
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»UVAJANJE PROGRAMA MENTORSTVA ZA IZBOLJŠANJE VARNOSTI IN 

ZDRAVJA PRI DELU« - VSEBINSKI OPIS PROJEKTA 

 

 

1. UVOD 

 

Sindikat kovinske in elektro industrije Slovenije-SKEI je samostojna, neodvisna in 

reprezentativna interesna organizacija prostovoljno združenih delojemalcev - članov, ki 

uveljavlja in zastopa ekonomske, gospodarske, socialne, stanovske, kulturne in druge interese 

članstva na vseh ravneh sindikalne organiziranosti. Je največji sindikat dejavnosti. V okviru 

SKEI Slovenije deluje tudi Komisija za varstvo in zdravje pri delu. Med drugim podpiramo 

projekte, ki se izvajajo z namenom izboljšanja varnosti in zdravja zaposlenih. SKEI Slovenije 

je bil kot edini sindikat iz Slovenije vključen tudi v mednarodni projekt »Chance4Change«, v 

okviru katerega smo izvedli raziskave in seminarje na temo stresa. 

 

Kadring, d. o. o., je družba, ki že vrsto let uspešno izvaja strokovne naloge s področja varnosti 

in zdravja pri delu za svoje naročnike. Izpeljali smo vrsto uspešnih projektov s področja 

promocije zdravja na delovnem mestu, katerih cilj je izboljšati varnost in zdravje na delovnem 

mestu in zmanjšanje absentizma. Za izpeljane projekte prilagamo referenčna pisma. 

 

Naša varnostna inženirja Željka Kutija, dipl. varnostna inženirka, mag., in Dejan Klančnik, 

dipl. varnostni inženir, sta prav tako izvedla številna predavanja na temo vzpostavitve 

ukrepov promocije zdravja in izboljševanja varnosti in zdravja na delovnem mestu.  

 

Poleg tega sta SKEI in Kadring, d. o. o., v konzorciju v letih 2013 in 2014 že uspešno 

sodelovala na projektu »Zmanjševanje tveganih ravnanj zaposlenih«, sofinanciranem s strani 

ZZZS. 

 

Podjetje Kadring pa je soroden program mentorstva že uvedel v podjetju Impol PCP in Impol 

LLT. 

 

 

2. NAMEN IN CILJI PROJEKTA 

 

Namen  

 

Nerazumevanje zahtev delovnega mesta in nalog, slabo opredeljeni postopki in zadolžitve 

glede varnosti in zdravja pri delu, nepoznavanje obveznosti za izpolnjevanje pogojev 

zakonodaje na področju varnosti in zdravja pri delu, nepoučevanje delavcev o tveganjih za 

zdravje pri delu, pomanjkanje usposobljenosti za varne postopke dela in ravnanje v nujnih 

primerih ter pomanjkanje rednih pregledov delovnega okolja in opozarjanj zaposlenih o 

možnih tveganjih, so zgolj nekatere izmed najpogostejših napak na delovnem mestu, ki 

prispevajo k nastanku delovnih nezgod. Podobno v svojih publikacijah ugotavlja tudi 

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu. 

 

Poleg tega so delodajalci tudi v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, 

UL RS št. 43/2011) pri načrtovanju delovnega okolja, delovnih prostorov ter delovnih in 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

tehnoloških postopkov dolžni zagotoviti upoštevanje vseh vplivov na varno in zdravo delo 

delavcev, a se to v praksi pogosto ne izvaja.   

 

Za odpravljanje naštetih pomanjkljivosti predlagamo uvedbo projekta »Uvajanje programa 

mentorstva za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu«. Ključna prednost programa je ta, da 

mentor program usposabljanja pripravi v sodelovanju z varnostnim inženirjem. Za vsakega 

zaposlenega se določi vsebina in čas trajanja usposabljanja. Po zaključku usposabljanja pa se 

izvede praktičen preizkus znanja na delovnem mestu po programu, ki ga vodita npr. vodja 

proizvodnega procesa in varnostni inženir (komisija); na preizkusu se preveri znanje s 

področja kakovosti, varstva pri delu, varovanja okolja in splošno poznavanje organizacije. 

Prav tako mora zaposleni praktično prikazati varen pristop k delu in izvajanje le tega. Ob 

zaključku preverjanja usposobljenosti se poda ocena uspešnosti usposabljanja zaposlenega s 

strani komisije, ki je izvedla preizkus, mentor poda mnenje glede dovzetnost zaposlenega za 

učenje, prilagajanje delovni sredini in upoštevanja zahtev varnega dela. Zaposleni pa prav 

tako poda povratno informacijo o mentorju. Na takšen način se lahko zagotovi kakovostno 

usposobljenost zaposlenega in s tem zmanjša število delovnih nezgod.  

 

Projekt uvajanja mentorstva v skupini Impol teče od leta 2014 in je že prinesel prve rezultate. 

Namen projekta, ki ga prijavljamo na razpis, je analizirati prednosti in slabosti takšnega 

uvajanja mentorstva z vidika zmanjševanja števila nezgod na delovnem mestu, pripraviti 

model mentorstva, ki ga bo možno aplicirati na vsa proizvodna podjetja v Sloveniji, model 

uvajanja mentorstva kot primer dobre prakse predstaviti čim širši ciljni skupini (sprva 

podjetjem v kovinski in elektro industriji Slovenije, nato tudi preostalim podjetjem v 

proizvodni dejavnosti) ter takšen model mentorstva vpeljati vsaj v 10 podjetjih v panogi 

kovinske in elektro industrije Slovenije. Ključni namen je zmanjševanje števila delovnih 

nezgod v proizvodnih podjetjih v Sloveniji.  

 

Cilji projekta: 

1.) Analizirati prednosti in slabosti uvedbe mentorstva za izboljšanje varnosti in zdravja 

pri delu v skupini Impol. 

2.) Oblikovati model mentorstva za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu, ki ga bo 

mogoče aplicirati na vsa proizvodna podjetja v Sloveniji.  

3.) Predstavitev uvedbe modela mentorstva za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu 

podjetjem v kovinski in elektro industriji.  

4.) Uvedba modela mentorstva v vsaj 10 podjetjih v panogi kovinske in elektro industrije.  

5.) Evalvacija učinkov uvedbe modela mentorstva v 10 podjetjih v panogi kovinske in 

elektro industrije.  

6.) Predstavitev modela mentorstva na delavnici z namenom razširitve modela na vsa 

proizvodna podjetja v Sloveniji. Cilj je, da k uvedbi modela mentorstva pristopi vsaj 

10 dodatnih proizvodnih podjetij izven panoge kovinske in elektro industrije.  

7.) Pripraviti pisna navodila za uvedbo in evalvacijo učinkovitosti modela mentorstva za 

izboljšanje varnosti in zdravja pri delu v proizvodni dejavnosti.  

8.) Znižati število delovnih nezgod v podjetjih, v katerih bo uveden model mentorstva, za 

20 % v letu 2017 v primerjavi z letom 2014. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časovni okvir projekta, obseg in vrsta aktivnosti 

 

Trajanje aktivnosti Vrsta in obseg aktivnosti  

1.8.2015-1.9.2015 Analizirati prednosti in slabosti uvedbe mentorstva za 

izboljšanje varnosti in zdravja pri delu v skupini Impol. 

 

2.9.2015-1.11.2015 Oblikovati model mentorstva za izboljšanje varnosti in 

zdravja pri delu, ki ga bo mogoče aplicirati na vsa 

proizvodna podjetja v Sloveniji.  

 

2.11.2015-1.2.2016 Predstavitev uvedbe modela mentorstva za izboljšanje 

varnosti in zdravja pri delu vsaj 80 % podjetjem v kovinski 

in elektro industriji, ki jih pokriva sindikat SKEI. 

2.2.2016-1.5.2016 Uvedba modela mentorstva v vsaj 10 podjetjih v panogi 

kovinske in elektro industrije, ki jih pokriva SKEI. 

2.5.2016-1.6.2016 Evalvacija učinkov uvedbe modela mentorstva v podjetjih 

v panogi kovinske in elektro industrije, v katerih je bil 

model uveden. 

2.6.2016-1.8.2016 Predstavitev modela mentorstva na delavnici z namenom 

razširitve modela na vsa proizvodna podjetja v Sloveniji. 

2.8.2016-1.9.2016 Pripraviti pisna navodila za uvedbo in evalvacijo 

učinkovitosti modela mentorstva za izboljšanje varnosti in 

zdravja pri delu v proizvodni dejavnosti ter objava pisnih 

navodil na spletni strani SKEI. Razdelitev pisnih navodil v 

elektronski verziji vsaj 200 podjetjem v proizvodni 

dejavnosti. 

 

3. CILJNA JAVNOST 

 

Neposredna ciljna javnost so vsi delodajalci, ki opravljajo dejavnost kovinske industrije, 

kovinskih materialov in livarn ter elektroindustrije, na področju celotne Slovenije. Poleg teh 

bo sistem uvajanja modela mentorstva za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu predstavljen 

tudi vsem zainteresiranim podjetjem iz proizvodne dejavnosti v Sloveniji na predavanju ter v 

pisnih navodilih za uvajanje in evalvacijo učinkov modela mentorstva v podjetju. Pisna 

navodila bodo objavljena na spletni strani SKEI.  

 

4. PRIČAKOVANI REZULTATI  

 

Pričakovani rezultati projekta:  

 

Analiza prednosti in slabosti uvedbe mentorstva za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu. 

Oblikovani model mentorstva za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu, ki ga bo mogoče 

aplicirati na vsa proizvodna podjetja v Sloveniji.  

Predstavitev uvedbe modela mentorstva za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu vsaj 80 % 

podjetjem v kovinski in elektro industriji, ki jih pokriva sindikat SKEI.  

Uvedba modela mentorstva v vsaj 10 podjetjih v panogi kovinske in elektro industrije.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evalvacija učinkov uvedbe modela mentorstva v podjetjih v panogi kovinske in elektro 

industrije, v katerih je bil model uveden. 

Predstavitev modela mentorstva na delavnici z namenom razširitve modela na vsa 

proizvodna podjetja v Sloveniji. Začetek uvedbe programa mentorstva v vsaj 10 dodatnih 

proizvodnih podjetjih izven panoge kovinske in elektro industrije. 

Priprava pisnih navodil za uvedbo in evalvacijo učinkovitosti modela mentorstva za 

izboljšanje varnosti in zdravja pri delu v proizvodni dejavnosti ter objava pisnih navodil na 

spletni strani SKEI. Razdelitev pisnih navodil v elektronski verziji vsaj 200 podjetjem v 

proizvodni dejavnosti. 

Zmanjšano število delovnih nezgod v podjetjih, v katerih bo uveden model mentorstva, za 20 

% v letu 2017 v primerjavi z letom 2014. 

 

 

5. KOMUNIKACIJA IN OBVEŠČANJE CILJNE JAVNOSTI IN MEDIJEV 

 

Delodajalci in zaposleni v podjetjih v panogi kovinske in elektro industrije Slovenije bodo o 

začetku projekta obveščeni prek objave člankov v internih, korporativnih medijih posameznih 

družb, prek objave članka na spletni strani SKEI in prek možnosti sodelovanja na uvodnem 

sestanku projekta. O poteku projekta bo prav tako objavljen članek v internih, korporativnih 

revijah podjetjih ter na spletni strani SKEI. Širša slovenska javnost bo z izsledki projekta 

seznanjena na tiskovni konferenci ob koncu projekta. Prav tako bo vsem na voljo javno 

objavljena navodila za vzpostavitev in evalvacijo modela programa mentorstva za izboljšanje 

varnosti in zdravja pri delu.  

 

6. EVALVACIJSKI MODEL 

 

Za evalvacijo učinkov projekta bodo uporabljene naslednje metode:  

 Spremljanje in primerjava števila in vrste (manjše, hujše) delovnih nezgod v podjetjih, 

ki bodo uvedla model mentorstva v letu 2014 (pred začetkom projekta) in v letu 2017 

(po koncu projekta). Cilj je doseči vsaj 20-odstotno znižanje števila delovnih nezgod.  

 Evalvacija zadovoljstva zaposlenih, vključenih v projekt, z anketnim vprašalnikom 

(cilj je preverjanje zadovoljstva mentorjev in mentorirancev z uvedenim programom 

mentorstva). 

 Recenzija pisnih navodil (priročnika) za uvedbo in evalvacijo programa mentorstva v 

podjetjih s strani neodvisnega strokovnjaka.  

 Evalvacija zadovoljstva delodajalcev s predstavitvijo programa mentorstva na 

delavnici z anketo.  

 

7. PREDSTAVITEV ZZZS KOT SOFINANCERJA 

 

ZZZS bo omenjen na vseh gradivih, ki se bodo oblikovala in delila v okviru projekta, in ki 

bodo tekom projekta izdana. Omenjen bo kot sofinancer, skupaj z logotipom ZZZS in 

navedbo “Projekt UVAJANJE PROGRAMA MENTORSTVA ZA IZBOLJŠANJE 

VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU» je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje 

projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije”. Prav tako bo predstavnik ZZZS povabljen na 

tiskovno konferenco, na kateri bodo predstavljeni rezultati projekta.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glavni nosilec projekta: 

 

Sindikat kovinske in elektro industrije Slovenije-SKEI 

Predsednica 

Lidija Jerkič 

 

 

 

Vlagatelj: 

 

Kadring, d. o. o. 

Direktorica družbe 

Brigita Juhart  


