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Mentorstvo je najučinkovitejša oblika učenja 

in izgradnje medosebnih odnosov. 
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Namen kodeksa je opredelitev poslanstva, določitev temeljnih načel in smernic 
oblikovanja in delovanja Skupnosti srčnega mentorstva, priporočila za vodenje mentorskih 
procesov, priporočila mentorjem in mentorirancem ter pričakovanja do članov skupnosti 
in njihove obveznosti.  

                                  Opredelitev poslanstva Skupnosti srčnega mentorstva               

 

Poslanstvo Skupnosti srčnega mentorstva je: 
• krepitev zavedanja pomena mentorstva pri celostnem razvoju posameznika in s tem 

družbe kot celote 
• navdihovanje posameznikov, da postanejo mentorji in mentoriranci in njihovo 

povezovanje v mentorske pare in skupine v okviru Skupnosti srčnega mentorstva 
• podpora mentorjem in mentorirancem pri izgradnji mentorskih odnosov in izvedbi 

mentorskih procesov s ciljem doseganja maksimalnih koristi za vse udeležence 
• promoviranje mentorstva in Skupnosti srčnega mentorstva s ciljem širjenja pomena 

mentorstva v širšem prostoru 
• promoviranje temeljnih načel, ključnih sestavin in koristi mentorstva s ciljem 

nadaljnjega razvoja te edinstvene metode vzajemnega učenja ter osebne in 
profesionalne rasti posameznika 

• zagotavljanje platforme za ustvarjanje in širjenje pozitivnih mentorskih zgodb 

 

                                        Članstvo v Skupnosti srčnega mentorstva               

 
V skupnosti Srčnega mentorstva smo zavezani k ustvarjanju varnega, prijaznega, 
podpornega in sodelovalnega  okolja, ki spoštuje vse vidike raznolikosti in omogoča 
vključenost in enakovrednost vseh.   

Člani Skupnosti srčnega mentorstva so posamezniki, ki se skupnosti pridružijo kot 
mentorji, mentoriranci ali v obeh vlogah hkrati. Posamezniki se v skupnost vključujejo 
prostovoljno, s sprejemom tega kodeksa in izpolnitvijo pristopnega obrazca, ki je dostopen 
na spletni strani skupnosti www.srcnomentorstvo.com   
 

                   Temeljna načela delovanja članov  Skupnosti srčnega mentorstva               

 

Člane Skupnosti srčnega mentorstva pri izvajanju poslanstva skupnosti vodijo naslednja 
temeljna načela mentorstva:  
• prizadevanje za vzajemno korist 
• izgradnja odnosa 
• partnerstvo 
• zaupanje 
• poslušanje 
• pripravljenost za učenje 
• zavezanost k poštenosti in odkritosti 
• prilagodljivost 
• vodenje z zgledom 

http://www.srcnomentorstvo.com/
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                Temeljne smernice delovanja članov  Skupnosti srčnega mentorstva               

 

Člani Skupnosti srčnega mentorstva pri izvajanju poslanstva skupnosti upoštevajo 
naslednje temeljne smernice delovanja:  
• odprta komunikacija in dostopnost 
• cilji in izzivi 
• strast in navdih 
• negovanje osebnega odnosa, medsebojno zaupanje in spoštovanje 
• izmenjava znanj in izkušenj 
• neodvisnost in sodelovanje 
• vzorništvo 
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                                           Priporočila za vodenje mentorskih procesov             

 
Mentorji in mentoriranci Skupnosti srčnega mentorstva mentorstvo razumejo kot 
sodelovalni in osebni odnos, ki temelji na zaupnosti, odprtosti in zavezanosti k 
uresničevanju dogovorov. Kot potovanje, katerega bistvo je v postavitvi ciljev in iskanju 
poti za njihovo uresničitev. Rezultati mentorskega potovanja se kažejo spotoma, v obliki 
različnih spoznanj, novih pogledov, razmislekov in manjših in večjih korakov k osebni in 
profesionalni rasti udeležencev procesa. 
 
Mentorji in mentoriranci Skupnosti srčnega mentorstva se zavedajo, da je vsak mentorski 
odnos poseben in edinstven, kot so edinstveni njegovi udeleženci. Vodenje mentorskih 
procesov po modelu srčnega mentorstva zagotavlja in podpira edinstvenost mentorskih 
odnosov.  
 
Mentorji in mentoriranci Skupnosti srčnega mentorstva cilje mentorskega odnosa 
uresničujejo preko naslednjih faz:  
• uskladitev pričakovanj in dogovor o načinu poteka mentorskega procesa 
• postavitev ciljev 
• izgradnja odnosa 
• izpolnjevanje ciljev in poglabljanje odnosa 
• skupna ocena mentorskega odnosa 
• formalni zaključek  

                                                                           

                          Osnovna pravila, ki jih spoštujejo mentorji in mentoriranci             

 

Mentorji in mentoriranci Skupnosti srčnega mentorstva upoštevajo naslednja osnovna 
pravila:  
• v  mentorskem programu smo vsi enakovredni 
• mentoriranec  je odgovoren za vodenje procesa, postavitev in doseganje ciljev. 

Mentor mentoriranca pri tem usmerja, spodbuja, mu svetuje, ga podpira in spremlja 
njegov napredek. 

• vsebina srečanj in pogovorov je zaupna     
 
                      

                                           Osnovna priporočila mentorjem          

 

Mentorji Skupnosti srčnega mentorstva si prizadevajo za doseganje ciljev ter ohranjanje 
in poglabljanje odnosa s svojimi mentoriranci tako, da 
✔se zavedajo, da je mentorski proces namenjen razvoju mentorirancev kot celovitih 
osebnosti  
✔se zavedajo, da se učinkovito mentorstvo začne s srcem, z notranjo motivacijo, s tem, 
da poklonimo sami sebe. 
✔so pripravljeni vstopiti v življenje mentorirancev in istočasno dovolijo, da oni vstopijo v 
njihovega.  
✔so ponižni. Mentorirance vedno postavijo na prvo mesto, jih spremljajo dokler 
potrebujejo njihovo podporo in so se voljni učiti in z njimi delijo tako svoje zdrse kot 
uspehe.  
✔prepoznavajo izzive in bolečine mentorirancev in jih smiselno naslavljajo.  
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✔svojega znanja in izkušenj ne prenašajo kot učitelj učencu, temveč kot enak enakemu, 
kot  nekdo, ki se tudi sam še vedno uči 
✔vedno in povsod upoštevajo interese in potrebe mentorirancev.  
✔se zavedajo, da vsega, kar bodo predali mentorirancem, ti ne bodo uporabili. Odločitev 
kaj, kje  in kako uporabiti bo vedno na strani mentorirancev. 
✔se upirajo skušnjavi reševati izzive mentorirancev namesto njih ali jim vsiljevati svoje 
rešitve 
✔se zavedajo, da njihova znanja in izkušnje pomenijo samo en vidik pristopanja k 
izzivom mentorirancev in ne nujno njihove rešitve 
✔mentorirancem dajo potreben čas za njihova vprašanja in si istočasno vzamejo dovolj 
časa za svoje odgovore. Če jih nimajo sami, to odkrito priznajo in mentorirance napotijo 
na tiste, ki jih imajo. 
✔ohranjajo  zavzetost in osredotočenost mentorirancev in jih nenehno motivirajo 
✔krepijo neodvisnot mentorirancev 
✔cenijo in upoštevajo mnenja in pobude mentorirancev  
✔so ves čas  pozitivno naravnani in delujejo kot zgled 
✔izkazujejo navdušenje nad tem, kar počnejo sami in njihovi mentoriranci 
✔so ves čas iskreni in zaupanja vredni 
✔spodbujajo mentorirance, da z njimi delijo kako in kje so uporabili njihove nasvete 
✔spodbujajo mentorirance h kritičnosti, ko je to potrebno 
✔spoštujejo dogovorjene omejitve v mentorskih odnosih 
✔podpirajo njihove mentorirance v odnosu do drugih 
✔mentorirancem nudijo podporo pri povečanju njihove prepoznavnosti s skupnim 
udeleževanjem dogodkov, skupnimi projekti in poudarjanjem dosežkov, vrlin in 
kompetenc mentorirancev 
                                                            

                                            Osnovna priporočila mentorirancem           

 
Mentoriranci Skupnosti srčnega mentorstva si prizadevajo za doseganje ciljev  ter 
ohranjanje in poglabljanje odnosa s svojimi mentorji tako, da 
✔so proaktivni  
✔so odprti za znanje, izkušnje in modrost svojih mentorjev 
✔se zavedajo, da vsega, kar jim bodo predali mentorji, ne bodo mogli takoj uporabiti 
✔veliko sprašujejo in na srečanja z mentorji prihajajo pripravljeni 
✔mentorjem dajo potreben čas za njihove odgovore 
✔mentorje redno seznanjajo s tem, kako in kje so uporabili njihove nasvete 
✔mentorje spodbujajo k podajanju rednih in iskrenih povratnih informacij, ki jih 
sprejemajo kot spodbudo za izboljšanje svojih ravnanj in pomoč pri nadaljnem razvoju 
✔spoštujejo dogovorjene omejitve v mentorskih odnosih 
✔podpirajo svoje mentorje v odnosu do drugih s poudarjanjem njihovih mentorskih 
veščin in pozitivnim vplivom na njihov razvoj  
✔prosijo za pomoč na različnih področjih 
✔prosijo za podporo pri povečanju svoje prepoznavnosti s skupnim udeleževanjem 
dogodkov in delom na skupnih projektih  
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   Osnovna pričakovanja do članov Skupnosti srčnega mentorstva in njihove obveznosti           

 

Mentorji in mentoriranci Skupnosti srčnega mentorstva pri vodenju mentorskih procesov  
• sledijo priporočilom, opisanih v Vodniku za mentorje in mentorirance  z naslovom 

Skrivnost srčnega mentorstva 
• kot osnovno orodje pri vodenju procesa uporabljajo delovne zvezke z naslovom Moja 

mentorska zgodba – Dnevnik mentoriranca in Moja mentorska zgodba – Dnevnik 
mentorja  

• se udeležujejo srečanj Skupnosti srčnega mentorstva, na katerih delijo svoje 
mentorske izkušnje in z aktivnim sodelovanjem krepijo mentorsko skupnost 

• so vpisani med prejemnike e-novičk (newsletter) Skupnosti srčnega mentorstva 
• pred začetkom vsakega mentorskega procesa izpolnijo obrazec o vzpostavitvi  

mentorskega odnosa, ki je sestavni del tega Kodeksa 
• dolžino trajanja mentorskih odnosov prilagodijo dogovorjenim ciljem in potrebam 

mentorirancev, pri čemer naj mentorski proces ne bi bil daljši od 9 mesecev 
 
 

                                                            Končne določbe          

 

Pričakuje se, da bodo vsi udeleženci Skupnosti srčnega mentorstva ta kodeks spoštovali 
na vseh ravneh delovanja skupnosti. 

Kodeks Mentorske skupnosti Srčno mentorstvo stopi v veljavo dne 09.03.2022. 

 
 
V Ljubljani, 09.03.2022 

 
 

 


