
 
 
 
 
 
Ž I V L J E N J E P I S  
 

 
 
OSEBNI PODATKI  
 
Priimek in ime  JANKO POŽEŽNIK 
Naslov  EFENKOVA 8 3000 CELJE 
Telefonska številka  +386 41 707 856 
E-mail  Janko.pozeznik@t-1.si;  janko.pozeznik@celje.si  
 
Državljanstvo  Slovensko 
 
Datum rojstva 
Kraj rojstva 

 02. 08. 1960 
ŠMARJE PRI JELŠAH 
 

   
IZOBRAZBA  
 
SREDNJA ŠOLA 
 
DODIPLOMSKI ŠTUDIJ 

 Gimnazija pedagoške smeri Celje 
1975 – 1979 

• Datum (od – do)  01.10. 1979 – 30. 06. 1983  
• Organizacija   Univerza v Ljubljani – Fakulteta za družbene vede 

Smer:  Obramboslovje, Politologija 
 

• Osnovni predmeti /  
pridobljena znanja 

 Komunikologija 
Informatika 
Sociologija 
Politični sistemi 
Ekonomski sistem 
Družbene ureditve 
Vojaške vede 
Psihologija 
Pedagogika 
Zaščita civilnega preb.  
ob naravnih nesrečah 
Diplomska naloga: Prometni sistemi v izrednih razmerah 

 
• Študij in delovne izkušnje 
v multikulturnih okoljih 
 

  
SEMINARJI   

- Innere Fuhrung – komunikacije v oboroženih silah, 
Koblenz 1995 Nemčija – stiki z notranjo vojaško 
javnostjo in stiki z civilno javnostjo 

-  Organizacija športa v oboroženih silah Varna – 
Bolgarija 1997 



- Mirovne operacije Luksenburg 2000 
• S šolanjem pridobljen 
naziv 

 Univerzitetni diplomirani politolog, Univerzitetni diplomirani 
obramboslovec  

  Podpolkovnik Slovenske vojske, podsekretar v državni upravi  
DELOVNE IZKUŠNJE  
   
• Datum (od – do)  01. 09. 1984 – 31. 07. 1991 
• Firma in naslov 
delodajalca 

 Gimnazija Celje – Center 

• Služba  Poučevanje predmeta obramba in zaščita 
• Oddelek   
• Poklic oziroma položaj  Profesor obrambe in zaščite 
• Glavne naloge 
 

 Poučevanje predmeta obramba in zaščita 

• Datum (od – do)  01. 08. 1991 – 30. 04. 1997 
• Firma in naslov 
delodajalca 

 Ministrstvo za obrambo 

•  Služba  Slovenska vojska 
• Oddelek  Pokrajinsko poveljstvo SV Zahodnoštajerske pokrajine 
• Poklic oziroma položaj  Pomočnik poveljnika za odnose z javnostmi, Pomočnik 

poveljnika za operativne zadeve, major 
• Glavne naloge  Stiki z javnostjo, Informiranje znotraj Slovenske vojske, 

motiviranje, stiki z civilno javnostjo, zbiranje in hranjenje 
informacij objavljenih v medijih. Operativne naloge, pomoč 
poveljniku pri vodenju poveljstva. Načrtovanje.  

 
• Datum (od – do)  01. 05. 1997 – 14. 12. 2002 
• Firma in naslov 
delodajalca 

 Ministrstvo za obrambo 

•  Služba  Slovenska vojska 
• Oddelek  Športna šola 
• Poklic oziroma položaj  Načelnik športne šole - podpolkovnik 
• Glavne naloge  Formiranje športne šole Slovenske vojske, vodenje 78 

članskega kolektiva športne šole SV, priprava programa 
izobraževanja vojakov športnikov, kadrovanje v Športno šolo, 
koordinacija dela med Ministrstvom za obrambo, 
Generalštabom SV in Športno šolo… 
Skrb za medijsko promocijo športne šole. Vodenje slovenskih 
vojaških reprezentanc. 

• Datum (od – do)  15. 12. 2002  -  30. 04. 2006 
• Firma in naslov 
delodajalca 

 Ministrstvo za obrambo 

•  Služba  Direktorat za logistiko 
• Oddelek  Oddelek za upravljanje z nepremičninami  
• Poklic oziroma položaj  Vodja oddelka – podsekretar 
• Glavne naloge  Vodenje oddelka, načrtovanje, koordinacija 
 
• Datum (od – do)  31. 03. 2006 – 31. 05. 2006  
• Firma in naslov 
delodajalca 

 Ministrstvo za obrambo 



•  Služba  Slovenska vojska 
• Oddelek  PDRIU -Šola za tuje jezike 
• Poklic oziroma položaj  Namestnik načelnika - podpolkovnik 
• Glavne naloge  Pomoč in nadomeščanje načelnika, koordinacija med oddelki, 

načrtovanje, poročanje,  
 
• Datum (od – do)  01. 06. 2006 - 
• Firma in naslov 
delodajalca 

 Poklicna gasilska enota Celje 

•  Služba   
• Oddelek   
• Poklic oziroma položaj  Direktor - poveljnik 
• Glavne naloge  Vodenje, organizacija, načrtovanje dela 
 
 
OSEBNE IZKUŠNJE 
IN SPOSOBNOSTI 
 
MATERIN JEZIK  Slovenščina 
 
OSTALI JEZIKI 
 
  ANGLEŠČINA         NEMŠČINA          ČEŠČINA    
   
   
Organizacijske izkušnje in           
sposobnosti  

 Pri opravljanju dosedanjih delovnih nalog sem pridobil znanja in 
izkušnje na naslednjih področjih:  

- Vodenje organizacijskih enot 
- Vodenje skupin za zahtevne sistemske naloge 
- Načrtovanje 
- organizacija dela 
- nepremičninsko pravo 
- organizacija športa 
- delo z javnostmi 
- stiki z mediji 

   
Ostala  znanja in 
sposobnosti 
 

 1. Opravljen strokovni izpit za učitelja splošno –  
       izobraževalnih, strokovno - teoretičnih predmetov v  
       srednjih šolah, delavskih univerzah in v izobraževalnih  
       centrih 
2. Opravljen strokovni izpit iz obrambnega področja 
3. Izpit iz dela z dokumentarnim gradivom 
4. Opravljen strokovni izpit iz požarne varnosti 
5. Usposobljenost za poučevanje splošnih in strokovnih  
      predmetov 
6. Opravljen razširjen tečaj prve pomoči 
7. Vozniško dovoljenje A, B in C kategorije  
8. Obvladanje računalniških programov (Word, Excel) 
9. Obvladanje interneta 
10. Usposobljenost za delo stiki z javnostjo 



11. Usposobljenost za vodenje kolektiva 
12. Osvojena znanja iz nepremičninskega prava 
13. Komunikativnost 
14. Umirjeno reagiranje in sposobnost samokontrole v kriznih 
      situacijah – aktivni udeleženec osamosvojitvene vojne 
15. Organizacijske sposobnosti 

PREJETA 

ODLIKOVANJA 
 Veteran vojne za Slovenijo, 

Bronasta medalja generala Maistra z meči za zasluge v vojni za 
Slovenijo 
Srebrna medalja Slovenske vojske za delo v miru, 
Srebrna medalja Slovenske voske za športne zasluge. 
 

 
 
 

                     
                                           
                                                            Janko Požežnik 

 

DODATNO  

USPOSABLJANJE 
 

 Udeležba naslednjih seminarjev, delavnic, izobraževanj: 
 
1. Ravnanje s tajnimi podatki 
2. Udeležba na računalniških tečajih Word, Excel, 

Powerpoint, Quattro Pro,  internet in elektronska pošta 
3. Udeležba na jezikovnih tečajih Nemščina in Angleščina 
4. Udeležba na seminarjih vodenja in načrtovanja  
5. Udeležba seminarja odnosna dinamika v poslovnem 

komuniciranju 
6. Udeležba seminarja organizacija dela in razporejanje časa 
7. Udeležba seminarja javno naročilo po odprtem postopku 
8. Udeležba seminarja veščine dela s strankami 
9. Udeležba na seminarjih priprava informacij za notranjo in 

zunanjo javnost 
   
INTERESNE 

DEJAVNOSTI 
 Mednarodni rokometni sodnik                                                                     

DOSEŽKI  NA 

ŠPORTNEM 

PODROČJU 

 Udeležba na olimpijskih igrah Atene 2004,  
moško svetovno prvenstvo Portugalska 2003 
moško svetovno prvenstvo Tunis 2005 
moško evropsko prvenstvo Slovenija 2004 
evropsko prvenstvo ženske Romunija 2002 
afriške kvalifikacije za olimpijske igre Angola 2003 
svetovno prvenstvo mladinci Katar 1999 
svetovno prvenstvo mladinke Madžarska 2002 
svetovno prvenstvo mladinke Slonokoščena obala 1997 
evropsko prvenstvo mladinke Slovaška 1998 
polfinale lige prvakov 2006 
finale lige prvakov 2007 
finale super pokal 2008 
 
Mednarodni rokometni delegat 
 


