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1. UVOD  
 

1.1.  OPREDELITEV PODROČJA PROUČEVANJA IN 
PROBLEMATIKE  

 
Organizacije se vsak dan borijo za svoje preživetje ter iščejo pravi recept, kako postati 
najboljši in vodilni v svoji stroki. Vendar enostavnega pravila za to ni več. Vsak nov dan 
prinaša nekaj novega in vsak dan so potrebni dodatni napori in znanja. Pa vendar so 
nekatere organizacije učinkovitejše in uspešnejše od drugih, kljub temu da delujejo v 
enakem zunanjem okolju, v enakih zunanjih pogojih.  
 
Danes se organizacije tako vse bolj zavedajo pomembnosti svojih zaposlenih. V današnjih 
tržnih razmerah dosegajo organizacije namreč konkurenčne prednosti predvsem s svojimi 
zaposlenimi. Temeljni pogoj za obstoj in delovanje vsake organizacije so zaposleni. V njej 
delujejo za cilje organizacije in za lastne cilje. Zaposleni so tisti, ki imajo prvi stik s 
strankami in ki v prvi vrsti dobijo informacije s trga. Le dovolj hitra ter pravilno usmerjena 
reakcija na te informacije zagotavlja organizaciji, da premaga konkurenco. Za to pa ni več 
dovolj, da zaposleni le dobro opravljajo svoje delo, temveč morajo biti pripravljeni za 
organizacijo storiti tudi nekaj več. O učinkovitosti in uspešnosti vsake organizacije 
odločajo zagnanost, iznajdljivost, ustvarjalnost, izkušnje, zmožnosti in znanje zaposlenih.  
 
Organizacije so ciljne združbe ljudi, ti pa so obenem tudi pomembna zmožnost 
organizacije; sodelavci so praviloma najdragocenejša in najdražja sredstva organizacije. 
Management sodelavcev obsega načrtovanje, pridobivanje, izbiranje, uvajanje, 
usposabljanje, usmerjanje, ocenjevanje in nagrajevanje. Organizacija se oskrbuje s 
sodelavci iz notranjih in zunanjih virov, izbira pa jih po znanju in sposobnostih, po 
uspešnosti in referencah ter po osebnostnih značilnostih. Dopolnilno izobraževanje in 
usposabljanje sodelavcev je pomembna dejavnost učeče se organizacije. Čeprav je vsak 
sodelavec sam odgovoren za svoj osebni razvoj, ga uspešna organizacija pri tem podpira in 
usmerja; usmerjanje v odličnost je prav tako pomembno kot pooblaščanje in obvladovanje 
interesnega vedenja, ki ni v skladu s cilji organizacije. Pomembna sestavina je ocenjevanje 
in nagrajevanje (Tavčar, 1999, str. 216). 
 
Spremenjena vloga človeka in njegov pomen v organizacijskem procesu sta privedla do 
spoznanja, da je človek s svojim znanjem, sposobnostmi in motiviranostjo najpomembnejši 
proizvodnji ustvarjalec. Sredi šestdesetih let prejšnjega stoletja se je s tem vzpostavila 
osnova za sodobno obravnavo človeka in ravnanja z viri, ki so s tem v zvezi. Podmena, da 
je človek najpomembnejši vir in da so zaposleni najpomembnejše premoženje, ki ga ima 
organizacija, pripisujejo kadrovskim virom strateški pomen. Ustrezno ravnanje z njimi 
postaja ključ do uspeha, ki ga dosežemo, če so kadrovska politika in ukrepi ter poslovne 
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dejavnosti organizacije tesno povezane pri uresničevanju ciljev organizacije. Razvoja in 
uspešnosti organizacije ni mogoče pojasniti le s finančnimi in materialnimi naložbami, 
ampak čedalje bolj s prispevki zaposlenih (Možina, 2002a, str. 11). 
 
Spremembe na trgu so tako hitre, da je vsako analitično pojmovanje ljudi pri delu 
prepočasno in neučinkovito. Predvsem pa ne daje odgovorov na tista vprašanja, ki jih pri 
ravnanju z ljudmi kot viri potrebujemo. Če dodamo še ugotovitev, da imajo ljudje, ki v 
nekem sistemu nastopajo kot viri, tudi svoj sistem in svoje vire (znanje, sposobnosti in 
motivacijo, ki po večini nastopajo v interakciji in vplivajo na človekovo končno vedenje), 
ima celostno obravnavanje ljudi pri delu zagotovo veliko prednost (Lipičnik v Možina et 
al, 2002, str. 464). 
 
Po pisanju mnogih avtorjev naj bi zadovoljni in motivirani zaposleni ustvarjali tudi višjo 
zadovoljstvo strank in na splošno vplivali na izboljšavo splošne podobe podjetja. To je tudi 
eden izmed vzrokov, zakaj vse več podjetij začenja izvajati redne raziskave o zadovoljstvu 
med svojimi zaposlenimi. Če jih namreč izvajamo dovolj redno in konsistentno, lahko 
mnogo hitreje dobimo koristne povratne informacije od zaposlenih, kar pa nam omogoča 
zadržati in tudi razviti naše najpomembnejše premoženje: zaposlene. 
 
Organizacije imajo strategije in vizije, ki jih želijo doseči, vendar za njihovo dosego 
potrebujejo zaposlene. Prav tako pa imajo zaposleni svoje cilje, ki jih želijo doseči. In ne 
eden ne drug ne moreta doseči svojih ciljev drug brez drugega. Zato je še toliko bolj 
pomembno, da organizacija in njeni zaposleni skupaj načrtujejo razvojno pot. S tem 
istočasno dosegata cilje, ki so pomembni za obe strani. Eden izmed načinov, kako obdržati 
dobre zaposlene, je torej tudi plan osebnega razvoja. To je sistematičen in načrtovan 
proces razvoja zaposlenih, ki vključuje predvidevanje potrebnega izobraževanja in 
treningov za zaposlene, predvidevanje potrebnega znanja ter načrtovanje nasledstev. 
Organizacija mora zaposlenega spodbujati k njegovemu napredovanju in razvijanju ter ga 
usmerjati pri izbiri svojih ciljev. Seveda mora zaposleni pri tem sodelovati ter jasno izraziti 
svoja pričakovanja in mnenja. Le-tako lahko organizacija in zaposleni skupaj načrtujeta 
prihodnjo pot, preko katere bosta oba dosegla višje stopnje svojega razvoja. V domači in 
tuji literaturi lahko tako najdemo mnogo različnih opredelitev pojma osebnega razvoja 
zaposlenih. Tematika je namreč zelo obsežna in hkrati pomembna za različnih vidikov. 
 
Uspešen osebni razvoj oziroma kariera pa ne pomeni nujno le napredovanje zaposlenih ali 
premikov le znotraj ene same organizacije. Gre za pridobivanje novih sposobnosti in 
znanj, in to na bolj sistematičen način in s tem hitrejšo in bolj organizirano osebno rast 
zaposlenih. Osebni razvoj tudi ni pomemben le za managerje, temveč za vse zaposlene ne 
glede na njihov položaj v organizaciji.  
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1.2.  NAMEN DELA 

 
Organizacije se danes zavedajo pomembnosti kakovosti svojih zaposlenih. Po mnenju 
mnogih avtorjev se bodo zadovoljni zaposleni bolj trudili za zadovoljstvo strank in s tem 
povečali uspešnost organizacije. Zato se vse več organizacij danes trudi pridobiti, še bolj 
pa zadržati najboljše zaposlene. Eden izmed načinov zadržanja zaposlenih je tudi 
zagotavljanje njihovega stalnega razvoja in s tem ponujanje možnosti napredovanja in 
osebne rasti. Plan osebnega razvoja lahko pomaga tako organizaciji kot zaposlenemu, da 
najdeta cilje, ki bodo kar najbolj zadovoljili obe strani.  
 
Multinacionalka SHV Gas N.V. se sooča z vse pogostejšim odhajanjem zaposlenih, ki so 
bili prepoznani kot potenciali. Prav tako organizacije ne najdemo več na lestvici najbolj 
zaželjenih delodajalcev. Osnovni namen mojega magistrskega dela je zato ugotoviti 
pomembnost izdelave in uporabe planov osebnega razvoja za zadržanje zaposlenih.  
 
 

1.3.  CILJ DELA 
 
Cilj magistrskega dela je analizirati in raziskati, kako se posamezne poslovne enote 
multinacionalke SHV Gas N.V. lotevajo tematike osebnega razvoja zaposlenih. Ali 
uporabljajo plane osebnih razvojev pri svojih zaposlenih, in če, ali obstajajo splošna 
pravila oblikovanja in priprave planov ali je to odvisno od posamezne poslovne enote. 
Nato pa je cilj pričujoče naloge tudi primerjati izsledke s praksami v nekaterih drugih 
multinacionalkah in ugotavljati splošno pravilo glede oblikovanja in uporabe planov 
osebnega razvoja zaposlenih. 
 
 

1.4.  METODE PROUČEVANJA 
 
Pri pripravi magistrskega dela sem uporabila več različnih metod. Začela sem z metodo 
analize vsebin, s pomočjo katere sem proučila različno strokovno literaturo domačih in 
tujih avtorjev ter razne druge vire, ki proučujejo obravnavano tematiko priprave in uporabe 
planov osebnega razvoja zaposlenih. 
 
Nadaljevala sem z zbiranjem konkretnih informacij. Relevantne informacije o uporabi 
planov osebnega razvoja zaposlenih sem najprej poiskala v obstoječi dokumentaciji 
obravnavanih podjetij ter na njihovih spletnih straneh. Nato sem se za podrobnejše 
informacije obrnila na managerje za ravnanje z ljudmi pri delu v posameznih poslovnih 
enotah. V ta namen sem pripravila seznam vprašanj, s pomočjo katerih sem nato lahko 
dobila boljši vpogled in razumevanje specifičnih situacij v posameznih poslovnih enotah. 
Pripravljen vprašalnik sem uporabila v telefonskih intervjujih s sedmimi managerji 
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ravnanja z ljudmi pri delu v poslovnih enotah, ki so največje (Italija, Francija, Velika 
Britanija, Nemčija, Poljska, Irska in Madžarska), ter v osebnih intervjujih v poslovni enoti 
v Sloveniji ter glavni pisarni na Nizozemskem.  
 
Delo sem zaključila s pomočjo metode primerjav rezultatov, kjer sem dobljene odgovore 
sem nato primerjala med seboj ter tudi s situacijo v nekaterih drugih multinacionalkah. Na 
podlagi zbranih informacij sem lahko oblikovala svoje ugotovitve. 
 
 

1.5.  STRUKTURA DELA 
 
Magistrsko delo je sestavljeno iz štirih poglavij, seznama literature, virov ter prilog. 
Zastavljeno je tako, da v prvem delu vsebuje teoretično poglobitev v področje proučevanja 
(drugo poglavje). V tem delu proučujem izsledke o osebnem razvoju zaposlenih v 
podjetjih ter njegovi pomembnosti. Ta del je podprt z ustrezno strokovno domačo in tujo 
literaturo. V drugem delu magistrskega dela prikazano teorijo podpiram s praktičnimi 
primeri (tretje poglavje).  
  
Prvo poglavje (uvod) dela služi kot orientacija, kjer je predstavljen problem dela, njegov 
namen in  cilj, opisane so tudi uporabljene metode pri izdelavi dela. 
 
Sledi poglavje, kjer razjasnjujem pojme, ki so povezani s pomembnostjo zaposlenih v 
organizaciji ter njihovimi zmožnostmi, ter pojme, povezane z osebnim razvojem 
zaposlenih.  
 
V tretjem poglavju dela se osredotočam na analizo priprave in uporabe planov osebnega 
razvoja v posameznih poslovnih enotah, v različnih državah multinacionalke SHV Gas 
N.V. Sledi podpoglavje z analizo priprave planov osebnega razvoja v nekaterih drugih 
multinacionalkah ter nato podpoglavja, kjer podajam moje ugotovitve v primerjavi 
uporabe planov osebnega razvoja v različnih poslovnih enotah ter predloge oblikovanja, 
uvajanja in spremljanja uporabe enotnega modela plana osebnega razvoja zaposlenih v 
celotni multinacionalki SHV Gas N.V.  
 
V četrtem poglavju je na kratko opisan povzetek magistrskega dela in so predstavljene 
zaključne ugotovitve. 
 
Delo je zaključeno s seznamom uporabljene literature in virov ter s prilogami, ki ponujajo 
še natančnejšo opredelitev proučevane tematike.  
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2. OSEBNI RAZVOJ ZAPOSLENIH V ORGANIZACIJI 
 

2.1.  POMEMBNOST ZAPOSLENIH  
 
Vsaka organizacija potrebuje zaposlene. Le-ti so v prvi vrsti osnova njenega obstoja. 
Vendar pa sam obstoj še ni dovolj, pomembna je tudi uspešnost in s tem povezano 
preživetje oziroma nadaljevanje obstoja. Na drugi strani imamo zaposlene, ki prav tako 
želijo zagotavljati svoj obstoj, in poleg tega določeno uspešnost. Tako torej organizacije 
iščejo zaposlene in zaposleni iščejo organizacije. Skupaj pa morata najti pot, ki bo 
ustrezala obema stranema. Vsaka organizacija ima tako možnost, da na trgu delovne sile 
poišče zaposlene, ki bodo kar najbolj ustrezali njenemu načinu delovanja. Prav tako pa 
lahko zaposleni izbira med mnogimi organizacijami, ki mu bodo omogočile doseganje 
zastavljenih ciljev. A nenehno menjavanje zaposlitev oziroma zaposlenih pomeni prej 
oviro kot pomoč pri hitrejšem doseganju uspešnosti. Eden izmed faktorjev, ki lahko 
predstavljajo veliko potrošnjo časa pri prilagajanju novih zaposlenih organizaciji, je 
kultura. Vsaka organizacija ima namreč svojo kulturo ter način poslovanja. In ko zaposleni 
vstopi v organizacijo, potrebuje najprej nekoliko časa, da spozna novo kulturo ter da se ji 
prilagodi oziroma jo sprejme. Prav tako mora spoznati organizacijo, njen način poslovanja 
ter pravila. Vsak zaposleni pa hkrati tudi vpliva na kulturo v določeni organizaciji. In v 
primeru, da se zaposleni redno menjavajo, to pomeni, da se tudi kultura lahko veliko 
spreminja ter da organizacija sama porabi veliko časa za oblikovanje in prilagajanje tej 
kulturi ter vpeljavo novih zaposlenih, namesto da bi se posvečala strankam.  
 
Pri zaposlenih lahko tudi najdemo različna pričakovanja glede nagrad in zadovoljitve, ki 
jih iščejo v svojih zaposlitvah. Za nekatere je zaposlitev le potrebno zlo, boleči mehanizem 
za služenje dovolj velike količine denarja za podpiranje sebe in družine. Ti zaposleni tudi 
ne pričakujejo zadovoljstva v svojih zaposlitvah; lahko celo čutijo, da sta zaposlitev in 
zadovoljstvo popolnoma nezdružljiva pojma. Drugi zaposleni ne iščejo le dobrih plač in 
bonusov, ampak želijo preko svoje zaposlitve tudi zadovoljiti določene človeške potrebe. 
Želijo delati s prijetnimi ter prijaznimi sodelavci in zadovoljiti svoj ego z uspešnostjo v 
svojih zaposlitvah. Vendar so jim dobro družinsko življenje, prosti čas za zasledovanje 
svojih hobijev in ostalih interesov prav tako pomembni kot visok status, visoka plača in 
visoko stresna zaposlitev. Za tretjo skupino pa je zaposlitev najpomembnejši del njihovega 
življenja. Popolnoma so jim predani in iz svoje zaposlitve prejmejo velik delež osebnega 
ponosa in zadovoljstva. Za te zaposlene pride zaposlitev na prvo mesto in vse ostalo 
(družina, hobiji, socialne dolžnosti in ostali interesi) je na drugem mestu (povzeto po 
Carrell, 1995, str. 469).  
 
Prav tako pa imamo na drugi strani različne organizacije, ki od svojih zaposlenih 
pričakujejo različno predanost. Nekaterim je dovolj, da so zaposleni prisotni v delovnem 
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času, medtem ko druge želijo, da so zaposleni bolj predani ter fleksibilni in pripravljeni 
organizaciji posvetiti več svojega časa in naporov. Pomembno pa je, da organizacija in 
zaposleni najdeta pravo ravnovesje med potrebami, željami obeh strani.  
 
Možina (2002a, str. 4) govori o želji po uspešnosti poslovanja, katera je nedvomno 
temeljno vodilo slehernega podjetja in temu sledi tudi ravnanje s kadrovskimi viri. Če bi 
želeli poistovetiti cilj ravnanja s kadrovskimi viri zgolj s poslovno uspešnostjo, bi 
ugotovili, da gre za ozko zastavljen cilj. Težnja ravnanja s kadrovskimi viri gre v dve 
osnovni smeri: usmerjati kadre in njihove zmožnosti k povečevanju učinkovitosti ter 
obenem v kar največji meri zadovoljevati potrebe zaposlenih. Pri tem ne smemo pojmovati 
cilja organizacije in potreb zaposlenih kot ločena in izključujoča se cilja. Bistvo uspešnega 
ravnanja s kadrovskimi viri je združevanje obeh ciljev kot vzajemnih in medsebojno 
odvisnih. Pri uresničevanju enega moramo vedno misliti tudi na drugega. Skratka: 

1. zaposlene moramo pojmovati kot naložbo za prihodnost, ki bo ob pravilnem 
ravnanju in razvoju z dvigovanjem storilnosti prinašala dolgoročne koristi 
organizaciji, 

2. poslovna politika podjetja mora biti naravnana k zadovoljevanju gospodarskih in 
osebnih potreb zaposlenih, 

3. prizadevati si moramo za tako delovno okolje, ki bo zaposlene spodbujalo k 
razvoju in uporabi njihovih zmožnosti v največji možni meri, ravnanje s 
kadrovskimi viri mora biti usmerjeno k nenehnemu usklajevanju potreb in ciljev 
organizacije in zaposlenih. 

 
Tako se danes vse več sodobnih organizacij zaveda, da so prav zaposleni tisti, ki ustvarjajo 
razliko med njimi ter konkurenco. Vse bolj se zavedajo posledic, ki jih prinaša preveliko 
menjavanje zaposlenih kot tudi pozitivnih vplivov izobraževanja ter razvijanja zaposlenih. 
Tako organizacije namenjajo svojim zaposlenim vse več pozornosti. Poskušajo ugotavljati 
in slediti, kaj le-ti želijo ter jim zagotoviti čimboljše delovne pogoje in preko tega 
omogočati njihov razvoj. Tako v domači kot tuji literaturi lahko najdemo vse več 
opredelitev in definicij, ki vse bolj poudarjajo pomembnost zaposlenih.  
 
Mnogi avtorji, ki napovedujejo prihodnost in predvidevajo pogoje za uspešno 
obvladovanje prihodnjih problemov, poudarjajo, da bodo bodočo vlogo igrali prav ljudje 
in njihove zmožnosti. Med konkurenti ne bo več tehničnih skrivnosti. Četudi bi prišlo do 
tehnične prednosti enega pred drugim, se bo to zgodilo le za kratek čas. Zato nekateri v 
tehničnih prednostih ne vidijo posebnega konkurenčnega prostora, ampak ga vidijo v 
neizrabljenih in celo neznanih človeških zmožnostih (Lipičnik, 1998, str. 26). 
 
Človeške zmožnosti so izredno širok pojem, ki zajema vse znane in neznane lastnosti. 
Lipičnik (1998, str. 26) govori o človeških zmožnostih v širšem in v ožjem smislu. V 
širšem smislu tako govorimo o psihičnih zmožnostih, fizioloških, fizičnih. Te so zelo 
raznovrstne in se nanašajo na različna področja človekovega življenja. Poleg tega lahko 

6 



 
 

razlikujemo človekove zmožnosti glede na način pridobivanja teh zmožnosti. Ene je 
človek razvil večinoma v povezavi z dednostnimi dispozicijami, mednje spadajo vse vrste 
sposobnosti; druge si je pridobil v času svojega življenja. Med te spada znanje vseh vrst. 
Ko govorimo o človeških zmožnostih v ožjem smislu, pa imamo v mislih večinoma 
sposobnosti, znanja in motivacijo.  
 

Slika 1: Približna slika človeških zmožnosti v širšem smislu 

ČLOVEŠKE ZMOŽNOSTI 
 
   Kdo sem?      Kaj znam?  Kako mislim?   Kaj hočem? 
 
 
ČLOVEKOVA      ZNANJE     MIŠLJENJE     MOTIVACIJA 
OSEBNOST 
 
 
 Temperament     Značaj  

 SPOSOBNOSTI 
 

 
             Intelektualne      Motorične            Senzorične         Mehanske 

 
Vir: Lipičnik, 1998, str. 27 
 
Ne glede na to, kakšne in koliko zmožnosti lahko najdemo pri človeku, so za organizacije 
in vedenje ljudi v njih odločilne (Lipičnik, 1998, str. 27-28): 
Sposobnosti so v bistvu človekova potencialnost za razvoj določenih zmožnosti. Same po 
sebi sicer odločilno vplivajo na reševanje problemov s povsem neznanimi rešitvami, 
vendar se izrazijo predvsem v kombinaciji z znanjem itd. 
 
Znanje je del človekovih zmožnosti in omogoča reševanje znanih problemov, to je takšnih, 
ki ji je že videl in rešil. Ne glede na to, kje in kako si je človek to znanje pridobil, mu 
večinoma pomagajo reševati probleme z znanimi rešitvami. S sposobnostjo pa lahko 
človek znanje tudi kombinira in tako reši probleme s še neznanimi rešitvami. 
 
Spretnosti so večinoma zmožnosti, ki se nanašajo na človekovo motorično znanje in 
sposobnosti. Človeku omogočajo hitro in učinkovito motorično odzivanje na težave. 
Čeprav izraz spretnosti uporabljamo v različnih pomenih, pa je večinoma rezervira za 
motorično področje. 
 
Osebnostne lastnosti so vse človekove vrline, ki same po sebi niso nujne pri reševanju 
problemov, vendar dajejo osebni poudarek sleherni človekovi reakciji. V tem primeru gre 
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za značaj, temperament ipd., ki nastopajo kot katalizatorji pri človekovem odzivanju, 
vendar sami po sebi težav ne rešujejo. Tako pojmovanje osebnostnih lastnosti je ozko. 
Pojmovanje osebnostnih lastnosti v najširšem smislu pa bi vključevalo vse človekove 
lastnosti, od sposobnosti do osebnostnih lastnosti v ožjem smislu, torej človekove 
zmožnosti na splošno. 
 
Tako organizacije danes namenjajo vse več pozornosti svojim zaposlenim ter njihovim 
zmožnostim, med njimi pa predvsem sposobnostim. V prihodnosti je pričakovati, da bodo 
organizacije zmožnosti zaposlenih vse bolj postavljale na prvo mesto. Predvsem zaradi vse 
hitrejših sprememb bodo od zaposlenih zahtevale stalno izobraževanje, kreativno 
razmišljanje, hitro prilagajanje ter obvladovanje sprememb, s katerimi se bo soočala 
organizacija ter predvsem individualno delo. Direkten nadzor bo tako vse manj potreben. 
 
Revija Fortune vsako leto izbira najbolj cenjene svetovne organizacije v različnih panogah 
in ugotavlja, zaradi česa so boljše od drugih. Njihovi strokovnjaki so raziskali, da so ljudje 
tisti, ki naredijo določeno organizacijo boljšo od drugih. Najbolj zanesljiv kazalnik splošne 
odličnosti organizacij naj bi namreč bila njihova sposobnost, da pritegnejo in obdržijo 
talentirane zaposlene. Ugotovili so, da imajo te organizacije na področju kadrovanja in 
razvoja zaposlenih nekaj skupnih lastnosti (v Možina, 2002a, str. 72): 

1. Top managerji najbolj cenjenih podjetij jemljejo poslanstvo podjetja zelo resno. 
Poslanstvo podjetja in osnovne vrednote so izražene jasno in enostavno - 
največkrat jih lahko spravimo na kartico žepnega formata, vendar pomagajo, da vsi 
delajo v skupni smeri za skupne cilje. 

2. Uspeh pritegne najboljše ljudi, najboljši ljudje zagotavljajo uspeh. Ljudje vidijo ta 
podjetja kot uspešna in na trgu prepoznavna, zato želijo biti del tega. 

3. Najboljša podjetja natančno vedo, kaj iščejo, ko zaposlujejo. Poglobljeni intervjuji 
in ustrezna psihološka testiranja so osnova zaposlovanja. Najvišji managerji 
marsikje sodelujejo pri intervjujih za izbiro ključnih ljudi v podjetju. 

4. Razvoj ljudi razumejo kot investicijo in ne kot zadevo kadrovske službe. Veliko 
vlagajo v izobraževanje in razvoj svojih ljudi. Posebej pomembno je pridobivanje 
različnih izkušenj.  

5. Kadar koli je možno, izbirajo ljudi in jih napredujejo znotraj podjetja. Zaposlujejo 
mlade, ki jim dajo možnosti razvoja na različnih področjih. 

6. Nagrajujejo uspešnost - imajo izdelane sisteme prepoznavanja in nagrajevanja 
uspešnosti. Sistem ocenjevanja 360 stopinj - kjer ocenjujejo zaposlenega njegovi 
podrejeni, njegovi sodelavci, s katerimi dela, in njegovi nadrejeni. Tako dobimo 
celovito sliko o uspešnosti zaposlenega, pa tudi izhodišča za njegov razvoj. 
Enostransko ocenjevanje, kjer vodje ocenjujejo svoje podrejene, ni dovolj 
objektivno. Razviti so tudi sistemi nagrajevanja po uspešnosti, kjer najboljši 
dobivajo delnice, opcije, bonuse itd. 

7. Merijo zadovoljstvo zaposlenih. Podjetje zanima, kaj si zaposleni želijo, in poskrbi, 
da to tudi dobijo. 
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Tudi Simmons (2000, str. 193-4) zatrjuje, da je uspešnost organizacije odvisna od njene 
sposobnosti, da zaposli in vzgaja dobre zaposlene. Pomembnost zaposlenih prikaže kar z 
enačbo: zaposlitev najboljših zapsolenih + razvoj teh zaposlenih = uspešnost organizacije. 
 
Lipičnik (1998, str. 41) pa tej definiciji dodaja še faktor ohranitve zmožne delovne sile. Ni 
namreč dovolj, da organizacija le razvije dobre zaposlene, ampak jih mora tudi obdržati v 
organizaciji. Ti zaposleni bodo namreč postali odločilni dejavnik pri razvoju uspešne 
organizacije. 
 
 

2.2.  OSEBNI RAZVOJ ZAPOSLENIH 

2.2.1. OPREDELITEV OSEBNEGA RAZVOJA  
 
Tako kot se vse bolj poudarja pomembnost zaposlenih samih za uspešno delovanje vsake 
posamezne organizacije, pa se povezano z njimi vse bolj uporablja izraz osebnega razvoja 
zaposlenih. Vsak zaposleni ima namreč svoje želje in postavljene cilje, ki jih želi doseči v 
določenem času. Prav tako pa ima tudi organizacija postavljene določene cilje. V skupni 
želji, da jih oba kar čimprej in v čimvečji meri dosežeta, poskušata skleniti sodelovanje, ki 
bo delovalo pozitivno za obe strani. Tako ponuja organizacija pomoč zaposlenim pri 
doseganju njihovih osebnih ciljev, vendar jih hkrati tudi usmerja, da bodo delovali v smer, 
ki zagotavlja uspešnost tudi organizaciji, pri tem pa jih spodbuja, da bodo lahko kar 
maksimalno uporabili vse svoje zmožnosti ter tudi razvili nove.  
 
Organizacija si s sistematičnim razvojem kadrov zagotavlja svoj prihodnji razvoj in 
perspektivo. Sistem razvoja kadrov prispeva k uspešnosti in učinkovitosti organizacije 
tako, da zagotavlja optimalno usposobljenost zaposlenih za delo, da prispeva k motivaciji 
zaposlenih za delo in k izboljšanju določenih zunanjih dejavnikov učinkovitosti 
organizacije. Učinki razvoja kadrov v organizaciji se morajo izraziti in potrditi na podlagi 
meril, kot so (Možina, 2002a, str. 63):  
- večja storilnost (več izdelkov ali storitev, krajši čas izdelave), 
- boljša kakovost izdelkov ali storitev (večje povpraševanje, manj pritožb, manj slabih 

izdelkov), 
- večja prilagojenost delavcev delu (manj odsotnosti in fluktuacije, manj nesreč pri delu, 

spontana delovna disciplina, več predlogov za izboljšave). 
 
Organizacija lahko tako poskrbi za osebni razvoj zaposlenih. Zavedati pa se moramo, da 
razvoj ne pomeni nujno napredovanja in ga ne smemo enostavno enačiti z napredovanjem 
in menjavanjem delovnih mest. Zaposleni se lahko razvija tudi na obstoječi poziciji. Hkrati 
pa samo napredovanje še ne pomeni nujno osebnega razvoja zaposlenega. Hitro 
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menjavanje delovnih mest ter zaposlitev v različnih organizacijah, v upanju na hiter razvoj 
kariere, zaposlenemu le-tega samo po sebi še ne zagotavlja. 
 
Nezadovoljstvo z osebnim razvojem pa je tudi vse večkrat vzrok, da začnejo zaposleni 
iskati zaposlitev v drugih organizacijah. V vsaki organizaciji ima namreč zaposleni 
možnost pridobiti določen spekter sposobnosti. Vendar obstajajo meje, kaj jim lahko 
organizacija ponudi. Zaposleni se tako vse bolj zavedajo, da za svoj razvoj potrebujejo 
premik. Seveda so določeni premiki normalni in jih mora tudi vsaka organizacija sprejeti 
kot nekaj vsakdanjega. Vseeno pa lahko organizacija v zaposlene vloži določen napor in 
jim poskuša pomagati ter zagotoviti različne priložnosti, ki bodo pripomogle k njihovemu 
razvoju. Vendar pa to še ne pomeni, da mora organizacija poskušati za vsako ceno obdržati 
zaposlene.  
 
Načrtovanje razvoja sodelavcev ni le sestavina strateškega planiranja, ampak tudi 
dinamičnega in kontinuiranega razvojnega poslovodenja v naših podjetjih. Razvoj 
človeškega faktorja je torej za sodobno razvito podjetništvo ključ njegovega neprestanega 
notranjega dinamiziranja (pripravljanja na spremembe) in sredstvo uveljavljanja njegovih 
strateških razvojnih usmeritev. Načrtovanje razvoja človeških potencialov torej ni 
»modna« novost na področju kadrovske dejavnosti, ampak postaja tudi pri nas sestavina 
strateškega planiranja in razvojnega poslovodenja. Pristopov oziroma izvedbenih modelov 
tega načrtovanja seveda ni mogoče unificirati. Vsako podjetje in korporacija mu bosta 
dajala svoje zahteve, lastno vsebino in specifične izpeljave (Rojc, 1992, str. 15-17). 
 
Armstrong (1991, str. 315-316) navaja nekaj možnosti, s katerimi lahko organizacija 
ustvarja priložnosti za osebni razvoj: 
- z zagotavljanjem pridobivanja novih izkušenj znotraj organizacije, 
- predstavljanje bolj sistematičnih procesov identifikacije potencialov (kot na primer s 

pomočjo ocenjevalnih centrov), 
- spodbujanje napredovanja od znotraj, 
- razvijanje bolj pravičnih postopkov napredovanja, 
- zagotavljanje nasvetov in usmerjanje managerjev in specialistov za managerski razvoj 

glede kariernih poti. 
Organizacije pa morajo upoštevati tudi, da so možnosti omejene in morajo to tudi jasno 
izraziti, ko zaposlujejo nove ali napredujejo zaposlene. 
 
Organizacija in zaposleni imata tako lahko zelo podobne cilje in se gibljeta ter razvijata v 
isto smer, vendar se tega ne zavedata, in sicer največkrat zaradi pomanjkljivosti v 
komunikaciji. Kot sem že omenila, mora imeti zaposleni, če želimo, da bo v določeni 
organizaciji zadovoljen in bo ostal, v njej tudi možnost doseganja svojih osebnih ciljev. 
Prav tako pa mora na drugi strani zaposleni pripomoči k doseganju organizacijskih ciljev 
in s tem zagotavljati njeno uspešnost. Zatorej je njuna usklajenost še kako pomembna. In 
tako organizacija kot zaposleni morata vedeti, kam sta namenjena ter kaj želita doseči. S 
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skupnim oblikovanjem plana osebnega razvoja zaposlenega se lahko večjemu delu teh 
negotovosti izognemo ali jih vnaprej predvidimo.  
 
Znotraj organizacije se planira in oblikuje napredovanje in razvoj zaposlenih s pomočjo 
kariernega managementa, in to predvsem s pomočjo ocenjevanj potreb organizacije in 
uspešnostjo, potencialom in preferencami posameznih članov organizacije.  
 
Po mnenju Armstronga (1991, str. 471) ima karierni management v organizacijah tri 
glavne cilje: 
- zagotoviti, da so organizacijske potrebe po nasledovanju managerjev zadovoljene, 
- zagotoviti zaposlenemu obljubo glede sekvence izobraževanj in izkušenj, ki ga bodo 

opremile za kateri koli nivo odgovornosti, ki ga ima možnost doseči,  
- da dajo zaposlenemu s potencialom usmeritve in vzpodbude, ki jih potrebuje, če želi 

izpolniti svoj potencial in v skladu s svojimi talenti in navdihi doseči uspešno kariero 
znotraj organizacije. 

 
Poleg tega pa našteva Armstrong (1991, str. 471-472) še vrsto specifičnih ciljev, ki jih 
ponuja karierni management: 
- pomaga zaposlenim identificirati veščine in kvalitete, potrebne tako za njegovo 

trenutno kot tudi prihodnjo zaposlitev, 
- poravnava in združuje navdihe zaposlenih z organizacijskimi cilji, 
- razvija nove karierne poti in plane, ki kažejo v vse strani, ne le navzgor, 
- prerodi zaposlene, ki doživljajo stagnacijo v svojih karierah, 
- zagotovi zaposlenim priložnosti, da razvijejo sebe in svoje kariere, in 
- vsekakor zagotovi obojestranske koristi, tako za organizacijo kot za zaposlenega. 
 
V literaturi velikokrat namesto izraza osebni razvoj zasledimo izraz kariera. Vendar ima ta 
izraz prevečkrat negativen prizvok. Predvsem v starejši literaturi najdemo navedbe, da 
zaposleni razumejo pojem kariere kot nekaj egoističnega in komolčarskega, ter ga tudi 
velikokrat povezujejo z napredovanjem v organizaciji in večjim plačilom. Poleg tega naj bi 
bila kariera namenjena predvsem mlajšim zaposlenim. V nekaterih okoljih lahko takšno 
razumevanje najdemo še danes. Vendar pa prevladuje danes mnogo boljše in jasnejše 
razumevanje izraza kariera. Medtem pa je izraz osebni razvoj že od nekdaj zvenel mnogo 
bolj pozitivno in ga zaposleni raje in lažje razumejo ter tudi uporabljajo. Ugotovimo torej 
lahko, da je v različnih literaturah mnogo različnih opredelitev osebnega razvoja oziroma 
kariere, a so si v sami osnovi dokaj podobne. Večinoma tako avtorji danes pojmujejo 
osebni razvoj oziroma kariero kot pozitiven razvoj zaposlenega. 
 
V slovenski literaturi so različni avtorji prvotno uporabljali pojem razvoj kadrov predvsem 
kot sinonim za izobraževalno dejavnost v delovnih organizacijah. V skladu s tako rabo naj 
bi bil temeljni cilj razvoja kadrov usmerjen na dopolnjevanje in izpopolnjevanje znanj in 
sposobnosti zaposlenih, tako kot jih zahtevajo trenutne in bodoče potrebe delovnega 
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procesa. Nadaljnji cilj razvoja kadrov je izšel iz spoznanja, da je pri načrtovanju razvoja 
zaposlenih nujno treba poleg zahtev delovnega procesa upoštevati tudi motive, interese in 
potrebe zaposlenih po izobraževanju in izpopolnjevanju. S postopnim vključevanjem tudi 
drugih in ne zgolj izobraževalnih kadrovskih ukrepov in postopkov v sistem razvoja 
kadrov pa je sam pojem dobival vedno širši pomen. Razvoj kadrov lahko danes tako 
pojmujemo kot sistematičen in načrtovan proces priprave, izvajanja in nadzorovanja vseh 
kadrovsko-izobraževalnih postopkov in ukrepov, namenjenih strokovnemu, delovnemu in 
osebnostnemu razvoju vseh zaposlenih. Temeljna naloga razvoja kadrov naj bi bila 
zagotavljanje optimalne poklicne-izobrazbene in kvalifikacijske strukture vseh zaposlenih, 
ob hkratnem upoštevanju tako interesov zaposlenih kot tudi interesov delovne 
organizacije. Instrumenti razvoja kadrov so med seboj povezani in prepleteni sistemi 
sprejemanja, razmeščanja, napredovanja in izobraževanja kadrov (Jereb, 1989, str. 138). 
 
Slovenski psiholog E. Konrad je razlike med tradicionalnimi in novejšimi pojmovanji 
kariere strnil v pet postavk - glej Pregl.1 spodaj (Brečko, 2006, str. 31). 

Preglednica 1: Sodobno in tradicionalno pojmovanje kariere 

Sodobno pojmovanje kariere Tradicionalno pojmovanje kariere 
1. Poklicna zaposlenost izgublja pomen. 1. Zagotovljena je polna zaposlenost. 
2. Poklicne poti so neenakomerne, 
pretrgane in različno intenzivne. 

2. Stabilna in enosmerna poklicna pot. 

3. Razvoj kariere lahko pomeni tudi premik 
navzdol ali vstran. 

3. Razvoj kariere pomeni premik navzgor. 

4. Na razvoj kariere vplivajo družina in 
druge življenjske vloge, nepovezane z 
zaposlitvijo. 

4. Razvoj kariere zadeva predvsem 
poklicno življenje. 

5. Učenje in spremembe se pojavljajo v 
vseh obdobjih in stopnjah kariere. 

5. Razvoj kariere je usmerjen predvsem na 
nove in mlajše zaposlene. 

Vir: Brečko, 2006, str. 31 
 
Če si pogledamo še nekaj drugih opredelitev kariere oziroma osebnega razvoja, najdemo v 
slovenski literaturi opredelitev Možine (1984, str. 20), kjer kariera predstavlja delo in 
delovne naloge, ki jih je, jih ali jih bo v prihodnosti opravljal posameznik. Najdemo tudi 
Tavčarjevo (1999, str. 270) opredelitev, po kateri večina ljudi preživi vsaj polovico 
življenjske dobe ob delu, ki ni pridobivanje sredstev za preživljanje, temveč najžlahtnejša 
vsebina življenja. Management ceni predvsem tiste, ki živijo, da delajo, vendar vključuje v 
delovanje organizacije tudi tiste, ki delajo, da preživijo. Torej je za svoj osebni razvoj 
nedeljivo odgovoren vsak zaposleni sam. Človek živi le enkrat in doživlja svoj lastni 
osebni razvoj nepreklicno le enkrat. Zato skuša biti čim uspešnejši pri delu, najprej zaradi 
preživetja, za tem in predvsem pa zaradi vsebine življenja. Nemara mu tudi izraz »kariera« 
(»uveljavitev, uspeh na kakem področju delovanja«) bolj ustreza kot nevtralnejši »osebni 
razvoj«, saj ne pristaja na kakršen koli, temveč le na uspešen osebni razvoj. 

12 



 
 

 
Treven (1998, str. 197) obravnava razvoj zaposlenih kot posebno področje managementa 
človeških virov, ki vključuje naslednje dejavnosti:  
- Učenje: Opredeliti ga je mogoče kot dolgoročno spremembo v vedenju, ki se pojavi 

kot posledica izkušenj iz prakse. 
- Izobraževanje: Povezano je s pridobivanjem znanja, razvijanjem vrednot in 

inteligence, ki se lahko uporabi na vseh, ne le na posameznem področju življenja. 
- Razvoj: Nanaša se na izboljšanje ali uresničevanje sposobnosti in možnosti 

posameznika na podlagi učenja in izkušenj, ki si jih ta pridobi z izobraževanjem.  
- Usposabljanje: Lahko opredelimo kot načrtovano in sistematično spremembo vedenja, 

do katere pride na podlagi spreminjanja učnih primerov, programov in upoštevanja 
napotkov, ki omogočajo posameznikom, da dosežejo potrebno raven znanja, spretnosti 
in sposobnosti za učinkovito izvedbo njihovega dela.  

Temeljni namen dejavnosti razvoja zaposlenih delavcev je po njenem mnenju zagotoviti, 
da ima podjetje primerno usposobljene ljudi, ki bodo sposobni izpolniti njihove cilje in s 
svojim delom prispevali k uspešnejšemu poslovanju. Namen te dejavnosti je mogoče 
izpolniti tako, da se kar se da zagotovi: 1. vsak zaposleni v podjetju mora imeti znanje, 
spretnosti in sposobnosti za učinkovito opravljanje svojega dela, 2. kakovost dela 
posameznikov in teamov se stalno izboljšuje in 3. zaposleni se razvijajo v smeri, ki 
omogoča njihov največji možni napredek in rast.  
 
Vendar je v Sloveniji kljub 15-letnemu obdobju tržnega gospodarstva še vedno malo 
raziskav ter strokovne literature o načrtovanju in razvoju kariere. Organizacije se s 
področjem razvoja kariere skorajda niso ukvarjale, še manj pa je tistih, ki so se tega 
vprašanja lotili strateško in sistematično. Na prehodu v tržno gospodarstvo je Slovenija 
naenkrat potrebovala veliko število vodilnih in vodstvenih kadrov, toda zaradi 
preskromnega strokovnega zaledja je večina organizacij zaposlila posameznike, ki so se 
strokovno izkazali na določenem področju, pri tem pa se ni nihče spraševal, ali bodo ti v 
novi vlogi uspešni in zadovoljni. Tako jih je veliko kmalu zamenjalo službe. Problem, ki 
se je pojavil, je bil predvsem v tem, da nihče, ne posamezniki ne organizacije, ni imel 
znanja o načrtovanju in razvoju kariere. Za nameček ti posamezniki večinoma niso bili 
deležni posebnega usposabljanja za prevzem tako odgovornih delovnih mest, kot je 
delovno mesto vodje (Brečko, 2006, str. 19). 
 
V tuji literaturi pa lahko najdemo še druge prav tako podobne si opredelitve osebnega 
razvoja zaposlenih. Greenberg tako (1997, str. 219) kariero opredeljuje kot razvijajoče se 
zaporedje delovnih izkušenj zaposlenega skozi čas. Armstrong (1991, str. 472) govori o 
postopnem napredku po hierarhični lestvici podjetja navzgor. Carrell (1995, str. 471) 
zavzema pogled nepretrgane zveze glede kariernega zanimanja, kjer je zaposlitev lahko 
videna kot »le zaposlitev« ali na drugi strani kot kariera. Kariera je tako po njegovem 
mnenju zaporedje zaposlitev, ki jih zaposleni opravlja v svojem delovnem življenju. 
Hodgetts (1991, str. 505) pa opredeljuje kariero kot zaporedje delovnih pozicij, ki jih 
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zaposleni opravlja v času svojega življenja. Medtem ko večina zaposlenih dela za 
preživetje, jim je planiranje kariere in njihov razvoj pomemben, a se bo stopnja 
pomembnosti razlikovala. Peel (1992, str. 1) zapisuje, da je ena izmed najbolj uporabljenih 
definicij kariere napredek zaposlenega skozi življenje in na ta način vključuje prostovoljno 
ali plačljivo zaposlitev (s polnim ali delnim delovnim časom), samozaposlitev, domače 
vloge ali le obdobja s plačljivo zaposlitvijo. Kariere so zaposlenim pomembne zaradi več 
razlogov: da zaslužijo dovolj za preživetje, za doseganje osebnih ciljev, dajejo status ali pa 
le, ker jo imajo tudi vsi ostali. Motivacija za njeno ustvarjanje je lahko pozitivna - 
ambicije, želja po razvoju, po premiku mej mogočega ali pomaganje človeštvu; lahko pa je 
tudi negativna - ljubosumje, nezadovoljstvo, včasih celo sovraštvo. Vrednost, ki jo različni 
zaposleni pripisujejo svoji karieri, se močno razlikuje. Za nekatere je to najpomembnejši 
vidik njihovega življenja, za katerega so pripravljeni žrtvovati tudi svoje privatno, 
družinsko življenje, prosti čas in celo zdravje. Na drugi strani obstajajo zaposleni, ki ne 
zavračajo le definicije strukturirane kariere, temveč celoten koncept dela znotraj 
ekonomskih okvirjev. Večinoma nas spada nekje med ta dva ekstrema, ki tako postavljamo 
kariero in njen razvoj med, a ne nujno, na vrh življenjskih ciljev. 
 
Doerger (1997, str. 129) trdi, da je čisto lahko imeti zaposlitev in upati na najboljše ter 
dopustiti okoliščinam ali sreči, da prevzame usmerjanje do naše upokojitve. Ampak 
pasiven, nesistematičen pristop k napredovanju in zadovoljstvu pri zaposlitvi velikokrat 
pripelje do neštetih, nepopolnih dni, preživetih v organizaciji. Vsak zaposleni lahko naredi 
zaposlitev čustveno in finančno bolj nagrajeno s pretvorbo sanj v cilje, in sicer s tem, da 
preuči svoje sanje glede zaposlitve; pretvori svoje sanje v cilje; identificira in predvidi 
ovire; verjame in deluje, kot da je uspeh neizbežen; določi interne cilje in roke; predvidi 
dvome; je pripravljen na zastoje in uživa tudi v procesu samem (in ne le v končnem cilju). 
 
Posamezniki morajo torej poznati svoje lastnosti in sposobnosti, pomanjkljivosti in 
prednosti, vedeti morajo, do kam so prišli in kako začrtati pot razvoja sebi in za (skupno) 
delo s sodelavci. Razvoj delavca - njegovega poklicnega in družbenega delovanja - je 
povezan z vprašanji njegovih delovnih, strokovnih, ustvarjalnih lastnosti, njegove 
osebnosti. Vsak človek se ukvarja z vprašanji svojega razvoja pred vstopom v šolo, v času, 
ko se odloča za določeno vrsto šolanja ali izobraževanja in ko premišlja, kakšen poklic bo 
izbral, kaj bi rad delal v življenju, kaj bi rad postal. Kasneje se sprašuje o možnostih 
razvoja v okviru delovne dobe, delovne organizacije ter družabnega in širšega strokovnega 
delovanja. In še kasneje, kaj bo delal po končani delovni dobi (Možina, 1984, str. 87-88).  
 
Skrb za osebni razvoj je odgovornost vsakega delavca in tudi odgovornost delovne 
organizacije in družbe. Delavec se mora aktivno vključevati v sistem načrtovanja osebnega 
razvoja, tako da bo spoznaval vse možnosti lastnega razvoja pri svojem delu, sledil svojim 
delovnim rezultatom in iskal možnosti nadaljnjega razvoja. Pri tem bo spoznaval, kakšne 
možnosti osebnostnega, strokovnega in delovnega razvoja ima in hkrati izkazoval svoje 
osebne potrebe, cilje in želje, kar je treba spraviti skupaj z razvojem organizacije in 
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delovne skupine, kjer deluje. Brez delavčevega aktivnega sodelovanja ne moremo skladno 
načrtovati njegovega osebnega razvoja. Družbeno-politične organizacije, izobraževalne 
institucije in svetovalne službe s svoje strani pospešujejo večjo aktivnost in sodelovanje 
delavcev pri načrtovanju in vodenju njegovega osebnega razvoja (Možina, 1984, str. 95). 
 
Kdo pa je lastnik kariere? Peel (1992, str. 2) zatrjuje, da je v osnovi lastnik kariere 
zaposleni, ki jo doživlja. Vendar tudi dodaja, da večina karier vključuje zaposlitev, zato 
imajo organizacije velik interes v karierah svojih zaposlenih in delijo določeno stopnjo 
lastništva v njihovem razvoju. Oblika sodelovanja pri razvijanju karier pa je odvisna od 
velikosti organizacije. Velike organizacije namreč bazirajo razvoj karier svojih zaposlenih 
na predpostavki, da bodo zaposleni nato ostali v organizaciji. Znotraj manjše organizacije 
pa razvoj karier največkrat predstavlja probleme, saj organizacija nima dovolj notranjih 
možnosti, virov, ki bi jih zaposlenim lahko ponudila in včasih gre celo za premajhno 
razumevanje njene pomembnosti. To pa lahko pomeni, da je menjavanje zaposlitve nujno 
za uspešen osebni razvoj.   
 
Tudi glede na motivacijsko moč načrtovanja kariere je vsekakor posameznik tisti, ki 
potrebuje natančno spremljanje in načrtovanje kariere. Prav tako je karierni načrt lahko 
posamezniku v pomoč pri odločanju o nadaljnjem izobraževanju. Nič manj pa za njegovo 
kariero ne more biti zainteresirana organizacija, v kateri je posameznik zaposlen. Za 
oblikovanje, načrtovanje in realizacijo posameznikove kariere sta zainteresirana tako 
posameznik kot tudi organizacija, saj tako drug drugemu omogočita preživetje. Tiste 
organizacije, ki so posameznikove kariere izključno podredile svojemu napredku in 
posameznike prikrajšale za užitke in koristi, ki jih prinaša občutek napredovanj, so kaj 
hitro izgubile večino ljudi. Nasprotno pa so organizacije, ki so svojo kariero gradile na 
karieri zaposlenih, hitro prehitele konkurenco (Lipičnik v Možina et al, 2002, str. 458-
459). 
 
Tako bomo v nadaljevanju dela s pojmom osebni razvoj oziroma kariera razumeli razvoj 
zaposlenih skozi celo njihovo delovno življenje. Naj bo to znotraj ene organizacije ali v 
več organizacijah. Prav tako ni pomembno, ali zaposleni pri tem ostaja na istem nivoju v 
organizaciji ali se pomika na višje ali vzporedne nivoje. Osebni razvoj oziroma kariere 
namreč ne smemo enačiti z napredovanjem ali menjavo delovnih mest znotraj posamezne 
organizacije. Prav tako menjava delovnega mesta še ne pomeni nujno tudi razvoja 
zaposlenega in hkrati, če zaposleni ostaja na istem delovnem mestu, to še ne pomeni, da se 
v tem okviru ne more razvijati. V organizacijah mora torej obstajati poudarek na možnosti 
planiranja in priprave plana osebnega razvoja za vse zaposlene. 
 
Vse bolj pomembno pa tudi postaja, tako za organizacijo kot za zaposlene, da je osebni 
razvoj načrtovan ter tudi spodbujan. S pomočjo pripravljenih planov lahko tako 
organizacija kot zaposleni bolje spoznata zmožnosti zaposlenega ter predvidita področja, 
kjer le-ta še potrebuje nadaljnji razvoj. Pomembno pa je tudi, da se obe strani uskladita v 
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svojih definicijah, željah in predvsem ciljih. Management v vsaki organizaciji namreč 
lahko pripravi še tako dobre in napredne plane za osebni razvoj zaposlenih, a če pri tem ne 
upošteva želja in zmožnosti, ki jih imajo zaposlenih, bo tak plan kaj malo pripomogel 
kateri koli strani. Prav tako lahko zaposleni sam pripravi svoj plan osebnega razvoja, v 
katerem vključi vse svoje želje ter cilje in upošteva svoje zmožnosti, a bo za njihovo 
dejansko izvedbo v večini primerov potreboval pomoč organizacije. Torej je sodelovanje 
in usklajenost velikega pomena. Hkrati pa se moramo zavedati, da sam načrt še ne 
zagotavlja, da bo zaposleni postavljeni cilj dejansko dosegel in to v predvidenem času. Na 
osebni razvoj namreč vpliva veliko dejavnikov in nemogoče je predvideti vsakega izmed 
njih.  
 

2.2.2. NAČRTOVANJE OSEBNEGA RAZVOJA ZAPOSLENIH 
 
Prav tako kot pri sami opredelitvi osebnega razvoja oziroma kariere pa lahko v literaturi 
najdemo tudi veliko število opredelitev načrtovanja le-tega. Kot že omenjeno, je osebni 
razvoj skupna prednost tako za organizacijo kot za zaposlenega in bi moral združevati 
napore obeh strani. Pri tem bi moral zaposleni prevzeti iniciativo v pripravi razvojnega 
plana, pri postavljanju ciljev in načrtovanju kako ter kdaj jih lahko doseže. Medtem pa bi 
morala organizacija prevzeti odgovornost za usmerjanje osebnega razvoja zaposlenih, se 
pravi za obravnavanje razvoja kot strateškega procesa. Obe strani pa morata pri pripravi 
upoštevati tudi drugo stran ter njene usmeritve in cilje. Zato je najbolj priporočljivo, da 
plane osebnega razvoja zaposleni in organizacija pripravljata skupaj in se s tem tudi 
izogneta morebitnim nesporazumom in tako lažje in hitreje razjasnita ter uskladita 
morebitna razhajanja v pričakovanjih. 
 
Armstrong (1991, str. 483-490) definira načrtovanje osebnega razvoja kot ključni proces 
znotraj kariernega managementa. Uporablja namreč vse informacije, priskrbljene s strani 
organizacijskega ocenjevanja potreb, ocenjevanja uspešnosti in potenciala nasledstvenega 
plana managerjev, in prevede vse skupaj v obliko plana osebnega razvoja in generalne 
dogovore za razvoj zaposlenega, kariernega svetovanja, mentorstva in izobraževanja. 
Zadovoljiv sistem osebnega razvoja in napredovanja je po njegovem mnenju celoten cilj in 
najvišja točka kariernega managementa. Gre za zaporedje dogodkov in akcij, potrebnih za 
dosego te točke, začenši z razumevanjem karierne dinamike in managerskih potreb 
organizacij. Zagotavlja, da je vsaka od aktivnosti koordinirana kot del celostnega 
programa. Prednosti tega sistema so jasne. Organizacija definira, kaj potrebuje na podlagi 
razumevanja trenutne situacije. Vsaka aktivnost je lahko nato lepo vpletena v sistematično 
pripravljen akcijski načrt. Nikoli sicer ni mogoče točno napovedati, kaj bo organizacija 
potrebovala, še posebno v času hitrih sprememb. Niti ne more program kariernega 
managementa zagotoviti, da bo organizacija dobila, kar želi. Vendar je to bolj verjetno, če 
bo organizacija uporabila ustrezne metode. 
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Gilley in Eggland (v Harrison, 1995, str. 446) opredeljujeta osebni razvoj kot organizirano 
planiran trud, ki vključuje strukturirane aktivnosti ali procese, katerih rezultat je skupen 
karierni načrt naporov med zaposlenimi in organizacijo. Faktorji, ki spodbujajo zanimanje 
za načrtovanje karier v organizacijah, pa so: 

1. Politika notranjega napredovanja in rasti, ki bo pomagala privabiti in obdržati 
zaposlene, kakršne organizacija potrebuje, in s tem zagotovila neprestano 
»zalogo«. 

2. Obveza za dolgoročno varnost zaposlitve za zaposlene, ki so bili v organizaciji že 
daljše obdobje. 

3. Pozitiven akcijski programi. 
4. Želja ali potreba po izboljšanju stopnje motivacije in zadovoljstva pri delu, 

predanost organizaciji in produktivnost. 
 
Peel (1992, str. 4) razume razvoj kariere zaposlenega kot doživljenjski proces spodbujanja 
in razvijanja oblike delovnega življenja zaposlenega, tako da le-ta kar najbolje izkoristi 
svoje talente, veščine, znanje in interese, tako za svojo korist kot za korist organizacije. 
Razvoj kariere je v prihodnost usmerjena aktivnost, ki cilja na srednje in dolgoročno 
obdobje. Povezana je s potencialom zaposlenega in situacijami, v katerih se nahaja. V 
preteklost pogleda le zato, ker mora vsakdo nekje začeti in se učiti iz svojih napak. Izraz 
razvoj kariere tako velikokrat nosi prizvok napredovanja in gibanja navzgor in je večkrat 
obravnavan kot povečanje plače. Vendar za večino zaposlenih največkrat dejansko 
premikanje navzgor sploh praktično ni niti zaželeno. Razvoj kariere naredi trenutno 
zaposlitev bolj zadovoljujočo in naredi zaposlenega bolj efektivnega za organizacijo in ne 
pomeni nujno napredovanja. 
 
Noe (1994, str. 509) pa opredeljuje načrtovanje osebnega razvoja kot proces, skozi 
katerega zaposleni predvsem: 
- spoznajo svoje vrednote, sposobnosti, prednosti in slabosti, 
- pridobijo informacije o možnostih napredovanja znotraj podjetja, 
- opredelijo cilje v karieri in 
- načrtujejo aktivnosti za dosego zastavljenih ciljev. 
 
Eggert (1994, str. 45-47) je videl pravo pot za dosego željenega osebnega razvoja v tako 
imenovanih ključih. Za to, da bi odklenil vrata do »popolnega osebnega razvoja«, naj bi 
zaposleni potreboval štiri različne ključe, ki morajo biti pravilno obrnjeni v različnih 
trenutkih ter v različnem zaporedju, odvisno od tega, kje se zaposleni nahaja in kaj 
počenja. Zaposleni ima lahko torej tri popolne ključe, a brez četrtega bo njegova pot do 
popolnega uspeha blokirana. Lahko pa ima zaposleni tudi vse štiri ključe, a če jih 
uporablja v napačnih zaporedjih, se bo še vedno znašel zunaj koridorja. Te štiri ključe 
predstavljajo: 
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1. Tehnične veščine - To so osnovne veščine, ki pokrivajo znanje, kako narediti nekaj, 
kar moraš narediti. Lahko vključujejo tako pisanje programa kot prodajo ali 
oblikovanje projekta. Gre torej za izpolnjevanje dolžnosti in funkcij iz opisa 
delovnega mesta. Ne glede na to, na kateri poziciji in nivoju v organizaciji se 
zaposleni nahaja, mora biti tehnično kompetenten. 

2. Managerske veščine - Med te sodijo kako voditi, motivirati, usmeriti, delegirati, 
nadzorovati, planirati, organizirati, kontrolirati, upravljati, nadzirati in nagrajevati 
svoje delo in delo drugih. 

3. Strateške veščine - Oblikovanje in izpolnjevanje vizije. Potrebno je vedeti, kam 
gremo in kaj je zahtevano, da do tja pridemo. Z njimi lahko zaposleni vidi 
posledice svojega dela in opcije, ki jih ponuja tako organizaciji kot zaposlemu. 

4. Medosebne veščine - Bistvo teh je, kako delovati z drugimi in kako na njih 
ustrezno vplivati. To področje je največkrat spregledano.  

 
Po mnenju Možine (1984, str. 89-90) pa je načrtovanje osebnega razvoja sestavni del 
planiranja v organizaciji. Sestavljajo pa ga (glej Sliko 2, na str. 19) tri glavne komponente: 
strokovni, osebnostni in delovni razvoj. 

1. Strokovni razvoj - običajno pojmujemo s strokovnim razvojem doseženo strokovno 
izobrazbo (formalno in neformalno), znanje, sposobnosti in spretnosti, ki si jih je 
posameznik pridobil na poti svojega razvoja z vzgojo in izobraževanjem, 
izpopolnjevanjem in izkušnjami v delovnem in družbenem okolju. Predvsem 
mislimo tu na človekovo oblikovanje z izobraževanjem, ki zagotavlja njegovo 
napredovanje pri delu. 

2. Osebnostni razvoj - lahko definiramo kot razvoj osebnostnih lastnosti posameznika 
v širšem smislu. Pri tem mislimo na splet osebnostnih lastnosti, vrednot, nagnjenj, 
motivov, stališč, interesov, ki skupaj z njegovimi sposobnostmi in znanjem ter 
delovnimi dosežki oblikujejo celovito osebnost. Takšna osebnost je rezultanta 
psiho-socioloških in ekonomsko-materialnih vplivov, dejavnikov, izkušenj, 
pridobljenih z delovanjem v okviru družinskega, vzgojno-izobraževalnega, 
organizacijskega in družbenega okolja. 

3. Delovni razvoj - pomeni uveljavitev ali uspeh posameznika na nekem področju 
delovanja. Včasih temu razvoju pravimo tudi delovna kariera. Ta komponenta 
razvoja kadrov je povezana z neposrednim delom in samim delovnim okoljem. 
Vključuje delovanje posameznika v zvezi z njegovim razvojem pri delu, v delovni 
skupini, v organizaciji, z doseganjem delovnega položaja, funkcije, naziva, 
delovnih rezultatov. Nanaša se tako na uspeh pri delu v organizaciji, v družbenem 
ali političnem življenju, občini, krajevni skupnosti in drugod. 

Naštete komponente osebnostnega, strokovnega in delovnega razvoja pa se med seboj 
prepletajo, saj so vse rezultanta celokupnih delovnih, vzgojnih, izobraževalnih in 
družbenih dejavnikov. Učinki delovanja teh komponent na ravni posameznika pa povratno 
delujejo na razvoj posameznih dejavnikov v socialnem okolju. Celovit razvoj delavca torej 
pomeni usklajen razvoj vsaj teh treh komponent: osebnostne, strokovne in delovne. 
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Slika 2: Temeljne sestavine osebnega razvoja zaposlenih 

 
 

    STROKOVNI RAZVOJ         OSEBNI RAZVOJ 
 
 

DELOVNI RAZVOJ 
 

Vir: Jereb, 1989, str. 138 
 
 
Pri oblikovanju in uvajanju karier pa moramo upoštevati nekaj splošnih dejavnikov, ki jih 
v medsebojni povezanosti prikazuje naslednja slika (Lipičnik, 1998, str. 181): 
 

Slika 3: Vpliv različnih dejavnikov na oblikovanje karier 

 
Politične 

spremembe 
 

Demografski       Ekonomski  
trendi        pritiski 

 
 
Socialni     KARIERA   Nove organizacijske 
trendi          oblike 
 
 

Napredujoča    Nova zaposlitvena 
tehnologija    politika 

 
Vir: Lipičnik, 1998, str. 181 
 
 
Tudi pri oblikovanju konkretne kariere moramo upoštevati nekaj medsebojno povezanih 
elementov (glej Sliko 4, na str. 20). Individualna kariera se nanaša na poklic in iz njega 
tudi izhaja. Nanjo pa vplivata okolje in organizacija, v kateri je posameznik zaposlen. 
Okolje pa vpliva na organizacijo (podjetje) in spodbuja oblikovanje poklicev v skladu s 
predvidenim razvojem (Lipičnik, 1998, str. 182). 
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Slika 4: Povezanost elemenov, ki vplivajo na oblikovanje konkretne kariere 

Poklic 
                                                       

 
 
 
 
 
 

Okolje             Organizacija               Individualna kariera 
 
 
Vir: Lipičnik, 1998, str. 182 
 
Vprašanje, ki pa se pri tem postavlja, je, ali zavestno postavljanje ciljev vodi k večjim 
dosežkom, in če, kakšne so značilnosti tega procesa. Dosedanje ugotovitve kažejo, da 
ljudje, ki si postavljajo cilje, dejansko dosegajo večje dosežke kot tisti, ki tega ne delajo, 
ali drugače povedano, oseba, ki meni, da v neki dimenziji vedenja lahko doseže večje 
dosežke, to doseže, če si postavi ustrezne cilje in če zavestno stremi k realizaciji. In 
obratno, neka oseba ne doseže bistvenih sprememb v dejavnostih, če se ji zdi, da je 
nepomembna ali neprimerna in si ne postavlja ciljev. Dimenzije, v katerih postavljamo in 
dosegamo cilje, so neodvisne glede stopnje težavnosti. Značilnosti tega procesa bi lahko 
bile (Možina, 1984, str. 31): 

a. Zavedanje; osebe, ki so uspešne v doseganju ciljev, kažejo večjo stopnjo 
zavedanja, poznavanja sebe, drugih in tega, kar se dogaja okoli teh sil, ki lahko 
delujejo spodbujajoče ali zavirajoče. 

b. Pričakovanje uspeha; posamezniki, ki že v začetku (v začetni stopnji) kažejo več 
pričakovanja v uspeh, so dejansko tudi uspešnejši v doseganju ciljev. 

c. Psihološka gotovost; le-ta se nanaša na izkušnje, ki jih ima posameznik z okolico; 
če so te izkušnje trdne in konsistentne, npr. član s samim seboj in organizacijo, 
potem obstaja občutek varnosti, sicer ne; v prvem primeru posamezniki veliko več 
dosežejo glede sprememb in ciljev. 

d. Merjenje sprememb na poti k ciljem; posameznik, ki postavi merljive cilje in ki 
dopušča možnost povratnih informacij, bo bolj uspešen kot tisti, ki si ne postavlja 
ciljev ali katerega cilji so ohlapni in nemerljivi. 

e. Samokontrola in ocenjevanje; osebe, ki imajo razvito potrebo po samokontroli 
oziroma ki verjamejo v možnost obvladovanja okolice, bodo v doseganju ciljev 
bolj uspešne. Takšne osebe so bolj živahne, stalno iščejo podatke, s pomočjo 
katerih bi lahko uravnale svoje početje in bodoče obnašanje, so bolj odporne proti 
raznim neljubim dogodkom in raje povzamejo ukrepe za izboljšanje ter prevzemajo 
odgovornost za izvajanje akcije. 
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f. Vpliv rezultatov; posamezniki, ki upoštevajo dosežene rezultate in menijo, da jim 
podatki o tem lahko služijo kot osnova za okrepitev, so uspešnejši pri doseganju 
ciljev. 

 

2.2.3. SMERI OSEBNEGA RAZVOJA 
 
V preteklosti je bila dolgo časa težnja razvijanja kariere znotraj ene organizacije. Veliko 
zaposlenih je gradilo svojo kariero z menjavo raznih delovnih mest in s počasnim 
napredovanjem znotraj ene organizacije. Vendar ta slika zadnja desetletja še zdaleč ni več 
takšna. V začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja je tipična kariera vključevala 
zaposlitev v tri do pet organizacijah. Vse pogostejša so hitra menjavanja tako delovnih 
pozicij kot tudi organizacij, dandanes celo geografske menjave. Tudi organizacije ne 
ponujajo več doživljenjske garancije zaposlitve. Torej se pojavlja pomembno vprašanje, če 
zaposleni v organizaciji ne more več dobiti garancije dolgoročnejše zaposlitve, kaj naj 
torej išče. Odgovor najdemo v novih spretnostih in veščinah. Zaposleni torej v posamezni 
organizaciji išče, kaj dodatnega se še lahko nauči ter s tem pridobi in poveča svojo 
vrednost. Zato se mora tudi zaposleni, ko sprejema novo zaposlitev ter vstopa v novo 
organizacijo, vprašati, kaj mu le-ta ponuja. Kaj se bo lahko naučil ter katere veščine 
pridobil in koliko časa bo njegovo »izobraževanje« trajalo. S tem pa si zaposleni tudi 
zariše svojo strategijo razvoja, strategijo, ki ga bo vodila do točke, kjer bo visoko zaželjen 
in iskan na trgu delovne sile (povzeto po Peel, 1992, str. 3). 
 
Po Greenbergovem (1997, str. 224) mnenju naj bi bilo prav menjavanje delovnih mest 
osnovna sestavina pri osebnem razvoju zaposlenih. Gre za dejansko menjavanje 
zaposlenih med posameznimi delovnimi mesti v organizaciji. Raziskave kažejo, da se 
uporablja menjavanje delovnih mest predvsem pri zaposlenih z visokimi dosežki in to 
predvsem na začetku njihovih razvojnih poti. S strani zaposlenih pa je največkrat sprejeto, 
ker naj bi bilo to povezano s pozitivnimi izidi, kot so napredovanje in povišanje plače. 
Poleg tega naj bi zaposleni, ki so izkusili menjavo delovnih mest, pridobili nove veščine in 
povečali svoje znanje. 
 

Slika 5: Menjava delovnih mest - prednost za mnogo karier 

 
Stopnja napredovanja; 

 Variable      povečanje plače 
karierne    Menjavanje del. mest 
preteklosti        

Znanje, sposobnosti 
 
Vir: Greenberg, 1997, str. 224 
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Tudi Beverly Kaye (povzeto iz Cox, 1995, str. 134) je ena izmed avtorjev, ki so dolgo 
zagovarjali, da razvoj kariere ni nujno enak napredovanju. Identificira namreč pet smeri 
razvoja kariere zaposlenih: 
- Navzgor - tradicionalno napredovanje. 
- Navprek - stranski ali lateralni razvoj, pridobivanje širine izkušenj in razvijanja 

drugačnih interesov. 
- Notri - razvijanje bolj specialističnih pozicij znotraj iste funkcije, raje iti v globino 

znanja in ekspertize kot v širino znanja in izkušenj. 
- Navzdol - pomikanje navzdol znotraj organizacije, da bi prevzeli, mogoče, manj 

stresno pozicijo in uporabljali izkušnje za druge aktivnosti, kot na primer, mentorstvo. 
- Ven - pomik na drugo pozicijo zunaj trenutne organizacije.  
Vsaka izmed teh poti je razvojna možnost in karierna pot, čeprav so mnoge izmed njih (še 
posebno navprek in navzdol) v naši tradicionalni hierarhični organizacijski kulturi 
pomenile stransko stezo ali degradacijo ter ponižanje.  
 
Na  razvoj kariere torej ne moremo več gledati kot na enosmeren proces, pri čemer 
organizacija določa pravila, posameznik pa se jim prilagaja. Razvoj kariere v različnih 
obdobjih je lahko le dvosmeren proces - dialog med organizacijo in posameznikom, v 
katerem posameznik s svojimi ambicijami v zvezi s kariero ter nagnjenji spreminja 
organizacijo in vnaša vanjo inovacije. Delovna organizacija zelo vpliva na posameznika v 
začetku delovne kariere, z leti pa narašča vpliv posameznika na organizacijo. Največji 
vpliv na organizacijo posameznik praviloma doseže v poznem obdobju kariere. 
Organizacija je torej nekakšen tridimenzionalni prostor, kjer zaposleni lahko izvajajo 
horizontalne, vertikalne premike in premike proti centru (Brečko, 2006, str. 160-162); 
- Horizontalni premiki - premiki v okviru različnih funkcij z enako ali podobno ravnjo 

odgovornosti ali funkcionalni premiki z vidika doseganja večje strokovnosti – 
strokovno napredovanje, ki se izkaže v višji plači, strokovnemu nazivu ... Ti premiki so 
primerni za vsa obdobja kariere, saj z različno vsebino dela vnašajo novo dinamiko in 
krepijo motivacijo. Najpogosteje so rezultat lastnih prizadevanj, dodatnega 
usposabljanja ter lastnih želja in ambicij posameznika v zvezi s kariero.  

 
- Vertikalni premiki - premiki (napredovanje) po hierarhični lestvici navzgor, recimo 

od strokovnega sodelavca do vodje oddelka. Napredovanje pomeni tudi višjo funkcijo, 
višji naziv, večjo plačo, večjo formalno moč, večja pooblastila, večji ugled ... Ti 
premiki so rezultat izkazanih dosežkov pri delu, vodstvenih sposobnosti in aspiraciji. 
Najznačilnejši so za srednje obdobje kariere, v zadnjem času pa se vse pogosteje 
pojavljajo tudi v poznem obdobju kariere. 

 
- Premiki proti centru - premiki po lestvici članstva, doseženo je večje zaupanje drugih 

– lahko so povezani z vertikalnimi premiki, ni pa nujno. Prav tako obstaja povezava s 
horizontalnimi premiki - zaposleni, ki ne morejo več napredovati po vertikalni lestvici, 
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lahko napredujejo proti centru organizacije. Premiki proti centru najpogosteje 
pomenijo večje privilegije, zaupanje poslovnih skrivnosti in dostop do njih ter 
svetovalno funkcijo. Največkrat so rezultat dolgoletne pripadnosti in lojalnosti 
organizaciji.  

 

Slika 6: Tridimenzionalni model razvoja kariere v organizaciji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Brečko, 2006, str. 161 
 
Tridimenzionalni model razvoja kariere zagotavlja nenehen razvoj in občutek posebnega 
napredovanja posameznika na različnih področjih (vodenje, stroka, pripadnost). To je 
temeljni pogoj učinkovitega sistema za razvoj kariere, poleg tega pa je tudi odziv na 
individualne razlike med posamezniki ter na potrebe različnih obdobij kariere. Če 
posamezniku v določeni organizaciji  (z nerazvitim sistemom razvoja kariere) ne uspe 
dosegati zadovoljstva z lastnim razvojem kariere, mu seveda preostane le še to, da išče 
novo delovno okolje, kjer bo te potrebe lahko zadovoljil (Brečko, 2006, str. 162). 
 

2.2.4. STOPNJE OSEBNEGA RAZVOJA 
 
Osebni razvoj zaposlenih je proces, ki kot vsak drug zahteva določene napore vseh 
vpletenih ter določen čas. Zaposleni ne more kar čez noč postati najboljši v svoji skupini in 
vsak dan maksimalno izrabljati svojih zmožnosti. Prav tako niti zaposleni in niti 
organizacija ne moreta v enem dnevu ugotoviti sposobnosti zaposlenega ter postaviti novih 
ciljev. Pri tem dejanskem izvajanju osebnega razvoja pa mora zaposleni skozi določene 
faze, saj doseganje končne željene ravni ni tako enostavno. Prav tako je možno, da mora 
zaposleni občasno tudi narediti korak nazaj, da lahko nato uspešno nadaljuje svoj razvoj. 
Osebni razvoj zaposlenih je tako velikokrat viden kot zaporedje različnih faz.  
 
Charles Healey govori o petih stopnjah življenja (povzeto po Peel, 1992, str. 5):  

1. rast (starost 0-14 let), 
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2. raziskovanje (starost 15-24 let), 
3. ustanovitev (starost 25- 44 let), 
4. vzdrževanje (starost 45 – 65 let), 
5. upadanje (starost 65+ let). 

 
James W. Walker pa našteva štiri podobne faze (povzeto po Peel, 1992, str. 5): 

1. ustvarjanje identitete, 
2. rast in ustalitev, 
3. vzdrževanje in prilagajanje posameznika, 
4. upadanje. 

 
Levinson (povzeto po Tavčar, 1999, str. 272) pa stopnje v poklicnem razvoju zaposlenega 
vzporeja s stopnjami v krogu življenja - od otroških let do starosti (glej Sliko 7). 
Razdelitev obdobij, pa tudi oznake obdobij in značilnega vedenja posameznikov v njih, so 
seveda le pobude za razmišljanje. Posamezniki smo na vso moč kompleksna in raznolika 
bitja, poleg tega pa na naše vedenje močno vpliva kultura okolja, kjer živimo in delamo. 
Vsekakor pa kaže o lastnem osebnem razvoju razmišljati in ga načrtovati ter pri tem 
razmišljanju in načrtovanju usmerjati svoje sodelavce. 
 

Slika 7: Okvirni potek osebnega razvoja 

 
 
3. kariera                          65 jesen življenja 

60   kriza ob upokojitvi 

55   pozna srednja leta 

2. kariera              50   srečanje z Abrahamom 

45   najboljša leta 

40   kriza srednjih let 

 33     ustalitev 

29   kriza dozorevanja 

1. kariera       22   dozorevanje 

16   osamosvajanje 

 

osebni razvoj 
Vir: Tavčar, 1999, str. 272 
 
Armstrong (1991, str. 472) govori o dinamiki osebnega razvoja, katera opisuje, kako se 
osebni razvoj odvija, torej poti, preko katerih se zaposleni gibljejo skozi svoj osebni razvoj 
in gibljejo navzgor, stopnjo po stopnjo, znotraj organizacije. Skozi vsako izmed teh 
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stopenj se zaposleni razvijajo in napredujejo z različno hitrostjo. To pomeni, da v stopnji 
dozorevanja zaposleni lahko še naprej raste, se ustali (čeprav še vedno opravlja uporabno 
delo) ali že stagnira in upada. Na Sliki 8 lahko vidimo, kako se osebni razvoj premika 
preko treh glavnih stopenj: širitev, ustanovitev razvojnih poti, dozorevanje. 

Slika 8: Proces kariernega managementa 

 
Karierna     Politike            Napovedovanje  
dinamika    kariernega            povpraševanja 
     managementa            in ponudbe 
 
 
Ocenitev              
uspešnosti    Planiranje    Nabor 
in potenciala    nasledstev 

       
         
        Uvajanje v delo 

Samoocenitev    Načrtovanje           trening &  
kariere                  prve izkušnje 

 
 
 
Managerski   Karierno           Mentorstvo           Managerski 
razvoj    svetovanje              trening 
 
 
 

                             RAZVOJ 
KARIERE 

 
 
Vir: Armstrong, 1991, str. 473  
 
Širitev - na začetku osebnega razvoja, ko se nove veščine in znanje šele pridobivajo. 
Znanje hitro raste in navdihi in nagnjenja se razjasnjujejo.  
 
Ustanovitev razvojnih poti - ko so veščine in znanja pridobljena v začetni fazi, 
uporabljena, testirana, prirejena in konsolidirana z izkušnjami, ko so navdihi potrjeni. 
 
Dozorevanje - ko je zaposleni dobro ustaljen na svoji razvojni poti in ji sledi glede na 
svojo motivacijo, zmožnosti in priložnosti. 
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Tudi Carrell trdi (1995, str. 474-5), da bi morali strokovnjaki ravnanja z ljudmi pri delu  
prepoznati, da gredo zaposleni navadno skozi določene karierne stopnje. Vsaka stopnja 
predstavlja unikatno mešanico priložnosti, problemov in okoliščin in potrebe zaposlenih se 
spreminjajo, ko se pomikajo iz ene stopnje v drugo. Raziskave naj bi tako predlagale, da se 
zaposleni navadno gibljejo skozi štiri stopnje: 
 
1. Ustanovitev - na začetku kariere se zaposleni sooča z zaskrbljenostjo in negotovostjo 

glede svojega potenciala in zmožnosti. Na tej stopnji je podporen in skrben nadrejeni 
še posebno pomemben, da asistira zaposlenemu, da le-ta postane produktiven 
zaposleni. 

 
2. Napredovanje - nato zaposleni kažejo svoje zmožnosti in znanje o politiki 

organizacijskega življenja. Potrebno je manj vodenja in usmerjanja ter nadzorovanja 
kot v prvi stopnji. Vseeno pa so v tej stopnji vodenje, svetovanje, vzorniki in 
prijateljstvo zelo pomembni. 

 
3. Vzdrževanje - v času te stopnje zaposleni navadno dosežejo svoj najvišji dosežek, ko 

posvetijo večino časa razvijanju in vodenju drugih z manj izkušenj. Ta stopnja prinese 
nekaterim veliko zadovoljstva - seveda še posebno tistim, ki so dosegli svoje razvojne 
cilje. Vendar drugi najdejo razočaranje in frustracijo - še posebno tisti, ki niso bili 
posebno produktivni ali niso uspeli doseči svojih razvojnih ciljev in morajo razmišljati 
o novih usmeritvah.  

 
4. Umik - se začenja, ko se zaposleni upokoji ali se premakne na nov osebni razvoj. V tej 

stopnji zaposleni posveti večji del časa prostemu času in družini. To stopnjo lahko 
označujejo tudi frustracija, stres in dolgočasje, saj upokojitev pomeni izgubo 
zaposlitvene identitete in socialnih kontaktov, katere je zaposleni užival v organizaciji. 

 
Vidimo lahko torej, da v literaturi najdemo več dokaj podobnih si opredelitev stopenj 
osebnega razvoja. Najbolj jasno pa vse različne opredelitve zaokrožimo z Hodgettsovim 
pogledom, ki nekako povzema vse do sedaj naštete razdelitve. Zaposleni sami namreč 
ugotavljajo, da ima njihov osebni razvoj več stopenj. Karierni nivo je obdobje v delovnem 
življenju zaposlenega, tokom katerega se zaposleni sooča s predvidenimi kariernimi 
nalogami in psihološkimi vprašanji. Na primer, za tisto, kar je navadno imenovano 
predkarierna stopnja (nivo), je tipično, da najdemo zaposlene, ki iščejo kariero in iščejo 
izobrazbo, ki je za tako vrsto dela primerna. Psihološka vprašanja, s katerimi se zaposleni 
sooča na tem nivoju, navadno vključujejo odkrivanje njihovih lastnih potreb ter interesov 
in razvijanja realističnih samoocen ter ostalih zmožnosti. Ta proces jim pomaga narediti 
prvo karierno odločitev, vendar če tu ne uspejo, bo proces mogoče kasneje ponovljen v 
toku, ko bo zaposleni iskal spremembo zaposlitve ali razvoja. Hodgetts (1991, str. 509-
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512) tako govori o štirih stopnjah v osebnega razvoja oziroma kariere zaposlenih, in sicer 
vstop, napredovanje, vzdrževanje in umik. 
 
- VSTOP  
Vstopna faza je karakterizirana z zagotavljanjem prve polne zaposlitve in začetkom 
napredka na karierni poti. Zaposleni se na tej stopnji sooča s številnimi nalogami, 
vključujoč učenje delovnih rutin in prilagajanje zahtevam organizacije. Zaposleni, ki se 
uspešno premaknejo skozi to stopnjo kariere, so večkrat prepoznani in  karakterizirani kot 
potenciali, kateri so zmožni delati z drugimi. Kot rezultat so večkrat »označeni« za 
napredovanje. Medtem ko kariere tistih, ki niso prepoznani za napredovanje, navadno 
nazadujejo in ti zaposleni kmalu ne morejo več dohajati svojih vse hitreje se premikajočih 
vrstnikov. Vendar to še ne pomeni, da je hitro napredovanje vedno tudi dobro za kariero 
zaposlenih. 
 
Na tej stopnji je pogosto verjetno, da bo zaposleni našel mentorja. Mentor je posameznik, 
ki priskrbi nasvet in pomoč mlajšim zaposlenim v organizaciji in ki deluje kot svetovalec 
in sponzor. V nekaterih organizacijah so mentorji formalno dodeljeni, v drugih 
posamezniki prostovoljno prevzamejo te vloge.  
 
- NAPREDOVANJE  
Ta stopnja je tipično karakterizirana z napredovanji, premestitvami in priložnostmi, da bi 
uporabili zmožnosti zaposlenih. Povratne informacije o uspešnosti zaposlenega so na tej 
stopnji zelo pomembne in navadno odločajo, ali bo zaposleni še v prihodnosti nadaljeval z 
napredovanji ali bo mogoče zašel s poti. Večina zaposlenih začne v času te stopnje 
specializacijo in postane identificiranih za določeno funkcijsko področje. Specializacija je 
še posebno pomembna, ker pomaga managementu identificirati strokovno znanje 
zaposlenih in pogosto narekuje, kako hitro bodo napredovali. 
 
Stopnja napredovanja kariere je označena tudi kot redno menjavanje zaposlitev. Zaposleni 
z izrednimi rezultati se pogosto znajdejo v situaciji, ko so kontaktirani s strani drugih 
organizacij ali večjih naborniških organizacij, katere jih želijo zaposliti. Tisti, ki ostanejo, 
so navadno napredovani. Istočasno pa se nato veliko zaposlenih počuti bolj »privezane« 
organizaciji in ne morejo oditi. To še posebno drži za tiste, ki veliko zaslužijo ali imajo 
zelo donosne bonusne pakete (avto, razne članarine, delnice), ki jih drugje ne morejo 
pridobiti. Ti zaposleni bodo ostali z organizacijo do konca, neomejeno, neskončno. 
 
V tej stopnji postane pomemben tudi odnos z vrstniki. Vloga mentorjev se manjša. 
Vrstniki postanejo referenčna skupina in priskrbijo podporo, vodenje in spodbudo 
zaposlenim. V tem času tudi delo in privatno življenje postaneta prepletena. Daljše ure, 
več potovanj in včasih tudi prerazporeditve lahko vplivajo na družinsko življenje. Za 
nekatere pa je to preprosto le del cene, ki jo morajo plačati za uspeh.  
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- VZDRŽEVANJE  
Stopnja vzdrževanja je karakterizirana kot ponovna ocenitev napredovanja zaposlenih, 
kateremu sledi prilagoditev spremenjenim zahtevam. Ta stopnja navadno nastopi v poznih 
tridesetih ali začetku štiridesetih let in se lahko kaže v nadaljnjem napredovanju ali v 
umiritvi kariernega napredka. To bo odvisno od tega, ali zaposleni sodi med tako 
imenovane zvezde, zanesljive državljane ali mrtvi les. 
Zvezda je zaposleni, ki je bil prepoznan, da ima talent, da postane vrhnji manager in so 
mu ponujena večja napredovanja in odgovornosti. 
Zanesljivi državljani so zaposleni, ki trdno delajo in so zanesljivi, vendar imajo le malo 
možnosti za nadaljnje napredovanje. Za to obstaja več razlogov, med njimi tudi:  zaposleni 
imajo neprimerne veščine in zmožnosti,  pomanjkanje motivacije, doživeli so veliko stresa 
ali celo zlom, čutijo, da nagrade, povezane z višjo pozicijo, niso enakovredne 
odgovornostim, so veseli in zadovoljni v svoji trenutni poziciji in ne želijo nadaljnjih 
napredovanj, podjetje se je srečalo s počasno rastjo. Ne glede na razlog so ti zaposleni 
dosegli karierno ustalitev, to je točko, na kateri je verjetnost za nadaljnja hierarhična 
napredovanja zelo nizka in za večino predstavlja končno stopnjo kariere.  
Mrtvi les so zaposleni, ki so bili prepoznani, da imajo malo potenciala za napredovanje in 
čigar uspešnost je padla na nezadovoljivo raven. Ti zaposleni so velikokrat na manj 
pomembnih delovnih mestih in jim niso več zaupani izzivi ter imajo minimalna povišanja 
plač. Nekateri enostavno visijo tam do upokojitve, čeprav jih veliko že dolgo pred tem 
trenutkom zapusti organizacijo in najde zaposlitev drugje.  
 
- UMIK 
Je stopnja, v kateri se zaposleni sooča z upokojitvijo ali koncem kariernih možnosti. To se 
največkrat zgodi, ko so zaposleni v poznih petdesetih ali zgodnjih šestdesetih letih. Ta 
stopnja je lahko pozitivna za zaposlene, ker jim dovoljuje, da igrajo bolj mentorsko vlogo, 
ponujajo pomoč in vodenje svojim namestnikom in ostalim managerjem in se miselno 
pripravijo na upokojitev. Še več, v nekaterih primerih se zaposleni ne upokojijo, temveč 
nadaljujejo z novo zaposlitvijo, kjer lahko še naprej uporabljajo svoje zmožnosti in talente. 
Vendar je za nekatere ta stopnja težko sprejemljiva in trpijo za resno izgubo samozavesti. 
 

2.2.5. PREDNOSTI UPORABE PLANOV OSEBNEGA RAZVOJA  
 
Mogoče je torej sklepati, da bodo imeli dobro organiziran postopek izdelave planov 
osebnega razvoja ter njihova uporaba pozitiven vpliv tako na zaposlenega kot tudi na 
organizacijo, poleg tega pa navsezadnje predstavljajo tudi pozitiven pomen za družbo kot 
celoto. Zaposleni v postopku priprave svojega plana osebnega razvoja lažje, bolje in hitreje 
spoznajo svoje zmožnosti in med njimi predvsem sposobnosti, ki jih že imajo, ter 
predvsem tiste, ki jih morajo še dodatno razviti. Organizacija se s pripravo planov bolj 
posveti svojim zaposlenim, lahko jih bolj podrobno spozna in jih s pomočjo pridobljenih 
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informacij lažje usmerja ter jim pomaga pri njihovem razvoju. Hkrati pa lahko v primeru, 
da plane pripravljata v sodelovanju, zaposleni v tem postopku lažje in hitreje spozna, ali 
mu organizacija odgovarja. Organizacija pa lahko vnaprej predvidi pomanjkanje 
določenega kadra in s tem začne s pravočasnim iskanjem. 
 
Maslowova dobro znana piramida potreb postavlja samouresničevanje trdno na vrh 
piramide. Samouresničevanje je cilj, za doseganje katerega si bodo, po zadovoljitvi vseh 
preostalih bolj osnovnih potreb, prizadevali vsi. Peel (1992, str. 5) vidi razvijanje in 
planiranje osebnega razvoja zaposlenega kot osrčje tega samouresničevanja. Delovalo pa 
bo v najglobljih nivojih delovne efektivnosti, motivacije in osebnega izpopolnjevanja in s 
tem izboljševalo ne samo delovno življenje, ampak se širilo tudi na privatno, družinsko, 
socialno sfero in prosti čas. Pomanjkanje takšne zadovoljitve pa naj bi bila ena izmed 
najmočnejših povzročiteljev stresa. Enako koristno pa je po njegovem mnenju planiranje 
osebnega razvoja tudi za organizacijo. Če je namen organizacije zasledovati profit, potem 
ji bodo najbolj razviti zaposleni pomagali tak profit tudi proizvesti. Zaposleni namreč dajo 
največ od sebe le, kadar so postavljeni v pravo pozicijo. To pomeni, da jim je ponujen 
pravi razvoj ter trening, imajo podporo najboljšega managementa in imajo najbolj ustrezne 
možnostmi za rast. Jasno pa je, da mora biti v sredini vsakršnega načrtovanja osebnega 
razvoja proces ocenjevanja, da bi sploh ugotovili potrebe in nakazali potencial zaposlenih. 
Tudi proces ocenjevanja je lahko izveden s procesom, spodbujenim s strani zaposlenih, ali 
preko vzpostavljenih sistemov s strani organizacije. V tem drugem primeru ima sistem 
ocenjevanja pomembno vlogo identifikacije ciljev osebnega razvoja in predlaganih planov 
zaposlenih.  
 
Carrell (1995, str. 471-2) med glavne prednosti uporabe takšnih planov vključuje: 
- Iskanje zaposlenih - Efektivni karierni management bo zagotavljal neprestan dotok 

profesionalnih, tehničnih in managerskih talentov, tako da bodo prihodnji 
organizacijski cilji lahko doseženi. 

- Zaposlovanje od znotraj - Ko posamezna pozicija postane prosta, organizacije, 
večinoma zaradi več potencialnih prednosti zaposlovanja od znotraj rade napredujejo 
zaposlene znotraj organizacije.  

- Reševanje problemov zaposlovanja. 
- Zadovoljevanje potreb zaposlenih - Višje stopnje izobrazbe današnjih zaposlenih so 

povišale tudi karierna pričakovanja. Vse več zaposlenih namreč od organizacij 
pričakuje, da jim bodo zagotavljale možnosti za izpolnitev teh pričakovanj. 

- Povečanje motivacije - Ker je napredovanje po karierni poti direktno povezano z 
uspešnostjo pri delu, bo zaposleni zelo verjetno motiviran, da opravlja delo na vrhu 
svojih zmožnosti, tako da bi bili  karierni cilji doseženi. 

- Enake zaposlitvene možnosti - Tudi veliko sodišč že spodbuja pobudo, da bi iz  
napredovalnih postopkov odstranili ovire, ki bi onemogočale napredovanje manjšin. 
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Možnost napredovanja in izobraževanja, ki jih zaposlenim zagotavlja razvoj kadrov, so 
tesno povezane tudi z individualnimi potrebami in interesi zaposlenih. Ustrezna strokovna 
usposobljenost lahko pomeni za zaposlene vrsto prednosti, kot so (Možina, 2002a, str. 63): 
- zagotavljanje možnosti za strokovni, delovni in osebnostni razvoj, 
- zagotavljanje možnosti vertikalnega in horizontalnega napredovanja ter s tem 

povezanih ugodnosti, kot so večja plača, materialne in nematerialne ugodnosti, 
- povečanje zanesljivosti zaposlitve in s tem socialne varnosti, 
- povečanje posameznikove poklicne fleksibilnosti in mobilnosti, 
- povečanje  možnosti za poklicno samopotrjevanje. 
 
Vidimo lahko torej, da plani osebnega razvoja ponujajo kar nekaj prednosti tako 
zaposlenim kot organizaciji. Poleg tega pa ne gre za izoliran proces, ampak za tesno 
povezavo tudi z drugimi osebnostnimi procesi (kot npr. ocenjevanje in ugotavljanje 
uspešnosti ter načrtovanje izobraževanja).  
 

2.2.6. POSTOPEK IZDELAVE PLANA OSEBNEGA RAZVOJA 
 
Dandanes si vse večje število zaposlenih začrta cilje svojega osebnega razvoja in oblikuje 
strategije za njihovo dosego. Veliko knjig je bilo objavljenih, da bi pomagale pri 
planiranju in združevanju osebnih, socialnih, družinskih in delovnih ciljev. Veliko 
naprednih organizacij tudi ponuja svetovanje na področju kariernih možnosti kot del 
njihovega kariernega managerskega sistema. Ne glede na to, ali zaposleni oblikujejo 
karierni načrt preko tečaja ali seminarja ali preko formalnega kariernega svetovanja, 
predstavlja prvi korak vedno ocenjevanje interesa, ciljev, veščin in zmožnosti zaposlenega. 
Pomembno je, da zaposleni spoznajo čimveč o sebi - svojih ambicijah, potrebah, 
vrednotah, prednostih in omejitvah. Drugi korak je zbiranje informaciji o trenutnih in 
prihodnjih možnostih znotraj organizacije. Karierni svetovalci so navadno pripravljeni dati 
takšne informacije. Zadnji korak v načrtovanju karierne poti zaposlenega je razvijanje 
strategije, s pomočjo katere bomo dosegli karierne cilje. Odločitve o takšnih strategijah so 
navadno neformalne, redko zapisane in predmet prilagoditev, ko se zaposleni giblje po 
svoji karierni poti. Resničnost v organizacijskemu življenju zahteva fleksibilno planiranje, 
saj negotovost in tveganje spodkopljejo kakršno koli dolgoročno planiranje (povzeto po 
Carrell, 1995, str. 473). 
 
Armstrong (1991, str. 485) trdi, da je postopek osebnega razvoja vedno osnovan na 
podlagi vprašanja, kaj potrebuje organizacija. Vendar mora le-ta prepoznati tudi, da 
organizacijske potrebe ne bodo zadovoljene, če bodo potrebe zaposlenih zanemarjene. 
Osebni razvojni načrt mora torej priznati, da: 
- morajo biti člani organizacije prepoznani kot zaposleni z unikatnimi potrebami ter 

zahtevami in sposobnostmi, 
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- so zaposleni bolj motivirani s strani organizacije, katere se odzivajo na njihove 
navdihe, 

- lahko zaposleni rastejo, se spreminjajo in iščejo nove usmeritve le, če jim damo prave 
priložnosti, spodbude in usmeritve. 

 
Pri oblikovanju in načrtovanju kariere pa naj bi organizacije sledile predvsem naslednjim 
ciljem (Lipičnik v Možina et al, 2002, str. 459): 
- pomagati zaposlenim ugotoviti zmožnosti in odlike za sedanje in prihodnje delo,  
- približati in združiti osebne cilje in cilje organizacije, 
- razviti novo smer kariere in načrtovati vidno napredovanje v vseh smereh, ne samo 

navzgor, 
- revitalizirati zaposlene, ki že nekaj časa stagnirajo v svoji karier, 
- opremiti zaposlene z možnostmi, da bi razvili sebe in svojo kariero, 
- ustvariti vzajemne koristi za organizacijo in posameznega zaposlenega. 
 
Posebno pozornost zasluži končna hierarhična raven, ki jo posameznik lahko doseže v 
svojem osebnem razvoju, včasih jo imenujejo »raven kariere«. Kako visoko posameznik 
napreduje v organizaciji, je odvisno od njegovih zmožnosti, od zavzetosti in naporov, ki 
jih posveča tem prizadevanjem, ter še od mnogih drugih okoliščin. Vsakdo ima svojo 
končno raven, in ko jo doseže ter nima več izgledov za napredovanje, to ni neuspeh,  
zmotna so le pričakovanja, da je vrh organizacije cilj vseh bistrih in razboritih sodelavcev. 
Poleg tega napredovanje navzgor ni edina in sploh ni najbolj žlahtna razvojna pot. Razvoj 
v posamezni stroki gre v vsebino, ne navzgor. Poleg tega napredovanje navzgor sploh ni 
jamstvo za osebno zadovoljstvo in srečo (Tavčar, 1999, str. 273). 
 
Ker je v načelu vsakdo sam odgovoren za svoj osebni razvoj, je naravno, da naj ga tudi 
vsakdo načrtuje zase. Ker pa poteka osebni razvoj v organizaciji, kjer posameznik dela, je 
tudi normalno, da ga dobra organizacija, dobri managerji pri tem načrtovanju podpirajo in 
usmerjajo ter mu tudi pomagajo, da zastavljene načrte izpolni. Svojo lastno uspešnost si 
mora kajpak prislužiti vsakdo sam. Načrtovanje lastnega osebnega razvoja naj obsega 
najprej kritično presojo lastnih zmožnosti, spoznavanje možnih karier in priložnosti zanje, 
postavljanje realističnih ciljev za lastni razvoj ter postavitev načrta za doseganje teh ciljev 
(Tavčar, 1999, str. 273-274). 

1. Presoja lastnih zmožnosti je naloga, ki jo mora vsak opraviti sam, opredeliti mora 
svoje interese, vrednote, zmožnosti in svoje težnje in namere. Vse to so spremenljivke, 
ki jih kaže občasno preverjati med lastnimi razvojem. Ker je težko presojati samega 
sebe, ni slab nasvet, naj se začne presoja z zapisovanjem suhih ugotovitev, brez 
ocenjevanja, kaj je dobro in kaj ne. Pametno je iste ugotovitve zbrati z več strani, 
pametno jih je primerjati med seboj ter z ugotovitvami o drugih ljudeh. Šele čisto 
nazadnje kaže te ugotovitve razvrstiti na lastne prednosti in na lastne slabosti ter jih 
razvrstiti po pomembnosti. 
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2. Ugotavljanje možnih smeri in priložnosti za osebni razvoj – na primer po panogah, 
po organizacijah  in podjetjih, po delokrogih – je pravzaprav lažje, čeprav zamudno 
početje. Obilo informacij je mogoče najti v javnih virih: v razpisih, pregledih, 
priročnikih, publikacijah posameznih organizacij. Ponavadi so še koristnejši razgovori 
z dobro poučenimi sodelavci posameznih organizacij in prav v neformaliziranih 
razgovorih izve poizvedovalec še precej več kot v uradnih. Seveda ne kaže verjeti 
lepim besedam, ampak dejstvom, ne presežnikom, ampak primerjavam. 

 
3. Postavljanje ciljev lastnega osebnega razvoja izhaja iz presojanja lastnih zmožnosti 
(torej iz lastnih prednosti in slabosti) ter iz ugotavljanja priložnosti (to je izzivov in 
nevarnosti v okolju), nikakor pa ne iz bežnih želja in nepreverjenih možnosti. Dejstva 
pač kaže zložiti v smiselne, verjetne in dovolj privlačne kombinacije, potem pa 
napraviti zelo konkreten načrt z dejavnostmi in roki. 
 
4. Načrt za doseganje ciljev osebnega razvoja: tak načrt je lahko zelo jedrnat; 
pomembno je, da se ga človek drži in da ga trmasto izvaja – ter prilagaja, kadar se 
okoliščine bistveno spremenijo. Seveda je nesmiseln vsak načrt, ki ne upošteva 
interesov organizacije ter interesov vseh drugih, ki pri načrtu sodelujejo. Nazadnje se 
je modro posvetovati z dobronamernim mentorjem o realnosti zastavljenega načrta in 
upoštevati njegove predloge in pomisleke.  

 
Seveda ni dovolj biti učinkovit in uspešen v svojem delokrogu. Pomembno je, da to 
učinkovitost in uspešnost vidijo drugi. Prvi je mentor, zaščitnik, pokrovitelj, ki si ga v 
organizaciji poišče vsakdo, kdor hoče napredovati, drugi so vsi preostali. Pomembno je 
skrbeti za lastno vidnost (predlogi, nastopi, nagrade, diplome, publikacije, referati), 
pomembno je skrbeti za lastno podobo (v načinu življenja, nastopanju, oblačenju, 
druženju, razvedrilu). Neetične odločitve in nemoralno delovanje uničijo najbolje 
zastavljen osebni razvoj. V osebnem razvoju ne zaležejo besede, temveč dejanja - ne 
izkušnje, temveč znanje - ne le roke, temveč predvsem pamet (Tavčar, 1999, str. 275). 
 
Gre torej za logično zaporedje treh glavnih faz, skozi katere se mora premikati zaposleni, 
ko želi načrtovati svojo razvojno pot. Tako mora zaposleni torej najprej oceniti trenutno 
situacijo in stanje, v kateri se nahaja znotraj organizacije, ter v naslednjem koraku 
raziskati, kakšne možnosti so mu sploh na voljo. Ker, kot sem že omenila, zaposelni 
razvija in izpolnjuje svoj osebni razvoj znotraj organizacije, pa mora med njima obstajati 
tudi povezava in usklajenost. Ena izmed največkrat uporabljenih orodij za ugotavljanje 
usklajenosti so letni razgovori. Le-ti tako zaposlenemu kot organizaciji v prvem koraku 
omogočijo pridobiti povratne informacije o preteklem delu. V drugem koraku pa se  
izmenjajo informacije o nadaljnjih skupnih možnostih. Prav tako lahko takrat zaposleni 
poda določene informacije o svojih željah in ciljih. Gre torej za stopnjo raziskovanja. 
Predvsem pa za ugotavljanje prihodnjih možnosti. Šele ko sta ti dve stopnji dejansko 
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opravljeni, si obe strani lahko začrtata bodoče cilje, za dosego katerih se bosta nato trudili. 
Med vsemi temi tremi stopnjami pa mora potekati dober povezovalni tok razjasnitve, saj 
morata obe strani jasno razumeti vsako izmed faz. In prav to povezovanje lahko 
predstavlja dobro pripravljen plan osebnega razvoja. Z opravljenimi vsemi fazami se krog 
zaključi in zaposleni je ponovno v poziciji, ko mora začeti nov krog, torej s ponovitvijo 
faze ocenjevanja.  
 
Pri načrtovanju karier moramo pričakovati tudi odpor samih sodelavcev, predvsem tistih, ki 
nimajo ambicij in zastavljenih osebnih ciljev. Del tega strahu tiči v že omenjenem 
negativnem pojmovanju kariere in karieristov. Zaposleni se boje, da bi njihovi sodelavci 
načrtovanje karier razumeli kot povzpetniško, značajsko potezo in bi jih okolje zato 
izločilo. Druga nevarnost pa izhaja iz miselnosti okolja, ki ne vidi možnosti za potek 
kariere po načrtovani poti. Omenjene grožnje so samo del možnih vidikov odpora, na 
katere moramo računati pri gradnji metodologije načrtovanja karier (Možina, 2002a, str. 
77). 
 
Ena izmed možnosti za vsaj delno izognitev tem odporom in povečanje komunikacije med 
različnimi nivoji v organizaciji pa je uvedba letnih razgovorov. Danes se vse več 
organizacij že odloča za njihovo uvedbo. V okviru letnih razgovorov lahko namreč dokaj 
enostavno pridobimo informacije o zadovoljstvu zaposlenih ter njihovih pričakovanjih. 
Prav tako pa letni razgovori predstavljajo idealno priložnost za izrazitev pričakovanj ter 
postavitev novih ciljev. 

 

2.2.6.1. Programi načrtovanja osebnega razvoja 
 
Tako posamezne organizacije kot tudi posamezni zaposleni se med seboj zelo razlikujejo. 
Poleg tega imajo različna pričakovanja ter cilje, ki jih želijo doseči. Zato obstaja mnogo 
različnih možnosti, kako se lotiti priprave planov osebnega razvoja, katere korake moramo 
pri tem upoštevati ter kaj vse mora tak plan vsebovati. Tako postaja zelo težko predpisati 
točno določeno pot za pravilno načrtovanje osebnega razvoja. Lahko pa vsaj poskušamo 
postaviti splošne okvirje oziroma opredeliti točke, ki jih mora dober plan vsebovati.   
 
Obstaja veliko različnih vrst programov osebnega razvoja in večinoma so stalno podrejeni 
raznim spremembam, da preživijo in ostanejo uporabni. Nekaj izmed takšnih programov 
naštevam spodaj (povzeto po Hodgetts, 1991, str. 516-522): 

- Karierna pot 
Je proces identifikacije zaporedja delovnih zadolžitev, po katerem se zaposleni lahko 
premika iz ene pozicije v drugo. Te poti navadno obstajajo v organizacijah, pa čeprav le v 
neformalnih osnovah. Vendar dandanes ta proces postaja vse bolj formalen in je namenjen 
predvsem, da pomaga zaposlenim razvijati natančen plan akcij. Ta program ima tri 
osnovne korake:  
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o Prvi korak služi kot osnova za razgovor o kariernih možnostih, podrejenemu so tu 
podane povratne informacije o njegovih prednostih in slabostih.  

o V drugem koraku je zaposlenemu dana informacija o stopnji uspešnosti, ki  bo 
nagrajena in kakšna bo v tem primeru nagrada. To pomaga zaposlenemu oceniti 
zmožnosti in spodbude, ki bodo potrebne za določeno karierno pot, in nagrade, ki 
so na voljo za dobro opravljanje dela.  

o V tretjem koraku pa se oceni, kakšen trening in razvoj potrebuje zaposleni, da bo 
lahko dosegel različne zahteve na svoji karierni poti. 

 
- Mentorstvo 

Mentorstvo je lahko zelo pomembna pomoč pri razvijanju organizacijskih talentov. Tudi 
mnogo raziskav je pokazalo, da je pri napredovanju za zaposlene mentor izredno 
pomembna pomoč. Mentorji imajo lahko za tiste, ki jim pomagajo, več različno 
pomembnih funkcij, med drugimi učenje, vodenje, biti vzornik, svetovanje, motiviranje, 
ščitenje, komuniciranje.  
 

- Univerzalni programi 
So oblikovani predvsem z namenom, da zagotovijo udeležencem vpogled v samega sebe, 
ter jim ponudijo znanje o možnostih, ki so jim na razpolago in boljše razumevanje akcij, ki 
jih posameznik lahko sprejme, da doseže te možnosti. 
 

- Načrtovanje karier za visoko potencialne managerje 
Nekatere organizacije ponujajo posebne programe planiranja karier za tiste, ki so pokazali, 
da imajo potencial za zasedanje višjih managerskih pozicij. Osnovni pristop, uporabljen 
pri izbiri in razvijanju teh zaposlenih, je navadno sestavljen iz osnovne ocene organizacije 
in ocenjevanja uspešnosti zaposlenega s strani nadrejenega. 
 

- Plan dvojnih karier 
Tak program zaposlenemu ponuja možnost izbire, da v določenem trenutku ostane na svoji 
trenutni poti ali pa jo zamenja za drugo. Ta sistem je bolj prisoten v organizacijah s 
plačanimi profesionalci, ki želijo napredovati v organizaciji, vendar ne želijo postati 
managerji.  

 
- Predupokojitveni programi 

Ti naj bi pomagali zaposlenim pozitivno zaključiti osebni razvoj s pomočjo v prihodnost 
orientiranih akcij. 

2.2.6.2. Elementi načrtovanja osebnega razvoja 
 
Kot osnovne elemente, ki jih moramo upoštevati pri gradnji metodologije načrtovanja 
osebnega razvoja, Možina (2002a, str. 75 - 77) našteva: nosilce načrtovanja, ustrezen 
postopek in primerno orodje oziroma pripomočke. 
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Nosilci načrtovanja karier so poleg samih zaposlenih tudi njihovi nadrejeni, strokovni 
sodelavci, kadrovske službe in izobraževalni centri, kolikor ti obstajajo v organizaciji, po 
potrebi pa tudi zunanji strokovni sodelavci. V tuji literaturi se med nosilci načrtovanja 
karier običajno pojavljata le organizacija, v kateri je posameznik zaposlen, ter sam 
posameznik. Slednjemu se tudi pripisuje ključna vloga pri načrtovanju lastne kariere. Z 
načrtovanjem in uresničevanjem svoje lastne delovne poti posameznik pridobi možnost za 
uresničitev tistega, kar sam pojmuje za najpomembnejše. V praksi torej ločimo dvoje 
nosilcev načrtovanja karier: v organizaciji nadrejeni ali/in ustrezna služba ter vsak 
posameznik glede na svoje želje in cilje (Možina, 2002a, str. 75 - 76). 
 
Čeprav ne moremo govoriti o univerzalno uporabni metodologiji načrtovanja karier, lahko 
ugotovimo nekatere skupne točke, ki jih vsebujejo vsi pristopi pri načrtovanju karier in so 
shematsko prikazani v Sliki 9. 
 

Slika 9: Postopek načrtovanja karier 

  
    Lastno       Opredelitev  
Samoocenjevanje  preverjanje           ciljev    POSAMEZNIK 
    možnosti     posameznika 
                             Skupno 

              načrtovanje 
              izvedbe 

    Preverjanje        Opredelitev 
 Ocenjevanje v  možnosti           ciljev    ORGANIZACIJA 
  organizaciji   v organizaciji       organizacije 
 
Vir: Možina, 2002a, str. 76 
 
Postopek načrtovanja karier v organizaciji običajno poteka dvotirno, odvisno od dveh 
ključnih nosilcev, pri čemer se posamezne stopnje pogosto prekrivajo in navezujejo druga 
na drugo. Skupna značilnost je poudarjanje ocenjevanja sebe kot prve stopnje na poti 
načrtovanja in oblikovanja kariere, pri čemer je pomen tega koraka toliko večji pri 
načrtovanju strokovnih karier. Strokovnjak mora biti sposoben kritične presoje  in realne 
ocene svojega sistema vrednot, zastavljenih ciljev, spretnosti in sposobnosti ter lastnih 
prednosti in pomanjkljivosti. Značilnost tega razmišljanja je v tem, da mora posameznik 
najprej spoznati sebe, preden se odloča o področju in vrsti dela ter o organizaciji, kjer želi 
delati. Na tej stopnji je zlasti poudarjena vloga svetovalcev v organizaciji, ki pomagajo 
tudi pri interpretaciji rezultatov različnih ocenjevanj. Na ta način potekata hkrati 
ocenjevanje posameznika ter ocenjevanje z vidika organizacije. V drugi stopnji 
posameznik že preverja lastne možnosti vključevanja v načrte organizacije. Običajno je to 
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predmet neformalnega razgovora med nadrejenim in podrejenim. Na tretji stopnji 
zaposleni opredeli svoje kratkoročne in dolgoročne cilje, predvsem glede želenih pozicij v 
organizacije, ki so že opredeljeni ali pa se šele oblikujejo. Posameznik se na tej stopnji 
pogosto sooča z dejavniki, ki otežujejo doseganje ciljev (Možina, 2002a, str. 76 - 77): 

- neodločnost pri izbiri cilja: posameznik se pogosto sooča s številnimi, med seboj 
nezdružljivimi cilji, kar pri njem povzroča neopredeljenost, v končni fazi pa to 
vpliva na neuresničevanje katerega koli izmed njih, 

- strah pred neuspehom: izogibanje zastavljanju ciljev je za posameznika navidezna 
varnost in izogibanje tveganju neuspeha, 

- pomanjkljivo poznavanje samega sebe vodi k zmedi in negotovosti o tem, kaj 
posameznik želi doseči v prihodnosti,  

- pomanjkljivo poznavanje okolja povzroča težave pri opredeljevanju ciljev, 
- negotovost in nizka stopnja samozaupanja: zavestno pristajanje na cilje pomeni 

imeti občutek samozadostnosti, samozaupanja in nadzora nad okoljem.  
 
Čeprav mora potekati usklajevanje med posameznikom in organizacijo skozi vse stopnje, 
pa v zaključni fazi oba nosilca pristopita k izdelavi skupnega načrta izvedbe. Gre za 
skupno določitev poti in načinov uresničitve zastavljenih kariernih ciljev kot temeljne 
sestavine kariernega načrta. 
 
Tretji bistveni element sleherne metodologije načrtovanja karier predstavljajo orodja in 
pripomočki. Gre za sredstva za izvedbo samoocene in ocene posameznika ter ugotavljanje 
želja in ambicij sodelavcev. Orodja in pripomočke predstavljajo razne informacije o 
možnostih načrtovanja kariere, navodila, vprašalniki, anketni listi, pa tudi kadrovske 
evidence. Oblikovanje pripomočkov ni preprosto opravilo, saj moramo v prvi vrsti 
upoštevati, komu je neko orodje namenjeno, pri tem pa je k njihovemu oblikovanju 
potrebno pritegniti kar najširši krog strokovnjakov. Ne moremo namreč govoriti o 
metodološkem orodju, ki bi bilo splošno uporabno, če pri njegovem snovanju poleg 
kadrovskih strokovnjakov ne zagotovimo sodelovanja ostalih ekspertov, npr. s področja 
organizacije dela, ekonomike dela, sistema nagrajevanja in podobno (Možina, 2002a, str. 
77). 
 
Tudi Rojc (1992, str. 36 - 53) razporedi elemente metodologije načrtovanja karier v 
podobne tri glavne skupine:    
1. Kaj vsebuje in kdo so njeni nosilci: 

- manj improvizacij in dela s kadri »po posluhu«, 
- nujne spremembe v stilu vodenja, 
- kako sodelavce motivirati in stimulirati za načrtovanje kariere. 

2. Metodološke smernice za izdelavo orodij in pripomočkov pri načrtovanju karier: 
- upoštevati, komu je metodološko orodje namenjeno, 
- zagotoviti multidiscipliniran strokovni pristop, 
- razviti svetovalno delo, 
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- ocenjevati ustvarjalni potencial sodelavcev, 
- sodelavce usmerjati, 
- ocenjevati rezultate usposabljanja, 
- spremeniti staro strukturo delovnih mest, 
- izboljšati sistem nagrajevanja in napredovanja. 

3. Sestavine ustrezne metodologije načrtovanja karier: 
- kadrovski portfolio in 
- ocenjevanje delovne uspešnosti in razvojnih možnosti sodelavcev. 

 

2.2.6.3. Modeli za načrtovanje osebnega razvoja 
 
Clark našteva nekaj osnovnih modelov za planiranje karier, katere lahko podjetja 
povzamejo ali pa z njihovo kombinacijo ustvarijo svoj model (v Lipičnik, 1998, str. 182-
183). 
 
Trikotnik je model kariere, po katerem vsak, ki vstopa v organizacijo, običajno je to 
majhna organizacija, začenja na dnu pri enostavnih delih in čaka na napredovanje.  
 
Lestev je model kariere, pri katerem je pozornost usmerjena na napredovanje po klinih 
navzgor, in sicer po prepoznavni hierarhiji. Delavec z lestve lahko vidi, katero delovno 
mesto sledi, zato lahko načrtuje svojo pot navzgor v relativno stabilnem okolju. 
 
Spirala predstavlja karierni model, ki ga ponazarja gibanje navzven in navzgor. 
Spremembe okolja pritiskajo na managerja, da razmišlja o radikalni spremembi kariere, do 
katere pride, če bolje dela. Kdaj dela bolje, pa mu mora povedati kdo drug.  
 
Stabilno stanje je model kariere, ki ga ustvarja stabilno okolje. Gre za to, da sta staro in 
novo stanje približno enaki in zato delavec nima posebnega občutka napredovanja. To 
lahko povzroči negotovost v karieri, zato najbolje stori posameznik, ki v stabilnem okolju 
odkrije svojo »nišo« za razvoj. Ta model kariere uporabljajo organizacije, ki s 
posamezniki sklepajo posebne aranžmaje za začasno delo, npr. svetovanje pri projektu. 
Posamezniki takšen način dela vzljubijo in so ga pripravljeni pogosto ponavljati. Delo je 
lahko zelo donosno, naloge pa vsake toliko časa drugačne in za drugega naročnika.  
 
Model kariere, ki za prispodobo uporablja potovanja in ceste, je model, ki posameznikom 
nudi veliko nejasnosti in tveganja. Delavec začenja svojo kariero v megli in tava od 
organizacije do organizacije, da bi uresničil cilje, ki si jih je postavil sam. Organizacija 
zanj ne more načrtovati kariere in je tudi ni treba, ker je pripravljena menjati delavce. 
 
Tobogan je dober vzor nezanesljivega modela kariere. Po njem se kariera dviguje in 
spušča v nepredvidljivih lokih, zato se pojavljajo neprijetni občutki in pogosti stresi. 
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Seveda je počutje odvisno od hitrosti in smeri gibanja, ki pa sta lahko zelo nepredvidljiva. 
Tovrstna kariera je močno povezana s tveganjem in jo prenesejo le osebe s trdno 
samopodobo.  
 
 
3. ANALIZA UPORABE PLANOV OSEBNEGA RAZVOJA 

ZAPOSLENIH  
 

3.1.  NALOGA 
 
Po preučitvi raznovrstne domače in tuje literature s področja tematike priprave in uporabe 
planov osebnega razvoja zaposlenih ter tematike letnih razgovorov sem se osredotočila na 
analizo priprave in uporabe planov osebnega razvoja v različnih poslovnih enotah 
multinacionalke SHV Gas N.V. 
 
Najprej sem ugotavljala, kakšno pomembnost tej tematiki namenjajo posamezne poslovne 
enote, ter nato, v kakšnem obsegu plane osebnih razgovorov dejansko uporabljajo. Poleg 
tega me je zanimalo, ali obstajajo v multinacionalki splošna pravila oblikovanja in 
priprave planov osebnega razvoja zaposlenih. Izsledke sem tudi primerjala s praksami v 
treh drugih multinacionalkah. Nato sem na podlagi predelane literature ter zbranih 
ugotovitev pripravila predlog plana, ki bi ga lahko multinacionalka standardno uporabila v 
svojem poslovanju ter s tem posvetila več pozornosti svojim zaposlenim.   
 
 

3.2.  POSTOPEK 
 
V multinacionalki SHV Gas N.V. sem izbrala osem poslovnih enot ter glavno pisarno, 
torej devet različnih organizacij iz devetih različnih držav, ter ugotavljala, ali poteka in 
kako poteka postopek priprave in uporabe planov osebnega razvoja v vsaki izmed njih. 
Kot osnovo za moje nadaljnje raziskovanje sem uporabila poročilo raziskave, ki so jo v 
multinacionalki opravili v avgustu 2005, z naslovom »Employees Satisfaction Survey«. 
 
Na podlagi rezultatov in sklepov omenjene raziskave sem pripravila seznam vprašanj, s 
pomočjo katerih sem lahko dobila še natančnejši vpogled v trenutno situacijo priprave in 
uporabe planov osebnega razvoja zaposlenih znotraj posamezne organizacije. Pri 
načrtovanju oziroma pripravi plana osebnega razvoja posameznika gre namreč za širši 
proces kot le za postavitev nekaj vprašanj in izpolnitev določenega obrazca. Zato se tudi 
pri intervjujih nisem osredotočala le na sam korak priprave planov osebnega razvoja, 
temveč me je zanimal celoten proces, začenši z izvedbo letnih razgovorov, analiziranjem 
preteklih dosežkov zaposlenega, ugotavljanjem prihodnjih ciljev tako organizacije kot 
zaposlenega in nato sama priprava planov osebnega razvoja. Nenazadnje pa me je 
zanimalo tudi dejansko upoštevanje in uporaba podatkov, zapisanih v planu osebnega 
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razvoja, kot na primer, ali se predvideno izobraževanje tudi izvaja. Vse to seveda v 
primeru, da plane sploh pripravljajo.  
 
Pripravljen vprašalnik sem uporabila v posameznih intervjujih, ki sem jih opravila 
telefonsko z managerji ravnanja z ljudmi pri delu v poslovnih enotah v državah, kjer so le-
te največje (Italija, Francija, Velika Britanija, Nemčija, Poljska, Irska in Madžarska). 
Osebno pa sem intervjuja opravila v poslovni enoti v Sloveniji ter glavni pisarni 
multinacionalke na Nizozemskem. Po opravljenih teh intervjujih sem opravila še tri 
intervjuje z managerji ravnanja z ljudmi pri delu v treh drugih multinacionalkah (Shell 
N.V., ING Groep N.V. in SigmaKalon N.V.).   
 
Zbrane odgovore ter razlage sem oblikovala v primeren tekst ter na koncu pripravila 
pregledni tabeli, kateri sta mi pomagali predstaviti pridobljene ugotovitve ter pripraviti 
zaključke in predloge. 
 
 

3.3.  UPORABLJEN INSTRUMENTARIJ 
 
Kot osnovo za svojo raziskovanje sem uporabila poročilo raziskave o zadovoljstvu 
zaposlenih (Employees Satisfaction Survey), ki so jo v multinacionalki SHV Gas N.V. 
opravili v avgustu 2005. Na podlagi poročila raziskave sem pripravila vprašalnik, ki tako 
vsebuje 17 vprašanj in pokriva teme letnih razgovorov, priprave in uporabe planov 
osebnega razvoja, ocenjevanja in izobraževanja zaposlenih (glej prilogi 1 in 2). Ker sem 
intervjuje izvajala v mednarodnem okolju, sem vprašalnik tudi prevedla v angleški jezik. 
Vprašalnika sta mi bila nato v pomoč pri izvajanju intervjujev. Ker gre za veliko 
oddaljenost posameznih poslovnih enot, sem večino intervjujev izvedla telefonsko.  
 
Tokom opravljanja intervjujev sem prejela tudi različne primere obrazcev planov osebnega 
razvoja zaposlenih, kateri se danes že uporabljajo v določenih poslovnih enotah (prilogi 3 
in 4). Te primere sem nato uporabila kot vodilo pri pripravi svojega predloga obrazca 
plana osebnega razvoja zaposlenih.   
 
Ker gre za kvalitativno raziskavo, je potrebno poudariti, da imajo predstavljeni rezultati 
določene omejitve. Predvsem se omejitve pojavijo, ko delamo sklepe iz tako pridobljenih 
podatkov. Zbiranje informacij s pomočjo intervjujev daje možnost širokih odgovorov in s 
tem ponuja možnost pridobitve velike količine informacij. Postavljena vprašanja so 
namreč odprtega tipa. To nam daje možnost, da iz prejetih odgovorov lahko pripravimo 
določene sklepe, vendar pa so primerjave otežene. Predvsem gre vedno za opisne podatke 
in takšno raziskovanje nam namreč ne omogoča točnih statističnih primerjav in ugotovitev. 
V ozadju namreč nimamo številk. 
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Poleg tega ima taka vrsta raziskovanja navadno majhne vzorce, ki pa so težko 
reprezentativni. Vendar kljub vsem omejitvam, ki jih kvalitativno raziskovanje prinaša, pa 
so v določenih primerih takšne vrste raziskave edine, ki so sploh možne, saj edine 
omogočajo globlji vpogled v določeno tematiko in pomagajo pri njenem razumevanju.  
 
 

3.4.  PREDSTAVITEV MULTINACIONALKE SHV GAS N.V. 
 
Kot že omenjeno, sem intervjuje opravila v osmih poslovnih enotah multinacionalke SHV 
Gas N.V. ter glavni pisarni. SHV Gas N.V. je del organizacije SHV N.V., ki je na 
Nizozemskem nastala leta 1896 z združitvijo več velikih podjetij (izmed katerih so 
nekatera izhajala še iz 18. stoletja), ki so se ukvarjala predvsem s prodajo premoga. Danes 
ima celotna organizacija 31.400 zaposlenih. Delnice SHV-ja niso prisotne na borzi, saj so 
vse v lasti potomcev prvotnih lastnikov, njihovih sorodnikov ter članov nadzornega in 
izvršilnega odbora. 
 
Aktivnosti SHV-ja danes so: 
- prodaja in distribucija utekočinjenega naftnega plina (SHV Gas), 
- prodaja hrane in ostalih potrošniških izdelkov (Makro), 
- gospodarjenje z manjšimi privatnimi organizacijami (NPM Capital), 
- prodaja in distribucija surovih materialov (Recycling), 
- črpanje in produkcija nafte in plina (Dyas). 
 
Organizacija SHV Gas N.V. je danes prisotna na treh kontinentih, in to v 23-ih državah 
(glej Sliko 10, na str. 41) ter ima skupno 11.500 zaposlenih. SHV Gas N.V. je visoko 
decentralizirana organizacija, kar pomeni, da je vsaka od poslovnih enot popolnoma 
avtonomna in odgovorna za svoj uspeh. Taka vrsta visoko decentralizirane organizacije 
daje možnost, da se vsaka poslovna enota osredotoči na tisto, kar zna najbolje in za kar ji 
trg daje najboljše možnosti. Ker se odločitve sprejemajo blizu trgu, so zmožni hitro in 
efektivno reagirati na spremembe. Le tako je lahko organizacija hkrati velika 
multinacionalka z obilico znanja in lahko vsaka poslovna enota deluje neodvisno, kot 
majhno podjetje. S tako vrsto organiziranosti lahko zaposlenim ponudijo drugačno vrsto 
okolja in kulture ter možnosti za osebni razvoj in izobraževanja. 
 
Trgi, na katerih delujejo, so pod vplivom stalnih hitrih sprememb. Razvoj, kot npr. premiki 
v svetovnem trgu olja in odpadkov, potrebujejo stalno pripravljenost zaposlenih. Njihovi 
ljudje opazujejo spremembe v začetni fazi, ker so vsak dan aktivni na trgu. Hitre 
spremembe v njihovi industriji vse bolj onemogočajo napovedi, kje in kdaj se bodo 
pojavile sinergije med posameznimi poslovnimi enotami. S tako veliko možnostmi in tako 
negotovostjo pri poslovanju si podjetja ne morejo privoščiti, da bi se odpovedala svoji 
fleksibilnosti pri izpeljavi strategije. Glavna pisarna multinacionalke mora tako igrati 
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pomembno in aktivno vlogo postavljanja širšega okvira cilja in tako zagotavljati, da 
posamezne enote ne bodo delovale v smeri, ki bi v prihodnosti onemogočila njihovo 
tesnejše sodelovanje. Vodstvo pa meni, da je uspeh posameznih poslovnih enot in preko 
njih tudi uspeh multinacionalke SHV Gas N.V. možno še izboljšati, in to predvsem s 
pomočjo njihove večje kooperacije, komunikacije in delitvijo znanja. Jasen razlog za 
stalno spreminjanje in izboljševanje pa je potreba po povečanju profitabilnosti s pomočjo 
povečane zmogljivosti, učinkovitosti in uspešnosti. 
 

Slika 10: Prisotnost multinacionalke SHV Gas N.V. 

Vir: Interna gradiva SHV Gas N.V. 
 
Rast preko izvedbe je del njihove strategije. To poskušajo doseči s hitrim obvladovanjem 
sprememb, iskanjem nenavadnega, poslušanjem, učenjem in reagiranjem ter iskanjem 
tržnih niš. Poleg tega poskušajo stvari ohraniti enostavne. Da pa bi bili zmožni kar najbolj 
izkoristiti te priložnosti, se zavedajo, da je nujno, da se učijo na podlagi preteklih izkušenj 
in prisluhnejo novim idejam njihovih strank in zaposlenih ter da investirajo v zaposlene. 
 
Da bi se poslovne enote lažje osredotočile na samo poslovanje, mora glavna pisarna tako 
zagotoviti usmeritve in storitve v kritičnih točkah, npr. ravnanje z ljudmi pri delu, finance, 
in management kvalitete. To nato omogoča povečanje sinergij in efektivnosti. Največji 
izziv pa je, kako managirati tako veliko organizacijsko strukturo in kako managirati njene 
posamezne dele, da bodo delovali kot posamezna enota, a hkrati kot eno. 
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Za doseganje zastavljenih ciljev jim je zelo pomembna tudi različnost. Zavedajo se 
namreč, da jim zaposleni lahko dajo več in drugačne ideje, katere jim lahko pomagajo pri 
dostavi takšnih produktov in storitev, ki bodo kar najbolje zadovoljile potrebe njihovih 
strank. 
 
 

3.5.  REZULTATI ANALIZE UPORABE PLANOV OSEBNEGA 
RAZVOJA ZAPOSLENIH V MULTINACIONALKI SHV GAS 
N.V. 

3.5.1. REZULTATI RAZISKAVE O ZADOVOLJSTVU 
ZAPOSLENIH 

 
Glavni cilj raziskave je bil pridobiti boljši vpogled v teme, ki pozitivno ali negativno 
vplivajo na zadovoljstvo pri delu in s tem povezano uspešnostjo posameznih poslovnih 
enot in multinacionalke. Vprašalnik je vseboval 75 vprašanj in je bil strukturiran v devet 
skupin: vodenje, komunikacija, sodelavci / team, osebni razvoj, delo in naloge, delovne 
razmere, politika in kultura, nagrade in predanost.  
 
Rezultati opravljene raziskave o zadovoljstvu zaposlenih so v skupini osebnega razvoja 
pokazali, da predvsem glede na velikost organizacije zaposleni pričakujejo več možnosti 
za svoj osebni razvoj. Na splošno namreč pogrešajo več informacij o njihovih nadaljnjih 
možnostih ter korakih. Tako se večkrat izkaže, da organizacija izgublja zaposlene z 
visokim potencialom, ker le-ti ne vidijo možnosti za svoj nadaljnji osebni razvoj znotraj 
multinacionalke.   
 
Deset vprašanj oziroma tem, ki so v raziskavi med zaposlenimi pokazala visoko 
pomembnost, vendar relativno nizko zadovoljstvo, so: 

- Dobre možnosti razvijanja osebnega razvoja. 
- Učenje od sodelavcev. 
- Stimulacija osebnega razvoja. 
- S sodelavci se zabavamo. 
- Sprejemanje (nenamernih) napak. 
- Cenjenje prispevka zaposlenega. 
- Pripadnost teamu. 
- Primerni skupek pravil in principov poslovnih enot. 
- Spodbuda po ustvarjalnosti in iniciativnosti. 
- Cenjenje lojalnosti podjetju. 

Kar nekaj je torej točk, ki jih zaposleni navajajo kot pomemben faktor, da bodo tudi v 
prihodnosti ostali v posamezni poslovni enoti, vendar pa jih v tem trenutku pogrešajo. 
Točka osebnega razvoja je takoj na prvem mestu. 
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Slika 11: Zadovoljstvo zaposlenih – skupina osebni razvoj 
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Vir: Employees Satisfaction Survey, 2005, str. 33 
 
Hkrati so zaposleni zadovoljni z organiziranimi treningi in izobraževanji ter menijo, da jim 
le-ti pomagajo pri razvoju njihovih managerskih sposobnosti. Vendar se včasih pojavi 
vprašanje transparentnosti in poštenosti pri samem postopku izbire zaposlenih, ki 
sodelujejo na posameznih treningih. Včasih se pojavlja vprašanje, kako in zakaj je 
zaposleni povabljen na določeno izobraževanje (kar pa jasno izhaja iz dejstva, da zaposleni 
niso seznanjeni s postopkom in izidom oblikovanja osebnih planov). 
 
V nadaljevanju predstavljam rezultate, pridobljene s pomočjo intervjujev, ki sem jih 
opravila z managerji ravnanja z ljudmi pri delu v vsaki izmed poslovnih enot.  
 

3.5.2. SHV GAS N.V. (GLAVNA PISARNA) - NIZOZEMSKA  
 
V glavni pisarni je sorazmerno malo zaposlenih, 22, vendar je manager za ravnanje z 
ljudmi pri delu poleg njih odgovoren tudi za spremljavo razvoja in napredka vseh 
generalnih direktorjev poslovnih enot ter zaposlene, ki opravljajo svoje delo zunaj rodne 
države. 
 
V glavni pisarni multinacionalke SHV Gas N.V. imajo izdelan postopek za ugotavljanje in 
spremljanje uspešnosti zaposlenih, v katerem so na kratko omenjene tudi nadaljnje 
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možnosti razvoja zaposlenega znotraj multinacionalke. V začetku posameznega leta so 
tako z vsakim od zgoraj omenjenih zaposlenih opravljeni letni razgovori. Opravljeni so po 
principu »na štiri oči« (zaposleni in njegov neposredno nadrejeni) in tako zaposleni kot 
njegov nadrejeni se morata strinjati z rezultatom in zapisnikom opravljenega razgovora. V 
tem okviru se pregleda zastavljene cilje ter njihovo doseganje v preteklem letu. Za to 
ocenjevanje uspešnosti zaposlenega se uporabljajo standardni obrazci. Del teh obrazcev in 
tako tudi del letnega razgovora pa so tudi vprašanja o željah in pričakovanjih (tako 
zaposlenega kot organizacije) v prihodnosti. Ta se nanašajo na to, kaj mora zaposleni še 
razviti, kakšno izobraževanje za tak razvoj potrebuje in tudi, kaj želi zaposleni v tem letu 
doseči. Odgovori na ta vprašanja so nato osnova za pripravo oziroma prilagajanje plana 
osebnega razvoja posameznega zaposlenega, tako imenovanega Manplan.  
 
Manplan je dokaj enostaven seznam zaposlenih, preko katerega se spremlja predvsem 
razvoj zaposlenih, ki so bili prepoznani kot potenciali. Vsaka poslovna enota lahko letno 
glavni pisarni predlaga do tri zaposlene, za katere meni, da imajo določen potencial. 
Glavna pisarna nato izvaja nadaljnja natančnejša testiranja in ocenjevanja ter na podlagi 
rezultatov izbere potenciale. Le-tem so nato s strani glavne pisarne ponujena dodatna 
izobraževanja ter različne možnosti obogatitve osebnega razvoja. Manplan vsebuje ime 
zaposlenega, njegovo trenutno pozicijo, njegovo starost ter pričakovan časovni okvir za 
vsako razvojno stopnjo oziroma pozicijo. Zadnje polje ponuja možnost dodatnih 
komentarjev.  
 
Vendar pa je plan osebnega razvoja, tako imenovani Manplan, pripravljen s strani 
managerja za ravnanje z ljudmi pri delu v glavni pisarni in naj bi bil nato zaposleni o njem 
le obveščen. To pa razjasnjuje dobljene rezultate zadnje opravljene raziskave o 
zadovoljstvu zaposlenih v multinacionalki, katera kaže, da mnogo zaposlenih niti ne ve, da 
plani sploh so pripravljeni ter da organizacija sploh ima kakršen koli strukturiran načrt za 
njihov nadaljnji razvoj. Zaposleni torej niso dovolj obveščeni o svojih prihodnjih kariernih 
možnostih ter pogrešajo več povratnih informacij. Povratne informacije o planu osebnega 
razvoja, torej možnosti nadaljevanja in razvoja kariere zaposlenega (četudi so le-te 
omejene), bi morale biti del letnih razgovorov. 
  
Pri samem oblikovanju plana osebnega razvoja zaposlenega imamo znotraj glavne pisarne 
SHV Gas N.V tako le enega nosilca, in sicer je to manager za ravnanje z ljudmi pri delu. 
 
Orodja, ki jih trenutno uporabljajo, so le obrazci za ocenjevanje uspešnosti zaposlenega 
(kateri vključuje določene točke osebnega razvoja) ter seznam za pregled nad osebnim 
razvojem vseh zaposlenih, imenovan Manplan. 
 
V celotnem tristopenjskem postopku manjka povezovalni člen medsebojnega 
razjasnjevanja in povezovanja vsake izmed treh faz. Obstaja namreč faza ocenjevanja 
dosedanjih dosežkov zaposlenega ter faza raziskovanja nadaljnjih možnosti in želja 
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zaposlenega. Tudi cilji se sporazumno določijo. Plani osebnega razvoja so pripravljeni, 
vendar ne v sodelovanju z zaposlenim, temveč le s strani organizacije in bolj v smislu, kje 
si ona zamišlja in želi imeti zaposlene. Nato pa bi morali biti zaposleni o njih obveščeni. A 
večinoma se to zgodi šele s trenutkom, ko jim je ponujena nova pozicija. Torej si zaposleni 
sam težko prizadeva za doseganje določenih ciljev, če z njimi ni popolnoma seznanjen. 
Kljub temu da v tem primeru v organizaciji uporabljajo izraz planiranja osebnih razvojev, 
postopek ni popoln. Manjka mu predvsem zaključni del, povratna komunikacija z 
zaposlenimi.   
 
Multinacionalka pa nudi svojim zaposlenim, prepoznanim kot potenciali, predvsem z 
namenom lažje izpolnite plana osebnega razvoja, sledeče izobraževalne programe: 

- »LINK« - je program za potenciale, mlajše od 30 let, ki poteka v štirih modulih, 
vsakič v dolžini enega rezidenčnega tedna. Moduli so razporejeni tekom dveh let. 

- »B« program - je namenjen dodatnemu izobraževanju in razvoju potencialov med 
člani management teamov. 

- »C« program - je namenjen srednji generaciji in predvsem managerjem v poslovnih 
enotah, ki že imajo kar nekaj poslovnih izkušenj, a potrebujejo še »izpiliti« svoje 
sposobnosti. Program je organiziran kot enkraten, enotedenski rezidenčni trening. 

 

3.5.3. BUTAN PLIN d.d. - SLOVENIJA 
 
V poslovni enoti v Sloveniji, podjetju Butan plin, d.d., Ljubljana, funkcijo ravnanja z 
ljudmi pri delu opravlja zunanje podjetje in ji je tako namenjeno manj pozornosti. 
Organizacija ima 78 zaposlenih, od tega le 31 v administraciji. Vendar do določene mere 
uporabljajo oziroma vpeljujejo in imajo izoblikovane plane osebnega razvoja, in sicer na 
dveh nivojih. 
 
Generalni direktor je iz teh dveh skupin izvzet, saj je spremljan direktno s strani glavne 
pisarne, in sicer preko mešanice kvantitativnih ciljev (fiksno določenih s strani glavne 
pisarne) in kvalitativnih ciljev (dogovorjenih z nadrejenim managerjem), ki jih mora 
doseči. Ocenjevanje je navadno izvedeno enkrat letno, njegov rezultat pa direktno vpliva 
na prejet bonus. Prav tako se zanj tam pripravlja in usklajuje plan osebnega razvoja (kot 
opisano v predhodnem poglavju). 
 
Ostali zaposleni so, kot sem dejala, razdeljeni v dva nivoja. V prvi nivo spadajo člani 
management teama (trenutno trije managerji), njihovi nasledniki oziroma zamenjave, 
visoki potenciali (s pogledom na predvideno bodočo pozicijo) ter strokovnjaki. Za te 
zaposlene so cilji postavljeni na začetku poslovnega leta za celo leto. Plani osebnega 
razvoja so navadno pripravljeni s strani organizacije (zanje je odgovoren generalni 
direktor) in bolj od naključja je odvisno, ali je v proces vključen tudi posamezen zaposleni. 
Ko pa je zaposleni prepoznan kot potencial in se ga, kot že omenjeno, predlaga glavni 
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pisarni, pa se kot nosilec spremljave individualnega osebnega razvoja vključi tudi manager 
ravnanja z ljudmi pri delu glavne pisarne.  
 
Za vse zaposlene na tem nivoju se torej oblikovanje osebnih planov in s tem razvoj 
zaposlenega spremlja tudi preko glavne pisarne, in sicer preko že omenjenega seznama 
Manplan. Ker pa plan osebnega razvoja ne more biti garancija zaposlenim za zagotavljanje 
njihovih naslednjih korakov, ampak predstavlja le strateški pogled managementa, da 
zagotovi nadaljevanje in napredovanje organizacije, naj Manplan ne bi bil direktno razkrit 
tem zaposlenim. Je le enkrat letno (večkrat, če se to izkaže za potrebno) v okviru 
prezentacije celotnega letnega plana poslovne enote pregledan in razpravljan med 
generalnim direktorjem poslovne enote in odgovornimi osebami v glavni pisarni SHV Gas 
N.V. V slovenski poslovni enoti se je generalni direktor vseeno odločil, da plane osebnega 
razvoja postavlja skupaj z zaposlenimi ter da poročilo, podano glavni pisarni, redno 
pregleda skupaj s člani management teama. To pa predvsem zaradi majhnosti poslovne 
enote in ker jih je s tem želel vplesti v vse strateške poteze podjetja ter tako poskušal lažje 
slediti razvoju zaposlenih, prepoznanih za potenciale.  
 
Kot že omenjeno v predhodnem poglavju, generalni direktor izmed vseh zaposlenih v tej 
skupini letno predlaga glavni pisarni do tri udeležence za izobraževanja, organizirana pod 
okriljem glavne pisarne: »Link«, »B« program in »C« program. Ti treningi in 
izobraževanja pa so del osebnega plana zaposlenega za prihodnje večje odgovornosti in v 
upanju na njihovo ohranitev v multinacionalki.  
 
Glavni nosilec oblikovanja planov na tem nivoju je torej generalni direktor, vendar se vse 
bolj vključuje tudi zaposlene. V organizaciji nimajo izoblikovanih posebnih postopkov 
načrtovanja osebnega razvoja, prav tako pri tem, na prvem nivoju, ne uporabljajo posebnih 
orodij oziroma pripomočkov. Pripravljen je le prvi korak (podobno kot v glavni pisarni), 
in sicer zabeležka na obrazcu za letno ocenjevanje o točkah, ki potrebujejo izboljšavo, ter 
potrebna izobraževanja za njihovo dosego. Kljub temu da ni nobenega uradnega zapisnika 
in zaznamka za zaposlene, pa se jim ob več priložnostih poizkuša pokazati, da organizacija 
računa nanje: upoštevanje njihovih mnenj, razgovori, zaupanje odgovornosti za posamezne 
projekte, bonusi, treningi visoke kvalitete v glavni pisarni itd. 
 
Medtem pa je bil za vse ostale zaposlene, torej drugi nivo, tekom leta 2004 vpeljan nov, 
jasno definiran in predpisan postopek, ki povezuje ocenjevanje dosežkov ter planiranje 
osebnega razvoja zaposlenih. Zanje se namreč kot del letnega ocenjevanja poleg pregleda 
dosežkov v preteklem letu pregleda tudi razvoj ter definira področja, ki jih mora še 
izboljšati (na primer sprememba odnosa, sprememba delovne pozicije, potreba po različnih 
izobraževanjih itd.). Vodja vsakega oddelka je zadolžen, da na začetku poslovnega leta z 
vsakim podrejenim opravi letni razgovor z vključujočim ocenjevanjem in postavljanjem 
novih ciljev, ter po potrebi popravi plan osebnega razvoja zaposlenega. Nato o tem poroča 
generalnemu direktorju o rezultatih in morebitnih potrebnih akcijah.  
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Ocenjevanje in planiranje osebnega razvoja je povezano s kolektivno pogodbo, na podlagi 
katere se zaposlene ocenjuje vsaka dva meseca, plan osebnega razvoja pa se usklajuje 
enkrat letno. Za vsakega zaposlenega je glede na njegovo delovno mesto pripravljen 
seznam kriterijev, na podlagi katerih se ga ocenjuje. Za ocenjevanje pa se uporabljajo 
vnaprej pripravljeni in enotni obrazci - orodja. Tudi tukaj najdemo nekaj pomanjkljivosti. 
V tem trenutku je namreč seznam faktorjev, na podlagi katerih se zaposlenega ocenjuje, 
predolg in preobširen, kar pripelje do prevelike kompliciranosti ocenjevanja, in ga bi bilo v 
prihodnosti potrebno poenostaviti. Hkrati pa preobsežnost teh kriterijev ovira ugotavljanje, 
kaj zaposleni dejansko potrebuje za svoj nadaljnji razvoj. Poleg tega bi moralo slediti še 
jasnejše podajanje povratnih informacij zaposlenemu glede predvidenih sprememb, 
odobritve potrebnih oziroma željenih izobraževanj. Vendar, kot že rečeno, je sistem še nov 
in še ne popolnoma 100-odstotno operativen (še vedno se aktivno pojavljajo spremembe in 
njegove izboljšave) in bo potrebno še nekaj časa, da bo popolnoma operativen. Na tem 
nivoju tako še vedno ostajata dva nosilca procesa, zaposleni in njegov nadrejeni, vendar so 
postopek in orodja že izoblikovani in v postopku vpeljave. 
 
Poslovno enoto Butan plin, d.d., Ljubljana pa je z januarjem 2005 prevzela italijanska 
poslovna enota Liquigas S.p.A., ki ima že razvit svoj sistem spremljanja (ocenjevanja, 
oblikovanja planov osebnega razvoja ter načrtovnaje izobraževanja) zaposlenih. Zato je 
pričakovati, da bodo v prihodnosti tudi zaposleni slovenske poslovne enote vključeni v ta 
celoten sistem (natančneje je opisan v naslednjem poglavju).  
 

3.5.4. LIQUIGAS S.p.A. - ITALIJA 
 
Italijanska poslovna enota, Liquigas S.p.A., ima 1.278 zaposlenih. Za pripravo in razvoj 
planov osebnega razvoja zaposlenih uporabljajo posebno v ta namen pripravljen program 
imenovan »Talent project«. Najdemo torej jasno izdelan postopek. Vsi zaposleni, ki so 
prepoznani kot talenti poslovne enote ter tudi vsi managerji, so vključeni v sistem, preko 
katerega se nato spremlja in usmerjata njihov razvoj in napredek ter se lažje planirajo 
potrebna izobraževanja. Talenti so tisti zaposleni, ki so po prepoznavanjih in priporočilih 
njihovega nadrejenega pokazali takšno vedenje in rezultate, ki kažejo, da ima zaposleni 
prave karakteristike za zasedanje drugih, višjih pozicij (na primer komercialist za vodjo 
prodaje). Oddelek za ravnanje z ljudmi pri delu nato takega zaposlenega oceni ter mu poda 
povratne informacije glede njegovega statusa v poslovni enoti ter nadaljnjih možnostih 
osebnega razvoja. Pri dejanski izdelavi plana osebnega razvoja zaposlenega tako sodeluje 
vsak zaposleni, njegov neposredni nadrejeni ter tudi manager za ravnanje z ljudmi pri delu. 
Zadnja dva sta v organizaciji tudi uradno odgovorna za oblikovanje planov, torej za njihov 
obstoj. Celoten proces priprave planov osebnega razvoja zaposlenih se odvija v obliki 
intervjujev ter se pregleduje, spreminja in dopolnjuje enkrat letno v okviru izvajanja letnih 
razgovorov z zaposlenimi. Takrat se za vse prodajno osebje, managerje in nadzornike po 
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vnaprej oblikovanem sistemu ocenjevanja tudi ugotavlja njihovo uspešnost. Rezultat teh 
ocenjevanj pa je povezan tudi z njihovim nagrajevanjem. Ocenjujejo tako količino kot tudi 
kvaliteto dela zaposlenega. Ocenjevanje pa poteka v treh delih: 

- Prvi del: postavljanje ciljev in pregled le-teh (količina), 
- Drugi del: ocena veščin (kvaliteta), 
- Tretji del: končna ocena uspešnosti (količina in kvaliteta). 

 
V postopku priprave plana osebnega razvoja zaposlenega sodelujejo torej trije nosilci:  

- zaposleni,  
- neposredno nadrejeni ter  
- manager za ravnanje z ljudmi pri delu.  

 
Uporabljajo pa tudi vnaprej pripravljena orodja (predvsem računalniški sistem, določene 
forme ter papirnate obrazce, ki pa niso splošno predpisani). 
 
V okviru oblikovanja plana osebnega razvoja se za vsakega zaposlenega predvidi tudi 
ustrezno izobraževanje in treningi. Na splošno ponujajo zaposlenim treninge, kot so 
vedenjski treningi za managerje in nadzornike, razna poklicna izobraževanja za 
profesionalce, jezikovne tečaje, razvijanje računalniških veščin, tehnična izobraževanja, 
predavanja o varovanju podatkov ter o neprestanem procesu sprememb. Vrsta izbranega 
izobraževanja pa je odvisna predvsem od pozicije zaposlenega (npr. začetniki), 
ugotovljenega potenciala (managerske in vedenjske veščine, potrebne za obvladovanje 
naslednje pozicije) in uspešnosti (rezultati ter luknje, ki jih je potrebno pokriti). 
Posamezno institucijo, ki bo izvajala izobraževanje oziroma trening, nato izberejo na 
podlagi več faktorjev. Najpomembnejše so pretekle izkušnje, primerjava ponudbe s 
potrebami podjetja ter  zagotavljanje povratnih informacij o sodelovanju zaposlenega. 
 
Trenutno pa pripravljajo nov postopek osebnega razvoja zaposlenih, katerega nameravajo 
vpeljati konec leta 2006. Z njim želijo natančneje oceniti talente zaposlenih s pomočjo 
uporabe mešanice več ocenjevanj in intervjujev. Ocenjevalci pa bodo izbrani med 
zaposlenimi v oddelku za ravnanje z ljudmi pri delu in managerji. Ker zaenkrat tudi ne 
uporabljajo nikakršnih posebnih predpisanih standardnih obrazcev za pripravo planov 
osebnih razvojev, se vsak manager pač organizira glede na svoje sposobnosti in zanimanje. 
Skupaj z novim sistemom pa pripravljajo tudi obrazce (tako za ocenjevanje in intervjuje 
kot tudi za plane razvoja), ki bodo nato splošno predpisani ter uporabni. 
 

3.5.5. PRÍMAGÁZ Rt. - MADŽARSKA 
 
V madžarski poslovni enoti imajo skupno 296 zaposlenih, vendar nimajo izdelanega 
nikakršnega posebnega sistema oziroma postopka priprave in uporabe planov osebnega 
razvoja. Večinoma naj bi bilo to predvsem zaradi majhnosti pisarne (v administraciji sami 
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je »le« 50 zaposlenih). Vendar menim, da samo število zaposlenih ne bi smelo vplivati na 
odločitev o pripravi in uporabi planov osebnega razvoja.  
 
Če v organizaciji ocenijo, da ima posamezen zaposleni določen potencial ter potrebna 
znanja in veščine, sicer poskušajo podpirati njegov osebni razvoj znotraj organizacije, 
vendar brez uradnih in vnaprej pripravljenih planov in shem. Ker gre za manjšo 
organizacijo, pa so napredovanja, predvsem navzgor, tudi dokaj omejena. Vsekakor tudi iz 
te poslovne enote svoje prepoznane potenciale letno predlagajo glavni pisarni za vključitev 
v seznam Manplan, kjer jih nato povabijo na intenzivnejša in bolj usmerjena 
izobraževanja. Hkrati pa to zaposlenim omogoča napredovanje zunaj osnovne organizacije 
in znotraj multinacionalke. 
 
Tudi za ocenjevanje zaposlenih v preteklosti niso uporabljali nikakršnih posebnih 
obrazcev. V letu 2005 pa so jih začeli poskusno uvajati za ocenjevanje srednjih 
managerjev. Ker so bili rezultati ter odzivi pozitivni, imajo sedaj namen nadaljevati z 
vpeljavo uporabe teh obrazcev tudi na drugih nivojih. To pa že lahko predstavlja osnovo 
za pripravo planov osebnega razvoja zaposlenih. 
 
Managerji posameznih oddelkov v tej poslovni enoti na začetku vsakega leta z 
managerjem za ravnanje z ljudmi pri delu razpravljajo, kakšne vrste izobraževanj bi 
potrebovali njihovi podrejeni. Če torej zaposleni potrebuje dodatno izobraževanje (tudi 
končna odločitev o tem je v rokah njegovega nadrejenega), se poiščejo tri ponudbe 
izvajalcev ter na njihovi podlagi izberejo institucijo, ki bo tako izobraževanje izvedla. 
Zaposleni je tako poslan na izobraževanje. Torej se tako zaposleni, ki so poslani na 
posamezno izobraževanje, kot tudi vrste izobraževanj in institucije, ki le-ta izobraževanja 
izvajajo, izberejo bolj naključno, glede na zahteve v določenem trenutku in brez posebnih 
predhodnih dolgoročnejših planov. Ne gre torej za zelo sistematizirano izobraževanje. A 
vseeno, če se izkaže, da kateri od perspektivnih zaposlenih potrebuje izobraževanje, s 
katerim bo še izpopolnil svoje veščine, mu organizacija to zagotovi. Torej bi potrebovali le 
še boljše strukturiranje ugotavljanja potreb in planiranja izobraževanja.  
 
Vidimo torej, da v poslovni enoti na Madžarskem ne pripravljajo osebnih planov za svoje 
zaposlene ter da so tudi izobraževanja izvedena bolj na podlagi trenutnih potreb. Tudi letni 
razgovori in ocenjevanje so zanje bolj novost. Izdelanih nimajo nikakršnih postopkov in 
orodij za pripravo planov osebnih razvojev zaposlenih. Prav tako so tudi vse odločitve 
navadno v rokah nadrejenih, ki so torej edini nosilci. Vendar glede na to, da že uvajajo nov 
postopek ocenjevanja ter da že uporabljajo razna izobraževanja za svoje zaposlene, 
pomeni, da jim manjka samo še dobra povezava med obema ter s tem oblikovan dober 
postopek priprave planov osebnega razvoja. 
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3.5.6. CALOR GROUP Ltd. - VELIKA BRITANIJA 
 
Poslovna enota v Veliki Britaniji, Calor Group Ltd., ima 1.246 zaposlenih. Tako je v 
skupini 23-ih držav ena izmed večjih organizacij. Mogoče prav velikost organizacije 
vpliva na dobro organiziranost funkcije ravnanja z ljudmi pri delu. Najdemo lahko dobro 
razvit in strukturiran postopek priprave planov osebnega razvoja zaposlenih, ki se začne z 
rednimi letnimi razgovori, nadaljuje preko rednega ocenjevanja zaposlenih (na vseh 
nivojih že nekaj časa uporabljajo poseben postopek imenovan »Performance Apraisal 
System«) in ugotavljanja potrebnega nadaljnjega izobraževanja ter v končni fazi 
spodbujanja skupne priprave planov osebnega razvoja. Pri tem kot glavno orodje 
uporabljajo standardne obrazce, ki se razlikujejo glede na nivo zaposlenih. Tako 
poizkušajo prav vse zaposlene opogumiti, da si izdelajo plan svojega osebnega razvoja, 
medtem ko je za ključne zaposlene to obvezno. Med ključne zaposlene prištevajo vse 
managerje ter druge potenciale, katere spremljajo tudi preko formalno oblikovane sheme. 
Vsak zaposlen je namreč lahko s strani svojega nadrejenega prepoznan in nato predlagan 
kot potencial. Če se kot tak res izkaže, se ga vključi v formalno shemo, preko katere se 
nato spremlja njegov razvoj in napredovanje ter planira potrebno izobraževanje in 
treninge.  
 
V poslovni enoti zagovarjajo stališče, da sta za izdelavo in uresničevanje plana osebnega 
razvoja odgovorna tako zaposleni kot njegov neposredno nadrejeni oziroma preko tega 
tudi organizacija. Zaposleni tako polno sodeluje v celotnem procesu in je tudi glavni 
nosilec. Po potrebi se v postopek vključi tudi manager za trening in razvoj. Tako kot za 
ocenjevanje pa imajo tudi za oblikovanje plana osebnega razvoja zaposlenih pripravljene 
standardne obrazce. Gre za dokument v dolžini ene strani, v katerem natančno določijo 
glavne sposobnosti in znanja, ki jih zaposleni potrebuje za opravljanje trenutne pozicije ter 
zaželjena in nujna področja izboljšave. Sledi postavitev novih ciljev ter določitev razvoja,  
ki ga potrebuje zaposleni za njihovo doseganje. Planirajo se tudi aktivnosti, s katerimi bo 
zaposleni lahko dosegel določene razvojne cilje ter roke za njihovo dosego. V celotnem 
procesu priprave plana osebnega razvoja v tej poslovni enoti imamo torej tri nosilce:  

- zaposleni  je glavni nosilec, 
- nadrejeni mu pri tem mu pomaga in svetuje, 
- manager za trening in razvoj – se vključi po potrebi. 

 
Da pa bi se zaposleni lažje odločali za pripravo planov svojega razvoja ter postavljen plan 
lažje dosegali, jim v poslovni enoti Calor Group Ltd. ponujajo osem tipov standardnih 
izobraževanj, in sicer: 

- obiskovanje zunanjih poslovnih šol, 
- trening vodenja – tridnevni rezidenčni tečaj, ki vključuje tudi simulacijo poslovanja 

ter učenje izvajanja sistema 360-stopinjskih povratnih informacij, 
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- finančni trening, 
- trening izboljšave odnosov med zaposlenimi, 
- nabor in izbor novih zaposlenih, 
- trening inštruiranja, 
- »one to one« inštruiranje, 
- generalni tečaji. 

 
Prisotni na posameznem izobraževanju so izbrani na podlagi že prej omenjene sheme ter 
individualnih sestankov. Pri tem pa upoštevajo želje zaposlenega, predloge managerja za 
trening in razvoj ter opravijo končni izbor s pomočjo ene izmed sledečih tehnik: 

- predlog neposrednega nadrejenega (diskusija na managerskem sestanku), 
- rezultat sistema 360-stopinjskih povratnih informacij, 
- dnevnik izobraževanj (»Calor Blueprint«), 
- razvojni centri, 
- osebne povratne informacije. 

 
Tip posameznega treninga pa se izbere na podlagi mešanice naslednjih kriterijev: 

- zaposleni je izbran in se strinja s potrebo po specifičnem izobraževanju, 
- stroški / razpoložljivost izobraževanja, 
- priporočila managerja za trening, 
- priporočila neposredno nadrejenega. 

 
Institucijo, ki bo izobraževanje izvajala, pa izberejo s pomočjo mešanice kriterijev: 

- priporočila managerja za trening (največkrat osnovana na podlagi povratnih 
informacij predhodno prisotnih zaposlenih na treningih), 

- kako izobraževanje ustreza potrebam podjetja ali  
- pripravijo kratek seznam institucij, ki se nato udeležijo intervjujev in tako, na 

podlagi prej pripravljenih kriterijev, izberejo pravo (a ta opcija se uporablja 
redkeje). 

  
Poslovna enota ima torej dobro organiziran postopek priprave planov osebnega razvoja 
zaposlenih, z natančno opredeljenimi nosilci ter tudi pripravljena potrebna orodja. Lahko 
bi jo postavili kot vzor ostalim poslovnim enotam. Redno tudi izvajajo letne sestanke z 
zaposlenimi, kjer ocenijo pretekle dosežke, postavijo nove cilje ter oblikujejo oziroma po 
potrebi popravijo plan osebnega razvoja zaposlenega. V celotnem postopku je direktno 
vpleten tudi zaposleni sam, ki v celotnem postopku tudi nosi določeno odgovornost. 
 

3.5.7. PRIMAGAS GmbH - NEMČIJA 
 
V nemški poslovni enoti imajo 268 zaposlenih. Vsak oddelek v tej poslovni enoti ima 
redno organizirane letne sestanke. Vendar med temi sestanki ni nobene razprave o 
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osebnem razvoju zaposlenih. Gre za skupinske sestanke, kjer lahko zaposleni delijo svoja 
mnenja ter jim managerji podajajo natančnejše informacije o poslovanju podjetja. Vsem 
nadrejenim pa je zaupana naloga, da organizirajo individualne sestanke s svojimi 
podrejenimi, kjer se nato razpravlja o osebnem razvoju zaposlenega. 
 
Plane osebnega razvoja zaposlenih uporabljajo že pet let, in sicer za vse vodilne zaposlene 
(višji in srednji management). Pripravljeni so na podlagi rezultatov ocenjevanja zaposlenih 
in ciljev, ki jih mora le-ta doseči v naslednjih letih. Ti cilji so postavljeni v medsebojnem 
sodelovanju med zaposlenim in njegovim neposredno nadrejenim. Vsak zaposleni ima 
tako s svojim nadrejenim razprave o njegovem razvojnem planu, vendar se pogostost teh 
razgovorov in posodobitev načrtov v praksi razlikuje glede na nivo zaposlenih. Razgovori 
so tako opravljeni od enkrat do štirikrat letno. Glavne teme, ki so pokrite v planu osebnega 
razvoja zaposlenega, opisujejo njegove: 

- profesionalne sposobnosti, 
- mehke veščine, 
- uporabo predpisanih postopkov in metod ter  
- vodilne veščine (za vodilne zaposlene). 

 
Pri pripravi planov osebnega razvoja si nadrejeni in zaposleni delita odgovornost. Vendar 
vodstvo zagovarja idejo, da so za njihovo pripravo odgovorni nadrejeni, saj so tudi oni 
tisti, ki odgovarjajo za kvaliteto dela svojih zaposlenih. Razvoj zaposlenih je tako 
pomembna naloga vodilnih. V samem postopku pa sodeluje tudi manager za osebni razvoj. 
Tako lahko rečemo, da v nemški poslovni enoti pri procesu priprave osebnih planov 
razvoja zaposlenih najdemo tri nosilce:  

- zaposlenega,  
- neposredno nadrejenega in  
- managerja za osebni razvoj.  

 
Poslovna enota ima za pripravo planov osebnega razvoja zaposlenih tudi jasno opredeljen 
postopek ter pripravljena orodja  - predvsem obrazce. Vsi vodilni zaposleni so seznanjeni 
s postopkom priprave planov osebnega razvoja od samega začetka njihove uporabe, torej 
pred petimi leti.  
 
V poslovni enoti tudi redno ugotavljajo uspešnost posameznih zaposlenih. Rezultati teh 
ocenjevanj vplivajo na vsebino osebnega razvojnega plana zaposlenih. Na primer, če 
nadrejeni v svojem oddelku prepozna slabega izvajalca, potem sta oba, tako nadrejeni kot 
zaposleni, odgovorna, da kar v najkrajšem možnem času razvijeta zaposlenega. Za take 
primere ima poslovna enota že pripravljene okvirne načrte za obdobje treh mesecev, ki 
vključujejo določene akcije, potrebne za izboljšanje situacije. Ocenjevanje pa se čez tri 
mesece ponovi. Tu ima posebno vlogo tudi manager za osebni razvoj. Le-ta namreč enkrat 
letno organizirana sestanke z vodilnimi, kjer se pregleda opravljena ocenjevanja ter 
pripravljene plane. Tu ne gre za ugotavljanje detajlov za vsakega zaposlenega, temveč za 
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pregled celotne ocene oziroma rezultata zaposlenega. Glavna naloga managerja za osebni 
razvoj pa je, da posameznemu managerju pomaga pravilno izvesti potrebne korake v 
primeru, da njegov oddelek vključuje zaposlenega, ki je ocenjen kot potencial ali na drugi 
strani kot slab izvajalec.  
 
Poslovna enota spodbuja tudi izobraževanje in so pripravljeni le-to omogočiti vsakemu 
zaposlenemu, ne glede na to, ali zaposleni potrebuje izobraževanje za izboljšanje svojih 
poslovnih sposobnosti ali za razvijanje svojih mehkih veščin. Za izbiro ustreznega 
izobraževanja je odgovoren neposredno nadrejeni zaposlenega. Kot že rečeno, vsak 
nadrejeni je odgovoren za kvaliteto ter razvoj svojih podrejenih. Oddelek za ravnanje z 
ljudmi pri delu pa ima v tem primeru le vlogo zagotavljanja potrebnih storitev. Oddelek za 
ravnanje z ljudmi pri delu izbere ustreznega trenerja za posameznega zaposlenega, vendar 
vedno v sodelovanju z njegovim nadrejenim. Le-ta namreč natančno pozna postavljene 
cilje, ki jih mora zaposleni doseči, in skupaj določita, kateri ukrepi bodo pomagali 
zaposlenemu, da jih v predvidenem roku tudi doseže.  
 
Pri izbiri izobraževalnih institucij, ki bodo izvajale določena izobraževanja, ima poslovna 
enota v svoji dolgoletni tradiciji poslovanja veliko izkušenj. Najpogostejši način 
ugotavljanja ustreznosti so povratne informacije udeležencev. Po vsakem izvedenem 
izobraževanju namreč vprašajo svoje zaposlene po mnenju o kvaliteti in ustreznosti 
opravljenega izobraževanja. Vendar navsezadnje imajo izkušnje, da je zelo težko izbrati 
pravo ustanovo za vse, ker vsako izobraževanje združi skupino zaposlenih, zaposleni pa 
smo si različni. 
 

3.5.8. GASPOL S.A. - POLJSKA 
 
Poslovna enota Gaspol S.A. ima 379 zaposlenih. Tu je ocenjevanje za vse zaposlene 
opravljeno enkrat letno ter je vključeno v letni razgovor z zaposlenimi. V okviru rednih 
letnih razgovorov pa v  poljski poslovni enoti tudi redno pripravljajo plane osebnega 
razvoja, in sicer za vse vodilne, ključne zaposlene ter prepoznane potenciale. Ključni 
zaposleni so prepoznani preko letnih ocenjevanj. To so tisti zaposleni, ki so po mnenju 
nadrejenega ter generalnega direktorja dosegli potrebne cilje, njihova uspešnost narašča ter 
imajo po njihovem mnenju še določen razvojni potencial. Analizo potencialov pa zaupajo 
zunanjemu izvajalcu. Za obe skupini zaposlenih je v okviru letnih razgovorov nato tudi 
pripravljen razvojni plan. Plan osebnega razvoja zaposlenega vključuje predhodno analizo 
njegovih sposobnosti in se osredotoča predvsem na izobraževanja in trening, ki ga 
potrebuje zaposleni. Tako za redno letno ocenjevanje kot za plane osebnega razvoja 
uporabljajo vnaprej pripravljene obrazce. Torej imajo izdelana orodja. 
 
Že pripravljeni plani so pregledani ter po potrebi popravljeni enkrat letno. Glavni nosilec 
njihove priprave je manager za trening in razvoj. Poleg njega pa sta za njihovo pripravo 
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odgovorna tudi neposredno nadrejeni zaposlenega ter generalni direktor. Seveda v 
celotnem procesu aktivno sodeluje tudi zaposleni s posredovanjem svojih želja in 
postavljenimi cilji. Tako najdemo štiri nosilce procesa načrtovanja osebnega razvoja v 
poljski poslovni enoti:  

- manager za trening in razvoj,  
- neposredno nadrejeni,  
- zaposleni ter  
- generalni direktor. 

 
Informacija o končnih odločitvah glede naslednjih stopenj osebnega razvoja je zaposlenim 
(v primeru ključnih in vodilnih zaposlenih) posredovana s strani njihovega neposredno 
nadrejenega. V primeru prepoznanih potencialov pa jih k pripravi in aktivnemu 
sodelovanju v celotnem procesu priprave razvojnega plana povabi generalni direktor. 
 
Vodilni ter ključni zaposleni in prepoznani potenciali se nato lahko udeležijo raznih 
individualnih treningov, jezikovnih tečajev ali treningov, povezanih z njihovim položajem 
v organizaciji. Udeležijo se lahko tako notranje kot zunanje organiziranih treningov. 
Poslovna enota ima celo organizirano svojo akademijo, ki predstavlja posebno enoto v 
organizaciji in je odgovorna za pripravo in izvajanje ustreznih izobraževanj in razvoj 
zaposlenih.  
 
Vendar pa plan osebnega razvoja v tej poslovni enoti vključuje tudi trening, ki ga 
potrebuje celotni team, v katerem zaposleni deluje. Treningi vključujejo predvsem 
naslednje teme (glede na to, kaj mora zaposleni dodatno razviti): 

- vodenje - s poudarkom na komunikaciji, okrepitvi in izkoriščanju medosebnostnih 
managerskih veščin,  

- samoprezentacija, 
- samozavestnost - pomembnost konstruktivne kritike, kako sprejeti kritiko in kako 

izpostaviti sebe kritiki, direktna komunikacija, občutljivost do sodelavcev v 
nasprotju z nefleksibilnostjo. 

 
Izbrani treningi so vedno popolnoma prilagojeni potrebam posameznih zaposlenih, v 
odvisnosti od njegovega trenutnega delovnega mesta in potrebnega nadaljnjega razvoja, ki 
je bil ugotovljen tekom letnega razgovora.   
 
Poslovna enota je tudi član posebne organizacije za trening. Tako imajo dostop do zadnjih 
izobraževalnih trendov, kot tudi zadnje informacije o posameznih izobraževalnih 
institucijah. Preden podpišejo dolgoročno pogodbo z novo organizacijo, preverijo njihove 
reference, izvedejo testni trening in preverijo njihovo kakovost. Poleg tega je njihovo 
znanje za izvajanje internih izobraževanj pridobljeno tudi preko sodelovanja na različnih 
kongresih. 
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3.5.9. CALOR TEORANTA Ltd. - IRSKA  
 
V irski poslovni enoti za svoje zaposlene (267) ne pripravljajo posebnih planov, ki bi 
govorili o njihovem osebnem razvoju. Imajo le predpisane točke, ki naj bi bile pokrite v 
okviru letnega razgovora z zaposlenim. Tudi letni razgovori z zaposlenimi v tej poslovni 
enoti niso obvezni. Dogajajo se nekako v odvisnosti od zanimanja posameznega 
nadrejenega in trenutnih potreb. Za višji management uporabljajo ocenjevanje uspešnosti 
in rezultat ocene vpliva na izbiro morebitnega dodatnega izobraževanja, ki se ga zaposleni 
lahko udeleži.  Ko se zaposlenemu poda omenjena ocena, se izvaja tudi letni razgovor in 
del tega sestanka naj bi bil tudi razgovor oziroma podajanje informacij o načrtih, ki jih ima 
organizacija glede zaposlenega. 
 
Plani osebnega razvoja v pravem pomenu besede torej ne obstajajo. Ne uporabljajo 
nikakršnih pripravljenih obrazcev in predpisanih postopkov, torej nimajo posebnih orodij. 
 
Za pripravo in zapolnitev točk v letnih razgovorih glede tematike planov osebnega razvoja 
kot tudi izbiro zaposlenih, ki bodo prisostvovali v izobraževalnih programih, so odgovorni 
člani management teama v sodelovanju z oddelkom za ravnanje z ljudmi pri delu. Torej 
najdemo le dva nosilca v procesu priprave teh tako imenovanih planov: 

- nadrejeni zaposlenega - član management teama 
- oddelek za ravnanje z ljudmi pri delu. 

Zaposleni v procesu priprave ni vpleten, je le obveščen o rezultatih. In presenetljivo, vsa 
nadaljnja komunikacija z zaposlenim glede udeležbe na določenem izobraževalnem 
programu poteka navadno preko elektronske pošte.  
 
Zaposleni se lahko udeležujejo treningov in izobraževanj, ki so povezani z njihovim 
specifičnim delovnim mestom, treningov managerskih veščin ter predvsem treningov, 
povezanih z varnostjo. Udeleženci na treningu pa so izbrani glede na funkcijo, ki jo 
opravljajo. Torej se mora oziroma se lahko zaposleni udeleži določenega treninga, ker je to 
povezano z opravljanjem njegove funkcije in ne ker bi to izobraževanje potreboval kot 
posameznik. 
 
Nedavno so za svoje srednje managerje začeli izvajati strukturiran izobraževalni program. 
Program se izvaja v več modulih, vsako četrtletje en del in je sestavljen iz treh poglavitnih 
tematik: ravnanje s ljudmi pri delu, finance in komercialno poslovanje. Trenutno 
zaključujejo prvi del in naslednji, finančni modul, se bo začel spomladi 2007. Poleg tega 
bodo v poslovni enoti vsake tri, šest in dvanajst mesecev ponovno opravljeni razgovori z 
zaposlenimi, kjer želijo preveriti in identificirati kakršne koli nove zaposlene, ki imajo 
potrebo po tem izobraževanju. Tako izobraževalni program kot tudi njegovi udeleženci se 
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redno pregledujejo, saj se zavedajo, kako pomembno je, da vsak tak program ostaja 
prilagodljiv tako potrebam podjetja in njihovim zaposlenim, kot tudi spremembam na trgu. 
 
V irski poslovni enoti se torej dogajajo določeni premiki v smeri razvoja zaposlenih, a je 
vse še daleč stran od dejanske priprave planov osebnega razvoja v pravem pomenu besede. 
 

3.5.10.  PRIMAGAZ FRANCE S.A. - FRANCIJA 
 
V francoski poslovni enoti imajo 672 zaposlenih. Na vprašanje, ali pripravljajo plane 
osebnega razvoja za njihove zaposlene, takoj odgovorijo pritrdilno. A se razgovor že takoj 
pri naslednjem vprašanju zatakne. Po kratki predstavitvi definicije planov osebnega 
razvoja ugotovim, da posvečajo tej tematiki večjo pozornost le v primeru višjega 
managementa. In tudi tam ne gre za plan v pravem pomenu besede, temveč gre le za nekaj 
dodatnih točk na obrazcu za letno ocenjevanje, kjer je opisano izobraževanje, ki bi ga 
zaposleni morebiti potreboval, ter njegovo predvideno naslednje delovno mesto.  
 
Tako imenovane plane osebnega razvoja torej pripravljajo le za člane višjega 
managementa in ključne zaposlene. Za njihovo pripravo so odgovorni neposredno 
nadrejeni teh zaposlenih ter oddelek za ravnanje z ljudmi pri delu. Zaposleni pa so o planu 
oziroma o njihovih možnostih napredovanja le obveščeni in to v okviru letnih razgovorov. 
Tudi v tej poslovni enoti torej ne moremo govoriti o obstoju planov osebnega razvoja v 
pravem pomenu besede. Zanje tudi ne uporabljajo posebno pripravljenih obrazcev, nimajo 
razvitih orodij. 
 
Tudi izobraževanje zaposlenih je načrtovano s strani oddelka za ravnanje z ljudmi pri delu. 
Le-ta pripravi predlog, ki se nato pregleda skupaj s članom management teama, 
odgovornim za oddelek, v katerem je trenutno zaposleni. Predlog je pripravljen na podlagi 
rezultatov in točk iz letnega ocenjevanja. Nato pa je predlog, v okviru letnega razgovora, 
predstavljen zaposlenemu.  
 
Treningi, ki jih izvajajo, so največkrat organizirani interno. Uporabljajo predvsem dve 
vrsti: 

- individualen trening, na primer za izboljšanje določene veščine zaposlenega, 
- ali skupinski trening, namenjen predvsem skupni rasti teama.  

 
Ugotovimo torej lahko, da v francoski poslovni enoti nimajo posebnih postopkov in 
orodij, namenjenih pripravi in uporabi planov osebnega razvoja zaposlenih. Tej temi 
namenjajo le malo pozornosti. Če imamo v mislih zapolnitev tistih dveh točk v okviru 
letnih razgovorov, potem lahko rečemo, da se tu pojavljata dva nosilca: 

- nadrejeni in 
- oddelek za ravnanje z ljudmi pri delu. 
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Zaposleni v celotnem postopku ni udeležen. Glede na to, da gre za relativno veliko ter 
dobro razvito poslovno enoto, ki deluje na zrelem trgu, me preseneča, da posvečajo tako 
malo pozornosti svojim zaposlenim.  
 
 

3.6.   REZULTATI ANALIZE UPORABE PLANOV OSEBNIH 
RAZVOJEV ZAPOSLENIH V NEKATERIH  DRUGIH 
MULTINACIONALKAH 

 
Po raziskavi, ki jo vsako leto opravi nizozemska revija Intermediair (mesečnik za iskalce 
zaposlitve), je bila na lestvici najbolj zaželjenih delodajalcev v letu 2006 na prvem mestu 
multinacionalka Philips N.V. Leto poprej se je nahajala na drugem mestu, v letu 2004 pa 
prav tako na prvem.  
 
V isti raziskavi najdemo letos na drugem mestu multinacionalko Shell N.V., katera pa je 
bila na prvem mestu lansko leto. Multinacionalka ING Group N.V. je pristala na petem 
mestu, prav tako leto poprej, v letu 2004 pa je bila na šestem mestu. 
 
Podobna raziskava, ki je bila opravljena pred petimi leti, je imela na vrhu lestvice 
multinacionalko SHV Gas N.V., ki pa se po letošnjih rezultatih ni uvrstila niti med prvih 
petdeset. Kaj torej te multinacionalke delajo drugače, da so in ostajajo med tako 
zaželjenimi delodajalci? 
 

3.6.1.  MULTINACIONALKA SHELL N.V. 
 
Multinacionalka Shell N.V. je prisotna v več kot 140-ih državah po celem svetu in 
zaposluje približno 109.000 zaposlenih. Javnosti so najbolj poznani preko razvejane mreže 
bencinskih črpalk ter tudi črpanja in predelave nafte ter plina. Vendar se poleg tega 
ukvarjajo tudi s transportom in prodajo nafte in plina, distribucijo zemeljskega plina, 
proizvodnjo in prodajo goriva za ladje in letala, proizvodnjo električne energije in 
zagotavljanjem svetovanja glede učinkovite uporabe energije. Poleg tega investirajo v 
izkoriščanje obnovljivih virov energije (Shell N.V., 2006).  
 
V multinacionalki Shell N.V. se zavedajo, da je vsak zaposleni drugačen in da ima vsak 
izmed njih svoje cilje. Zato si torej prizadevajo, da ne le ponujajo zaposlenim različne 
priložnosti, ampak jim dajejo tudi podporo in jih usmerjajo, kar potrebujejo zato, da 
izberejo pravilne korake. To pa lahko storijo predvsem zaradi več dejavnikov (Shell N.V., 
2006): 

- Globalnost - nudijo dostop do velikega razpona mednarodnega dela in izkušenj 
(Shell N.V. je prisoten v 140-ih državah). 
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- Podpora - spodbujajo zaposlene, da sami raziščejo svoj potencial ter jim ponujajo 
razne treninge in priložnosti, ki jih zaposleni potrebuje za dosego svojih ciljev. 

- Izzivi - organizacija ponuja možnosti, da vsak zaposleni maksimalno razvije svoje 
možnosti, spozna nove izzive in sprejme naraščajočo odgovornost. 

- Inovativnost - Shell N.V. zaposlenim stalno zagotavlja delovno okolje, označeno s 
pozitivnim, naprej usmerjenim mišljenjem, spodbuja kreativnost in pozdravlja nove 
ideje v katerem koli trenutku. 

- Različnost - organizacija ponuja možnosti raziskovanja bogastva različnih 
možnosti tako na tehničnem kot komercialnem področju. 

- Vključevanje - organizacija bo poskrbela, da se bo vsak zaposleni počutil kot 
pomemben član teama, z zagotovili. 

- Nagrajevanje - organizacija nagrajuje dosežke zaposlenih, kar zagotavlja, da 
zaposleni ostaja motiviran in spodbujan pri napredovanju v svojem osebnem 
razvoju. 

 
Kot del odgovornosti do zaposlenih pa v multinacionalki Shell N.V. tudi redno izvajajo 
raziskave med zaposlenimi, da bi odkrili stvari, ki bi morale biti po njihovem mnenju 
obravnavne ali izboljšane. V nekaterih poslovnih enotah so zaposlenim v ta namen na 
voljo tudi zaupne svetovalne storitve.  
 
Kako se osebni razvoj zaposlenega odvija znotraj multinacionalke Shell N.V., je odvisno 
od več faktorjev, najpomembnejši med njimi pa je zaposleni sam. Vendar ne gre le za 
njegovo podjetnost in izbor. Shell N.V. zaposlene spodbuja in jim pomaga nadaljevati in 
razvijati svojo profesionalno pot v smeri, za katero so se odločili. Zaposleni sam je tako 
glavni nosilec v procesu priprave plana osebnega razvoja, vendar mu pri tem redno 
pomagajo interno organizirane svetovalne službe in seveda njegovi nadrejeni.  
 
Gledanje naprej, izoblikovanje ambicij in doseganje ciljev so ključni deli njihove poslovne 
strategije. Razvijanje talenta, spodbujanje in podpiranje njihovih zaposlenih, da še 
povečajo svoj potencial, je bistvo tega. Ne glede na to, ali ima zaposleni tri leta ali trideset 
let delovnih izkušenj, ne glede na to, ali je bil do sedaj zaposlen na tehničnem ali 
komercialnem področju, ali bi rad nadaljeval po trenutni poti ali poskuša narediti nekaj 
drugega, mu multinacionalka lahko pomaga z načrtovanjem osebnega razvoja, ki bo pravi 
za vsakega posameznega zaposlenega. 
 
V multinacionalki Shell N.V. spremljajo uspešnost in osebni razvoj vseh svojih zaposlenih 
preko računalniškega sistema SAP. Sistem je bil razvit za vse poslovne enote ter ga 
uporabljajo globalno (torej za vse zaposlene enako, ne glede na to, v kateri poslovni enoti 
je le-ta zaposlen). To pa jim daje lažjo berljivost in enostavnejšo primerljivost podatkov. 
Gre za postopek, ki se navadno začne konec novembra (najprej z ugotavljanjem 
uspešnosti) in nato z vmesnimi stopnjami traja tja do konca marca (ko so pripravljeni plani 
osebnega razvoja za vse zaposlene). Tako za ugotavljanje uspešnosti kot za pripravo plana 
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osebnega razvoja pa kot orodje uporabljajo pripravljene računalniški sistem in obrazce, 
torej se podatki vnašajo direktno v skupen računalniški sistem.  
 
Če zaposleni torej pokaže ambicije in potencial, da postane vodja, mu organizacija ponuja 
veliko možnosti, da te zmožnosti in vedenja še dodatno razvije in postavi svoj osebni 
razvoj v še novo področje. Zavedajo se namreč, da je uspešnost podjetja odvisna tudi od 
priprave in razvoja vodij za prihodnost, in sicer na vseh nivojih znotraj organizacije. Zato 
v organizaciji Shell N.V. preko globalne vodstvene sheme še posebej spremljajo in 
podpirajo visoke potenciale. Tako da lahko le-ti dovolj zgodaj pridobijo potrebne dodatne 
sposobnosti, ki so potrebne za zasedanje vodstvenih pozicij znotraj multinacionalke Shell 
N.V.  
 
V multinacionalki tudi verjamejo, da ko zaposleni napreduje v svojem osebnem razvoju, 
izobraževanje pri tem igra pomembno vlogo. Za mnoge profesionalne kvalifikacije, kjer se 
zahteve poslovanja multinacionalke pokrijejo z vlogo zaposlenega, ponujajo pomoč v 
obliki posebnih tečajev, z omogočanjem študijskih odsotnosti ter tudi plačilo nekaterih 
vpisnin. Izobraževanja so deloma odvisna tudi od države, v kateri je zaposleni, predvsem 
pa od njegovega delovnega mesta oziroma nivoja. Tudi tu v veliki meri uporabljajo 
računalniški sistem in z njim pomagajo definirati «luknje« v osebnem razvoju zaposlenega 
ter izobraževanja, ki jih potrebuje za njihovo zapolnitev. Velikokrat so zaposleni deležni 
dodatnih izobraževanj tudi na podlagi dodatnih projektov, katere opravljajo in za katerih 
izvedbo potrebujejo nova znanja. Izobraževanja in treningi se torej izberejo na podlagi 
sistematično ugotovljenih pomanjkljivosti ter predvsem razgovorov z nadrejenimi.  
 
Tako imajo več vrst izobraževalnih programov, ki pomagajo zaposlenim z visokim 
potencialom, da še dodatno razvijejo svoje sposobnosti in izkušnje, katere bodo nato 
potrebovali za doseganje svojih ciljev pri napredovanju. Poleg notranjih programov pa 
Shell N.V. redno pošilja svoje zaposlene tudi na desetdnevni tečaj v Francijo na poslovno 
šolo INSEAD. V odvisnosti od posameznega poslovnega področja, poslovne enote in 
pozicije zaposlenega se ima tako le-ta možnost vključiti in izkoristiti prednosti enega od 
spodaj naštetih programov: 

- učenje ob delu - z vsako menjavo tako zaposleni pridobi nova znanja in 
sposobnosti,  

- namensko izobraževanje - za točno določene profesionalne kvalifikacije,  
- različni programi osebnega razvoja, 
- usmerjanje in podpora - s pomočjo mentorskih vlog ter shem in rednih ocenjevanj 

s strani neposredno nadrejenega managerja. 
Ponujajo tudi veliko paleto »on-line« izobraževanj, torej kar preko spleta. 
 
Poleg tega, da multinacionalka svojim zaposlenim ponuja pomoč pri načrtovanju in 
uresničevanju osebnega razvoja, so organizirali tudi »Shell Personal Development Award« 
(nagrado za oblikovanje osebnih razvojnih planov). Gre za določeno vsoto denarja, ki ga 
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organizacija ponuja dodiplomskim študentom kot pomoč pri izdelavi svojih razvojnih 
planov, ki pa naj bi seveda presegali njihove trenutne zmožnosti. Tako naj bi dosegali nove 
cilje in potisnili zaposlenega v nadaljevanje razvoja. Sodelujejo lahko dodiplomski 
študentje, ki se izobražujejo v Franciji, Angliji in na Irskem, na Nizozemskem in v Belgiji, 
Norveški, ZDA ter Nemčiji. 
 
Skratka, multinacionalka Shell N.V. močno spodbuja in ceni osebni razvoj tako svojih 
zaposlenih kot tudi potencialnih zaposlenih. Poleg tega, da svoje zaposlene poskušajo 
spodbujati k pripravi planov osebnega razvoja ter imajo za to razvit ustrezen postopek in 
orodja, jim tudi ponujajo mnogo različnih možnosti za njihovo uresničitev. 
 

3.6.2. MULTINACIONALKA ING GROEP N.V. 
 
Kot globalni ponudnik finančnih storitev ima multinacionalka ING Groep N.V. v družbi 
pomembno vlogo. Da bi izpolnili to vlogo, mora multinacionalka obdržati zaupanje svojih 
strank, delničarjev in zaposlenih. ING Groep N.V. pripisuje obdržanju svojega slovesa 
visoko pomembnost in tako od svojih 115.300 zaposlenih pričakujejo najvišje stopnje 
poštenosti ne glede na njihovo pozicijo v multinacionalki. Njihov slogan je: Način, kako 
sodelujemo z našimi zaposlenimi, je način, kako poslujemo (ING Groep N.V., 2006).  
 
Zavedajo se, da je uspeh multinacionalke, tako sedaj kot v prihodnosti, v veliki meri 
odvisen od njihovih zaposlenih. Trdijo, da so zaposleni srce multinacionalke, in zato je še 
toliko bolj logično, da se multinacionalka trudi tako pridobiti kot tudi obdržati talentirane 
in motivirane zaposlene ter ustvariti okolje, v katerem lahko delujejo na vrhuncu svojih 
zmožnosti. Osebni razvoj zaposlenih tako predstavlja zelo pomembno točko znotraj 
multinacionalke ING Groep N.V., vendar njihova filozofija osebnega razvoja poudarja, da 
mora tudi zaposleni sam prevzeti delno odgovornost za svoj osebni razvoj. Zaposleni je 
torej glavni nosilec v procesu priprave planov osebnega razvoja. Multinacionalka jim le 
ponudi vire, ki jim bodo omogočali bolje razumeti ter razvijati njegove sposobnosti in 
ostale zmožnosti. Multinacionalka tako tudi pomaga zaposlenemu zgraditi osebni razvojni 
plan, se pravi načrt za prihodnost zaposlenega, a le znotraj multinacionalke ING Groep 
N.V. in le ko zaposleni za to sam pokaže pobudo. Ko pa zaposleni pokaže, da se želi 
razvijati ter tudi v ta namen posvetiti nekaj svojega čas in truda, pa mu multinacionalka 
stoji trdno ob strani in je pripravljena dodatno vlagati vanj. V multinacionalki ING Groep 
N.V. so nosilci priprave planov osebnega razvoja torej: 

- zaposleni, 
- neposredni nadrejeni,  
- manager za ravnanje z ljudmi pri delu.  

Ko pa se zaposleni odloči za pripravo plana osebnega razvoja, se vključi multinacionalka, 
ki mu ponuja jasno predpisan postopek, ki je podprt z računalniškim sistemom ter 
standardnimi obrazci, torej orodji za njihovo pripravo.  
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Povezano s programom priprave planov osebnega razvoja pa vidijo kot strateško nujnost 
tudi program priprave bodočih vodij. S profilom vodje opisujejo način obnašanja, ki ga 
multiancionalka išče pri trenutnih in bodočih vodjih in ki igra ključno vlogo v poslovanju 
multinacialke. Je standard, na podlagi katerega multinacionalka meri talent, ocenjuje 
managerje in seveda tudi zaposluje nove, tako imenovane prave posameznike. Za 
doseganje ciljev in misije multinacionalke morajo biti njihovi vodje namreč predani 
oblikovanju multinacionalke, ki navdušuje zaposlene k razvoju in prekašanju samega sebe.  
 
Tudi v finančni multinacionalki ING group N.V. lahko torej vidimo, da se močno zavedajo 
pomembnosti svojih zaposlenih. Zato so vse bolj pozorni v prvi fazi, katere posameznike 
zaposlujejo, in nato, kako dobre zaposlene obdržijo. Da pa bi to lažje dosegli, svoje 
zaposlene redno spodbujajo ter jim pomagajo pri oblikovanju in uresničevanju njihovih 
planov osebnega razvoja.   
 

3.6.3. MULTINACIONALKA SIGMAKALON N.V. 
 
SigmaKalon N.V. je vodilni proizvajalec in distributer barv in premazov v Evropi. Prisotni 
so v več kot 40-ih državah sveta, vključno z naraščajočo prisotnostjo v Afriki in Aziji. 
10.000 zaposlenih prispeva in deli njihov uspeh ter zagotavlja visoko kvalitetne storitve 
vsem njihovim strankam. Zgradili so unikatno mrežo približno 500 lastnih dekorativnih 
centrov ter preko 3.000 neodvisnih distributerjev, ki jim skupaj ponujajo direkten kontakt s 
strankami (SigmaKalon N.V., 2006).  
 
Tudi multinacionalka SigmaKalon N.V. namenja veliko pozornost svojim zaposlenim 
predvsem v smislu njihovega usmerjanja ter jim ponuja pomoč pri doseganju zastavljenih 
planov in ciljev. Vendar pa multinacionalka ne pripravlja planov osebnega razvoja brez 
pobude zaposlenih. Torej je glavni nosilec in s tem tudi odgovornost ter iniciativa ponovno 
na strani zaposlenega. In če si zaposleni želi razvoja ter ima potrebne zmožnosti, ga 
multinacionalka pri tem spodbuja. Tudi v tej multinacionalki se kot pomožna nosilca 
vključita tako nadrejeni zaposlenega (največkrat na drugem nivoju) kot manager ravnanja 
z ljudmi pri delu (v primeru zaposlenih na prvem nivoju). Seveda pa je pomembno, da v 
njegovem razvoju tudi organizacija vidi prednosti zase oziroma cilje, ki jih bo z njegovo 
pomočjo lahko dosegla. Organizacija ne bo spodbujala posameznikovega razvoja, če le-ta 
zanjo ne bo pozitiven in koristen.  
 
V organizaciji SigmaKalon N.V. uporabljajo dva predpisana postopka spremljanja 
uspešnosti svojih zaposlenih, priprava planov osebnega razvoja pa je s tem povezana. 
Zaposlene v tem primeru delijo na dva nivoja. Prvi nivo vključuje višje managerje. To so 
zaposleni, ki imajo tudi večji vpliv na strateške odločitve v multinacionalki. Na tem nivoju 
se letno izvedeta dva sestanka: 
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1. Prvi sestanek na začetku posameznega leta, ko zaposleni skupaj s svojim nadrejenim 

postavi plane za tekoče leto ter pregleda in prilagodi plan osebnega razvoja (seveda le 
v primeru, da je le-ta pripravljen). Na tej stopnji se po potrebi vključi tudi manager 
ravnanja z ljudmi pri delu in skupno določijo morebitna potrebna izobraževanja. 

2. Drugi sestanek pa se opravi ob zaključku leta, ko se le pregleda dosežke in oceni 
uspešnost zaposlenega. Vmesnega pregledovanja in prilagajanja na tej stopnji ni. Tudi 
o planu osebnega razvoja se tekom leta načeloma ne govori. 

 
V drugi nivo so vključeni vsi srednji in nižji managerji. Z zaposlenimi na tem nivoju so 
opravljeni trije sestanki letno, in sicer: 
1. Prvi sestanek, na začetku leta - takrat se postavi plane za tekoče leto. Plani so sicer v 

grobem postavljeni s strani nadrejenih, vendar se jih pred dokončnim sprejetjem vedno 
pregleda ter mogoče tudi deloma priredi skupaj z zaposlenim, ki bo za njegovo 
doseganje tudi odgovoren. V okviru tega sestanka se pregleda tudi plan osebnega 
razvoja zaposlenega, a je tukaj zaposleni bolj prepuščen samemu sebi. Dana mu je 
sicer možnost, da izrazi zanimanje ali potrebo za dodatno izobraževanje, ki bi bilo 
potrebno za uspešno doseganje zastavljenih ciljev, a se pri tem planiranje tudi 
večinoma konča. Le če je zaposleni dovolj zainteresiran za svoj razvoj, se na tem 
sestanku govori tudi o možnostih za naslednje pozicije. Manager za ravnanje z ljudmi 
pri delu na tej stopnji navadno ni prisoten, gre le za sestanek med zaposlenim in 
nadrejenim. 

2. Drugi sestanek, na sredini leta - ko se pregleda in oceni doseganje planov postavljenih 
na začetku leta ter so še možni morebitni popravki planov oziroma usmerjanje za 
njihovo boljše doseganje. Prav tako se po potrebi popravi plan osebnega razvoja in 
določi potrebna dodatna izobraževanja.  

3. Tretji sestanek je opravljen na koncu leta, ko so znani vsi rezultati in se oceni dosežke 
zaposlenega.  

 
Tako v primeru ocenjevanja uspešnosti kot priprave planov osebnega razvoja uporabljajo 
kot orodja vnaprej pripravljene standardne obrazce. Tudi postopek oblikovanja planov 
osebnega razvoja je dobro izoblikovan in poskušajo ga obdržati dovolj jasnega, da se vsak 
zaposleni zaveda svojih možnosti. Seveda pa ima vsak zaposleni možnost, da kadar koli 
tekom leta izkaže zanimanje in začne s pripravo svojega osebnega razvojnega plana. Tako 
se navadno zaposleni o svojih željah najprej pogovori s svojim nadrejenim. Največkrat do 
tega pride že na prvem letnem sestanku, lahko pa tudi izven tega sistema, ne glede na čas, 
tekom leta. Če se zaposleni in njegov nadrejeni strinjata, da ima zaposleni potrebne 
zmožnosti ter da obstajajo priložnosti za uresničitev njegovih ambicij, se organizira drugi 
sestanek, kjer je lahko prisoten tudi manager za ravnanje z ljudmi pri delu. Takrat se še 
bolj natančno pregleda dosedanje dosežke zaposlenega ter oceni njegove zmožnosti. 
Točno se določijo potrebna izobraževanja ter usmeritve. Takrat se tudi skupaj pripravi plan 
osebnega razvoja zaposlenega. Ta mora vsebovati tudi mejnike oziroma kontrolne točke. 
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Za pregled doseganja postavljenih mejnikov ima zaposleni tako navadno s svojim 
nadrejenim redne mesečne sestanke ter z managerjem za ravnanje z ljudmi pri delu 
sestanek vsaka dva meseca. Zaposlenemu se v tem primeru lahko tudi določi osebnega 
mentorja.  
 
Poleg pobude s strani vsakega od zaposlenih pa ima organizacija pripravljen tudi splošen 
plan izobraževanja svojih zaposlenih, in sicer v odvisnosti od že prej omenjenih nivojev. 
Zaposleni se mora namreč udeležiti določenih tečajev in izobraževanj predvsem glede na 
nivo oziroma delovno mesto, ki ga zaseda. Zaposleni so torej za posamezno izobraževanje 
vnaprej določeni. Ni postavljenega posebnega kriterija za njihovo izbiranje. Institucije in 
trenerji pa so izbrani na podlagi dolgoletnih izkušenj sodelovanja z njimi. Če se zaposleni 
znotraj organizacije nato ne bi več premikal, torej bi ostal na istem delovnem mestu do 
svoje upokojitve, bi bila s tem njegovo izobraževanje in razvoj znotraj organizacije 
teoretično dokončana. Najpogosteje pa se dogaja, da je zaposleni premeščen na drugo 
delovno mesto ali celo na drug nivo, kjer pa mora zopet opraviti dodatna izobraževanja, ki 
so predpisana za ta nov nivo. V primeru, da zaposleni pokaže interes in sam spodbuja 
načrtovanje in doseganje svojega razvoja, potem se seveda lahko udeleži bolj specifičnih 
izobraževanj.  
 
Tudi v multinacionalki SigmaKalon N.V. se očitno zavedajo pomembnosti svojih 
zaposlenih in jim zato namenjajo kar nekaj pozornosti. Tudi plane osebnega razvoja 
zaposlenih redno pripravljajo in nato sledijo, da zaposleni ne zaide s svoje začrtane poti. 
Vendar, kot že rečeno, vse to le v primeru, ko zaposleni sam pokaže takšno zanimanje.   
 
 

3.7.  UGOTOVITVE OPRAVLJENIH ANALIZ 
 
Na podlagi opravljenih intervjujev ter informacij, najdenih na svetovnem spletu, je 
mogoče sklepati, da posamezne poslovne enote v multinacionalki SHV Gas N.V. 
spodbujajo osebni razvoj zaposlenih, vendar multinacionalka nima izoblikovane nikakršne 
enotne politike oziroma postopka.  
 
Poslovne enote se tako individualno odločajo o pripravi in uporabi planov osebnega 
razvoja zaposlenih. Vsaka izmed poslovnih enot porablja dragocen čas in sredstva ter se 
mora sama pomikati skozi dolgotrajen proces iskanja najboljšega postopka in orodij 
razvoja in zadržanja zaposlenih. Vse to pa večkrat pripelje do odločitve, da poslovna enota 
sploh ne začne z vpeljavo planov osebnega razvoja zaposlenih. Največkrat je odločitev 
odvisna od odgovora na vprašanje, kakšno pomembnost zaposlenim in njihovemu 
osebnemu razvoju pripisujejo trenutni vodilni v posamezni poslovni enoti ter kako 
pomembno jim je obdržati zaposlene. 
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Vendar določene poslovne enote multinacionalke že poskušajo tako ali drugače 
zaposlenim pomagati pri načrtovanju in uresničevanju osebnega razvoja. V večini 
poslovnih enot ocenjujejo uspešnost zaposlenih, v povezavi s tem pa predvsem v okviru 
letnih razgovorov ponekod tudi ugotavljajo pričakovanja zaposlenih. Nekaj poslovnih enot 
ima tudi izdelane notranje postopke in razvita določena orodja (predvsem razne obrazce, 
ponekod tudi računalniško podprt sistem), ki jim pomagajo načrtovati osebni razvoj 
zaposlenih. V vseh teh primerih pa, v postopku priprave plana osebnega razvoja 
zaposlenega, sodelujeta vsaj dva nosilca, in sicer: 

- zaposleni in  
- neposredno nadrejeni.  

Ponekod sodeluje tudi manager za ravnanje z ljudmi pri delu ali manager za trening in 
razvoj. Od devetih analiziranih poslovnih enot pa je še vedno ena, ki niti ne ocenjuje 
uspešnosti zaposlenih, in dve, ki ne pripravljata planov osebnega razvoja zaposlenih (glej 
Pregl. 2, na str. 65).  
 
Na odločitev zaposlenih, da odidejo iz posamezne organizacije sicer vpliva veliko 
različnih dejavnikov.  Vendar bi na podlagi vseh zbranih informacij in izvedenih primerjav 
lahko predpostavljali, da imajo poslovne enote, v katerih planov osebnega razvoja 
zaposlenih še ne uporabljajo, višjo fluktuacijo zaposlenih kot v tistih, ki tovrstne plane že 
redno uporabljajo. Največjo fluktucijo izmed proučevanih poslovnih enot ima francoska 
poslovna enota, kjer planov osebnega razvoja ne pripravljajo in le za določene zaposlene 
ugotavljajo njihovo uspešnost. Nekoliko nižja pa je fluktuacija v poslovnih enotah (Butan 
plin, d.d. - Slovenija, Calor Teoranta Ltd. - Irska, SHV Gas N.V. - Nizozemska), kjer sicer 
planov še ne pripravljajo, a imajo vsaj na obrazcu za letno ocenjevanje pripravljen prostor 
z nekaj vprašanji glede bodočih želja in potreb zaposlenih. Poleg tega lahko vidimo, da v 
poslovnih enotah, kjer plane redno pripravljajo in imajo v ta namen izoblikovane posebne 
postopke ter pripravljena določena orodja, nihče od zaposlenih v zadnjih dveh letih ni 
zapustil organizacije. 
 
Uporaba planov osebnega razvoja zaposlenih torej lahko pripomore k nižji fluktuaciji 
zaposlenih. Seveda pa ne moremo sklepati, da bo v primeru, da začnemo z uporabo takšnih 
planov, fluktuacija takoj nižja.  



 

Preglednica 2: Rezultati analize uporabe planov osebnega razvoja zaposlenih v multinacionalki SHV Gas N.V. 

Kriterij / 
Poslovna enota

SHV Gas 
N.V. – 

Nizozemska 

Butan plin 
d.d. – 

Slovenija 

Liquigas 
S.p.A. - 
Italija 

Primagaz 
Rt. - 

Madžarska

Calor 
Gas Ltd. 

- VB 

Primagas 
GmbH - 
Nemčija 

Gaspol 
S.A. - 

Poljska 

Calor 
Teoranta 

Ltd. - Irska

Primagaz 
France S.A. 
- Francija 

Št. Zaposlenih 22 78 1.278 296 1.246 268 379 267 672 
Pogostost letnih 
razgovorov 

1x letno 1x letno 1x letno po potrebi 1x letno 1x do 4x 
letno 

1x letno 1x letno 1x letno 

Pripravljajo plan 
oseb. Razvoja 

da za drugi 
nivo 

da ne da da da za višji 
management

ne 

Št. udeležencev 1 2 3 / 3 3 4 2 / 
Glavni nosilec nadrejeni nadrejeni nadrejeni / zaposleni nadrejeni, 

zaposleni 
manager 
za trening 
in razvoj 

član 
management 
teama 

/ 

Drugi 
udeleženci 
(nosilci) 

/ zaposleni zaposleni, 
manager za 
ravnanje z 
ljudmi pri delu 

/ nadrejeni, 
manager 
za trening 
in razvoj 

manager 
za osebni 
razvoj 

nadrejeni, 
zaposleni, 
generalni 
direktor 

manager za 
ravnanje z 
ljudmi pri 
delu 

/ 

Orodja deloma* deloma* da ne da da da deloma* ne 
Ugotavljanje 
uspešnosti 

da da da ne  da da da da da 

Je plan obvezen ne ne da ne da da da ne ne 
Izdelan postopek ne da  da  ne da da da ne ne 
Fluktuacija 3% 3% 0.5% 4,5% 0% 0% 0.5% 3% 6% 
*plan osebnega razvoja zaposlenih je vključen v obrazec za letno ocenjevanje 
Vir: Lastna raziskava  
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Slika 12: Gibanje števila zaposlenih v posamezni poslovni enoti po mesecih v letu 2006 

 

Vir: Lastna raziskava
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Tudi pri obravnavi nekaj drugih svetovno uspešnih multinacionalk lahko vidimo, da redno 
pripravljajo in uporabljajo plane osebnega razvoja zaposlenih. Izdelane imajo tudi 
natančne postopke ter pripravljena določena orodja. Nekatere multinacionalke jih 
pripravljajo skupaj z zaposlenimi (torej imamo v procesu vsaj dva ali tri nosilce), medtem 
ko jih druge k temu vsaj spodbujajo. Vse pa zaposlenim redno pomagajo pri zastavljanju 
realnih in dosegljivih ciljev ter njihovi dejanski uresničitvi. To potezo uporabljajo tudi pri 
privabljanju in zaposlovanju novih zaposlenih.  
 
Ko primerjamo zbrane rezultate z mestom posamezne organizacije na lestvici najbolj 
zaželjenih delodajalcev, je mogoče sklepati, da redno ugotavljanje zadovoljstva zaposlenih 
in enotna politika priprave planov osebnega razvoja zaposlenih pripomoreta k zaželjenosti 
delodajalcev. Vendar pa je opisan vzorec premajhen, da bi lahko iz njega sklepali na 
kakšna splošnejša pravila in zakonitosti glede priprave in uporabe planov osebnega razvoja 
zaposlenih. 
 
Preglednica 3: Rezultati analize uporabe planov osebnega razvoja zaposlenih v 
različnih multinacionalkah 
Multinacionalka Ugotavljanjo 

zadovoljstvo 
Enotna politika 
priprave planov

Glavni nosilec 
priprave planov

Zaželjenost* 
  2004      2005        2006   

SHV Gas N.V. Ne Ne Multinacionalka 10 ni med 50 ni med 50
Shell N.V. Da Da Zaposleni 2 1 2 
ING Groep N.V. Da Da Zaposleni 6 5 5 
SigmaKalon N.V. Da Da Zaposleni ** ** ** 
* Zaporedno mesto na lestvici zaželjenosti delodajalcev po raziskavi nizozemske revije Intermediair (po letih). 
** Podatki niso na voljo, ker multinacionalka ne sodeluje v raziskavi. 
Vir: Lastna raziskava 
 
 
 

3.8.  PREDLAGAN MODEL PLANA OSEBNEGA RAZVOJA 
ZAPOSLENIH V MULTINACIONALKI SHV GAS N.V. 

 
Plan osebnega razvoja zaposlenih ni samostojen in le še dodaten inštrument, ki ga je 
potrebno vsako leto pripraviti v multinacionalki. Gre za povezavo med postopki in 
dokumenti, ki se v vsaki od obravnavanih poslovnih enot že uporabljajo in pripravljajo. Na 
podlagi ugotovitev, zbranih z raziskavo ter predstavljenih v prejšnjem podpoglavju dela, 
menim, da bi bilo priporočljivo, da glavna pisarna multinacionalke SHV Gas N.V. za vse 
poslovne enote oblikuje enoten postopek z natančno izdelanimi navodili ter pripravi 
enoten obrazec za izdelavo in uporabo planov osebnega razvoja zaposlenih ter predpiše 
njihovo uporabo. Gre namreč le za jasno povezavo vseh že uporabljenih postopkov ter 
povečanje vključevanja zaposlenih v celoten postopek. Mogočje je namreč sklepati, da bi 
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oblikovanje in uporaba takšnega enotnega postopka multinacionalki prinesla kar nekaj 
prednosti: 
 
1. Osnovna navodila in usmeritve bi predvsem manjšim in novim poslovnim enotam 

ponudile hitro in enostavno rešitev, kako uskladiti želje zaposlenih z željami poslovne 
enote, kako razviti zaposlene in preko tega povečati njihovo zadovoljstvo ter jih s tem 
seveda lažje zadržati v organizaciji. Povečali bi lahko možnosti, da bi zaposleni lažje 
prepoznali svojo prihodnost znotraj posameznih poslovnih enot in tudi multinacionalke 
in jih ne bi tako hitro zapuščali.  

 
2. Z oblikovanjem enotnega postopka bi poslovnim enotam tudi olajšali poslovanje, saj 

oblikovanje primernega postopka zahteva čas, napore vodilnih ter navadno vključuje 
zunanje svetovanje.  

 
3. Posamezne poslovne enote tudi pridobivajo, zaposlujejo in razvijajo zaposlene, ki bodo 

postali bodoči vodje poslovnih enot ter nekateri tudi vodje celotne multinacionalke. To 
je še dodaten pozitiven razlog za oblikovanje enotnega postopka za celotno 
multinacionalko ter da glavna pisarna oblikuje in posreduje vsaj osnove usmeritve 
glede obravnavanja zaposlenih. S tem bodo tudi lažje in hitreje prepoznali ter nato 
razvijali potenciale na vseh nivojih znotraj multinacionalke. 

 
4. In nenazadnje tudi z administrativnega vidika bo spremljanje tako velikega števila 

zaposlenih preko celotne multinacionalke lažje obvladljivo. Podatke, ki jih v glavno 
pisarno prejmejo iz posameznih poslovnih enot o njihovih zaposlenih, bodo lažje 
primerjali, saj bodo podatki izhajali iz enakega postopka, pripravljeni bodo z enakimi 
orodji in bodo s tem dajali enostavno primerljive rezultate. 

 
Hkrati pa bi morala glavna pisarna pri uporabi dopuščati dovolj svobode, da si vsaka 
poslovna enota obrazec minimalno prilagodi, saj se tudi delovni pogoji, zaposleni in 
organiziranost posameznih enot med seboj razlikujejo. Poleg tega smo lahko tudi v 
intervjujih videli, da nekatere (gre predvsem za večje) poslovne enote take plane že 
uporabljajo in ne bi bilo smiselno od njih zahtevati, da dobro delujoč sistem popolnoma 
spreminjajo. 
 
Ko primerjamo obrazce za pripravo plana osebnega razvoja zaposlenih, katere danes 
posamezne poslovne enote že uporabljajo (glej prilogi 3 in 4), najdemo v njih kar nekaj 
podobnosti in oblikovanje enotnega obrazca ni prezahtevno delo. Zato predlagam, da 
multinacionalka začne izboljševati svoj sistem razvoja zaposlenih z oblikovanjem in 
uporabo enotnega orodja (obrazca) za pripravo planov osebnega razvoja. Na podlagi 
obravnavane literature ter obstoječih primerov v posameznih poslovnih enotah sem za 
multinacionalko pripravila predlog obrazca plana osebnega razvoja, za katerega menim, da 
bi ga multinacionalka lahko uspešno uporabila (glej prilogo 5).  

68  



 
 

 
Ne glede na obliko pa mora biti obrazec dovolj enostaven, kratek in razumljiv, a mora 
hkrati vsebovati vse pomembne točke, ki opredeljujejo osebni razvoj zaposlenega. Iz 
vzorcev lahko vidimo, da obrazec na prvem mestu seveda vsebuje osnovne podatke o 
zaposlenem, kot so njegovo ime in priimek, funkcija, ki jo opravlja, ter tudi časovno 
opredelitev opravljanja te funkcije. Zabeležen mora biti tudi datum, ko je bil plan 
pripravljen ter podpisan s strani nosilcev, v minimalnem primeru s strani zaposlenega in 
njegovega neposredno nadrejenega. Ker pa plan osebnega razvoja vključuje tudi morebitna 
izobraževanja, ki jih bo zaposleni potreboval v prihodnosti, je dobro, da v postopku 
sodeluje tudi manager za ravnanje z ljudmi pri delu oziroma v manjših poslovnih enotah 
manager, ki dopolnilno opravlja to funkcijo. Takrat se mora tudi ta strinjati z oblikovanim 
planom in biti podpisan na obrazcu. Plan osebnega razvoja zaposlenega mora namreč 
ustrezati tako zaposlenemu kot organizaciji in v njem ne moremo načrtovati nekaj, kar v 
prihodnosti ne bo uresničljivo oziroma dosegljivo. Zato sta usklajenost in dobro 
razumevanje celotnega postopka še kako pomembna. 
 
Splošnim podatkom naj sledijo jasne in kratke opredelitve zmožnosti, ki jih zaposleni 
potrebuje za opravljanje svoje trenutne pozicije. Nato zaposleni navede svoje ambicije 
glede željene naslednje pozicije, njegov nadrejeni pa poda svoje mnenje o možnostih za 
doseganje te željene pozicije (tako glede možnosti s strani organizacije kot tudi zmožnosti 
zaposlenega). Na obeh straneh mora biti jasno opredeljen časovni rok za doseganje teh 
ambicij. Da pa bi zaposleni lahko dosegel željeno pozicijo in to v določenem času, 
navadno zaposleni potrebuje tudi dodatno izobraževanje. V tretji točki pripravljenega 
plana se tako definira osnovne in pomožne razvojne cilje, ki so potrebni za izpolnjevanje 
osebnega razvoja zaposlenega oziroma območja, ki potrebujejo izboljšavo. V četrti točki je 
nato potrebno natančno določiti in planirati aktivnosti, ki bodo zaposlenemu pomagale pri 
doseganju zastavljenih razvojnih ciljev. Seveda je tudi te potrebno opredeliti tudi časovno.  
 
Pri tako oblikovanem planu osebnega razvoja zaposlenega je na vseh točkah prostor za 
vnos teksta omejen, saj mora biti pripravljen plan kratek in jedrnat. Tukaj namreč ni 
namen dolgega opisovanja in naštevanja. Potrebno je navajanje bistvenih značilnosti tako 
trenutne kot prihodnje pozicije in stopnje za njihovo uspešno doseganje in opravljanje. 
 
Menim, da je najboljši termin ter priložnost za pripravo, pregled in korekcijo planov 
osebnih razvojev zaposlenih letni razgovor. Ta se v večini poslovnih enot multinacionalke 
opravi v začetku leta. Takrat poslovne enote že ugotavljajo uspešnost posameznih 
zaposlenih in zabeležijo ugotovitve, kot na primer, ali so pretekli cilji zaposlenega 
doseženi, katere lastnosti mora še razviti za opravljanje nalog v trenutnem položaju in tudi 
ali ima posamezni zaposleni potreben potencial za napredovanje. To je tudi idealen 
trenutek za postavljanje novih ciljev in zarisovanje novih poti za tekoče leto. Seveda mora 
obstajati tudi možnost, da se plan osebnega razvoja zaposlenega ponovno pregleda in 
uskladi tudi med letom, vendar ga ni pametno spreminjati prepogosto, na primer vsak 
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mesec. Plan osebnega razvoja namreč ni zagotovilo, da se bo zaposleni gibal točno po 
predvidenih poteh. Predstavlja le usmeritev in dogovor med zaposlenim in organizacijo.    
 
Kot del moje raziskave sem pripravljen primer obrazca za pripravo plana osebnega razvoja 
zaposlenih tudi posredovala nekaterim poslovnim enotam multinacionalke SHV Gas N.V., 
s katerimi sem izvajala intervjuje in njihovi odzivi so bili pozitivni.  
 
Kot sem že navedla, imajo poslovne enote v Italiji, Nemčiji in v Veliki Britaniji že dobro 
izoblikovan in vpeljan svoj postopek (s predpisanimi postopki, obrazci in določenimi 
nosilci) priprave planov osebnega razvoja zaposlenih, tako, da zanje njihova vpeljava ne bi 
predstavljala velikih sprememb. Tudi obrazci, ki jih uporabljajo trenutno, so dokaj podobni 
mojemu novemu predlogu oziroma vključujejo vse prej omenjene pomembne točke 
posameznega plana.  
 
V madžarski poslovni enoti so bili nad predlogom navdušeni, saj so zanimanje za tak 
primer pokazali že med mojim intervjujem. Menijo, da bi jim tako pripravljen postopek in 
obrazec olajšal vpeljavo uporabe planov osebnega razvoja. Potrebovali bi le krajše dodatno 
izobraževanje managerjev, ki bodo za njihovo pripravo odgovorni.  
 
Vpeljava novega postopka v slovenski poslovni enoti bi lahko predstavljala nekaj zmede, 
saj je bil ravno v letu 2004 vpeljan nov sistem. Tako bi morali biti z vpeljavo previdni. 
Vendar pa smo že ugotovili, da nov sistem potrebuje določene poenostavitve in še vedno 
ni popolnoma operativen. Torej bi mogoče tudi tukaj lahko izkoristili priložnost in 
vpeljavo novega postopka vključili v ta postopek izboljšave. 
 
Glede na to, da imajo v francoski poslovni enoti kar nekaj težav z zaposlenimi (potrebno 
bo odpuščanje ter razne zamenjave), jim tematika osebnega razvoja zaposlenih v tem 
trenutku ni ravno med najpomembnejšimi. Vendar menim, da je ravno v tem trenuku, ko 
že natančneje pregledujejo kakovost in sposobnosti svojih zaposlenih, pravi čas za 
vpeljavo bolj strukturiranega pristopa ravnanja z zaposlenimi. 
 
  

3.9.   PREVIDEN NAČIN UVAJANJA IN SPREMLJANJA 
UPORABE NOVEGA MODELA PLANA OSEBNEGA 
RAZVOJA 

 
Multinacionalka SHV Gas N.V. je danes visoko decentralizirana organizacija. Vsaka 
izmed poslovnih enot deluje popolnoma avtonomno in izkorišča tiste prednosti, za katere ji 
domači trg ponuja najboljše možnosti. Vendar konkurenca, predvsem znotraj držav 
Evropske unije, hitro narašča, razmere poslovanja se spreminjajo ter nenazadnje nabavne 
cene plina se dvigujejo z izjemno veliko hitrostjo. To so bili glavni razlogi, da so se v 

70  



 
 

multinacionalki odločili, da prvič v svoji zgodovini naredijo izjemo v svoji 
decentraliziranosti.  
 
Tako smo v glavni pisarni SHV Gas N.V. začeli z novim projektom, imenovanim Stream. 
Namen tega projekta je postopoma, v treh korakih, natančno analizirati vsako izmed 
poslovnih enot multinacionalke in s tem ugotoviti njihove največje pomanjkljivosti ter 
izzive glede na razmere v posamezni državi ter poslovni enoti sami. Iz teh analiz bomo 
nato oblikovali posamezne projekte, s pomočjo katerih bomo lahko izboljšali trenutne 
situacije. Hkrati pa je pričakovati, da se bodo v vsaki izmed poslovnih enot seveda 
pokazale tudi pozitivne izkušnje ter prakse. Le-te bomo nato poskušali oblikovati v 
splošno veljavne postopke z vsemi potrebnimi orodji ter jih prenesti tudi v druge poslovne 
enote. Seveda moramo pri tem dopuščati možnosti, da vseh idej ne bo možno 
implementirati v vseh državah (predvsem zaradi razlik v razmerah v posameznih državah, 
že obstoječih projektih itd.). 
 
Tukaj pa se pokaže dobra priložnost, da projekt Stream izkoristimo tudi za iskanje 
najboljših primerov priprave in uporabe planov osebnih razvojev zaposlenih znotraj 
multinacionalke ter nato izdelamo enoten postopek in orodja ter jih poskušamo nato 
prenesti na vse enote multinacionalke. Zavedati pa se moramo, da bo potrebno tudi nekaj 
časa, da bo enoten sistem priprave planov osebnega razvoja zaposlenih popolnoma zaživel, 
saj bo najverjetneje potrebno tudi dodatno izobraževanje managerjev ravnanja z ljudmi pri 
delu oziroma managerjev, ki bodo odgovorni za njihovo vpeljavo ter kasnejšo uporabo in 
modificiranje in izpeljevanje. 
 
Pri sami vpeljavi novega postopka oblikovanja plana razvoja zaposlenih pa bi bilo tudi 
smiselno, da smo pozorni na zagotovitev zadostnega nadzora nad samo uporabo in 
izvajanjem predpisanega postopka. Ena izmed možnosti zagotovite takšnega nadzora bi 
lahko bila nujnost predložitve plana osebnega razvoja, kot priloga predlogu prepoznanih 
potencialov. Ko posamezne poslovne enote namreč predlagajo glavni pisarni 
multinacionalke svoje zaposlene kot potencialne talente oziroma visoke potenciale (ko jih 
želijo vključiti v sistem Manplan), morajo o njih posredovati tudi določene podatke in 
dokumente. Plan osebnega razvoja zaposlenega bi lahko bil eden izmed teh zahtevanih 
dokumentov. Tako bi v multinacionalki zagotovili redno pripravo planov osebnih 
razvojev, vsaj ključnih zaposlenih, ter tudi bližje sledili razvojnim stopnjam, ki jih le-ti 
opravijo.  
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4. SKLEP 
 
Tako v domači kot tuji literaturi je mogoče zaslediti, da se organizacije zavedajo 
pomembnosti svojih zaposlenih ter jim pripisujejo veliko pomembnost pri doseganju svoje 
uspešnosti. Če želijo preživeti v hudi konkurenčni vojni, se morajo osredotočiti predvsem 
na tisto, kar jih od ostalih organizacij še razlikuje: zaposleni in predvsem njihove 
zmožnosti. Že davno je minil čas, ko so organizacije lahko le čakale, da bodo dobri 
zaposleni sami od sebe prišli do njih ter iskali zaposlitev. Dobri zaposleni se vse bolj 
zavedajo svoje pomembnosti in ne želijo ostati na enem mestu, temveč hrepenijo po 
premikih, izzivih in iskanju boljšega. Ravnanje z ljudmi pri delu mora biti tako danes jasno 
strukturirano in imeti jasno zastavljene cilje.  
 
Eden izmed poizkusov, da bi svoje zaposlene kar najbolj razvili ter nato tudi obdržali v 
organizaciji, je tudi spodbujanje k pripravi planov osebnega razvoja vsakega zaposlenega. 
To je eden izmed načinov načrtovanja dolgoročnejše skupne poti.   
 
V literaturi je mogoče najti različna razumevanja in opredelitve osebnega razvoja 
zaposlenih ter njegovega načrtovanja, a imajo vse opredelitve isto bistvo, namreč da gre za 
razvoj zaposlenega skozi njegovo celo delovno življenje. In sicer ne glede na to, ali bo ta 
razvoj potekal znotraj ene ali več organizacij, na istem ali različnih nivojih ali pa celo na 
istem delovnem mestu.   
 
Zaposleni se v svojem delovnem življenju namreč giblje skozi zaporedje določenih faz, ki 
se razlikujejo v svoji dolžini, pomembnosti ter zahtevnosti. Vsak zaposleni na neki stopnji 
začne s svojim razvojem, torej vstopi vanj. Nato pridobiva nove izkušnje in se stalno uči 
ter s tem napreduje v razvoju. Ko doseže določeno pozicijo oziroma nivo, se večina 
zaposlenih za nekaj časa ustali, nato pa sledi še faza umika, ko se razvoj zaključi ter se 
zaposleni umakne iz delovnega življenja. Da pa bi ta celoten postopek kar najbolje 
izkoristil, ne bi prevečkrat zašel iz svoje željene poti ter iz njega pridobil kar največ, je 
koristno, da ima zaposleni izdelan plan osebnega razvoja. V njem si tako lahko jasno 
začrta cilje, katere želi doseči, načine, kako jih bo dosegel, ter tudi časovne okvire za 
njihovo dosego. Seveda pa mora dopuščati tudi možnosti, da se njegove želje ali možnosti 
spremenijo ter da se bo njegov osebni razvoj obrnil v drugo smer. Torej je treba 
pripravljen plan redno nadgrajevati z dodatnimi pridobljenimi informacijami. 
 
Zaposleni, ki si sami izdelajo plan osebnega razvoja, si tako sami začrtajo cilje, ki jih 
želijo doseči, ter poti, kako bodo do njih prišli. Ker pa za uresničitev teh ciljev potrebujejo 
organizacije, iščejo takšne organizacije, ki jim bodo omogočale doseganje zastavljenih 
ciljev. V primeru, da imajo zaposleni že zastavljene svoje cilje, jih organizacija namreč 
težko usmerja v drugo smer. Zato je za organizacijo samo mnogo lažje v primeru, ko 
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zaposleni sami še nimajo postavljenih svojih ciljev. V tem primeru jim organizacija lahko 
pomaga pri postavitvi le-teh in jih hkrati seveda tudi usmerja, da delujejo v smeri, ki je 
pozitivna tudi za organizacijo samo. Plan osebnega razvoja pa ni odvisen le od 
posameznega zaposlenega ter tudi ne le od organizacije. Zato je priporočljivo, da ga 
pripravita v sodelovanju, saj mora vključevati cilje in poti za njihovo dosego, kateri bodo 
ustrezali obema stranema. Tu ne gre za še en birokratski postopek v organizaciji, za še en 
papir ali obrazec. Gre za zaključeno celoto in povezavo mnogih drugih postopkov. Plan 
osebnega razvoja naj bo torej neke vrste povzetek, a samostojen dokument. Vhodni 
podatek (delež, prispevek) bi moral tako imeti rezultat letnega razgovora z zaposlenim (na 
katerem se pregleda cilje, zastavljene v preteklem letu, ter njihovo dosego, postavi se nove 
cilje za tekoče leto), rezultat ocenjevanja ter vključiti je potrebno seveda tudi potrebe 
organizacije same. Pri vsem tem pa mora seveda sodelovati tudi zaposleni, saj gre za 
njegov razvoj in organizacija ne more sama odločati, kam se bo usmeril. Vse skupaj pa 
lahko nato oblikujeta v plan osebnega razvoja zaposlenega.  
 
V vseh primerih pa je najpomembnejše, da zaposleni pripravljene plane sprejmejo za 
svoje, saj se bodo le v tem primeru dovolj trudili za njihovo doseganje ter vanj vložili 
dovolj truda. To pa ne glede na to ali jih pripravijo sami ali v sodelovanju s posamezno 
organizacijo. 
 
Na podlagi zbranih informacij v opravljeni raziskavi bi lahko predpostavljali, da veliko 
multinacionalk že redno pripravlja in uporablja plane osebnega razvoja za svoje zaposlene. 
V določenih primerih jih k temu le spodbujajo, v drugih primerih jim ponujajo veliko 
pomoči, ko zaposleni izrazi željo za njihovo pripravo, ponekod pa je njihova priprava celo 
obvezna. V vseh primerih jih pripravljajo v tesnem sodelovanju med organizacijo in  
zaposlenimi. 
 
V obravnavani multinacionalki SHV Gas N.V. v primeru priprave planov osebnega 
razvoja zaposlenih med poslovnimi enotami nimajo izoblikovane enotne politike. Tako 
nekatere poslovne enote svojim zaposlenim namenjajo več pozornosti kot druge in tudi že 
pripravljajo plane osebnega razvoja, medtem ko druge o tem niti še ne razmišljajo. In pri 
analiziranju zbranih informacij o načinu priprave in uporabe planov osebnega razvoja 
zaposlenih (postopki, nosilci, orodja) ter primerjavi teh informacij s stopnjo fluktuacije v 
posamezni od teh poslovnih enot je mogoče sklepati, da imajo poslovne enote kjer plane 
osebnega razvoja že redno pripravljajo nižjo stopnjo fluktuacije, kot tiste, ki tega še ne 
delajo. Poleg tega v poslovnih enotah, kjer že dalj časa uporabljajo takšne plane, v zadnjih 
dveh letih nihče od zaposlenih ni dal odpovedi. Medtem ko se na primer v francoski 
poslovni enoti, kjer ne pripravljajo planov osebnega razvoja in niti še ne ugotavljajo 
uspešnosti zaposelnih, stalno bojujejo z obdržanjem dobrih zaposlenih. 
 
Zato menim, da je še posebno v tako velikih organizacijah, kot je multinacionalka SHV 
Gas N.V., pomembno, da je ravnanje z ljudmi pri delu dobro organizirano, saj je dosti 

73  



 
 

težje obdržati dober pregled nad svojimi zaposlenimi, še posebno nad potenciali, kot v 
majhnih organizacijah. Potenciali pa so zelo pomembni za organizacijo, a hkrati dokaj 
enostavno spregledani in tako po nepotrebnem zapustijo organizacijo. Tako velika 
organizacija jim namreč lahko ponudi zelo veliko različnih možnosti, tako izobraževanja 
kot tudi drugih vrst razvoja in napredovanja, a če jih spusti že na začetku, s tem ko jih niti 
ne prepozna, jih izgublja po nepotrebnem.  
 
Moj predlog je, da multinacionalka SHV Gas N.V. oblikuje enotno izdelan in uporabljan 
postopek priprave in uporabe planov osebnega razvoja za svoje zaposlene v vseh 
poslovnih enotah. Najti mora tudi način, kako bo zagotovila, da bo vsaka izmed poslovnih 
enot tudi redno uporabljala predpisan postopek. Enotni obrazci in postopki bodo olajšali 
pregled nad stanjem zaposlenih ter poenostavili njihovo primerljivost. Točno določanje 
nosilcev v tem postopku pa bo onemogočalo morebitno izmikanje odgovornih.  
 
Poleg tega je v letu 2006 multinacionalka začela z novim projektom, ki bo natanko 
analiziral vsako od poslovnih enot ter iskal najboljše primere posameznih že uporabljenih 
postopkov. Multinacionalka SHV Gas N.V. bi morala izkoristiti priložnost in s pomočjo 
tega projekta poiskati tudi najboljši že obstoječi postopek priprave in uporabe plana 
osebnega razvoja zaposlenih ter ga prenesti tudi v vse ostale poslovne enote. 
 
Osebni razvoj zaposlenih torej postaja vse bolj pomembna tema v današnjem svetu, in če 
organizacija želi postati in ostati uspešna, ji bo morala namenjati vse več pozornosti in 
svojega dragocenega časa. 
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PRILOGA 1: Vprašalnik (v angleškem jeziku) 
 
Dear Sirs,  
 
In order to successfully conclude my MScBA study at the Faculty of Economics in 
Ljubljana, I need to prepare a final paper. As a topic for my paper I choose the personal 
development procedures. So I am contacting you to get more information regarding 
personal development practices in your organization. I would like to have your answers to 
some questions that I have prepared.  
 
1. Do you have in your BU yearly meetings with your employees? 
2. For which levels of employees are those yearly meetings obligatory? 
3. Do you have in your BU a personal development plan for your employees?  
If yes: 
4. For which level of employees is this plan? 
5. Who is responsible to set them up and to proceed them? 
6. Who are the responsible persons that play a role in this process?   
7. When and how is the communication to the employees done in this process?  
8. Do you have any special pre-prepared forms for it (and if yes can I get a sample)?  
If no: 
9. Why not? 
10. Do you have plans to prepare/use them in the near future? 
 
11. For which level of the employees do you use performance evaluation?  
12. Does the result of the evaluation influence the remuneration? 
13. Do you use any forms for the evaluation (and if yes can I get a sample)? 
 
14. What kind of training do you offer to your employees?  
15. How do you choose the participants for the specific training?  
16. How do you choose specific training? 
17. How do you choose the institutions for it? 
 
If you do not have any development plan at the moment and want more information about 
this I will be happy to share the best practices.  
  
 
Thank you very much for all your time and help. 
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PRILOGA 2: Vprašalnik (v slovenskem jeziku) 
 
Spoštovani,  
 
Za uspešno zaključitev mojega podiplomskega študija na Ekonomski fakulteti v Ljubljani 
pripravljam magistrsko nalogo. V nalogi sem se usmerila na proučitev postopkov izdelave 
in uporabe planov osebnega razvoja znotraj multinacionalke SHV Gas N.V. Z namenom 
pridobiti več informaciji o politiki planov osebnega razvoja znotraj posamezne poslovne 
enote vam želim zastavit nekaj vprašanj. 
 
1. So v vaši poslovni enoti organizirani redni letni sestanki z vsemi zaposlenimi? 
2. Za zaposlene na katerih nivojih so ti sestanki obvezni? 
3. Ali so za zaposlene pripravljeni plani osebnega razvoja?  
Če da: 
4. Za zaposlene na katerih nivojih? 
5. Kdo je odgovoren za njihovo pripravo (izdelavo) ter njihovo »izvajanje«? 
6. Katere osebe sodelujejo v tem procesu in kakšne vloge igrajo?   
7. Kdaj in kako se o celotnem procesu in rezultatu komunicira z zaposlenimi?  
8. Se za pripravo planov osebnega razvoja uporabljajo kakšni posebni obrazci (lahko 

dobim vzorec)?  
 
Če ne: 
9. Zakaj ne? 
10. Ali imate namen začeti z njihovo pripravo in uporabo v bližnji prihodnosti?  
 
11. Za zaposlene na katerih nivojih se uporablja in izvaja ocenjevanje?  
12. Ali rezultati ocenjevanja vplivajo na plačilo? 
13. Se za ocenjevanje uporabljajo kakšni posebni obrazci (lahko dobim vzorec)? 
 
14. Kakšne vrste izobraževanja ponujate zaposlenim?  
15. Kako izbirate posameznike ki bodo deležni specifičnega izobraževanja?  
16. Kako izberete določeno izobraževanje oz. trening? 
17. Kako izberete organizacije ki bodo izobraževanje izvajale? 
 
 
Najlepša hvala za vaš čas in pomoč.  
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PRILOGA 3: Primer obrazca razvojnega načrta v poslovni enoti Calor Group Ltd. – 
Velika Britanija 

 
Key SKILLS/KNOWLEDGE Required for Current Role Areas for IMPROVEMENT 
 
 
 

 
Essential 
 
 
 
Desirable 
 
 
 
 

  
Career / Business ASPIRATIONS  - To be agreed by Appraiser and Appraisee 
 
 
 
 
 
 
  
Development OBJECTIVES needed to fulfil Career / Business Aspirations  and Areas for 
Improvement 
 
 
 
 
 
 
  
ACTIVITIES planned to achieve Development 
Objectives 

Agreed TIMESCALES 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM 

 
“Our Brand is more than just a name…” 

 
Expertise – Excellence – Commitment – Integrity – Team Spirit - Empathy 

 Personal DEVELOPMENT Plan 2006



 
 

PRILOGA 4: Primer ocenjevalnega obrazca v poslovni enoti Butan plin d.d. - Slovenija (2 strani) 

2005 ANNUAL EVALUATION PERFORMANCE REVIEW
 

Name of employee: ..     Current position:  .. Director 
Evaluation date:    

 
RESPONSABILITIES / 

CRITERIA 
GENERAL 
WEIGHT 

SPECIFIC OBJECTIVE 
/ CRITERIA 

SPECIFIC 
WEIGHT 

EVALUATION COMMENTS 
Evaluation 
(x/100) 

WEIGHTED 
EVALUATION 

Improve perception of best service 
provider: launch successfully 
fidelity program for existing 
customers and telemetry promotion 
campaigns 

 
 

15% 

  % Sales development 30% 

Start structured development of x 
new segments 

15%   % 

Define targeted new segments with 
detailed planning 

10%   % Sales organisation 15% 

Establish sales rep objective per 
segment 

5%   % 

Number of new contracts / .. in YP 15%   % Sales results 35% 
Total volume (excl. wholesale) / .. 
mt in YP 

20%   % 

Total gross profit / .. KSIT in YP 10%   % Contribution to 
company results 

25% 
IFCE / .. KSIT in YP 15%   % 

TOTAL quantitative 100%  100%   % 

TOTAL qualitative    see below + / - % 

TOTAL evaluation      % 

BONUS AT 100% = SIT  

BONUS     SIT  
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QUALITATIVE EVALUATION SCALE 

PERFORMANCE SKILLS Low Satisfactory High 

Resoluteness / Problem solving    

Management    

Adaptability    

Communication    

Analysis and Planning    

Enterprise / Energy / Vigour    

               Signature employee: 

•    
Signature supervisor: 

PROPOSED TRAINING PROGRAM          

Name of employee: ..     Current position:  .. Director 

2005 ANNUAL EVALUATION PERFORMANCE REVIEW
 

NECESSARY MEANS TO ACHIEVE OBJECTIVES 

REQUESTED IMPROVEMENT AREAS 

Evaluation date:    

•    

•    

•   

•   
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PRILOGA 5: Predlagan primer obrazca plana osebnega razvoja za multinacionalko 
SHV Gas N.V. (2 strani) 
 

 
 

PERSONAL DEVELOPMENT PLAN 
 
 
Name (employee): 
 
 
Job title:  
 
 
Business Unit / Location: 
 
 

Department: 

Date appointed to present job: Date of joining the company: 
 
 

Hierarchical Manager: 
 
 

 

Timeframe: 
 
 

Date of review: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Signature    Date 
Job Holder 
 

  

Hierarchical Manager 
 

  

HR Manager  (if aplicable) 
 

  

 
 To be completed in 2 copies. 

 7



 
 

 
1. Key skils / knowledge required for current role 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

 
2. Career / business aspirations 

♦   

♦   

 Employee’s ambitions in terms of next position   Managers view of possible next position 

 Timescale:  Timescale: 

 

3. Development objectives needed to fulfil career / business aspirations (Areas for 

improvement): 
Essential: 

♦   

♦   

♦  

Desirable:  

♦   

♦   

♦   

 

4. 
 

Activities planned to achieve development objectives 

 Activity Timeframe 

1. 
 
 
 

 

2. 
 
 
 

 

3. 
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PRILOGA 6: Slovar prevodov tujih izrazov 

vanje 

orabljan za načrt 

anizacija, podjetje 

 

ni 

ino 

avnanaje z ljudmi pri delu 
ljšanje 

an, seznam oseb z visokim potencialom 

  
itev  

eben  

 
led 

oljstvo 
s 

st 

a 

oznavanja talentov 
asovni okvir 

Title - Naziv 

Achieve - Doseči 
Activity - Aktivnost 
Applicable - Primeren 
Appraisal - Ocenje
Aspiration - Želja 
Award – Nagrada 
Blueprint - Modri print, izraz up
Business Unit - Poslovna enota 
Company - Org
Date - Datum 
Department - Oddelek
Desirable - Zaželjen 
Development - Razvoj 
Employee - Zaposle
Essential - Bistven 
Expatriate - Zaposleni napoteni na delo v tuj
Hierarchical Manager - Nadrejeni manager 
HR Manager - Manager za r
Improvement - Izbo
Job – Delo, služba 
Knowledge - Znanje 
Manplan – Pl
Name - Ime 
Objective - Cilj 
On line - Preko spleta 
One to one - Individualno
Performance - Izvrš
Personal - Os
Plan - Načrt 
Position - Položaj 
Review - Preg
Role - Vloga 
Satisfaction - Zadov
Signature - Podpi
Skill - Spretno
Stream - Tok 
Survey - Raziskav
System – Sistem 
Talent project - Projekt prep
Timeframe - Č
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