
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ključni         dogodki 

1998 - 2020 



 1998  

 Ustanovili smo višjo strokovno šolo. 
 

 1999  

 Pričeli smo z izvajanjem višješolskega programa Poslovni sekretar. 

 Preselili smo se v zgradbo na Prešernovi ulici. 

 

 2000  

 Direktorica Dobe Jasna Dominko Baloh je prejela najvišje državno priznanje RS na področju 

šolstva za posebno uspešno vzgojno-izobraževalno delo. 

 Kot prva višja šola v Sloveniji smo pričeli z izvajanjem študija na daljavo / e-študija v 

višješolskem študijskem programu Poslovni sekretar. 

 Pričeli smo z izvajanjem višješolskega programa Komercialist. 

 

 2001  

 Podelili smo diplome prvim višješolskim diplomantom. Na podelitvi je bila prisotna 

ministrica za šolstvo, znanost in šport dr. Lucija Čok. 

 Razvili in izvedli smo prvo izobraževanje mentorjev praktičnega izobraževanja. 

 Izšla je prva številka študentskega časopisa Fikus. 

 Študenti so pripravili literarni večer. 

 

2002  

 Pričeli smo s študijem na daljavo v višješolskem programu Komercialist. 

 Pridobili smo certifikat kakovosti ISO 9001. 

 

 2003  

 Izvedli smo 1. strokovno konferenco E-izobraževanje doživeti in izpeljati. 

 V Portorožu smo izvedli srečanje poslovnih sekretark, diplomantk Višje strokovne šole na 

Dobi. 

 Pridobili smo verifikacijo za izvajanje višješolskega strokovnega programa Komunala. 

 Avle naše hiše je začela krasiti freska akademskega slikarja Petra Beusa. 

 Vključili smo se v projekt FRAMEWORK, nosilec projekta Businet 

 

 2004  

 Pričeli smo z izvajanjem višješolskega programa Komunala. 

 Pridobili smo koncesijo za delovanje Agencije za zaposlovanje. 

 Pripravili smo razstavo Zgodba o hiši. 

 Vključili smo se v nacionalni projekt Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje – POKI, 

nosilec projekta Andragoški center Slovenije. 

 V okviru Učnega sklada Dobe smo podelili prve štipendije za študente. 

 Pridobili smo verifikacijo za izvajanje višješolskega strokovnega programa Računovodja. 

 Izvedli smo okroglo mizo O izobraževanju. 

 Za predavatelje smo izvedli razvojni dan z naslovom Študij primera - drugačen pristop v 

izobraževanju. Delavnico je vodila mag. Marina Letonja. 

 

 2005  

 S študijem je pričela prva generacija študentov v programu Računovodja. 

 Vključili so se v projekt Center vseživljenjskega učenja ZORIM, nosilec projekta Center 

razvoja človeških virov 



 Pričeli smo s projektom Inovativni pristopi k poučevanju in učenju za večjo usposobljenost 

in konkurenčnost brezposelnih, nosilec projekta DOBA EPIS 

 V okviru projekta Podporno okolje za razvoj in uporabo e-učenja smo izvedli delavnico 

Komuniciranje v elektronskih medijih. 

 Za predavatelje smo izvedli razvojni dan z naslovom Pomen upoštevanja razvoja kompetenc 

pri načrtovanju pedagoškega dela. Delavnico je vodil dr. Zdenko Medveš. 

 

 2006  

 V okviru projekta PHARE (Inovativni pristopi k poučevanju in učenju za večjo usposobljenost 

in konkurenčnost brezposelnih oseb) smo usposabljali online mentorje. 

 Vključili smo se v projekt prenove višješolskih programov, nosilca projekta Zavod IRC in 

Šolski center Novo mesto. 

 Vključili smo se v projekt Svetovalci za kakovost, nosilec projekta Andragoški center 

Slovenije. 

 V okviru projekta PHARE smo podelili prva ECDL spričevala. 

 Pričeli smo z delom na projektu Partnerstvo izobraževanja in dela v letih 2006 in 2007, 

nosilec projekta DOBA EPIS, Višja strokovna šola. 

 Pričeli smo z delom na projektu E-gradiva, nosilec projekta DOBA EPIS, Višja strokovna šola 

 Izvedli smo okroglo mizo na temo Blended learning – prednosti in pasti sodobnega učenja. 

 Za predavatelje smo izvedli razvojni dan z naslovom Uporabnost čustvene inteligence v 

pedagoškem procesu. Delavnico je vodil dr. Željo Čurić. 

 

 2007  

 Skupnost višjih strokovnih šol in Doba, Višja strokovna šola, sta organizirali strokovni posvet 

Kakovost v višjih šolah. 

 Pričeli smo z izvajanjem višješolskega programa Informatika. 

 Prejeli smo priznanje Andragoškega centra Slovenije za izjemno prizadevanje pri razvijanju 

kakovosti v izobraževanju odraslih. 

 Izvedli smo brezplačno poletno šolo z naslovom Ličenje, praktični nasveti in odgovori na 

vaša vprašanja … vse na enem mestu za dijake 3. letnikov srednji šol. 

 Izvedli smo okroglo mizo z naslovom Informatika in njen strateški pomen v podjetju. 

 Diplomirali so prvi študenti v programu Komunala. 

 Na pobudo Dobe je bil ustanovljen Konzorcij višjih strokovnih šol v Mariboru. 

 Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje je potrdil dva nova programa, ki smo 
ju razvili na Dobi, in sicer program Organizator socialne mreže in prenovljen program 
Poslovni sekretar. 

 V Ljubljani in Benetkah smo predstavili aktivnosti v okviru projekta TASBOR. 

 Prijavili smo projekt nadgradnje e-gradiv, nosilec projekta DOBA EPIS, Višja strokovna šola 

 Za predavatelje smo izvedli razvojni dan z naslovom Uspešna učiteljeva komunikacija. 

Delavnico je vodila dr. Andreja Lavrič. 

 

 2008  

 Pričeli smo z izvajanjem novega programa Organizator socialne mreže. 

 Pričeli smo z izvajanjem prenovljenih študijskih programov. 

 Vključili smo se v projekt IMPLETUM, nosilec Zavod IRC 

 Za predavatelje smo izvedli razvojni dan z naslovom Motivacija predavateljev in udeležencev 

– Kako motivirati sebe in udeležence pedagoškega procesa za delo. Delavnico je vodil Niko 

Mejaš. 



 2009  

 Na Višji strokovni šoli smo praznovali 10-letnico delovanja v okviru katere smo 

o Ustanovili smo Klub diplomantov Višje strokovne šole. 

o Izvedli okroglo mizo z naslovom Višješolski študij za potrebe podjetij. 
o Izvedli strokovno predavanje dr. Miloša Čiriča z naslovom Z mreženjem lahko 

povečam svoje možnosti uspeha. 

o Otvorili smo razstavo Prehod skozi slike časa. 

 Izvedli smo okroglo mizo z naslovom Kaj lahko v Mariboru naredimo za sožitje in solidarnost 

med rodovi. 

 Na Višji strokovni šoli je potekala zunanja institucionalna evalvacija. 

 Predavatelj mag. Oton Mlakar je na letni konferenci Kakovost v višjem šolstvu sodeloval s 

prispevkom Vsi mislimo, vsi delamo – primer inoviranja poslovno-organizacijskega procesa 

na Dobi. 

 Za predavatelje smo izvedli razvojni dan z naslovom Kako študente motivirati za učenje. 

Delavnico je vodil dr. Bogdan Lipičnik. 

 

 2010  

 Akreditirali smo nov program Velnes (Doba). 

 Praznovali smo 20. obletnico DOBE. 

 Izvedli smo predavanje dr. Lučke Kajfež Bogataj, Živeti s podnebnimi spremembami, za Klub 

diplomantov višje šole. 

 V okviru CEDEFOP smo bili na študijskem obisku na Portugalskem. 

 Izvedli smo okroglo mizo z naslovom Revščina in socialna izključenost - vloga posameznika v 

boju proti njej. 

 V okviru projekta IMPLETUM smo prejeli priznanje za vzpostavljen sistem vodenja kakovosti. 

 Ustanovili smo Klub prostovoljcev Dobe. 

 Predavateljica Helena Vogrinec je je na letni konferenci Kakovost v višjem šolstvu sodelovala 

s prispevkom Pristopi k izboljšani usposobljenosti študentov za e-študij 

 Za predavatelje smo izvedli razvojni dan z naslovom Spoznavanje metod kreativnega 

razmišljanja. Delavnico je vodila mag. Nastja Mulej. 

 

 2011  

 Pričeli smo z izvajanjem novega programa Velnes. 

 Predavanje dr. Viljema Pšeničnyja, Kaj pravite na malo podjetnosti, za Klub diplomantov 

višje šole. 

 Študenti programa Poslovni sekretar so pripravili razstavo Pisarna skozi čas. 

 Za oddajo To bo moj poklic, ki jo pripravlja RTV Slovenija, smo posneli predstavitev 

višješolskega študijskega programa Informatika. 

 Za predavateljev višje šole smo izvedli delavnico Izmenjava dobre prakse pri sprotnem 

preverjanju in ocenjevanju znanja. 

 Za predavatelje smo izvedli razvojni dan z naslovom Usvajanje Blackboarda. 
 

 2012  

 Pričeli smo z izvajanjem programa Kozmetika. 

 Predavanje Magdalene Tovornik, Slabi časi – priložnost zame, za Klub diplomantov. 

 Izvedli smo okroglo mizo Ranljivi mladi v sodobni družbi. 

 Predavatelja višje strokovne šole mag. Klemen Žibret je na 18. jesenskem posvetu za vodje 

pisarn sodeloval s prispevkom Kreirajmo lastne naloge: poslovna analitika 

 Člani Kluba prostovoljcev Dobe so za varovance Varstveno delovnega centra Polž pripravili in 

izvedli izobraževanje Poznamo svoje pravice in vloge 



 Predavatelj višje strokovne šole mag. Klemen Žibret je v reviji Poslovna asistenca objavil 

članek z naslovom Poslovni sekretar v vrtincu poslovnih sprememb – Kreator lastnih nalog 

 Predavatelj višje strokovne šole mag. Klemen Žibret je v reviji Poslovna asistenca objavil 

članek z naslovom Zeleno – trend prihodnosti 

 Za predavatelje smo izvedli razvojni dan z naslovom Spremenjena vloga predavatelja. 

Predavanje je izvedla Karmen Šemrl. 
 

 2013  

 V okviru dogodkov Pomlad na Dobi smo izvedli brezplačne delavnice in predavanja, in sicer: 

delavnico Modno in korekcijsko ličenje je vodila Tina Lasič Andrejevič, strokovnjakinja za 

ličenje in filmsko masko ter Tehnike sproščanja, ki jo je vodila Evalda Bizjak, specialistka 

umetnostne terapije. 

 Študenta programa Organizator socialne mreže sta pod vodstvo predavateljice Simone 

Mauko in ob sodelovanju Mladinskega doma Maribor za varovance Mladinskega doma 

izvedla projekt Celostni razvoj in aktivno državljanstvo posameznika. 

 Predavateljica Ivica Flis Smaka , dr. med, spec. fizikalne in rehabilitacijske medicine je za Klub 

diplomantov izvedla predavanje Dodajmo življenju kakovost. 

 Izvedli smo mednarodni projekt Premagovanje medkulturnih razlik pri poslovanju med 

državami srednje Evrope in zahodnim Balkanom. 

 Skupaj z Zavodom za podporo družbenih iniciativ in medkulturno sodelovanje Pekarna – 

magdalenska mreža smo za študente izvedli program Stopinje mesta. 

 Za predavatelje višje strokovne šole smo izvedli izobraževanje z naslovom Priprava predmeta 

v Blackboardu 

 Dr. Suzana Strmšek Turk je za predavatelje višje strokovne šole smo izvedla izobraževanje z 

naslovom Izrekanje kritike in motivacija študentov. 

 Za predavatelje višje šole smo izvedli razvojni dan z naslovom Podajanje povratne 

informacije in izrekanje kritike z namenom motivacije. Praktično delavnico, nadaljevanje 

predavanja, je vodila dr. Suzana Strmšek Turk. 

 

 2014  

 Dobili smo sodobno učilnico za izvajanje praktičnega pouka v programu Kozmetika. 

 Marko Geršak, mednarodno priznan strokovnjak na področju fitnesa je za študente višje 

strokovne šole izvedel predavanje z naslovom Bodi fit – kaj lahko storimo sami za svoje telo. 

 V okviru dogodkov Pomlad na Dobi smo izvedli vrsto brezplačnih dogodkov povezani z 

zdravim načinom življenja, in sicer: 

o Šola za zdravje in lepoto – delavnica o superživilih, ki jo je izvedla Renata Novak 
o Z masažo do dobrega počutja – delavnica učinkovite samopomoči in enostavnih, 

naravnih, samomasažnih tehnik, ki jo je izvedla Vitka Vujanoviž, dr. med. 

o Z gibanjem do zdravja – gibalna delavnica, ki je potekala v mestnem parku in jo je 
vodil mag. Tomaž Berendijaš 

 Obiskale so na udeleženke izobraževanja v programu Kozmetika iz Lycée Professionnel J.B. 

d'Allard iz Francije. Skupaj s študentkami programa Kozmetika na višji strokovni šoli so imele 

učno uro strokovne terminologije v angleškem jeziku. 

 S prispevkom Oblikovne in pravopisne možnosti sodobnega zapisnika v šolski praksi je na 

letošnji, že XI. konferenci Sodobna poslovna sekretarka v vzgoji in izobraževanju EDUCA, 

sodelovala tudi predavateljica Višje strokovne šole na Dobi Polonca Čontala Piberl. 

 Izvedli smo mednarodni projekt Overcoming the intercultural differences in business 

between countries of Central Europe and Western Balkan. 

 Ponovno smo skupaj z Zavodom za podporo družbenih iniciativ in medkulturno sodelovanje 

Pekarna – magdalenska mreža za študente izvedli program Stopinje mesta. 

 Za predavatelje višje šole smo izvedli razvojni dan z naslovom Vrednotenje znanja. Praktično 

delavnico je vodila dr. Suzana Strmšek Turk. 



 2015  

 Za dijake Srednje ekonomske šole Maribor in Srednje trgovske šole Maribor smo izvedli 

delavnico Kako posneti dober selfie. Delavnico je vodil Jan Bilodjerič. 

 Obeležili smo 25 letnico DOBE. 

 Po institucionalni evalvaciji smo bili prepoznani kot kakovostna organizacija in prejeli izredno 

pozitivno poročilo Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. 

 Ponovno so nas obiskale udeleženke izobraževanja v programu Kozmetika iz Lycée 

Professionnel J.B. d'Allard iz Francije. 

 Za diplomante višje strokovne šole smo izvedli karierni delavnici Karierni razvoj in Selekcijski 

postopek; Kako poteka in njegovi elementi. 

 Izvedli smo projekt V vsebino usmerjeno poučevanje tujega jezika. 

 V okviru projekta Predavatelj predavatelju je predavatelj mag. Bojan Krajnc za predavatelje 

izvedel izobraževanje Kako predstaviti/prodati predmet študentom. 

 V okviru projekta Predavatelj predavatelju je predavatelj mag. Polonca Čontala Piberl za 

predavatelje izvedla izobraževanje Ali lahko predavatelji s svojim zgledom vplivamo na 

način komunikacije študentov? 

 Za predavatelje višje šole smo izvedli razvojni dan z naslovom Načrtovanje pedagoškega 

procesa. Praktično delavnico je vodila dr. Suzana Strmšek Turk. 

 

 2016  

 Izvedli smo Srečanje ob kavi z ravnateljico za mentorice študentk na praktičnem 

izobraževanju v programu Kozmetika. 

 Za dijake Srednje trgovske šole Maribor smo izvedli predavanje Zgodovina filma. Predavanje 

je vodil Jan Bilodjerič. 

 V okviru projekta Predavatelj predavatelju je predavateljica dr. Tanja Sedej za predavatelje 

izvedla izobraževanje Organizacija in ocenjevanje timskega dela študentov – primer dobre 

prakse. 

 Izvedli smo prvi Dan za diplomiranje. Udeležilo se ga je 98 študentov in 18 predavateljev. 

 Poslovna asistentka/tajnica leta 2016 Jasmina Alić je izvedla predavanje z naslovom Kako 

uspeti kot poslovni sekretar/sekretarka. 

 Nadaljevali smo s projektom V vsebino usmerjeno poučevanje tujega jezika. 

 S prispevkom Content and Language Integrated Learning – example of good practice at 

VSŠ DOBA Maribor sta na 9. mednarodni konferenci Pomen učenja tujih strokovnih jezikov 

za komunikacijo med kulturami sodelovali predavateljica Tanja Ostrman Renault in 

ravnateljica Helena Vogrinec. 

 Za varovance Mladinskega doma Maribor smo pripravili rusko obarvan popoldan Iz Moskve v 

kino. 

 S predavanje Suzi Asfour, predsednice Zveze klubov tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije 

smo sodelovali v Evropskem tednu poklicnih kompetenc. Pobuda se je uvrstila na četrto 

mesto na natečaju Good Administrartion Award in prejela nagrado Direktorata za 

izobraževanje in kulturi evropske komisije. 

 Na 6. letni konferenci o kakovosti v višjih strokovnih šolah Razvoj sistemov vodenja 

kakovosti v višjih strokovnih šolah sta predavateljica Tanja Ostrman Renault in ravnateljica 

Helena Vogrinec sodelovali s prispevkom Pilotni projekt v vsebino usmerjeno poučevanje 

tujega jezika na Dobi. 

 Za predavatelje smo izvedli izobraževanje Vloga mentorja pri diplomski nalogi – primeri 

dobrih praks. 

 Za predavatelj višje šole smo izvedli razvojni dan z naslovom Sestavljamo mozaike – gradimo 

znanje. 



 2017  

 Predavateljica višje strokovne šole Nataša Kovačič je sodelovala na Mednarodni konferenci 

Znanje za moje sanje: Pot k etični vzgoji – dobre prakse v izobraževanju beguncev in 

migrantov. 

 Široki paleti programov, ki jih ponujamo smo dodali Naravovarstvo. 

 V okviru projekta Predavatelj predavatelju je predavatelj Dejan Valh za predavatelje izvedel 

izobraževanje z naslovom Praksa pri posodabljanju predmetov. 

 Posodobili smo vizualno podobo DOBE. 

 Predavatelj Jure Legvart je izvedel delavnico Pomen pozitivne naravnanosti za uspeh na 

Ljudski univerzi v Velenju ter Razvojno izobraževalnem centru v Novem mestu. 

 Predavateljica mag. Polonca Čontala Piberl je z delavnico Slovenščina brez napak sodelovala 

na 25. kongresu ADMA. 

 Izpeljali smo strokovno predavanje Okoljska ozaveščenost kot del družbene odgovornosti 

podjetja. Predavali so mag. Victor Branagan, ddr. Matjaž Mulej in mag. Klemen Risto Bizjak 

 Predavateljica dr. Suzana Strmšek Turk je izvedla dvotedenski online strokovni modul z 

naslovom Izboljšajmo učinkovitost lastne (poslovne) komunikacije. 

 Naj zdravnica za leto 2017 Ivica Flis Smaka, dr. med, spec. fizikalne in rehabilitacijske medicine, 

je v juniju in v septembru izvedla spletni seminar z naslovom Kako lahko izboljšam kakovost 

življenja? 

 Za predavatelje Višje strokovne šole smo izvedli razvojni dan z naslovom Ko maske padejo…. 

Praktično delavnico je vodil dr. Darko Števančec. 

 Študenti rednega študija v programu Poslovni sekretar so pripravili in izvedli dobrodelno 

dražbo Pomagaj in osreči. Zbrana sredstva so namenili socialno ogroženim učencem OŠ 

Franceta Prešerna. 

 

2018  

 Višja strokovna šola je prejela priznanje Skupnosti višjih strokovnih šol za 

kakovostno 20. letno delo in pomemben prispevek k razvoju, prepoznavnosti in 

ugledu višjega strokovnega izobraževanja 

 Predavateljici Višje strokovne šole, Andreja Markač Hleb in Valerija Gašparič, sta s 

prispevkom z naslovom Z izkustvenim učenjem in medpredmetno povezavo do ključnih 

kompetenc v Višješolskem študijskem programu Poslovni sekretar; Primer organizacije 

medgeneracijskega druženja v izvedbi študentov VSŠ Doba sodelovali na 8. konferenci 

Kakovost v višjem šolstvu. 

 V okviru projekta Predavatelj predavatelju  je predavateljica višje strokovne šole Darja 

Fišer izvedla delavnico Beseda + moj pomen = biti jaz.  

 Gostili smo Izobraževanje referentov višjih strokovnih šol, ki ga je organizirala Skupnost 

višjih strokovnih šol. 

 V organizaciji rednih študentov programa Poslovni sekretar smo izvedli dobrodelno akcijo  

Srečo je treba množiti. Zbrana sredstva smo namenili socialno ogroženim učencem 

Osnovne šole Maksa Durjave Maribor, da se bodo lahko udeležili šole v naravi.  

 V okviru projekta Predavatelj predavatelju je predavateljica višje strokovne šole Evalda 

Bizjak izvedla delavnico Mentoriranje diplomanta – prenos dobre prakse.  

 Študente smo povabili na 3. Dan za diplomiranje, ki je potekal v živo in v online obliki. 

 

2019  

 Ob Dnevu tajnic smo izvedli gostujoče predavanja Suzi Asfour, predsednice Zveze klubov 
tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije. 

 Ob svetovnem dnevu Velnesa je Ivica Flis Smaka, spec. fizikalne in rehabilitacijske 
medicine, izvedla spletni seminar za naslovom Kako lahko izboljšam kakovost 
življenja? 

 Za predavatelje Višje strokovne šole smo izvedli razvojni dan z naslovom Komunikacija 
študentov je ogledalo naše lastne komunikacije. Predavanje je izvedla dr. Suzana 
Golobb Strmšek 



 Izvedli smo gostujoče predavanje Ksenije Benedetti z naslovom Protokol na 
poslovnih dogodkih 

 V organizaciji rednih študentov programa Poslovni sekretar smo izvedli dobrodelno 
akcijo Topla dlan polepša dan. Zbrana sredstva smo namenili socialno ogroženim 
učencem Osnovne šole Angela Besednjaka Maribor, da se bodo lahko udeležili šole v 
naravi. 

 Izvedli smo Teden za diplomiranje v okviru katerega so potekali trije spletni seminarji, in 
sicer: Mojih 10 korakov do diplome, Strokovno pisanje ter Vstop na trg delovne sile in 
načrtovanje kariere. 

 Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje je potrdil naš nov višješolski 
študijski program Komerciala.  

 

2020  
 

 Izvedli smo brezplačni webinar mag. Bojana Krajnca z naslovom Zmagovalna 
miselnost za več uspeha in odličnost v letu 2020 

 Izvedli smo brezplačen webinar dr. Tanje Sedej z naslovom Digitalni trendi in 
ustvarjanje video vsebin 

 Svetovni dan velnesa smo obeleželi z Dnevi zdravja na DOBI. V tednu od 15. do 19. 6. 
2021 smo objavili nasvete naslednjih predavateljev: 

o Renata Novak je prispevala recept za Kolagenski zelenček 
o Zinka Kosec je pripravila Digitalni detox 
o Rvalda Bizjak nam je pojasnila, da nam vsak dan podari 86.401 sekundo 

življenja 
o Mag. Tomaž Berednijaš nas je pripravil na rekreacijo 
o Marjeta Rak Namestnik je pripravila prispevek Z glavo na sonce 

 Izvedli smo brezplačni webinar mag. Bojana Krajnca z naslovom Izzivi prodaje v 
turbolentnih časih 

 8. in 10. septembra je na Višji strokovni šoli potekala Institucionalna zunanja 
evalvacija 

 Predavateljica Višje strokovne šole Urška Petrič je s prispevkom Ekonomski učinki v 
turizmi – kritični pregled literature sodelovala na 1. znanstveni konferenci EKIF – 
Izzivi prihodnosti 

 Študentke Višje strokovne šole DOBA društvu TOTI DCA pomagale pripraviti Dan 
odprtih vrat za novonastajajoči Medgeneracijski center Maribor. 

 Študente, ki jim je do konca študija zmanjkala diploma, smo povabili na Teden za 
diplomiranje v okviru katerega smo za njih izvedli tri spletne seminarje (Mojih 10 korakov 
do diplome, Strokovno pisanje ter Vstop na trg delovne sile in načrtovanje kariere)  

 


