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        PREGLED ZADNJIH SPREMEMB V DOKUMENTU 

Zap. št. Sprememba v točki: OPIS SPREMEMBE 

   

 

Pripravništvo se izvaja po  predpisanem programu. Terminski plan pripravi mentor. 

 

Mentor je odgovoren: 

• da se program pripravništvo izvaja v skladu s programom in pravilniki, 

• za nadzor usposabljanja pripravnika, 

• za pripravnikovo usposobljenost, 

• za mnenje in opisno oceno pripravnika. 

• skrbi, da se dosledno izvaja pripravništvo po predpisanem programu; 

 

 

Naloge mentorja so: 

- vodi delo pripravnika v skladu s programom, 

- ga usmerja k poglabljanju teoretičnih znanj, 

- mu dodeljuje opravila in naloge, ki jih mora praktično obvladati in ga pri tem nadzira, 

- skrbi, da se pripravnik vključuje v timsko delo, 

- uvaja pripravnika v delo ter mu z navodili, nasveti ter s praktičnim delom pomaga pri usposabljanju 

in uvajanju za samostojno delo;  

- dodeljuje pripravniku delo oziroma posamezna opravila, ki jih mora pripravnik praktično obvladati 

po končanem pripravništvu; 

- nadzira, ali se je pripravnik zadosti usposobil za samostojno delo; 

- s pripravniki individualno ali skupinsko obravnava in analizira posamezna praktična vprašanja 

oziroma primere iz prakse; 

- skrbi, da  pripravnik spozna delo drugih sodelavcev v procesu dela ter se predvsem usposablja za 

samostojno delo v svoji stroki; 

- skrbi, da se pripravnik nauči pravilno uporabljati delovna sredstva in da se seznani s predpisi o 

varstvu pri delu; 

- opozarja pripravnika pri konkretnem delu na kodeks etike; 

 

 

Mentor mora ob koncu pripravništva dati pisno poročilo o opravljenem programu pripravništva in mnenje o 

pripravnikovi usposobljenosti za opravljanje praktičnega preizkusa znanja in strokovnega izpita. Pisno 

poročilo je sestavni del Lista pripravništva in praktičnega usposabljanja. Pripravnik opravi  preizkus 

praktičnega znanja v  Domu, pred tričlansko komisijo, ki je pogoj za pripustitev pripravnika k strokovnemu 

izpitu. 

Mentor mora oddati vodji računovodstva  mesečno poročilo o izvedenih mentorskih urah. 
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