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V Petrolu vrednote `ivimo in vse zaposlene obravnavamo enako, ne glede
na spol. Med osnovnimi cilji je znani stavek: zaposliti pravega ~loveka
na pravo delovno mesto. V ta namen posku{amo z mnogimi ukrepi

odkrivati vsakr{en, {e neizkori{~en potencial, ga razviti in zapolniti vrzeli med
pri~akovanji vodstva ter dose`ki posameznika. Radi smo tudi pionirji – zani-
majo nas inovativni pristopi v vodenju in razvoju kadrov. Zato smo z veseljem
pristopili k projektu Vklju~i.vse. Vsak posameznik {teje – vsi smo v istem ~olnu
in veslamo proti istemu cilju. Na poti ne pozabljamo na sinergije, ki jih dose-
gamo z razli~nostjo in s povezanostjo sodelavk in sodelavcev, ko na{o odli~nost
dnevno preverjajo na{e stranke, partnerji in lastniki. 

V projektu
Vklju~i.vse
vidimo
prilo`nost 
za razvoj 
na podro~ju
upravljanja 
s talenti.

R e v i j a  z a  e n a k e  m o ` n o s t i v  v o d e n j u .
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R a d i  s m o  p i o n i r j i

Dr. Danica Purg: Ambicija, motivacija in iniciativa posameznika
so klju~ne za razvoj kariere. 

Andrej Bo`i~: Pomembno je poiskati stik s sabo v smislu lastnih
talentov, potencialov in vrednot ter o tem spregovoriti s pomembni-
mi drugimi.

Mag. Irena Prijovi}: Karierni na~rt je osebnostni razvoj, ki mu
strokovni naravno sledi, kar predstavlja sosledje dogodkov, 
ki posameznika postavijo na pravo mesto.

Projekt Include.All podpira Evropska komisija.

Pravi zaposleni je anga`iran, je pobudnik
sprememb in iniciator dobrih poslovnih 
idej, je nekdo, ki u`iva v svojem delu.
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Mag. Toma` Berlo~nik, predsednik uprave Petrola d.d.

18. 5. 2014 
Sre~amo se na 185: Mislimo
prihodnost!

Izpolnite vpra{alnik Enakost
spolov na mestih odlo~anja
v gospodarstvu.

http://www.planetgv.si/?page=event&eid=3508
https://www.1ka.si/a/37659
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P
otreba po spremembi
kariere se pri sodobnem
~loveku pojavi na pribli`no
vsakih 5 – 7 let.
Prepoznamo jo v obliki
posebnega notranjega

nemira ter `elje po osebni rasti. V
`ivljenju tako gradimo ve~ karier ter
ve~ kariernih krivulj. Na dolo~enem
delovnem mestu, sodobneje re~eno v
dolo~eni organizacijski vlogi, posame-
znik napreduje po u~ni krivulji proti
vrhu. U~no krivuljo lahko primerjamo
tudi s karierno krivuljo uspeha. Bolj ko
se pomika proti vrhu, uspe{nej{i je. Po
vrhu pa neizogibno sledi pot navzdol.
To je torej zna~ilnost krivulje rasti ali
razvojnega cikla vsega `ivega v naravi.
Posameznik lahko vpliva na ta cikel
tako, da tik pod vrhom, torej tik pred
tem, ko dose`e vrhunec v dolo~eni
organizacijski vlogi, za~ne ustvarjati
novo karierno krivuljo.  

Priporo~ljivo je, da tik preden
dose`emo vrh v eni karieri, na~rtuje-
mo spremembo in torej drugo (tretjo,
~etrto …) karierno krivuljo.

TEKST: DR. DANIJELA BRE^KO

Karierni na~rt 
za `enske v 
7 korakih

To pa seveda ne pomeni, da se
katerakoli kariera zgodi kar sama po
sebi, potrebno jo je graditi in na~rtovati 
s pomo~jo zapisanega kariernega
na~rta. Zlasti vodstveno in {e zlasti
`enske, ki v `ivljenju praviloma spre-
jemajo ve~ raznovrstnih vlog. 

11..  kkoorraakk::  SSppoozznnaajj  ssaammeeggaa  sseebbee,,  
ssppoozznnaajj  ssvvoojjee  kkaarriieerrnnoo  ssiiddrroo!!
Najprej se vpra{ajmo, iz kak{nega testa
smo in kje se nahajamo na `ivljenjski
~rti. Odli~no orodje, ki nam pomaga
odkrivati na{e osnovno `ivljenjsko
usmeritev, so Scheinova karierna sidra,
s pomo~jo katerih spoznamo, kje je
na{e sidri{~e oz. kaj je tisto, k ~emur
nas vle~e in ~emur se ne bi odpovedali
za ni~ na svetu. Karierno sidro se izo-
blikuje v prvih 10 letih delovnih iz-
ku{enj, mnogokrat ga je mo~ identifici-
rati `e pred vstopom na trg dela in se
praviloma ne spreminja ve~.

22..  kkoorraakk::  PPooii{{~~iittee  uussttrreezznnoo  
oorrggaanniizzaacciijjsskkoo  vvllooggoo..
Ko identificirate va{e karierno sidro in

veste, kaj vas `ene in kaj si `elite, ga
pove`ite s pozicijami oz. z organizacij-
skimi vlogami. Razglejte se po organi-
zaciji. Je kaj ustreznih pozicij za vas?
Se kdo umika, se morda odpira
povsem nova pozicija? Sporo~ite va{e
karierne ambicije kadrovski slu`bi oz.
va{emu neposredno nadrejenemu na
letnem razgovoru. 

@enske moramo narediti na{e ka-
rierne `elje bolj vidne ali, kot je zapi-
sal Woddy Allen, "80 odstotkov uspeha
je `e v tem, da si upa{ pokazati."  

^e v organizaciji ni pravih pozicij,
se razglejte zunaj organizacije, sprem-
ljajte razpisana delovna mesta, sezna-
nite va{o socialno mre`o o iskanju
svojega novega izziva, vpi{ite se na
LinkedIn omre`je in delite svoj profil 
s poslovno javnostjo. Nekateri vas
bodo zagotovo podpirali in {irili o 
vas dober glas. 

Tretja mo`nost pa je, da si novo
organizacijsko vlogo ter novo pozicijo
ustvarite sami. Predlagajte spremembe
in povejte, kako lahko organizaciji pri

Kariero si lahko na~rtujemo tudi tako, da si sami ustvarimo
`eleno pozicijo oz. delovno mesto.

vrh

druga
karierna
krivulja

Na~rtovanje 
kariere kot niz ve~

kariernih krivulj

http://www.bb.si/doc/diplome/Jeras_Irena-Karierna_sidra.pdf
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tem pomagate! Dolo~ite si ~as, v kate-
rem boste izbrali ustrezno in realno
dosegljivo pozicijo, npr. 3, 6 ali 12
mesecev. Kariero si lahko na~rtujemo
tudi tako, da si same ustvarimo `eleno
pozicijo oz. delovno mesto. 

33..  kkoorraakk::  FFookkuussiirraajjttee  ssee..  
Izbrali ste pozicijo, ki si jo `elite. V tem
trenutku je nadvse pomembno, da se
osredoto~ite zgolj na izbrano pozicijo.
Vlo`ite vanjo vso energijo in ne begaj-
te z mislimi sem ter tja. Poizvedite, 
kaj vse se pri~akuje na izbrani poziciji,
katera znanja in spretnosti, katere
kompetence boste za to potrebovali 
in kak{na stopnja razvitosti teh kom-
petenc se pri~akuje. 

44..  kkoorraakk::  IIzzmmeerriittee  ssvvoojj  ppootteenncciiaall,,
uuggoottoovviittee,,  kkaajj  vvaamm  mmaannjjkkaa,,  iinn  ssii
nnaarreeddiittee  oosseebbnnii  rraazzvvoojjnnii  nnaa~~rrtt..  
Izmerite svoj potencial s pomo~jo
metode 360 v trenutnem delovnem
okolju, tako boste imeli najbolj objek-
tivno sliko va{ega kompeten~nega pro-
fila in hkrati povsem strokovno anali-
zo va{ih pomanjkljivosti, na podlagi
katerega si boste naredile osebni
razvojno-izobra`evalni na~rt. 

55..  kkoorraakk::  IIzzppoollnnjjuujjttee  oosseebbnnii  
rraazzvvoojjnnii  nnaa~~rrtt..
^imprej se lotite dela, obi{~ite semi-
narje in delavnice, ki ponujajo ustre-
zne vsebine, ki jih potrebujete. Pove-
`ite se z drugimi udele`enkami na 
teh delavnicah in izmenjujte izku{nje. 
To zelo pomaga krepiti samozavest.
Trenirajte tudi doma. Modro si je
najeti tudi osebnega coacha, ki vas 
po tej poti lahko usmerja ter hitreje
pripelje do cilja. 

66..  kkoorraakk::  PPoovvee`̀iittee  ssee  zz  lljjuuddmmii,,  kkii
vvaamm  llaahhkkoo  ppoommaaggaajjoo!!
Niso le kompetence tiste, s pomo~jo
katerih napredujete. Pri tem vam
pomagajo tudi drugi, ki vas podpirajo
na va{i poti. ^imprej jih poi{~ite in
vzpostavite z njim 'dober' stik. Najprej 
si pridobite podporo dru`ine, zlasti
partnerja. Potem se ozrite po organi-
zaciji. Kdo vse vam lahko pomaga?

Izmed njih si izberite svojega mentorja,
ki bo prena{al svoje znanje in izku{nje
na vas, prav tako pa bo dobrodo{el
'zunanji tutor', to je nekdo izven orga-
nizacije, ki vam pomaga pri izgradnji
{ir{ega socialnega kapitala in na va{
razvoj gleda z nujno potrebnimi
zunanjimi o~mi. Sklenite z vsemi oseb-
ni dogovor in osebne zaveze. 

Uspe{na kariera ni vedno odraz
kompetenc, ampak tudi va{e poveza-
nosti z drugimi in njihove podpore.

77..  kkoorraakk::  EEvvaallvviirraajjttee  vvaa{{ee  aakkttiivvnnoossttii
Dolo~ite intervale, ko boste evalvirali
aktivnosti va{ega kariernega na~rta.
Katere kompetence ste izpopolnili in
do kak{ne stopnje? Ponovite analizo

@enske moramo narediti na{e karierne
`elje bolj vidne ali, kot je zapisal Woddy
Allen, "80 odstotkov uspeha je `e v tem,
da si upa{ pokazati."

360 po 6 mesecih dela in izmerite
napredek! Evalvirajte delo z mentor-
jem: ~esa vas je nau~il, kaj ste od
njega pridobili? Evalvirajte delo s
tutorjem: kaj se je spremenilo v va{em
dru`benem omre`ju, ste zadovoljni z
nadgradnjo socialnega kapitala, poz-
nate ve~ vplivnih ljudi kot prej? Delo
evalvirajte s coachem: ste `e dosegli
potrebno stopnjo samozavesti za nov
karierni korak? 

Na podlagi ugotovitev samoeval-
vacije na~rtujte (in izvedite) nadaljnje
aktivnosti. 

Karierna 
sidra

Sidro 
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Uspe{na kariera ni vedno odraz kompetenc, ampak tudi va{e
povezanosti z drugimi in njihove podpore.
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K j e  v s e  ` e n s k e  
p r e h i t e v a j o  m o { k e ?

Ve ~  d i p l o m a n t k
k o t  d i p l o m a n t o v

Koristi izobra`evalnih programov so identifikacija najbolj 
talentiranih kadrov v podjetju, njihov razvoj in notranje

kadrovanje. Iz Vklju~i.vse – smernice za spodbujanje enakosti

S tem, ko `enske dobivajo 
veljavo, mo{ki izgubljajo tisto, 

kar jim je bilo neko~ podarjeno.
Dru`ba se spreminja in mo{ki 
so pod vedno ve~jim pritiskom;

nekateri se z njim znajo spopasti,
drugi ne. Ni~ jim ni ve~ kar 
tako dano, kot jim je bilo 

v~asih, niso ve~ v prednosti.

Tone Tiselj, trener `enske rokometne
ekipe RK Krim, Ona, junij 2013

A l i  p r i d o b i t e v
d i p l o m e  u b i j e  

t a l e n t  i n  s t r a s t
p o s a m e z n i k a ?

Po v e z o v a n j e  s  s r e ~ a n j a
V k l j u ~ i ( m o ) . s e

Nadaljevalno sre~anje mar~evskega dogodka sekcije ma-
nagerk Vklju~i(mo).se je potekalo 11. aprila, udele`ile pa

so se ga predstavnice GZS ZOR Ljubljana, Dru{tva SOS telefon,
Dru{tva @enski lobi, Mirovnega in{tituta, Zavoda META,
Zavoda Metina Lista, Zavoda Nefiks, Sekcije managerk
Zdru`enja Manager, Slu`be za enake mo`nosti in evropsko
koordinacijo, MDDSZ ter Sveta za inovativnost `ensk. 

Predstavnice na{tetih organizacij, ki delujejo na podro~ju
enakosti spolov, so sogla{ale, da se prihodnji~ sestanejo v okvi-
ru dogodka MDDSZ in najdejo mo`nosti za bolj poglobljeno
in u~inkovito sodelovanje, za~en{i s skupnimi projekti.

Vklju~i.vse

–  M o d e l  6 –
v s e b i n a  u k r e p o v  

p r o j e k t a  V k l j u ~ i . v s e

Dolo~itev ciljnega
dele`a `ensk v 
vodstvu podjetij

Kazalnik uspe{nosti: 
• {tevilo `ensk in mo{kih 

v vodstveni strukturi

Izobra`evalni programi 
za `enske

Kazalnika uspe{nosti:
• {tevilo in vrsta aktivnih 

programov raznolikosti in
vklju~enosti v organizaciji 
s poudarkom na uravnote`enju
spolne strukture

• vpetost vseh programov 
raznolikosti in vpetosti 
v strategijo podjetja

Karierno mentorstvo 
za `enske (in shema 
opazovanja slu`b)

Kazalnika uspe{nosti:
• {tevilo mentorjev iz vseh treh 

vrst kariernega mentorstva in
mentorirancev ter spolna sestava

• prisotnost in ustreznost 
vsebine na~rtov 
kariernega mentorstva

Sponzorstvo

Kazalniki uspe{nosti:
• {tevilo sponzorirancev in njihova

spolna sestava

• {tevilo sponzorjev v podjetju 
in njihova spolna sestava

• {tevilo sponzorjev izven podjetja
in njihova spolna sestava

Kadrovanje – od
treh kandidatov
vsaj ena `enska

Kazalnik uspe{nosti: 
• ena od treh kandidatov

za vodstvena in vodilna
mesta je `enska 

Ciljno vodenje 
("performance management")

Kazalnik uspe{nosti: 
• enakovredno in enakopravno 

spremljanje u~inkovitosti 
opravljanja delovnih nalog 
in obveznosti ne glede na 
spol ter omogo~anje 
uravnote`enosti poslovnega 
in zasebnega `ivljenja

P r o j e k t  I n c l u d e . A l l
( p r e d s t a v l j e n )  v  B a r c e l o n i

Unija za Mediteran, ki jo sestavlja 43 dr`av, je 26. in 27.
marca v Barceloni organizirala mednarodno konferenco

Women's Socio-Economic Empowerment: Project for Progress,
na kateri je bil v okviru B2B sestankov predstavljen tudi projekt
Include.All. Cilj konference je bil spodbuditi vzpostavljanje
ve~jih javnih in zasebnih politik, projektov in programov na
podro~ju socialnega in ekonomskega opolnomo~enja `ensk.

V okviru {tudijskega obiska v [paniji smo se sre~ali tudi z
Mireio Las Heras, priznano docentko s smeri upravljanja ljudi
v organizacijah na IESE Business School in raziskovalno
direktorico Mednarodnega centra za delo in dru`ino.

https://www.ted.com/talks/hanna_rosin_new_data_on_the_rise_of_women
https://www.youtube.com/watch?v=G6JGYRodNeA
http://www.zdruzenje-manager.si/stroka/management/vkljucivse

