
 

[Vključite kratek odstavek (2-3 stavke), kjer izpostavite svojo dodano vrednost in 
katero je tisto področje dela, kjer želite nadaljevati svojo kariero. Izpostavite tudi 

vašo strokovno znanje in na katerem področju ste najbolj izkušeni ali zgolj navedite 
vašo profesijo, npr.: magister poslovnih ved, vodja ključnih kupcev ...] 

 

DELOVNE IZKUŠNJE 

2020  v teku   NAZIV DELOVNEGA MESTA 

                Naziv podjetja 

 
[Zaposlitve navedite v obrnjenem kronološkem vrstnem redu (zadnja zaposlitev 
na prvem mestu), navedite začetek in konec delovnega razmerja oz. poleg izraz  
»v teku«, napišite naziv delovnega mesta in podjetja. Jasno napišite svoje delovne 
naloge in dosežke, ki ste jih dosegli na tem delovnem mestu, obenem pa 
prioritizirajte vaše izkušnje in znanja, vezana za delovno mesto na katerega se 
prijavljate. Izpostavitve ključne kompetence, ki ste jih pridobili ali razvili. Bodite 
kratki in jedrnati. Zaželeno je, da vaše dosežke podkrepite s številkami (npr.: v 6 
mesecih sem dvignil prodajo za 15 % in pridobil 10 novih strank). 

 

2017  2020   NAZIV DELOVNEGA MESTA 

              Naziv podjetja 
 
[Pri delovnih izkušnjah omenite tudi študentska in druga dela, ki ste jih opravljali, 
če bi izkušnje, ki ste jih tam pridobili, lahko kakorkoli pripomogle k uspešnejšemu 
opravljanju dela, na katerega se prijavljate. Vse to so vaše izkušnje in dodatne 
reference] 

 

IZOBRAZBA 

2014  2018   NAZIV 

         Izobraževalna inštitucija 
         Program oz. morebitna smer 

 
[V tem delu navedite vse formalno pridobljene izobrazbe (od najvišje navzdol). Če 
zadnja stopnja izobrazbe ni dokončana in se še izobražujete, vnesemo zgolj letnico 
začetka izobraževanja in poleg izraz »v teku« ali »še traja«. Lahko navedete tudi 
predviden datum zaključka] 
 
[Pri posamezni izobrazbi vključite pridobljeni naziv, začetek in konec 
izobraževanja, izobraževalno inštitucijo, program in morebitno smer] 

 

 

 

KONTAKTNI PODATKI 

[Tu navedete svoje osebne podatke, kot so naslov, 
datum rojstva, telefonska številka in e-naslov. Pri 
tem ne pozabite navesti začasnega naslova (kjer 

dejansko prebivate), v kolikor ga imate. Prav tako 
lahko vključite svojo povezavo do LinkedIn profila 

oz. za druga komunikacijska orodja] 

 

KOMPETENCE 

» [Izpostavite svoje osebnostne lastnosti in 

kompetence, ki ste jih razvili pri delovnih 

izkušnjah. Kompetence se navezujejo na 

komunikacijske, organizacijske, prodajne in 

predstavitvene kompetence ter veščine. To 

vam bo pomagalo tudi pri vaši osebni 

predstavitvi, saj bolj kot poznate sebe, bolj 

boste lahko argumentirali zakaj ste ravno vi 

prava izbira za podjetje] 

 

ZNANJA IN VEŠČINE 

» [Med pridobljena znanja in veščine navedite 

vsa neformalno pridobljena znanja, tečaje, 

seminarje, vključimo poznavanje različnih 

programov, ocenite svoje znanje tujih jezikov 

in navedite druge veščine, kot so vozniško 

dovoljenje …] 

IME in PRIIMEK 


