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PRIJAVA NA DELO Vodja projektov

DELOVNE IZKUŠNJE

1/2/2017–v teku Vodja predprodajnega procesa in marketinga
Žejn Group/ 42 DBS, Ljubljana/Munich (Slovenija) 

- vodenje oddelka predprodaje 5 sodelavcev

- vzpostavitev predprodajnega oddelka 

- iskanje kadra

- vodenje delavnega procesa

- izobraževanje zaposlenih

- poročanje vodstvu

- priprava predprodajnih strategij

- koordinacija prodaje in predprodaje 

- nadzor na doseganjem rezultatov

- marketing 

- socialna omrežja

- google analytics

1/9/2015–1/7/2016 Vodja preprodaje
Salviol Global Analytics Ltd. Address: 1 Fore Street EC2Y 5EJ, London United Kingdom 

Vodenje predprodaje

Pomoč prodajni ekipi

Organizacija sestankov po svetu

Razvoj analitske rešitve za preprečevanje prevar

1/12/2016–v teku Vodja športnega managementa
Judo zveza Slovenije, Ljubljana (Slovenija) 

- marketing

- sponzorji

- socialna omrežja

- PR

- trener za javno nastopanje tekmovalcev

1/1/2011–23/9/2015 Vodja projektov
Stična mladih, Društvo SKAM, Jurčičev trg 2 

- odgovoren za projektno pisarno (PR,marketing)

- odgovoren za logistiko
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- odgovoren za sponzorje in trženje

- vodil ekipo 30 prostovoljcev

 

1/1/2017–1/10/2017 Vodja projektov
Judo zveza Slovenije, Maribor (Slovenija) 

Odgovoren za European junior championchip Maribor 2017

Glavne naloge:

- PR - sodelovanje z mediji

- Marketing

- Sponzorji

- Nabava

- Logistika 

 

1/5/2017–v teku Manager športnikov
Rakun in rakun d.n.o., Ljubljana (Slovenija) 

- manager : Adrian Gomboc, Tina Trstenjak, Andreja Leški, Anja in Maruša Štangar, Kaja Kajzer, Nejc
Pleško

- sponzorji

- PR in socialna omrežja

- javna podoba

 

IZOBRAŽEVANJE IN
USPOSABLJANJE

1/9/2008–25/6/2012 Raven 5 EOK

Škofijska klasična gimnazija, Ljubljana (Slovenija) 

1/10/2012–5/9/2016 Dodiplomski študij Raven 7 EOK

Ekonomska fakulteta v Ljubljani, Ljubljana (Slovenija) 

Smer mednarodna ekonomija

1/10/2016–1/7/2019 Magistrski študij Raven 7 EOK

Ekonomska fakulteta v Ljubljani, Ljubljana (Slovenija) 

Smer Poslovna logistika

KOMPETENCE

Materni jezik slovenščina

Tuji jeziki RAZUMEVANJE GOVORJENJE PISNO SPOROČANJE

Slušno razumevanje Bralno razumevanje
Govorno

sporazumevanje
Govorno sporočanje

nemščina B2 B1 B2 B1 B1

hrvaščina C1 B2 C1 B2 B1

latinščina A2 B1 A1 A1 A2
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španščina A2 A2 A2 A2 A2

Stopnja: A1 in A2: Osnovni uporabnik - B1 in B2: Samostojni uporabnk - C1 in C2: Usposobljeni uporabnik
Skupni evropski jezikovni okvir 

Komunikacijske kompetence V gimnaziji sem debatiral 4 leta tako v slovenskem kot v angleškem jeziku. Leta 2011 sem bil uvrščen 
med 10 najboljših govorcev v državi.

Organizacijske/vodstvene
kompetence

Videnje široke slike

Vodenje

Organizacija

Hitre reakcije

Strokovne kompetence Dober pod pritiskom

Dobre analitske sposobnosti

Hitre reakcije

Zanesljiv

Digitalne kompetence SAMOVREDNOTENJE

Obdelava
informacij

Komunikacija
Ustvarjanje

vsebin
Varnost

Reševanje
problemov

Samostojni
uporabnik

Usposobljeni
uporabnik

Usposobljeni
uporabnik

Usposobljeni
uporabnik

Usposobljeni
uporabnik

Digitalne kompetence - Samoocenjevalna lestvica 

Advanced Microsoft Office skills (Word, Excel, Powerpoint)

Access

Stata

Vozniško dovoljenje B1, B, BE

DODATNI PODATKI

Šport 5 državni prvak v judu

2 udeleženec Evropskega prvenstva v judu

udeleženec Svetovnega prvenstva v judu

udeležba na Univerzijadi v Gwnagjuyu.

9. mesto na Evropskem prvenstvu v judu 2009

Curriculum Vitae - Član skupine TOPEF  (organizacija najboljših študentov na Ekonomski fakulteti v Ljubljani) (2013 - )

- Predsednik dijaške skupnosti Ljubljana

Honor and awards Najboljši tekmovalec Š.D Polyteam 2005- 2015

Zoisova štipendija (2009 -2017 )

Ecotrophelia 3.mesto Slovenija 2016
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Teža, sloves in ugled Škofjeloška pasijona je izjemna in že sama po sebi predstavlja neverjetno velik 
izziv s kateri bi se z velik užitkom in navdušenjem spopadel.  Delo na tako veliki projektu, kot je 
Škofjeloški pasijon predstavlja čast in zato veliko odgovornost.  

Prvič sem se s Škofjeloškim pasijonom srečal že leta 2000, ko sem z družino prvič obiskal uprizoritev 
pasijona, takrat pri sedmih letih se mi je zdelo vse skupaj gromozansko in grozno kako mora Kristus 
tolikokrat trpeti(vsak prizor sem dojel posebej). Zato se mi je pasijon izjemno vtisnil v spomin. Leta 
2009 sem se drugič srečal s pasijonom, ko smo se z Škofijsko klasično gimnazijo v okviru pouka 
slovenščine odpravili na ogled predstave. Takrat se mi je predstava resnično vtisnila v spomin, 
predvsem po razsežnosti in misli koliko ljudi je potrebno, da se taka predstava postavi pred ljudi. Še 
posebno pa mi je ljub spomin na Škofjeloški pasijon 2015, ko si ga sicer nisem ogledal v živo bil pa 
sem v času odgovoren za marketing, vodenje projektne pisarne in sponzorje pri projektu Stična 
mladih.  Škofjeloški pasijon je imel leta 2015 stojnico v Stični, za katere sem bil tudi odgovoren in 
resnično mi je bilo v veselje, da Škofjeloški pasijon prejel priznanje za najboljšo stojnico. Toda najbolj 
me ni navdušilo, da je Škofjeloški prejel priznanje, ampak pristno veselje ustvarjalcev pasijona, ko so 
prejeli nagrado, čutiti je bilo resnično kako ustvarjalci dihajo s projektov, kar daje še večjo težo 
Škofjeloškemu pasjionu.  

Kljub teži in slovesu Škofjeloškega pasijona verjamem, da sem pravi človek vodjo projekta. Svoje 
izkušnje z vodenjem projektov sem pridobival na več projektih 5 let sem vodil marketing, PR, 
pridobivanje sponzorskih sredstev in projektno pisarno, na projektu Stična mladih, kjer sem 
koordiniral ekipo 30 prostovoljcev. Drugi projekt kjer sem si pridobil veliko izkušenj z vodenjem je 
Evropsko mladinsko prvenstvo v judu Maribor 2017, kjer sem bil odgovoren za medije, PR, marketing, 
pridobivanje sponzorskih sredstev in logistiko. Pri obeh projektnih sem moral pripraviti in tudi izvršiti 
finančni načrt ter načrt promocije hkrati pa o vseh aktivnostih poročati odgovornim.  Poleg 
projektnega vodenja sem največ uporabnih izkušenj za vodenje projekta, kot je Škofjeloški pasijon 
pridobil pri vodenju športnega managmenta pri Judo zvezi Slovenije in vodenju predprodaje in 
marketinga v podjetju Žejn d.o.o., kjer vodim 5 sodelavcev.   

Pri projektu Škofjeloškega pasijona vidim tri ključne izzive: 1. postavitev PR in marketinške strategije 
2. pridobivanje sponzorjev 3. vodenje ekipe prostovoljcev. Odločitev, da se prijavim na razpis je padla 
prav po razmisleku o ključnih izziv in ugotovitvi, da imam za le te načrt in znanje, da sem jim kos. 1. V 
PR in marketinškimi strategije imam veliko izkušenj, zato verjamem, da to nebo predstavljal problem. 
Poleg tega mi tudi nastopanje v mediji in predstavljanje projekta ne predstavlja nikakršnih težav. 2. S 
sponzorji se ukvarjam večinoma v športu že več let, verjamem, da je projekt kot je Škofjeloški pasijon 
za sponzorje še bistveno bolj privlačen kot podpora športu, zato verjamem da s pridobivanjem 
sponzorjev nebom imel težav 3. Veselim se, da imam z vodenjem prostovoljcev veliko izkušenj, kar 
verjamem, da bo pri projektu kjer sodeluje okoli 300 prostovoljcev pomeni veliko dodano vrednost, 
saj je delo s prostovoljci specifično in drugačno, kot z delo z zaposlenimi. Predvsem je pomembno, da 
se prostovoljce motivira, ustvarja pripadnost projektu in se hkrati izvaja učinkovito kontrolo s čimer 
verjamem, da nebom imel težav.  

Zavedam pa se tudi svoje slabosti kot vodja projekta, saj sam ne izhajam in Škofje loke kar pomeni, da 
akterjev, ki so v preteklosti nastopali ne poznam osebno. A vendar verjamem, da s svojim znanjem 
mehkih veščin in znanjem vodenja prostovoljcev bom kos nalogi. 

Verjamem, da imam kljub mladosti dovolj znanja in izkušenj hkrati pa zaradi mladosti še toliko več 
zagnanosti in entuziazma, da uspešno vodim projekt Škofjeloški pasijon.  Izziva se izjemno veselim. 
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