
 Življenjepis

OSEBNI PODATKI Kocen Sašo

Ulica Matije Gubca 21a, 9000 Murska Sobota (Slovenija) 

 (+386)31 274 214    

 kocen.saso@gmail.com 

PRIJAVA NA DELOVNO MESTO BTC Campus

DELOVNE IZKUŠNJE

3/8/2010–24/7/2012 Polnilec polic
Baron, d.o.o., Ljubljana (Slovenija) 

1/3/2011–1/5/2011 Pomoč pri prodaji avtomobilskih delov
Ac-Profekt, prodaja in servis vozil d.o.o., Murska Sobota (Slovenija) 

5/6/2012–12/7/2012 Pomočnik v Društvu upokojencev Murska Sobota
DUMS, Murska Sobota (Slovenija) 

IZOBRAŽEVANJE IN
USPOSABLJANJE

1/9/1996–31/8/2004

Osnovna šola 2, Murska Sobota (Slovenija) 

1/9/2004–31/8/2008 Gimnazijski maturant
Gimnazija Murska Sobota, Murska Sobota (Slovenija) 

1/10/2008–31/8/2010

Fakulteta za družbene vede, Ljubljana (Slovenija) 

1/10/2010–31/7/2012 Ekonomist
Višja strokovna šola Murska Sobota, Murska Sobota (Slovenija) 

1/10/2013–15/3/2016 Diplomirani ekonomist
Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje (Slovenija) 

KOMPETENCE

Materni jezik Slovenščina

Tuji jeziki RAZUMEVANJE GOVORJENJE PISNO SPOROČANJE

Slušno razumevanje Bralno razumevanje
Govorno

sporazumevanje
Govorno sporočanje

Angleščina C2 C1 C1 C1 C1
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Nemščina A2 A2 A1 A1 A1

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

Komunikacijske kompetence Znanje angleškega jezika sem najprej pridobil z gledanjem risank na televiziji, ključen trenutek pa je bil
nakup računalnika in igranje računalniških iger v angleškem jeziku. Znanje sem dopolnjeval z učnimi 
urami v šoli in gledanjem angleških filmov. Kasneje tudi branje v angleškem jeziku.

Nemščine sem se prav tako naučil z gledanjem televizije, predvsem risank na kanalu RTL2.

Organizacijske/vodstvene
kompetence

Komunikacijske in organizacijske kompetence sem pridobil z delom v Društvu upokojencev Murska 
Sobota in z delom v prodajnem salonu Peugeot. 

Največ organizacijskih kompetenc sem pa pridobil z študentskim delom v organizaciji Interspar 
Murska Sobota.

Digitalne kompetence SAMOVREDNOTENJE

Obdelava
informacij

Komunikacija
Ustvarjanje

vsebin
Varnost

Reševanje
problemov

Samostojni
uporabnik

Usposobljeni
uporabnik

Osnovni uporabnik
Usposobljeni

uporabnik
Usposobljeni

uporabnik

Digitalne kompetence - Samoocenjevalna lestvica 

Ze od nekdaj me zanimajo računalniki in računalniška oprema, s tem mislim software in hardware.

Nasplošno rad mislim, da je moje računalniško znanje zelo široko.

Druge kompetence

Mojih 10 najboljših kompetenc

▪ Sem ambiciozen in samozavesten,

▪ Iznajdljiv in kreativen,

▪ Ne popuščam pod pritiskom,

▪ Sem natančen,

▪ Odgovoren,

▪ Vztrajen,

▪ Obvladam več stvari naenkrat,

▪ Potrpežljiv,

▪ Pripravljen sprejeti kritiko, če vem, da sem nekaj naredil narobe

▪ In kar je najpomembnejše sem zanesljiv.

Lastna SWOT analiza 

Moje prednosti

▪ Ambicioznost,
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▪ samozavest,

▪ iznajdljivost,

▪ ne popuščanje pod pritiskom,

▪ natančnost,

▪ odgovornost,

▪ vztrajnost,

▪ potrpežljivost,

▪ zanesljivost.

Moje pomanjljivosti

▪ Malo izkušenj z zaposlitvenimi razgovori,

▪ premalo delovnih izkušenj,

▪ strah pred neuspehom.

Priložnosti

▪ Služba, ki sem si jo vedno želel,

▪ nadaljevanje študija,

▪ postati spoštovana oseba,

▪ spremeniti svet na bolje.

Tveganja

▪ Ne dobiti prave priložnosti zaradi pomanjkanja izkušenj,

▪ nezmožnost dokazati se.

Vozniško dovoljenje B
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