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Alica in muca se znajdeta v gozdu….  

Alica vpraša muco: “Ali mi lahko 
poveš, kod moram iti, da pridem od 
tod?” 

“To je odvisno od tega, kam hočeš 
iti,” je odgovorila muca.  

“Tega pa ne vem,” je dejala Alica. 

“Potem je tudi vseeno kod greš.”  
 

Iz knjige Alica v čudežni deželi 

 



Poklicna orientacija/ 
karierni načrt za OPP 

 Razlike med poklicno orientacijo in kariernim 
načrtom? 

 Kaj pa osebe s posebnimi potrebami? 

 Kdaj naj se začne poklicna orientacija? 



POKLICNA ORIENTACIJA/KARIERNA 
ORIENTACIJA (NAČRT, SVETOVANJE) 

  
 Poklicna orientacija 
 Poudarek je na pripravi posameznika za izbiro poklica, 

odločitvi za poklic ali izobraževalne poti. Ta izraz se 
uporablja v šolah in na RZZ.  

 Karierna orientacija 
    Je izraz, ki se uporablja že desetletja- pomoč posamezniku 

pri izbiri izobraževanja, usposabljanja, poklica in 
uresničevanja kariernih ciljev. Izraz se nanaša na dejavnost 
služb za karierno orientacijo (osnovne in srednje šole, RZZ, 
svetovalni centri); karierna orientacija obravnava človeka 
celostno, vendar pa se službe tudi specializirajo. 

  
 

 



Načrt poklicne kariere/ 
KARIERNO SVETOVANJE 

 Nov pristop, ki temelji na pridobivanju veščin in usposabljanju 
za sprejemanje lastnih odločitev glede poklica, zaposlovanja, 
izobraževanja 

 Poklicna vzgoja! Vloga v kariernem načrtu in kariernem 
svetovanju   

 Oseba mora razviti sposobnosti in interese, ne pa sprejemati 
odločitve samo na podlagi obstoječih uveljavljenih karakteristik 

 Oseba mora biti pripravljena na spreminjanje delovnih nalog, saj 
ne morejo pričakovati, da bo delo ostalo nespremenjeno 

 Oseba potrebuje spodbudo za akcijo, ne le postavljanje diagnoze 

 



PRISTOPI V POKLICNEM 
SVETOVANJU 

 Nedirektivno svetovanje 

 

 Konzervativni pristop 

 

 Progresivni pristop 

 

 Radikalni pristop 



Načrt poklicne kariere 
 ugotavljanje lastnosti osebe/profil (statični vidik) 

 ugotavljanje oz. prepoznavanje posebnih potreb osebe 
torej, kakšne prilagoditve oseba potrebuje v času 
izobraževanja ali zaposlitve 

 ugotavljanje zahtev in izzivov v okolju 

 ugotavljanje in načrtovanje razvoja poklicno 
zaposlitvene  kariere. 

 



Poklicna vzgoja 
je program načrtovanih izkušenj, s pomočjo katerih 

posameznik razvije veščine in znanja, ki mu pomagajo 
pri učinkovitem izboru kariere in pri prehajanju (iz 
ene na drugo stopnjo izobraževanja ali iz 
izobraževanja v zaposlitev. 

Poznavanje sebe 

Poznavanje možnosti 

Veščine odločanja 

Učenje za prehod 
 



KAKŠNA POKLICNA VZGOJA? 

Programske smernice za osnovno šolo-katere aktivnosti 
karierne orientacije se izvaja v OŠ:  

Šole opredelijo vrsto in obseg dejavnosti poklicne 
vzgoje v letnih delovnih načrtih 

Kurikularna komisija je predlagala naslednje oblike 
poklicne vzgoje: 

 Medpredmetna tema (pri  vseh predmetih) 

 Del programa oddelčne skupnosti 

 Pri interesnih dejavnosti, projektih, šole v naravi,  

 V zadnjem triletju kot eden od izbirnih premetov 



  

Profil osebnosti  

sposobnosti, spretnosti 

           veščine 

oviranosti/invalidnosti 

interesi 

vrednote in stališča 

 

 

kompetence 

 

 

osebnostne lastnosti 

učni uspeh 

 

Profil dela 

poklici na trgu (ponudba) 

izobraževalna ponudba  

 
razmere na trgu poklicev 

zaposlitvene oblike 

socialne okoliščine 

 

INFORMIRANJE, UČENJE, ODLOČANJE 

izobraževalni , poklicni cilj, življenjski cilj 

POT DO CILJA 

Individualni program poklicne kariere 
Individualni program usposabljanja 

Individualni program zaposlitve 

INDIVIDUALNI NAČRT POKLICNE KARIERE 



Poklicna ORIENTACIJA 
PRINCIP “MOČNE TOČKE” 

V ČEM SEM NAJBOLJŠI? 
močni interesi (področja) 

izjemne sposobnosti 
izstopajoče vrednote 
izjemne spretnosti 
vrhunske veščine 

druge izjemne lastnosti 
(vztrajnost, kritičnost, …) 

družinsko okolje 
(podpora, denar, pomoč 

 
  

profil močne točke 

 
 
 
 
 
 
 

INDIVIDUALNI 
PROGRAM NA 

PODLAGI PROFILA  
MOČNE TOČKE 

 
Kateri poklic, katera pot 

Kako še potencirati 
konkurenčnost in 

specifični razvoj za 
izjemnost na nekem 

področju 
 

(učenje, prilagoditve, 
tehnični pripomočki, 

pomoč druge osebe 
 
 



DEJAVNIKI POKLICNE ORIENTACIJE 
 

  Lastnosti osebe: interesi, osebnostne lastnosti, 
sposobnosti, vrednote in motivi, učni uspeh/znanje,..  

 Okolje: socialni dejavniki, izobraževalna ponudba, 
razmere na trgu dela, podoba poklica,.. 

 



PREDSTAVITEV POKLICNE 
ORIENTACIJE (didaktični primer) 

 poklic v družini 

 POKLIC 

 Kaj bom ko bom velik? (Želje) 

 ŽELJE 

 Samoocena, poskus samoocene 

 SPOSOBNOSTI 

 Interesi v šoli, doma,… 

 INTERESI 

 Kakšen sem, značaj, kako me vidijo drugi sošolci? 

 SPOZNAVANJE SAMEGA SEBE 



Metode in tehnike ugotavljanja 
lastnosti osebe 

 Testiranje (psihometrični testi: sposobnosti, 
spretnosti, interesov …) 

 Opazovanje (sistematična metoda: v šoli pri pouku, 
praktičnem delu) 

 Anketiranje ( interesi, motivi,..) 

 Analiza dokumentacije o osebi (učni uspehi-
spričevala, poročila,…) 

 Intervjuji, razgovori,… 



Profil osebe 
1. Interesi 

 Interesi/nagnjenja in zanimanja 

 Cilji v okviru ugotavljanja interesov: 

 spoznati, katere dejavnosti in interesna področja 
posameznika zanimajo, 

 ugotoviti, katere poklicne naloge ga najbolj privlačijo, 

 raziskati trg dela in poklice, ki najbolj ustrezajo 
njegovim interesom ali zanimanju.  

 Načini in tehnike odkrivanja interesov 

 Interese odkrivamo na različne načine: preko hobijev,  
interesnih vprašalnikov, testov in opazovanj. 



INTERESI IN ŽELJE 
(didaktični primeri) 

Odkrivam svoje interese (kratko 
besedilo) 

Kateri so moji zunajšolski interesi 
(vprašalnik) 

Šolski interesi (vprašalnik) 

Odkrivanje želja (besedilo) 

Kaj bom ko bom velik (spis) 



 
2. Osebnostne lastnosti  

Način ugotavljanja: 

z opazovanjem in testiranjem.  

Na razpolago je veliko različnih vprašalnikov ali testov 
(specializiranih na posamezno področje, oviranost): 

 strukture osebnosti (BFQ,BFO) kjer npr. merimo energijo, 
sprejemljivost, vestnost, čustveno stabilnost, odprtost 

 ekstravertiranost-introvertnost, nevrocitizem in psihocitizem, 
iskrenost 

 emocionalne stabilnosti (Eysenck) 

 temperament 

 značajske lastnosti 

 (ne)normalnost osebnostnih potez (Freiburški test..) 

 emocije, konfliktnost, impulzivnost (IPUS; IVE 

 samopodobe (SPA). 

 



2.Osebnostne lastnosti-nad 
Posebnosti ugotavljanja osebnostnih lastnosti pri OPP: 
 psihično stanje: razpoloženje, prijaznost,..  
 socialno vedenje  
 redoljubnost: (odnos do pravil, pozornost, spoštovanje 

dogovorjenega, priznanje lastnih napak) 
 vedenje v konfliktih (izogibanje konfliktom, reševanje 

konfliktov, uvidevnost) 
 obnašanje do učitelja,  do sošolcev,  v razredu, med 

poukom 
 vedenje pri učenju in delu (učni interesi, želja po učenju, 

odnos do delovnih učinkov) 
 vedenje ob delu 
 samostojnost (pričenjanje dela, tempo, zavzetost, smisel 

za red, izraba energije). 
 



SPOZNAVANJE SAMEGA SEBE 
(didaktični primeri) 

 Učenci izbirajo lastnosti, ki jih najbolje opisujejo 

 VPRAŠALNIK : Kakšen sem? 

 Didaktična izvedba: v parih opisujejo lastnosti 

 KAKO VIDIM SOŠOLCA? 

 Značajske lastnosti 

 



 
3. Sposobnosti/oviranosti, 

spretnosti in veščine 
 Sposobnosti so umski ali fizični potencial,  pretežno 

prirojen 

 

 Spretnosti so sposobnosti na telesno-gibalnem 
področju 

 

 Veščine so kombinacija sposobnosti in pridobljenih 
znanj  

 



 

 

   statične 

   gibalne 

 

      

 

     duševne 

 

 

 

     čutno - zaznavne 

 

       

     umske 

  inteligentnost 

   ustvarjalnost 

specifične sposobnosti 

sposobnosti 

telesne 

3. Sposobnosti / oviranosti 
 



3. Sposobnosti/oviranosti, 
spretnosti in veščine 

testi inteligentnosti: 

 progresivne matrice, ki jih je več vrst ; z barvnimi progresivnimi 
matricami merimo edukativno komponento splošne intelektualne 
sposobnosti oziroma trenutno jasnost opazovanja in stopnjo 
intelektualnega razvoja. Primerne so za starost od 4. leta naprej 
(sestavljanka), za ljudi s posebnimi potrebami in starejše ljudi 

 testi nizov  

 testi diskov 

 ugotavljanje lestvice inteligentnosti (Wechsler) 

 

 testi ugotavljanja specifičnih sposobnosti 

 

kombinirani testi: test MFBT 



SPOSOBNOSTI-DIDAKTIČNE 
VAJE 

Za spomin (ponovitev naštetih besed) 

Izbira besedišča 

Uganke, igre (sudoku, miselne igre), 
vzorci, …podobnosti, logična zaporedja 

Poskus samoocene sposobnosti  (na 
šolskem področju, izvenšolskih 
dejavnosti…) 



4. Vrednote in motivi 
 za kaj se čutimo poklicani 

 

 vrednote dajejo zadovoljstvo pri delu 

 

 organizacije imajo svoj svet vrednot 

 



4. Vrednote in motivi-nad 
 

 Motivi 

    Motivi skupaj z vrednotami vodijo delovanje in so zato 
pomemben element razvoja kariere. 

 Motivacijski cikel:potreba->aktivnost uravnoteženost 
Hierarhija motivov: pojavlja se več motivov hkrati, ki 
niso enako močni, hirearhija motivov po Maslovu; 
najprej zadovoljitev na nižji ravni. 

 Dinamika motivov: hkrati več motivov, pride do 
nasprotja motivov, zato se pojavi razdvojenost, ker si 
več motivov nasprotuje.  
 



Testi vrednot in poklicnih interesov 
Primeri testov: 
 Testi direktivnih stališč, s katerimi merimo  stališč in 

ekstravertiranost. Namenjeni so mladostnikom in odraslim. 
 Testi osebnih vrednot: vpogled v motivacijsko strukturo 

mladostnikov in odraslih. 
 Iskanje poklicne poti - SDS - R in E oblika;Iskanje poklicne 

poti kaže poklicne  in posredno izobraževalne interese 
oziroma načrtovanje kariere na podlagi Hollandove RIASEC 
teorije. Test je primeren od 13. leta starosti dalje.  

 Test poklicnih interesov  za mladino je namenjen ugotavljanju 
vrste in moči poklicnih interesov. Primeren je za mladostnike 
stare 12 let in več ter odrasle. 

 Vprašalnik o spoprijemanju s težavami za mladostnike - VSTM 
meri vedenje mladostnikov pri spoprijemanju s težavami.  

 



VREDNOTE  
(didaktični primeri) 

 

 

 Rangiranje vrednot 

 

 

 Rangiranje vrlin 

 



6.Učni uspeh/znanje 
 

V učnem uspehu se zrcali več dejavnikov, ki vplivajo na 
njegov izid. Učni uspeh je v prvi vrsti rezultat 
sposobnosti posameznika, zagotovo pa ima še kako 
vpliv motiviranost, vztrajnost, učne navade, 
prizadevanje za uspeh in dobre ocene, duševnega 
zdravja, in socialno okolje, ki posameznika spodbuja 
ali pa zavira. 



Zahteve okolja/ponudba 
Za zagotovitev poklicnega cilja oz. poklicne kariere je 

potrebno poznati tudi svet poklicev in izobraževalnih poti 
do poklica. Sistem izobraževanja se neprestano spreminja 
in dopolnjuje v skladu z zahtevami na trgu dela, kjer 
poklici nastajajo ali izginjajo, dobijo nove vsebine ali 
zahtevnosti, zahtevajo drugačna znanja. Ključna podlaga je 
shema izobraževanja in katalog poklicev. 



1. Socialno okolje 
 

Socialno okolje je dejavnik za poklicne odločitve. V 
ožjem socialnem okolju močno vplivajo na njegove 
odločitve družina, sošolci, sorodniki bivalno okolje ter 
tem povezano opravljanje poklicev: 

- precenjevanje svojih zmožnosti 

- podcenjevanje lastnih zmožnosti 

 



2. Izobraževalna ponudba (trg izobraževanja in 
usposabljanja) 

 

Izobrazba je pridobljeno znanje v procesu 
izobraževanja, ki je verificirano po vnaprej 
pripravljenem postopku in vsebini 

Poklic je statistično analitična enota, v katero se 
razvršča delo, sorodno po vsebini in zahtevnosti, ki 
ga praviloma opravlja ena oseba. Več po vsebini 
podobnih poklicev je mogoče obravnavati kot 
poklicno področje. Izobraževalni programi se tako 
lahko pripravljajo za en poklic ali za več poklicev 
oz poklicno področje. 
 





3. Oblike in možnosti vključevanja v 
izobraževanje OPP- nad 

 Posebni programi vzgoje in izobraževanja 

 Obvezni del z možnostjo podaljšanja (četrta 
stopnja posebnega programa, 10., 11. in 12. leto 
šolanja. ). Vključitev v ta del programa ni obvezna za 
učenca, ima pa možnost po 75. členu ZOŠ 

 Nadaljevalni - neobvezni del posebnega programa 
vključuje peto stopnjo (13.,14. in 15. leto šolanja). 
Vključitev v ta del programa za učenca ni obvezna. 

 Usposabljanje za življenje in delo  

 



3. Oblike in možnosti vključevanja v 
izobraževanje OPP 

Prilagojene izobraževalne programe z 
enakovrednim izobrazbenim standardom imamo 
na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja 
ter splošnega srednjega izobraževanja.  

Prilagojene izobraževalne programe z nižjim 
izobraževalnim standardom izvajajo nekdanje 
posebne šole in se vanj vključijo tudi tisti, ki so končali 
6 razredov običajne osnovne šole: prej so bile posebne 
poklicne šole, ki niso dajale primerljivega znanja. 

Posebni program vzgoje in izobraževanja (zmerna, 
težja, težka motnja v duševnem razvoju) 

 



 
 

Stopnja 
izobraževanja 

 
Običajno 

izobraževanje 

 
Prilagojen

o 
izvajanje 

Prilagojeni programi Posebni 
programi 
vzgoje in 

izobražev. 
Enakovredni 

standard 
Nižji 

standard 

Socialno-
delovno; po 
zaključku 
obveznega 9 l 
šolanja 

 
 
         / 

 
 
       / 

 
 
        / 

motnja v 
duševnem 
razvoju+   
kombin  
motnje 

Zmerna, 
težja in 
težka 
motnja v 
duš razvoju  

 
Srednja 

 
 
Vse kategorije 

 
 
Vse 
kategorije 

gluhi, 
govorno-jez 
slepi, 
gibalno 
ovirani 
 

 
 
        / 

 
 
        / 

Višja in visoka 
 

 
 
Vse kategorije 

 
Vse 
kategorije 

 
 
        / 

 
 
         / 

 
 
       / 

Vključevanje v poklicno 
izobraževanje in usposabljanje OPP 



4. Ponudba na trgu dela 
 dolgoročna in kratkoročna ponudba in povpraševanje 

dela 

 suficitarnost in deficitarnosti poklica (dolgoročna 
ponudba in povpraševanje); prikaz teh poklicev je na 
spletni strani RZZ 

 strukturna brezposelnost 

 



5.Zdravstvene zahteve in pomisleki 
v poklicih 

Zdravstvene zahteve in pomisleki niso prepovedi-svoboda 
izbire poklica- so kot pomoč zdravniku in poklicnemu 
svetovalcu pri svetovalnem delu učencem in staršem 

 Ključne aktivnosti poklica (zahtevnost, delovne 
obremenitve, prisotne škodljivosti, možnost razvoja 
poklicne bolezni) 

 Zdravstvene zahteve (zahteve po telesnih, duševnih in 
socialnih lastnosti učenca ali dijaka) 

 Zdravstveni pomisleki (opozorila na poškodbeno, 
bolezensko ali prirojeno spremembo stanja organov, ki so 
pomembna pri poklicnih odločitvah) 



 
Razmere na trgu dela (ponudba in 

povpraševanje) 
Ponudba na odprtem trgu dela (običajni spekter 

poklicev in delovnih mest); tu se vključujejo osebe na 
običajen način brez statusa invalidnosti (invalidne osebe), 
kjer se na status ne sklicujejo 

Odprti trg dela ob pomoči ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja in zaposlitvene rehabilitacije (status 
invalidne osebe, predhodno usposabljanje, adaptacija 
delovnega mesta, pripomočki, kvotni sistem) 

Ponudba na trgu dela v okviru invalidskih podjetij in 
zaposlitvenih centrov 

Ponudba dela brez statusa »zaposlitve po predpisih o 
delovnih razmerjih« v okviru socialne vključenosti ali 
VDC 
 



Aktivnosti 
                  
populacija 

 
 OŠ 

 
 Srednja 

šola 

 
Osebe s posebnimi 

potrebami 
Testiranje 
(sposobnosti)  

 
MFBT-test (8 razred) 

Individualno-po 
potrebi 

Ob usmeritvi, po potrebi 
prav. 9 razred; (test WISC) ;  

Anketa (interesi) Iskanje poklicni poti –
test (praviloma 9 r) 

Anketa o izbiri poklica (8 
ali 9 razred) 

 
Individualno 
svetovanje 

Na pobudo učencev ali 
staršev 

Na pobudo 
posameznikov 

Če ni teamske obravnave 
je individualna (učenec, 
starši, razrednik ali 
svetovalec) 9 razred 

 
Teamska 
obravnava 

Pretežni del 
populacije(odvisno od 
regije) 9 razred 
zdravnik 

ne Praviloma da, (ponekod v 
sklopu običajne šole) če 
ne, je individualno v 9 
razredu 

Zdravniško 
svetovanje 

Vpis v anketni karton 
(uspeh, interesi, 
sposobnosti, …, 
Sodelovanje na 
teamski obravnavi 

Pregled po 
potrebi 

Vpis v anketni karton 

Specifični postopki poklicne orientacije za OPP  
prikaz aktivnosti 



Individualni poklicni (karierni) programi 

Individualni zaposlitveni 
program (poklicna 

rehabilitacija) 

P
rip

rava n
a 

zap
o

slitev
 

Poklic 

zaposlitev 

Individualni program 
usposabljanja in 

izobraževanja 

Program socialno-
delovne 

vključenosti 

U
sp

o
sab

ljan
je

 in
 

izo
b

raževan
je

 

P
rip

rava n
a 

vklju
čitev

 

Izobrazba 

(poklic) 

Socialno delovna  
integracija 



Dejavniki Instrumenti Komu? Kdo izvaja? 

Interesi IPP 

KIK 

Anketa 

Poročila 

Mnenje komisije  

Prosto 

Prosto 

Vsem 

Vsem OPP 

Vsem OPP 

Psiholog (RZZ) 

Psiholog (RZZ) 

Sposobnosti MFBT 

WISC 

Vsem 

Vsem (OPP) 

Psihologi (RZZ) 

Psihologi RZZ 
Zdravstvene 
sposobnosti 

Mnenje-pregled 

Strok.  poročilo 

Vsem 

OPP 

Zdravnik šole (spec med  

Dela ali s specializacijo) 

Komisije za usmerjanje 
Učni uspeh Spričevalo Vsem Šole 
Vrednote in stališča Testi, poročila Po potrebi Šole, RZZ 

Osebnostne lastnosti Ankete 

Poročila 

Vsem 

OPP 

Strokovne službe šole 

Šole, zavodi, komisije 
Izobraževalne 
možnosti 

Razpis vpisa Vsem Svetovalne službe, RZZ 

Možnost zaposlitve KIK, spletna stran 

Razpisi 

 (Prosto) RZZ  

Poklicne zahteve Opis poklicev Prosto RZZ (CIPS)  
Socialne okoliščine Poročila, mnenja Po potrebi Svetovalne službe šole, zavodov 

Zaposlitveni cilji Timska obravnava Vsem (RZZ, zdravnik, svet. Služba na šoli) 

Dejavniki poklicne orientacije in izvajanje 



ZAPOSLITVENA 
REHABILITACIJA 

 

REHABILITACIJSKI 
NAČRT 

ZAPOSLITEV 

OCENA 
ZAPOSLITVENIH 

MOŽNOSTI 

STATUS INVALIDNOSTI 

OCENA DELOVNE 
UČINKOVITOSTI 

POROČILO 



Prilagajanje na delo 

ZAPOSLITEV 

Uvajanje na delo 

Pred-poklicno 
usposabljanje 

ocenjevanje 

ocenjevanje 

ocenjevanje 

spremljanje 



ZAPOSLOVANJE OPP 

 ISKANJE DELA  
 spremljanje ponudb (oglasov)  

 osebni stiki z delodajalci  

 spremljanje potreb po delavcih  

 PRESOJA DELA  
 ocena delovnega okolja  

 ocena sposobnosti in veščin osebe 

 uskladitev sposobnosti in veščin osebe z zahtevami 
delovnega okolja   

 STIKI Z DELODAJALCEM  
 stik z vodjem kadrovske službe  

 stik z neposrednim vodjem proizvodnje in pretres 
možnih olajšav ali podpor pri zaposlitvi osebe 

 predstavitev osebe 

 



ZAPOSLOVANJE OSEB S POSEBNIMI 
POTREBAMI 

 STIKI Z DELODAJALCEM  
 stik z vodjem kadrovske službe  
 stik z neposrednim vodjem proizvodnje in pretres možnih 

olajšav ali podpor pri zaposlitvi osebe 
 predstavitev osebe 

 SVETOVALNI ODNOS Z REHABILITANTOM  
  razprava o možnostih za zaposlitev, o pripravljenosti, da jo 

oseba sprejme in o  
drugih pogojih za uspešno delovno vključitev 

  dogovor o morebitni dodatni pomoči  
spremljanju pri zaposlitvi 

  podporno svetovanje 
 



načela pri zaposlovanju OPP 
zaposlitev osebe s posebnimi potrebami mora biti 

logična posledica načrta zaposlitvene rehabilitacije,  

usmeritev pri zaposlovanju mora biti gospodarsko 
produktivno utemeljena, 

osebe s posebnimi potrebami ne potrebujejo 
posebnih »del in nalog«,  

izbrati je treba taka dela, pri katerih bodo uveljavili 
svoje sposobnosti in interese, 

izogibati se je treba takšnim oblikam zaposlovanja, ki 
osebe s posebnimi potrebami ločujejo od ostalih 
zaposlenih. 



 
SPREMLJANJE - NAMEN 

  seznanitev sodelavcev z lastnostmi in 
potrebami težje zaposljive osebe 

 vzdrževanje rednih osebnih stikov zlasti v 
uvajalnem obdobju;  

 okrepljevanje (nagrajevanje) sodelavcev za 
pomoč in podporo 

 okrepljevanje (nagrajevanje) delodajalcev 
ali delovnih organizacij (tudi priznanja 

 

 Poročila 


