Europass
življenjepis
Osebni podatki
Priimek / Ime
Naslov
Prenosni telefon
E-pošta

Plantan Mirjana
Zelena ulica 12, SI-9000 Murska Sobota
031 333 936
mirjana_plantan@yahoo.com

Državljanstvo

slovensko

Datum rojstva

06. junij 1985

Delovne izkušnje
Obdobje

julij 2007-julij 2011

Zaposlitev ali delovno mesto

obvezna 10-dnevna študijska praksa in študentsko delo (s prekinitvami)

Glavne naloge in pristojnosti

- Sodelovanje pri projektu Kazalci okolja v Sloveniji (na spletnem mestu: http://kazalci.arso.gov.si/ ):
priprava vsebine kazalcev, dogovarjanje z avtorji o vsebini, preverjanje podatkov in izračunov, timsko
delo.
- Sodelovanje pri pripravi publikacije Okolje na dlani: Slovenija, 2007 (priprava kartografskega
materiala in vsebine).
- Sodelovanje pri pripravi Poročila o okolju v Sloveniji 2009 in Poročila o stanju okolja v Evropi –
SOER 2010 (oblikovanje, vsebina, nalaganje na splet). Poznavanje nacionalne in evropske okoljske
zakonodaje, poznavanje upravljanja z okoljem v Sloveniji.
- Priprava baze naslovnikov za razpošiljanje publikacij.
- Pisanje zapisnikov na sestankih v slovenskem in angleškem jeziku.

Naziv in naslov delodajalca
Vrsta dejavnosti ali sektor

Agencija RS za okolje, Služba za mednarodno sodelovanje,
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (kontakt: dr. Jelko Urbančič)
okoljski sektor

Izobraževanje in usposabljanje
Obdobje
Naziv izobrazbe in/ali pridobljene
poklicne kvalifikacije
Glavni predmeti/pridobljeno znanje in
kompetence

Naziv in status ustanove, ki je podelila
diplomo, spričevalo ali certifikat
Stopnja izobrazbe po nacionalni ali
mednarodni klasifikacijski lestvici

oktober/2004 - november/2011
univerzitetna diplomirana geografinja
- Znanje o varstvu okolja in trajnostnem razvoju. Tema seminarske naloge v letu 2011: „Geografsko
vrednotenje uporabe okoljskih kazalcev na primeru Mestne občine Murska Sobota“.
- Tema diplomske naloge: „Identiteta slovenskega prostora v popularni glasbi“.
- Poznavanje regionalnega razvoja Slovenije, politične geografije in geografije turizma.
- Poznavanje fizično- in družbenogeografskih procesov v Sloveniji in po svetu.
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo
Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
VII. stopnja/ISCED 5A

Znanja in kompetence
Materni jezik(i)

slovenščina
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Drugi jezik(i)
Samoocenjevanje

Razumevanje

Govorjenje

Evropska raven (*)

Slušno razumevanje Bralno razumevanje

Govorno
sporazumevanje

Pisanje

Govorno sporočanje

angleščina

C1

Usposobljeni
uporabnik

C1

Usposobljeni
uporabnik

C1

Usposobljeni
uporabnik

C1

Usposobljeni
uporabnik

C1

Usposobljeni
uporabnik

srbščina

C1

Usposobljeni
uporabnik

B2

Samostojni
uporabnik

B2

Samostojni
uporabnik

B1

Samostojni
uporabnik

B1

Samostojni
uporabnik

hrvaščina

C1

Usposobljeni
uporabnik

C1

Usposobljeni
uporabnik

B2

Samostojni
uporabnik

B1

Samostojni
uporabnik

B1

Samostojni
uporabnik

nemščina

A2

Osnovni
uporabnik

A1

Osnovni
uporabnik

A1

Osnovni
uporabnik

A1

Osnovni
uporabnik

A1

Osnovni
uporabnik

Socialna znanja in kompetence

Sposobnost timskega dela.
Komunikativnost, samoiniciativnost, tolerantnost, vztrajnost, fleksibilnost.
Znanja so pridobljena tekom študija, študentskega dela in neformalnega izobraževanja.

Organizacijska znanja in kompetence

Samostojnost in natančnost pri delu, sposobnost kritične presoje.
Organizacijske sposobnosti: priprava razpisne dokumentacije za sofinanciranje študentskih projektov,
iskanje donatorjev, organizacija in vodenje geografskih ekskurzij, urejanje končne publikacije zbornika.
Znanje je pridobljeno pri organizaciji evropskega kongresa študentov geografije v Kranjski Gori (več
na spletnem mestu: http://www.egea.eu/congresses/emc11/index.php ) in pri organizaciji študentskih
ekskurzij in izmenjav.

Računalniška znanja in kompetence

Obvladovanje orodij okolja Microsoft Office: Word, Excell, Powerpoint. Narejen nadaljevalni tečaj za
Access.
Zelo dobro poznavanje svetovnega spleta.
Poznavanje orodij: programi geografskih informacijskih sistemov za kartografske prikaze (ArcGIS,
Idrisi), statistični program SPSS, xml jezik, programi za grafično oblikovanje (Corel), Lotus Notes.
Znanja so pridobljena tekom študija in študentskega dela.

Vozniško dovoljenje

B

Dodatni podatki Prosti čas:
- aktivna članica Društva mladih geografov Slovenije,
- pisanje geografskih člankov,
- potovanja,
- šport,
- fotografija.
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