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Osebni podatki  
 

Ime in priimek Maja KUMIN 

Naziv Magistrica ekonomskih in poslovnih ved  

Naslov 
 

BREZOVCI 68, 
9201 PUCONCI, SLOVENIJA 

 

Telefon 02 545 12 92 Prenosni telefon: 041 211 356 

E-pošta maja.kumin@gmail.com 
  

Državljanstvo, kraj in datum rojstva  Slovensko – Murska Sobota, 24.04.1993  
  

Zaposlitev Elektromehanika Ouček Jožef Ouček s.p. – knjigovodja 
  

Izobraževanje in usposabljanje  
  

Obdobje 2015–2018 

Naziv izobrazbe in / ali nacionalne 
poklicne kvalifikacije 

magistrica ekonomskih in poslovnih ved (mag. ekon. in posl. ved) 

Stopnja izobrazbe po nacionalni ali 
mednarodni klasifikacijski lestvici 

7. stopnja 

Naziv in status ustanove, ki je podelila 
diplomo, spričevalo ali certifikat 

Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta 

Usmeritev Podjetništvo in inoviranje 

Povprečna ocena 9,60 (brez zaključnega dela) / 9,64 (z zaključnim delom) 

Naslov magistrskega dela Problematika načrtovanja nasledstva v družinskih podjetjih s primerom 

Ocena magistrskega dela 10 

  

Obdobje 2012–2015 

Naziv izobrazbe in / ali nacionalne 
poklicne kvalifikacije 

diplomirana ekonomistka (UN) / dipl. ekon. (UN) 

Stopnja izobrazbe po nacionalni ali 
mednarodni klasifikacijski lestvici 

6. stopnja (6/2) 

Naziv in status ustanove, ki je podelila 
diplomo, spričevalo ali certifikat 

Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta 

Usmeritev Podjetništvo 

Povprečna ocena  8,77 (brez zaključnega dela) / 8,81 (z zaključnim delom) 

Naslov diplomskega projekta Analiza možnosti za rast na primeru poslovnega izkoriščanja naravne znamenitosti 

Ocena diplomskega projekta 10 
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Obdobje 2008–2012 

Naziv izobrazbe in / ali nacionalne 
poklicne kvalifikacije 

gimnazijski maturant 

Stopnja izobrazbe po nacionalni ali 
mednarodni klasifikacijski lestvici 

5. stopnja 

Naziv in status ustanove, ki je podelila 
diplomo, spričevalo ali certifikat 

Ekonomska šola Murska Sobota, srednja šola in gimnazija 

 Odličen uspeh vsa 4 leta, splošna matura opravljena v spomladanskem roku, od tega z odliko pri 
dveh predmetih (ekonomija in matematika). 

  

Obdobje 2000–2008 

Stopnja izobrazbe po nacionalni ali 
mednarodni klasifikacijski lestvici 

2. stopnja 

Naziv in status ustanove, ki je podelila 
diplomo, spričevalo ali certifikat 

Osnovna šola Puconci 

 Odličen uspeh vseh 8 let + številna priznanja iz različnih tekmovanj. 

  

Delovne izkušnje  

 
 
 
 

 Od marca 2014 do januarja 2015 sem opravljala študijsko prakso v mentorski organizaciji  
Pomurske mlekarne d. d. 

 Od 20. februarja 2019 sem zaposlena v podjetju Elektromehanika Ouček Jožef Ouček s.p. 
 

Znanja in kompetence  
  

Materni jezik Slovenščina 
  

Drugi jeziki Angleški (1), nemški (2) 

Samovrednotenje  Razumevanje Govorjenje Pisanje 

Evropska raven (*)  Slušno razumevanje Bralno razumevanje Govorno 
sporazumevanje 

Govorno sporočanje  

Jezik 1  A2 
Osnovni 
uporabnik 

B1 
Samostojni 
uporabnik 

B1 
Samostojni 
uporabnik 

A2 
Osnovni 
uporabnik 

B1 
Samostojni 
uporabnik 

Jezik 2  
A1 

Osnovni 
uporabnik 

A1 
Osnovni 
uporabnik 

A1 
Osnovni 
uporabnik 

A1 
Osnovni 
uporabnik 

A1 
Osnovni 
uporabnik 

 (*) Skupni evropski referenčni okvir za jezike 
 

Socialna znanja in kompetence  sposobnost timskega dela (velik del študijskih obveznosti je predstavljalo tudi skupinsko delo na 
različnih projektih; timske sposobnosti sem si pridobila že v srednji šoli v okviru predmeta 
podjetništvo), 

 solidarnost, dobrodelnost, pomoč drugim, smisel za otroke in sposobnost dela z ljudmi,  

 komunikacijske veščine (govorna in pisna komunikacija), 

 nagnjenost k raziskovanju in sprejemanju novitet, pripravljenost na dodatna izobraževanja 
  

Organizacijska znanja in 
kompetence 

 smisel za strukturirano in organizirano delo, načrtovanje vnaprej, samoiniciativnost 

  

Računalniška znanja in 
 kompetence 

 Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) – zelo dobro poznavanje in obvladovanje,  

 program Probit, 

 Internet Explorer, Mozzila Firefox, Chrome,  

 elektronska pošta, … 
 

Umetniška, tehnična znanja in 
kompetence 

 kreativnost, inovativnost (ukvarjam se z različnimi ročnimi deli: šivanje, kvačkanje, oblikovanje 
različnih stvari, rada se ukvarjam tudi s fotografijo …) 

 
  

Druga znanja in kompetence  Obvladam matematiko (računanja/preračunavanja/itd. se hitro priučim in obvladam). 
 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/sl
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Vozniško dovoljenje  Imam vozniško dovoljenje za vozila B kategorije. 
 

  

Dodatni podatki 
 
 
 
 
 
 

 V prostem času rada prebiram različne zvrsti knjig, v roke rada vzamem tudi časopise in revije, 
ki vsebujejo aktualna dogajanja v gospodarstvu. 

 Doma skrbim za knjigovodstvo na kmetiji (FADN). 

 V sklopu študijskih obveznosti sem se udeležila več različnih dogodkov (Slovenski forum 
inovacij, Podim konferenca). 

 Zelo rada spoznavam nova okolja, nove ljudi, drugačne navade, kulture. Prav tako pa zelo rada 
pripravljam različne slaščice. 

 Med drugim me zelo zanima tudi zgodovina – razvoj človeške družbe skozi čas in prostor. 

 Maj 2019 – prejeta Pomurska raziskovalna nagrada 2018 za magistrsko delo. 

 


