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OSNOVNE INFORMACIJE, IZVAJALCI IN VSEBINA PROGRAMA – DELAVNICE 
 
Naziv programa - delavnice 

Z mentorstvom do znanj, veščin in kompetenc prihodnosti ter učečega in sodelovalnega 
delovnega okolja 

Predlagatelj programa - delavnice 

Srednja upravno administrativna šola Ljubljana, mag. Blatnik Katja v okviru projekta 
MUNERA 3, sofinanciranega s strain EU in RS 

Izvajalki programa - delavnice 

Kolenc Tatjana, Javornik Klaudija 

Znanja in kompetence, pridobljene na delavnici 

− razumevanje vpliva hitrih ekonomskih, družbenih in tehnoloških sprememb  na 
delovna mesta prihodnosti, načine in oblike dela in vodenja 

− razumevanje pomena razvoja organizacijske kulture v smeri mentorske kulture in 
sposobnost aktivnega sodelovanja pri oblikovanju učečega in sodelovalnega 
delovnega okolja 

− vpogled v znanja in veščine prihodnosti ter poznavanje pristopov in metod  za 
njihovo pridobitev ali nadgradnjo 

− poznavanje različnih učnih stilov in sposobnost izbire najustreznejše oblike učenja 
ter prenosa znanj  

− poznavanje osnov mentorstva in sposobnost vzpostavljanja učinkovitih 
mentorskih odnosov 

− poznavanje mentorskih procesov in aktivnega sodelovanja v teh procesih 
− poznavanje pomena učinkovite in odkrite komunikacije v mentorskih odnosih, 

vključno s sposobnostjo vodenja dialoga, dajanja in sprejemanja povratnih 
informacij  

− komunikacijske sposobnosti v generacijsko raznolikih okoljih in poznavanje 
kulturne pismenosti 

− poznavanje posebnih oblik in načinov mentorstva, sposobnost organizacije 
mentorskih programov ob upoštevanju ciljev organizacije 

Natančnejša vsebina po sklopih 

Delovna okolja prihodnosti 
Načini in oblike dela 
Načini in ključne veščine vodenja 
Pričakovanja zaposlenih 
Veščine in kompetence prihodnosti 
Pristopi za pridobivanje, nadgradnjo in krepitev veščin in kompetenc prihodnosti  
Organizacijska in mentorska kultura 
Kaj je organizacijska kultura? 
Kaj je mentorska kultura? 
Pomen medsebojne delitve znanj in izkušenj  
Kako ustvariti kulturo medsebojne delitve znanj? 
Zemljevid znanj in veščin 
Vseživljenjsko učenje in odgovornost za lasten razvoj 
Miselnost rasti vs. fiksna miselnost 
Veščine T vs. veščine I 
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Principi učenja odraslih 
Metoda 70 : 20 : 10 
Učni tipi in učni stili 
Ključne metode prenosa znanj 
Mentorstvo 
Coaching 
Tutorstvo 
Kaj združuje ključne metode in v čem se razlikujejo? 
Kdaj je pravi čas za mentorja ? 
Kdaj je pravi čas za coacha ? 
Zakaj je dobro kombinirati obe metodi ? 
Osnove mentorstva 
Kaj je mentorstvo? 
Vodilna načela mentorstva 
Ključne sestavine mentorstva 
Oblike mentorstva 
Vloge v mentorskih procesih 
Ključne veščine mentorja in mentoriranca 
Koristi mentorstva 
Mentorski proces 
Vzpostavitev odnosa 
Postavitev ciljev 
Uresničevanje ciljev in poglabljanje odnosa 
Formalni zaključek mentorskega procesa 
Komunikacija v mentorskih odnosih 
Vzpostavitev stika in vzdrževanje odnosa 
Postavljanje vprašanj 
Aktivno poslušanje 
Vodenje dialoga 
Pripovedovanje zgodb 
Dajanje, zahtevanje in sprejemanje povratnih informacij 
Izzivi medgeneracijske raznolikosti v mentorskih odnosih 
Vpogled v medgeneracijsko raznolikost 
Obvladovanje veščin komuniciranja med pripadniki različnih generacij 
Mentorstvo v delovnih okoljih  
Mentorstvo kot del blagovne znamke podjetja 
Formalno in neformalno mentorstvo 
Mentorski programi kot formalna oblika mentorstva 
Predpogoji za uspešno uvajanje mentorskih programov v organizacijo 
Osnovni cilji mentorskih programov 
Pridobivanje in zadrževanje talentov 
Uvajanje in sprejemanje sprememb 
Zadrževanje in kroženje znanja 
Krepitev raznolikosti in vključenosti 
Ciljno usmerjeni mentorski programi 
Onboarding 
Karierni razvoj zaposlenih 
Razvoj voditeljev 
Prevzemanje novih vlog 
Načrtovanje nasledstev 
Offboarding 
Posebne oblike in načini mentorstva 
Buddy mentorstvo 
Vrstniško mentorstvo 
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Obratno mentorstvo 
Vzajemno mentorstvo 
Skupinsko mentorstvo 
Mentorski krogi 
Mentorstvo na daljavo 
Učinkovitost mentorstva pri krepitvi raznolikosti, enakovrednosti in vključenosti vseh 
(DEI) 
Pomen DEI v delovnih okoljih 
Kako v organizacijah spodbujati DEI? 
Kako mentorski programi krepijo raznolikost in vključenost? 
Mentorski programi, ki neposredno nagovarjajo izzive spregledanih skupin 
Kako zagotoviti čim bolj raznolik nabor mentorjev in mentorirancev? 
Zakaj je mentorstvo bolj uspešno od ostalih pristopov? 
Organiziranje in izvajanje mentorskih programov v organizacijah 
Določitev ciljev in osnovnih značilnosti programa 
Določitev skrbnika programa 
Interna promocija programa 
Izbor udeležencev programa 
Usposabljanje mentorjev in mentorirancev 
Zagon in izvajanje mentorskega programa 
Ocena uspešnosti  in izdelava predlogov za izboljšanje 
Oblikovanje baze mentorjev in njihovo usposabljanje 
Izdelava zemljevida znanj, veščin, kompetenc vrlin in odnosnih kompetenc posameznikov 
Izbor potencialnih mentorjev 
Ključne naloge mentorjev 
Usposabljanje potencialnih mentorjev 
Vzdrževanje in širjenje nabora potencialnih mentorjev 
Priprava načrta mentorstva za mentorirance 
Določitev ciljev mentorstva 
Uskladitev pričakovanj 
Dogovor o načinu izvajanja mentorskega programa 
Način in periodika spremljanja doseganja ciljev 
Način in periodika ocenjevanja napredka mentoriranca  
Način in periodika ocenjevanja podpore mentorja 
Vodenje mentorskega dnevnika 
Zaključna ocena in nadaljnji koraki 
Izzivi mentorstva v organizacijah 
Podpora vodstva 
Jasna določitev ciljev 
Izbor ustreznih oblik mentorstva  
Ustrezen nabor mentorjev  
Kriteriji in način združevanja mentorskih parov in mentorskih skupin 
Konflikti interesov in njihovo preprečevanje 
Čas in fleksibilnost 
Trendi v mentorstvu in vloga v delovnih okoljih prihodnosti 
Splošni trendi 
Prevladujoče oblike mentorstva prihodnosti 
Zakaj mentorstvo uspešno naslavlja delovna okolja prihodnosti? 
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TERMINI IZVAJANJA PROGRAMA – DELAVNICE IN KONTAKTI ZA PRIJAVO 

Podatki o delavnicah 1. DELAVNICA 
 
dopoldanski termin 

2. DELAVNICA 
 
popoldanski termin 
 

3. DELAVNICA 

Predvideni začetek delavnice 26.05.2022 26.05.2022  22.06.2022 
Predvideni zaključek delavnice 22.09.2022 22.09.2022 07.09.2022 
Predvideni časovni potek delavnic 26.5., 02.06., 

09.06., 16.06., 
23.06., 18.08., 
25.08., 08.09., 
14.09., 22.09. 

26.5., 02.06., 
09.06., 16.06., 
23.06., 18.08., 
25.08., 08.09., 
14.09., 22.09. 

22.06., 29.06., 
06.07., 13.07., 
20.07., 27.07., 
17.08., 24.08., 
31.08., 07.09. 

Trajanje posameznega sklopa 
delavnice 

09:00 – 12:30 14:00 – 17:30 09:00 – 12:30 

 

Prijava na delavnico in dodatne informacije:  
 
kolenc.tatjana@telemach.net 
phone: 041 789 471 
 

klaudija.javornik@gmail.com 

phone: 041 554 017 

 

Tatjana Kolenc & Klaudija Javornik 

 
www.srcnomentorstvo.com  
info@srcnomentorstvo.com 
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