
Angleščina 

SLUŠNO RAZUMEVANJE C1  

BRALNO RAZUMEVANJE C1  PISANJE C1  

GOVORNO SPOROČANJE C1  

GOVORNO SPORAZUMEVANJE C1  

DELOVNE IZKUŠNJE

Analiza programskega orodja 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede [ 01/11/2015 – 30/09/2016 ] 

Kraj: Ljubljana 

Analiziranje spletne aplikacije CMS (Content Management System) 
Razvoj uporabniškega vmesnika, relacijskih baz, dokumentiranje razvojnih stopenj aplikacije

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

Univ. dipl. sociolog, smer za družboslovno informatiko 
Fakulteta za družbene vede, Univerz v Ljubljani 

www.fdv.uni-lj.si 
Stopnja v evropskem ogrodju kvalifikacij: Raven 6 EOK 

Vidiki uporabe IKT na mikro (osebni, organizacijski) in makro (študije informacijske družbe) ravni 
Uporaba IKT na področju javnega sektorja 
Uporaba IKT kot orodja družboslovne metodologije

JEZIKOVNO ZNANJE 

Materni jezik/-i: Slovenščina 

Drugi jeziki: 

DIGITALNE SPRETNOSTI IN ZNANJA 

Moja digitalna znanja in spretnosti 

Microsoft Office paket /  Video in foto programi /  Canva 

ORGANIZACIJSKE SPRETNOSTI 

Organizacijske spretnosti 

Sposobnosti ohranjanja mirne krvi v stresnih situacijah in hitrega prilagajanja v nepričakovanih situacijah sem
pridobil pri svojem večletnem delu s strankami v turizmu (kot blagajnik na Ljubljanskem gradu, Festival Ljubljana,
2002-2005)

Janez Novak 
Državljanstvo: slovensko   Datum rojstva: 01/05/2005   

 

(+386) 015864227 E-naslov: europass@cpi.si 

Naslov: Kajuhova 32U, 1000 Ljubljana (Slovenija) 

◦ 
◦ 

◦ 
◦ 
◦ 

mailto:europass@cpi.si
http://%20www.fdv.uni-lj.si


KOMUNIKACIJSKE IN MEDOSEBNE VEŠČINE 

Komunikacijske veščine 

Sposobnosti delovanja v timu in komunikacije s strankami, sem pridobil tudi v svojih preteklih zaposlitvah v
trženju (kot zavarovalniški agent v Tri-Pro, d.o.o., 2000-2001) ter v telefonskem centru za pomoč uporabnikom
(zgoraj navedeno), teoretično znanje pa na izobraževanju o telefonskem komuniciranju (Mobitel d.o.o.)

PROJEKTI 

Projekti 

Lastna fotografska razstava fotografij (september 2016), posnetih med popotovanjem po Južni Ameriki poleti
2006 v STA Travel cafe-ju v Ljubljani.
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