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ŽELENO PODROČJE DELA

Coach in mentor za startup in scaleup podjetja

DELOVNE IZKUŠNJE
1990–1994

Pomočnik v proizvodnji inovativnih kovinskih izdelkov
Janez Rozman, obrtnik
Ulica Viktorja Svetina 3, 4270 Jesenice (Slovenija)
Moj oče Janez se je osebno in karierno neprestano razvijal ter izpopolnjeval. Po končanem
izobraževanju na gradbeni šoli v Mariboru, je sprva kot dimnikar z mopedom obiskoval hiše na
Gorenjskem ter ljudem prinašal srečo. Nato se je dokvalificiral in postal vodja odpraševalnega
sistema v Železarni Jesenice. Zanimale so ga raznovrstne novosti, bil je bil zelo ustvarjalna, pa tudi
dobrodelna oseba. Zelo aktiven je bil kot radioamater, član planinskega društva, oskrbnik dveh
gorskih koč, ustanovitelj mladinskega kluba Odeon ter udeleženec brigadirskih delovnih akcij.
V zasebnem življenju je ustvaril mnogo inovacij. Od teh zelo izstopa futurističen planinski nahrbtnik z
mnogimi prekati za hiter dostop do posameznih delov opreme preko zadrg ter integriranim sistemom
za hidracijo med hojo preko cevke v naramnici. Ustvarjanje takšnih izdelkov mu je šlo zelo dobro od
rok, saj je bila njegova mati po poklicu šivilja. Kljub temu da je imel nahrbtnik zelo velik globalni tržni
potencial, se ga je odločil izdelati le za člane naše družine ter prijatelje.
Na svojem delovnem mestu v železarni je ustvaril številne inovacije, s čemer je omogočil miljonske
prihranke v delovnih procesih. Po nekaterih rešitvah je bilo toliko povpraševanja, da se jih je
odločil izdelovati v okviru popoldanske obrti, ki je kmalu prerasla v redno obrt. Jaz in moj brat sva mu
že v času osnovnošolskega študija začela pomagati v proizvodnji. In ko sem zaklučil s srednješolskim
izobraževanjem, sem pri svojem očetu tudi takoj zaposlil:
Moje delovne naloge: Velikoserijska izdelava inovativnega izdelka mojega očeta ter mrežnih
konstrukcij po njegovem inovativnem postopku za potrebe jeklarske industrije:
1. Kapsule za prežiganje iztočne luknje v dnu ogromne ponve za elektro-obločno taljenje jekla
Operacije: Razrez kovinskih cevi na stružnici, vsuvanja termitnega prahu, izsekovanje ter vstavljanje
zamaška iz filca, natikanje varnostne zaponke in vstavljanje vžigalne kapsule.
2. Dvodimenzionalne ter valjaste mrežaste konstrukcije za industrijske odpraševalne filtre
Operacije: Sekanje, krivljenje, točkovno in uporovno varjenje kovinskih šipk, kemično razmaščevanje
z namakanjem v vroč lug, obrezovanje, električno brušenje ter pomakalno barvanje.
Poslovna odličnost: Kakovost naših izdelkov je bila zelo visoka in število povpraševanj se je zelo
povečevalo, zato smo jih kmalu začeli izvažati tudi v tujino, celo na druge celine. Posel je bil tako
dober, da smo v roku zgolj dveh let zgradili novo hišo v Smokuču, kamor smo se preselilil leta 1986.
Ker je v jeklarski industriji prišlo do recesije, smo se odločili za popolno preoblikovanje v grafično
podjetje. Tej odločitvi je botrovalo moje navdušenje nad računalniki in izrezovalnikom folij ter izkušnje
mojega brata, ki je občasno delal tudi kot pomočnik v bližnjem podjetju za sitotisk.
Vrsta dejavnosti ali sektor Kovinska galanterija
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Vodja oddelka priprave za tisk ter izdelave reklamnih napisov
Atelje Rozman, Janez Rozman s.p.
Smokuč 86, 4275 Žirovnica (Slovenija)
http://atelje-rozman.si
Moje delovne naloge: Fleksibilno delo v našem družinskem podjetju; osebno delo s strankami,
sprejemanje ter izdobava naročil, računalniška priprava za sitotisk z uporabo grafičnih programov
Macromedia FreeHand, Adobe Illustrator, PhotoShop ter Corel Draw!, PC računalnikom z Windows
95 operacijskim sistemom, barvnim čitalnikom, laserskim tiskalnikom ter fotoosvetljevalnikom.
Vektorizacija logotipov, oblikovanje reklamnih napisov ter CNC računalniško krmiljeno izrezovanje
barvnih samolepilnih folij v roli in polah na napravah Roland Camm-1 ter Mutoh SC-650, lepljenje
oziroma montaža napisov na table, izložbe, vozila, plovila in letala.
Moji posebni dosežki: Neprestano optimiziranje in povečevanje kakovosti delovnih procesov
ter vpeljava številnih izboljšav, med katerimi najbolj izstopajo naslednje:
1. Sistem delovni nalogov
Oblikovanje ter izdelava tiskanih delovnih nalogov, s pomočjo katerih se je dosegla večja preglednost
ter hitrejše izvajanje vseh proizvodnih korakov; od sprejema naročil, do fakturiranja.
2. Sistem organiziranja datotek
Vzpostavitev šifranta ter sistema poimenovanja grafičnih delovnih datotek, kar je omogočalo hitro
lociranje datotek naročnikov v primerih ponatisov ali posodobitev prejšnjih naročil.
3. Grafična tehnološka inovacija
Nadgradnja CNC rezalnika Mutoh SC-650 in posledično izumitev metode Digitalno izsekovanje
tiskovnih pol za nadaljni dotisk v klasičnih tiskarskih tehnikah. Nova tehnologija je nadomestila
dosedanji zamuden, drag in nenatančen postopek izdelave potiskanih nalepk poljubnih oblik in
velikosti, ter omogočila naročanje tudi majhnih naklade nalepk poljubnih oblik in velikosti po zelo
dostopni ceni. Inovacijo sem pod okriljem SPIM - Slovenske podjetniško inovacijske mreže
predstavljal tudi na številnih sejmih inovacij v Sloveniji in tujini, ter prejel naslednja priznanja:
▪ Sejem Ideja Celje, 10. 5. 1995 - Priznanje Mladi inovator, zlato priznanje
▪ Iena, Nürnberg, 5. 11. 1995 - Častno priznanje, bronasta medalja
▪ Salon Genève, 22. 4. 1996 - Diploma, bronasta medalja
▪ Eureka, Bruselj, 12. 11. 1996 - Diploma in srebrna medalja
Spletni album s fotografijami priznanj in medalj
Poslovna odličnost: V podjetju smo uporabljali samo najbolj kakovostne stroje, repromaterial ter
znanje, kar smo vsako leto posodabljali z obiskovanjem največjih mednarodnih grafičnih sejmov v
Nemčiji. Posledično smo dosegali visoko kakovost izdelkov, zaradi česar smo imeli veliko naročil in
rednih strank iz celotne Slovenije, vključno z velikimi oglaševalskimi agencijami.
Prenos lastništva: Uspešno smo se dogovorili da vodenje družinskega podjetja prevzame moj brat z
ženo, pri čemer mu sedaj pomagata tudi njegovi hčerki. Izdelavo reklamnih tabel je opustil in se
osredotočil na tisk nalepk ter dotisk promocijskih oblačil in darilnih izdelkov z uporabo direktne sitotisk
ter termo transfer tehnike. Oče in moja, sedaj že pokojna mati, pa sta se preselia na drugo lokacijo.
Vrsta dejavnosti ali sektor Vizualne komunikacije

2000–2013

Samostojni podjetnik
Valentin Rozman s.p.
Zapuže 10, 4275 Begunje na Gorenjskem (Slovenija)
Med mojim obiskom družinskega embalažnega podjetja, ki je bil naš dolgoletni poslovni partner, sem
se povezal z njihovo najstarejšo hčerko. Postala sva življenjska partnerja ter se iz hiš najinih staršev
preselila v lastno stanovanje. Zaradi potrebe po bolj svobodnem ustvarjalnem izražanju, sem začel z
razvojem lastne samostojne podjetniške kariere, moja partnerka pa se je odločila ostati zaposlena v
podjetju svojega očeta. Glede na opažene potrebe trga ter moje osebne rasti, sem večkrat spremenil
svojo profesionalno dejavnost ter proučeval različna znanstvena področja:
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1. Grafični in spletni oblikovalec ter fotograf (2000-2007)
Kreativno grafično oblikovanje ter priprava za tisk. Komercialna, športna, kulinarična, modna in
poročna fotografija. Izdelava spletnih strani ter optimizacija za spletne iskalnike. Postal ekskluzivni
oblikovalec in fotograf za Plavalni klub Radovljica. Ekskluzivni fotograf za agencijo Mtours, za katero
sem fotografiral poroke parov, ki so se prišli na Bled poročiti iz Irske, Škotske in Anglije. Hišni fotograf
za Plavalno zvezo Slovenije, Višjo šolo za gostinstvo in turizem Bled ter Gostilno Avsenik.
Moji oblikovalski izdelki
Moje kronološke fotografije
Po treh letih se je moja prva življenjska partnerka odločila, da se z mano razide ter odseli. Ker sem
želel bolj ozavestiti vzroke za to, izkušal pa sem tudi fizične bolečine, sem se leta 2003 začel
intenzivno poglabljati v proučevanje psihologije, duhovnosti ter celostne medicine. Najprej sem
vzporedno z mojimi kreativnimi storitvami začel izvajati tudi naslednjo storitev:
2. Učitelj tajiquan borilne veščine (2004-2005)
Oblikovanje plakatov, zgibank ter čezcestne ponjave za promocijo tajiquan vadbe. Vodenje lastnih
skupin tajiquan učencev v Kranju, Naklem in Tržiču. Izvajanje taijiquan delavnic za vodili kader velikih
poslovnih sistemov. Redna lastna vsakodnevna vadba. Dokumentare fotografije:
Taijiquan delavnica za vodstvo Merkurja - 5. 2. 2005
Po več letih dela na sebi, mi je upadlo navdušenje nad delom kot oblikovalec in fotograf. Prav tako
sem čutil, da imam dovolj znanja ter izkušenj, da tudi drugim lahko pomagam izboljšati njihove
odnose ter psihofizično zdravje. Zato sem se odločil za popolno spremembo dejavnosti. Prodal sem
vso svojo grafično in fotografsko opremo ter studio preuredil v svetovalnico:
3. Psihološki svetovalec in predavatelj (2008-2010)
Izdelava spletne strani ter zgibank za nove storitve. Izvajanje spletnih promocijskih aktivnosti ter
osebno raznašanje zgibank v poštne nabiralnike stanovanj v Radovljici in na Jesenicah. Svetovanje in
pogovorne terapije ter predavanja za naročnike širom Slovenije. Dokumentarne fotografije:
Utrinki iz mojih psiholoških predavanj leta 2010
Zaradi nastopa finančne recesije se je število naročnikov začelo hitro zmanjševati. Zato sem se
odločil poiskati dodatno delo, preko katerega bi lahko hkrati razvijal tudi svoje socialne veščine:
4. Zastopnik za Poslovni Informator Republike Slovenije (2009) https://pirs.si
Osebno obiskovanje podjetnikov z lastnim avtomobilom na osnovi dobavljenih popisnic na terenu od
Radovljice, vse do avstrijske ter italijanske meje. Trženje oglasnega prostora oziroma razširjenega
vpisa v Poslovnem Informatorju Republike Slovenije. Dnevno pisanje poročil. Zaradi izjemno hitrega
izvajanja delovnih nalog, so mi dodelili geografsko območje trženja, ki so ga dotlej pokrivali trije
prodajni zastopniki. Po nekaj mesecih dela sem po zaslužku od provizij postal najbolj uspešna oseba
v gorenjski skupini in prehitel celo tržnike z večletnimi izkušnjami pri tem poslu.
Med obiskom ene od PIRS strank sem v trdi temi tako hudo padel, da mi je počila vranica. Po
urgentni operaciji sem nekaj tednov okreval; najprej v bolnišnici, nato pa doma, kjer sem se med
ležanjem intenzivno izobraževal na področju ezoterike. To me je pripeljalo do odkritja organizacije
Desteni ter njihovih izobraževalnih vsebin ter projektov, ki so me zelo pritegnili. Zato sem prodal svoje
stanovanje ter odpotoval v Južno Afriko, kjer sem obiskal njihov sedež in vodilno ekipo. Po vrnitvi iz
Afrike sem se preselil v Ljubljano ter z novo življenjsko partnerko začel razvijati storitve in produkte:
5. Vodja terapevtskega in masažnega salona (2011-2013)
Razvoj blagovne znamke Zakladi življenja, izdelava spletne strani za skupne storitve v izvedbi mene
in moje partnerke. Preureditev ene sobe v svetovalnico in ene sobe v salon za izvajanje klasične
masaže. Izvajanje promocijskih storitev, pridobivanje strank za mene in mojo partnerko, skrb za vse
pravne in finančne vidike najinega posla ter visoko zadovoljstvo strank.
Med mojim obiskom vodstva Desteni v Južni Afriki sem sklenil tudi poslovni dogovor za ekskluzivno
mednarodno trženje izdelkov za promocijo Enakovrednega denarnega sistema. Šlo je za iniciativo
globalne uvedbe inovativnega mehanizma brezpogojnega zagotavljanja dostojnih živjenskih razmer
oziroma delitve naravnih virov na osnovi principa enakovrednosti vseh živih bitij na tem svetu:
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6. Vodja spletne trgovine Eqality Store (2011-2012)
Razvoj celostne grafične podobe, linije promocijskih oblačil ter spletne trgovine za promocijo
Enakovrednega denarnega sistema. On-demand termični tisk oblačil. Izdaja moje prve
avtobiografske knjige kot spremno literaturo za podrobnejšo razlago sistema. Oblikovanje ter izvedba
predstavitvenega nastopa na sejmu. Spletno trgovino sem zaprl po odločitvi vodstva Desteni skupine,
da se preneha z globalno promocijo Enakovrednega denarnega sistema.
Moja avtobiografija Od razsvetljena do zdravega razuma - PDF
Equality Store na sejmu Narava Zdravje - 6. 10. 2011
Prijatelj iz ZDA me je informiral o novo nastajajočem mednarodnem klubu za uspeh. Preko njega se
razširja napredno znanje, doslej rezervirano le za člane svetovno najbolj vplivnih tajnih skupnosti. Da
bi povečal svojo osebno in poslovno uspešnost ter dodatno zaslužil, sem se vanj včlanil tudi jaz:
7. Tržnik za Global Information Network (2011-2012) https://ginunited.com
Razširjanje uvodnega izobraževalnega gradiva za osebni in poslovni uspeh v obliki avdio zgoščenk
po sistemu mrežnega marketinga. Pridobivanje novih članov z organiziranjem predavanj širom
Slovenije. Udeležba velikih srečanj v tujini. Bil sem vodilni član v naši državi, dokler klub zaradi
sprememb v vodstvu za nekaj let ni prenehal z delovanjem. Dokumentarni foto albumi:
GIN Membership Overview Meeting München - 15. 8. 2011
GIN Go Five Star Weekend Chicago - 21. 6. 2012
GIN Go Five Star Weekend Nice - 28. 8. 2012
Ker sem bil poznan kot uspešen tržnik na področju mrežnega marketinga, sem bil povabljen na
predstavitev novega, predvidoma zelo dobičkonosnega produkta, za katerega se je začela razvijati
prodajna mreža v Sloveniji. V pričakovanju dobrega zaslužka, sem se temu poslu priključil tudi jaz:
8. Tržnik za Organo Gold izdelke (2012-2013) https://organogold.com
Deljenje vzorčnih izvodov instant kavnih, čajnih in čokoladnih napitkov z dodatkom zdravilne gobe
reishi oziroma ganoderma lucidum po njihovem sistemu mrežnega marketinga. Širjenje mreže
končnih uporabnikov izdelkov ter rekrutiranje novih tržnikov. Udeleževanje velikih promocijskih ter
izobraževalnih srečanj. S trženjem sem prenehal zaradi sporov znotraj vodstva ter bistveno manjših
dejanskih zaslužkih, kot pa se je obljubljalo. Dokumentarne fotografije:
Organo Gold slavnostna otvoritev trga - 16. 3. 2012
Organo Gold seminar za tržnike - 17. 3. 2012
Organo Gold super sobota - 24. 3. 2012
Vrsta dejavnosti ali sektor Vizualne komunikacije in welness
2006–2007

Direktor
Ustanova fundacija Vedis
Zapuže 10, 4275 Begunje na Gorenjskem (Slovenija)
Vzporedno z izvajanjem storitev kot samostojni podjetnik, sem začel tudi s proučevanjem
neprofitnega sektorja. Ustanovil sem fundacijo, preko katere sem želel ustvariti sinergijsko
povezovanje ter sodelovanje med vsemi slovenskimi posamezniki ter organizacijami, katere
delujejo na področju širjenja zavedanje ter izboljševanja razmer na tem svetu:
Moje delovne naloge: Odkrivanje in beleženje kontaktnih podatkov ter dejavnosti posameznikov
in organizacij iz področja osebnostnega ter duhovnega razvoja in holisitične medicine. Izdelava
celostne grafične podobe fundacije, spletne strani in tiskanega kataloga z imenikom vseh odkritih
subjektov iz Slovenije. Udeleževanje srečanj ter mreženje s ciljno skupino posameznikov. Udeležba
predstavitve možnosti za pridobivanje nepovratnih državnih ter evropskih sredstev. Fundacijo sem po
nekaj mesecih zaprl ker se je izkazalo, da bi za uspešno delovanje moral vložiti veliko več časa, kot
pa sem ga bil takrat pripravljen za ta projekt nameniti. Dokumentarne fotografije:
Fundacija Vedis na 7. krogu prijateljstva - 30. 12. 2006
Konferenca FP7 za EU nepovratna sredstva - 22. 2. 2007
Vrsta dejavnosti ali sektor Mreženje in povezovanje
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Direktor
Valentin Rozman, Maribor
2000 Maribor (Slovenija)
http://valentinrozman.si
Po zaključku odnosa z drugo življenjsko partnerko so mi prijatelji iz ZDA ponudili distribucijo
programske opreme za inovativno učenje. Najprej sem jo predstavil ravnateljem osnovnih šol v
Ljubljani. Ker so imeli močne predsodke do podjetij, sem zaprl s.p. ter registriral zasebni zavod.
Vsled namiga, da so za tovrstne rešitve najbolj odprti na štajerskem, pa sem se preslil v Maribor:
1. Nacionalni distributer za TechnoTutor (2013-2016) https://techno-tutor.com
Izdelava promocijske spletne strani in tiskovin. Obisk ravnateljev vrtcev in osnovnih šol iz Maribora in
okolice ter predstavnikov Ministrstva za izobraževanje. Kontaktiranje staršev s predšolskimi otroci ter
izvajanje večurnih predstavitev pri njih doma. Vključitev v startup okolje za podporo pri lokalizaciji.
Vodenje promocijskih predavanj na javnih dogodkih. Raziskovanje možnosti odpiranja zasebnega
vrtca. Ker nekateri distributerji niso bili zadovoljni s prodajnim modelom, je vodstvo ukinilo
distribucijsko mrežo izven ZDA, vendar se sedaj zopet vzpostavlja. Dokumentarne fotografije:
Startup Weekend Maribor 1. dan - 4. 4. 2014
Startup Weekend Maribor 2. dan - 5. 4. 2014
Junijska delavnica Podjetniškega kroga - 16. 6. 2015
Radikalni standardi odgovorne vzgoje - 20. 6. 2015
1. festival odličnosti - 11. 9. 2015
2. nacionalna konference Jeziki v izobraževanju - 15. 4. 2016
2. Razvijalec Keshe MaGrav generatorja (2015-2016) https://keshe.foundation
Izdelava spletne strani Keshe Foundation Slovenia. Zasledovanje razvoja nove plazemske znanosti
na osnovi nove teorije o delovanju snovnega vesolja, ki jo je razvil iranski jedrski znanstvenik Mehran
Tavakoli Keshe. Poizkus izdelave magneto-gravitacijskega generatorja energije v sodelovanju s
prijateljem Blažem Cegnarjem. Zaradi nezadostne tehnične dokumentacije ter oviranja razširjanja
tovrstne tehnologije, sva prenehala z razvojem. Dokumentarne fotografije:
Eksperimentiranje s Keshe tehnologijo - 6. 11. 2015
Obisk izdelovalca Keshe sestavnih delov - 28. 3. 2016
Ustanovitelj Gemstone University me je povabil na študij skrivne zgodovine nastanka in razvoja
globalnega pravnega in denarnega sistema. Tam sem spoznal tudi ustanoviteljico valute Spurt, s
sedežem v Švici, z uvedbo katere se je obetalo, da bo kmalu postala konvertibilna ter da se bodo
preko nje zagotovila zadostna sredstva za odpravo pomanjkanja na tem svetu. To me je zmotiviralo,
da sem začel z aktivno promocijo te valute ter v njej tudi veliko zaslužil. Zaradi hitrega razvoja
blockchain tehnologij ter rasti vrednosti Bitcoina, sem začel vse bolj delovati tudi na v tej panogi:
3. Promotor valute Spurt (2016-2017) https://myspurt.org
Izdelava logotipa in slovenske spletne strani za vrednostno stabilno nekriptirano centralizirano
digitalno valuto Spurt. Rekrutiranje uporabnikov valute ter poučevanje glede uporabe elektronske
denarnice. Sodelovanju z My Fuel Club mrežnem sistemu za pridobivanje nepovratnih Spurt sredstev
na osnovi posredovanih računov za nakup goriva. Od promoviranja sem odstopil, ker valuta ni postala
konvertibilna v obljubljenem roku, je pa še vedno možnost, da bo to postala enkrat v prihodnosti.
4. Investitor v kripto in blockchain ICO startup projekte (2017-2018)
Samostojno blockchain ter kripto izobraževanje, obiskovanje seminarjev ter mikro investiranje v ICO
priložnosti. Naložbe v Genesis Vision, Lamden, Electroneum, Worldcore, Crypto20, Covesting,
Copytrack, CryptoTickets ter CoinLoan so se pokazale kot zelo dobičkonosne. Naložbe v Datum,
Bloom, Pryze, Bankex, Coinstarter, Coinfi, CrowdWiz, Envion, Storiqa, Manna, SyncFab, Tokia,
Mirocana, Pecunio, Finom, KYC legal, Atrix, Beats, Krios, Sharpe Capital, Simdaq ter slovenski
MoneyRebel, pa so se zaradi sesutja bitcoina pokazale kot neuspešne. Posledično sem se odločil za
prenehanje z investiranjem v tovrstne projekte. Dokumentarne fotografije:
Blockchain & Bitcoin Conference Slovenia - 12. 12. 2017
4. dan finančne pismenosti Fiat vs kripto - 17. 1. 2018
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Valentin Rozman

Kontaktiral me je ustanovitelj decentralizirane avtonomne organizacije Earth Nation, ki sem ga
navdušil s svojimi izkušnjami na področju alternativnih digitalnih valut. Povabil me je, da se priključim
razvoju njihove digitalne valute Equality Keys, ki naj bi tudi kmalu postala konvertibilna. Povabilo sem
z veseljem sprejel in nato še dodatno razširil področje svojega delovanja v tej organizaciji:
5. Razvojni mentor za Earth Nation (2017-2018) https://earthnation.world
Izpopolnitev logotipa, sodelovanje pri oblikovanju celostne grafične podobe, administracija YouTube
video kanala, udeležba spletnih konferenca za sprejem novih članov, finančno izobraževanje,
pisateljstvo, ter uporabo Steemit platforme. Organiziranje in vodenje mednarodnih spletnih konferenc.
Z delom sem prenehal ker je med ustanoviteljem in drugimi člani vodstva prišlo do močnih razhajanj,
zaradi česar je organizacija za pol leta prenehala z delovanjem. Prav tako pa njihova valuta ni postala
konvertibilna v obljubljenem roku, zato je nisem mogel praktično uporabiti. Povezave do seznamov
predvajanj vseh mednarodnih Zoom video konferenc, ki sem jih osebno vodil:
11 konferenc za samoizpopolnjevanje
15 konferenc za ekološke skupnosti
Moj prijatelj in programer Blaž Cegnar, je za svoje osebne potrebe ustvaril repliko programa
TechnoTutor, ker si ni mogel privoščiti nakupa uporabniške licence. Predlagal sem mu, da njegov
program razvijeva v komercialno različico ter ga pričneva tržiti, s čemer se je strinjal. Jaz, on ter
njegova življenjska partnerka, smo tako postali člani razvojne ekipe:
6. Vodja scaleup ekipe za program Flasher (2018-2019)
Oblikovanje uporabniškega vmesnika programa. Izdelava logotipa ter celostne grafične
podobe. Priprava spletne ter Facebook strani z video navodili za uporabo programa. Trženjske
aktivnosti ter podpora končnim uporabnikom. Udeležba dogodkov na temo izobraževalnega sistema
ter strokovno mreženje. Pridobivanje interesentov za testiranje. Zbiranje razvojnih sredstev z izvedbo
dobrodelnega otroškega bazarja podarjenih igrač. Od razvoja sem naposled odstopil, ker se Blaž in
njegova partnerka zaradi pomanjkanja podjetniških izkušenj nista upala popolnoma posvetiti projektu
in sta si raje poiskala redne službe v drugij podjetjih. Dokumentarne fotografije:
FamiyLab delavnica Previharimo šolske viharje - 18. 4. 2018
Naše delavnice na Art kampu - 1. 7. 2018
3. nacionalna znanstvena konferenca - 25. 9. 2018
Napake odraslih, ki škodujejo otrokovemu razvoju - 23. 10. 2018
Strokovni dialog Ministrstva za kulturo - 8. 11. 2018
Naš Dobrodelni otroški bazar - 24. 11. 2018
Prijatelj Blaž Cegnar je imel namen izdati svojo avtobiografijo, ki jo je pisal zadnjih nekaj let. Ker sem
imel na tem področju že kar nekaj izkušenj, sem se mu ponudil kot grafični oblikovalec, moj zasebni
zavod, ki se je takrat imenoval Pedagoški zavod Maribor, pa kot založnik. Mojo ponudbo je hvaležno
sprejel in tako sem se preizkusil še na podrožju knjižnega založništva ter knjigotrštva:
7. Založnik knjige Moč samoodpuščanja (2019) https://primus.si/moc-samoodpuscanja
Udeležba strokovnih izobraževanj za knjižne založnike. Oblikovanje naslovnice ter ilustracij za
knjigo na osnovi avtorjevih predlog. Digitalni stavek knjige, priprava za tisk ter organizacija tiska.
Izvajanje promocijskih aktivnosti preko spleta ter z udeležbo knjižnih sejmov ter javnih prireditev. Ker
se je izkazalo, da je prodaja knjig zelo zahteven posel, od katerega ni veliko zaslužka, sva nadaljno
distribucijo njegove knjige predala založbi Primus. Dokumentarne fotografije:
Seminar NUK za oblikovalce publikacij - 3. 4. 2019
Nastop na knjižnem sejmu Maribor - 16. 5. 2019
Nastop na festivalu Medeni dan - 22. 5. 2019
Medijski dan FERI - 25. 5. 2019
Nastop na Art Kampu - 22. 6. 2019
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Valentin Rozman

Ker je šla dosedanja administratorka za redne tedenske javne klepete skupine Desteni na porodniški
dopust, je potrebovala začasno nadomeščanje in jaz sem prostovoljsko ponudil svojo pomoč:
8. Administrator Destonians klepetov (2020-v teku) https://destonians.com
Objava smernic za sodelovanje udeležencev v tipkanem klepetu preko Telegram aplikacije ob
začetku klepeta, ki poteka vsaj vsak ponedeljek in petek od 21h do 22h po srednjeevropskem
poletnem času v okviru Destonians spletnega socialnega omrežja. Zajem vseh dnevnih sporočil ob
zaključku klepeta ter ustvarjanje arhivske spletne strani na Destonians spletni strani, ki deluje na
osnovi WordPress platforme. Izbor fotografije iz foto bank ali oblikovanje primerne ilustracije za
arhiviran dnevni klepet. Deljenje objave na Facebook straneh Destonians ter Desteni-Universe.
Po vseh teh letih sem se odločil, da se zopet vrnem na ponujanje osebnih storitev za aktivacijo
potencialov. Izobrazil sem se še na področju coachinga ter ugotovil, da je to metoda podpore drugih,
ki mi izjemno ustreza. Svoje storitve sedaj ponujam tako za zasebni, kot poslovni sektor:
9. Profesionalni življenjski trener (2020-v teku) https://valentinrozman.si
Izdelava nove promocijske spletne ter Facebook strani za svoje nove storitve. Ponujanje Life
Coaching ter Busines Coaching storitev z možnostjo izvedbe v lastnih prostorih, na lokaciji naročnika
kjer koli po Sloveniji, ter na daljavo v obliki video ali avdio klepeta, s 100% garancijo zadovoljstva.
Vrsta dejavnosti ali sektor Zasebni zavod
2014–v teku

Oblikovalec ter administator
Manufaktura Mojster Janez
Zgoša 67, 4275 Begunje na Gorenjskem (Slovenija)
https://manufaktura.org
Zadnja leta na daljavo ponovno sodelujem tudi z mojim očetom, ki je že upokojenec s statusom
svobodnega kulturnega delavca. Doma ima muzej tiska in papirja ter proizvodnjo ročno izdelanega
papirja, usnjenih torb in sorodnih izdelkov za srednjeveške kostume. Za osnovnošolske skupine
izvaja delavnice ročne izdelave papirja, knjigotiska ter knjigoveštva, njegova nova življenjska
partnerka pa sodeluje kot kaligrafinja. Redno obiskuje kulturne in srednjeveške prireditve doma in v
tujini, na katerih nastopa z repliko Gutenbergove ročne tiskarske stiskalnice.
Moje delovne naloge: Vzdrževanje spletne strani. Oddaljeni nadzor preko Google Remote Desktop
aplikacije; prenos fotografij iz iPhona in iPada na iMac ter Facebook profil. Montaža dokumentarnih
video posnetkov ter nalaganje na Facebook profil ter YouTube kanal. Grafično oblikovanje tiskovin in
priprava grafičnih filmov za izdelavo knjigotiskarskih klišejev.
Vrsta dejavnosti ali sektor Delo na oddaljenem računalniku

2014–v teku

Mentor v programu Uči se od najboljših
Zavod Ypsilon
Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana (Slovenija)
https://mentorstvo.si
Na povabilo Zavoda Ypsilon sem postal prostovoljski mentor mladim. Ustvaril sem svoj profil na
njihovem portalu in pričel z mentoriranjem. Udeležil sem se tudi njihovih povezanih dogodkov:
Mentorski dnevi Maribor - 27. 2. 2014
SpeakUp dogodek Zavoda Ypsilon - 3. 3. 2014
Moje delovne naloge: Sprejem prošenj mladih med 15. in 30. letom starosti. Sestajanje z njimi za
obdobje 1 leta 1x na mesec po 1 uro. Doslej sem bil mentor le nekaj mladim, saj mentorski portal
ne deluje učinkovito zaradi pomanjkanja sredstev za njegovo vzdrževanje.
Vrsta dejavnosti ali sektor Poslovno mentorstvo
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2015–2016

Valentin Rozman

Vodja vizualnih komunikacij
Združenje enako odgovornih
Koroška cesta 104, 2000 Maribor (Slovenija)
Po iniciativi Blaža Cegnarja se je začela ustanavljati politična organizacija, ki naj ne bi bila stranka, saj
ne bo na strani samo ene ozke interesne skupine, temveč naj bi zastopala interese vseh živih bitij na
tem svetu. Zaradi pomanjkanja zagona iz strani vodstva, pa niti ni prišlo tako daleč z zbiranjem
minimalnega števila podpisov, da bi se organizacijo registriralo.
Delovne naloge: Oblikovanje logotipa, celostne grafične podobe in promocijskih tiskovin. Izdelava ter
administriranje spletne ter Facebook strani. Organiziranje ter vodenje sestankov v živo in preko
spletne video konference za pridobivanje čim večjega števila ustanovnih članov.
Vrsta dejavnosti ali sektor Politična iniciativa

2018

Sodelavec za promocijo
Za zdravo družbo
Spodnji Rudnik II 33, 1000 Ljubljana (Slovenija)
https://zazdravodruzbo.si
Formalno sodelovanje kot kandidat stranke v volilnem okraju 7 Maribor III ter volilnem okraju 11
Maribor VII na povabilo predsednika stranke. Organizacija tiska promocijskih majic. Oblikovanje in tisk
predstavitvenih vizitk. Prostovoljsko raznašanje ter nameščanje plakatov stranke po Mariboru in
okolici. Video snemanje ter montaža javnih predstavitev stranke ter nalaganje posnetkov na YouTube
kanal stranke. Dokumentarne fotografije ter video kanal z mojimi posnetki z oranžno naslovnico:
Majice in letaki Za zdravo družbo - 8. 5. 2018
Dan Za zdravo družbo v Mostecu - 9. 5. 2018
Nameščanje plakatov Za zdravo družbo - 29. 5. 2018
Video kanal Za zdravo družbo
Vrsta dejavnosti ali sektor Politična stranka

IZOBRAŽEVANJE IN
USPOSABLJANJE
1988–1993

Strojni tehnik

Raven 6 EOK

Srednja šola Jesenice, Jesenice (Slovenija)
http://ssj-jesenice.si
Znanja in veščine: Tehnično risanje, obdelava kovin; livarstvo, varjenje, struženje, rezkanje, toplotna
obdelava, CNC obdelava. Načrtovanje konstrukcij z AutoCAD programsko opremo.
Posebni dosežki: Zaradi mojega navdušenja nad PC računalniki sem ostajal v šoli do poznih
večernih ur ter se samostojno učil ter raziskoval informacijske sisteme. Šola mi je celo podarila lasten
izvod ključa računalniške učilnice. Izdelal sem slovenski uporabniški priročnik za MathCad ter ustvarjal
v programskem jeziku Pascal. Dobil sem privilegij, da kot edini od vseh učencev lahko uporabljal
ravnateljev računalnik z barvnim CNC risalnikom. Izbran sem bil tudi kot edini predstavnik naše šole,
da sem na sejmu šol Infos v Ljubljani zastopal našo šolo ter predstavljal našo 3D digitalno knjižnico
strojnih elementov. Oblikoval sem gimnazijsko revijo T.U.M.O.R., ki je na tekmovanju šolskih revij
prejela nagrado kot najboljša v sloveniji. In ko je profesorica zgodovine slišala za mojo grafično
nadarjenost, mi je naročila načrtovanje embalaže za izdelke njene sestro, ki je imela trgovino s
spominki na Bledu.
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1994

Obrtni izpit za pripravo za tisk

Valentin Rozman

Raven 8 EOK

Obrtna zbornica Slovenije, Ljubljana (Slovenija)
Znanja in veščine: Strokovni preizkus znanja za pripravo za tisk in sitotisk, ki sem ga opravil na
svojem delovnem mestu, v družinskem podjetju mojega očeta, Atelje Rozman v Smokuču. Potrdilo je
izdala referentka za izobraževanje v Obrtni zbornici Slovenije, Jelka Božič, l.r.
Posebni dosežki: Ker sem bil pionir na področju računalniške priprave za tisk v sloveniji, sem imel
veliko večje znanje kot člani strokovne komisije, zato sem na njihovo začudenje celo jaz njih marsikaj
novega naučil iz tega področja med njihovim obiskom pri nas.
1998

Tečaj dvodimenzionalnega oblikovanja

Raven 3 EOK

Akademija za likovno umetnost, Ljubljana (Slovenija)
http://www.aluo.uni-lj.si
Znanja in veščine: Osnove dvodimenzionalnega grafičnega oblikovanja, osvojene pod okrijem
mentorice prof. Romane Lesnike na tečaju, ki je obsegal 15 lekcij.
1998

Obrtni izpit za grafično oblikovanje

Raven 5 EOK

Obrtna zbornica Slovenije, Ljubljana (Slovenija)
https://www.ozs.si
Znanje in veščine: Preizkus znanja iz področja grafičnega oblikovanja za zaposlitev na delovnem
mestu. Potrdilo sta izdala predsednik komisije Anton Lampič ter generalni sekretar OZS Anton Filipič.
1998

Tečaj grafičnega oblikovanja

Raven 3 EOK

Zavod za kreativno produkcijo Emzin, Ljubljana (Slovenija)
https://emzin.si
Znanja in veščine: Udeležil sem se Emzinovega tečaja grafičnega oblikovanja, na katerem je
predavala Metka Dariš, vodji projekta pa sta bila Jasna Rackov ter Dušan Dovč.
1998

Uvodni tečaj fotografije

Raven 5 EOK

Foto klub Ime, Kranj (Slovenija)
https://artphoto-bostjan.com
Znanje in veščine: Osnove fotografije, praktično delo v temnici, razvijanje črnobelega filma. Tečaj je
vodil svobodni fotograf Boštjan Gunčar in potem sem tudi postal član njegovega foto kluba.
2000–v teku

Vseživljenjsko učenje preko knjig

Raven 3 EOK

Splošne, specializirane in zasebne knjižnice
Od leta 2000 študiram preko branja knjig, ki sem jih prebral že na stotine. Najprej sem se poglobil v
branje literature, dostopne v slovenskih knjižnicah iz področja psihologije, sociologije, religije,
ezoterike, metafizike, duhovnosti in komplementarne medicine. Od leta 2010 pa berem
zlasti literaturo za osebni in poslovni uspeh. Samo nekaj prebranih knjig v zadnjem obdobju:
• Človek: navodila za uporabo - Nov 2019
• Razstrupite se obsojanja - Jan 2020
• Psihologija : spoznanja in dileme - Jan 2020
• Čuječnost - Feb 2020
• An introduction to coaching skills - Mar 2020
• The complete handbook of coaching - Mar 2020
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2002–v teku

Vseživljenjsko multimedijsko učenje

Valentin Rozman

Raven 7 EOK

Lynda.com, Carpinteria (Združene države Amerike)
https://lynda.com
Permanentno učenje in posodabljanje znanja preko video lekcij vrhunskih strokovnjakov
iz številnih profesionalnih področij. Lynda.com je pred leti kupil LinkedIn in se sedaj imenuje LinkedIn
Learning. Seznam opravljenih izobraževanj samo v zadnjih nekaj letih:
• Achieving Your Goals - Jan 2015
• Managing Small Projects - Jan 2015
• Overcoming Procrastination - Jan 2015
• WordPress Essential Training - Jan 2015
• Project Management Fundamentals - Jan 2015
• Small Business Secrets - Jun 2015
• Acrobat X: Creating Forms - Jul 2015
• Guy Kawasaki on Entrepreneurship - Jul 2015
• Installing and Running WordPress: MAMP - Jul 2015
• Making Sense of the CSS Box Model - Jul 2015
• Personal Finance Fundamentals - Jul 2015
• Responsive Design Fundamentals - Jul 2015
• Web Design Fundamentals - Jul 2015
• Web Technology Fundamentals - Jul 2015
• WordPress Essential Training - Jul 2015
• Communicating with Confidence - Aug 2015
• Creative Inspirations: Marian Bantjes, Graphic Artist - Aug 2015
• Entrepreneurship Fundamentals - Aug 2015
• Finance Fundamentals - Aug 2015
• Mapping the Modern Web Design Process - Aug 2015
• Value-Based Pricing - Aug 2015
• WordPress 3: Building Child Themes - Aug 2015
• Designing a Book - Feb 2019
• Graphic Design Foundations: Typography - Feb 2019
• InDesign: Creating Long Documents - Feb 2019
Znanja in veščine: HTML in CSS spletno programiranje, SEO optimizacija strani za spletne
iskalnike, profesionalna fotografija, video montaža in foto retuša. Delo s programi: Corel Draw!, Adobe
Creative Suite (Illustrator, PhotoShop, InDesign, Premiere). Poslovno in finančno znanje.
2003–2005

Taijquan borilna veščina

Raven 5 EOK

Mojster Davorin Zalokar
Polje 16a, 4264 Bohinjska Bistrica (Slovenija)
https://harmonijagibanja.si
Udeleževanje vadbe v telovadnici osnovne šole Antona Tomaža Linharta v Radovljici ter okoliških
lokacijah v naravi. Udeležba mednarodnega seminarja borilnih veščin. Dokumentarne fotografije:
Mednarodni seminar borilnih veščin - 26. 6. 2003
Taijiquan vadba v telovadnici - 4. 2. 2004
Znanja ter izkušnje: Samostojna forma Yang stila borilne veščine s počasnimi gibi za mehčanje ter
krepitev energijskega pretoka fizičnega telesa. Samostojna Taijiquan forma s palici ter medicinsko
žogo. Prostoročna forma za vadbo v paru. Qigong statične vaje za krepitev notranje energije.
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2005–2006

Bhakti šola

Valentin Rozman

Raven 4 EOK

Skupnost za zavest Krišne
Žibertova ulica 27, 1000 Ljubljana (Slovenija)
https://harekrisna.net
Udeleževanje predavanj ter rednih nedeljskih srečanj v Hare Krišna templju v Ljubljani. Branje knjig
ISKCON skupnosti v slovenskem in angleškem jeziku. Sodelovanje na Harinam in Gaura Purinam
prireditvah. Prakticiranje mantranja in meditacije. Dokumentarne fotografije:
Here Krišna Harinam in Gaura Purnima - 26. 3. 2005
Znanja ter izkušnje: Indijska kultura, starodavno celostno vedsko znanje, med katerimi spada
znanost o zdravju Ayurveda, znanost o arhiterkturi Vastu ter astrologija Jyotish.
2007–2008

Profesionalna fotografija

Raven 8 EOK

New York Institute of Photography (Združene države Amerike)
https://nyip.edu
Znanja in veščine: Fotografska teorija, analogna in digitalna fotografija, fotografska temnica,
specializirane zvrsti fotografije, osvetljevanje, barvni nadzor, računalniška obdelava fotografij,
poslovne veščine za fotografe. Potrdilo sta izdala dekan Chuck DeLaney ter registrar Q. E. Lyons.
Posebni dosežki: Dopisni tečaj profesionalne fotografije traja za povprečnega študenta tri leta, jaz pa
sem ga, zaradi že predhodno pridobljenega znanja, zaključil v rekordnem času enega leta.
2008–2009

Kriya Tantra Yoga

Raven 5 EOK

Mojstrica Polona Sepe Ambikananda, Ljubljana (Slovenija)
http://www.kriyatantra.com
Znanja ter izkušnje: Analiza podedovanih miselnih vzorcev ter lastne izoblikovane osebnosti.
Obladovanje in preusmerjanje notranje energije z uporabo Kobirnega diha in mikrokozmične orbite.
2009

Angelska intuicija

Raven 3 EOK

Teja Melinc, Ljubljana (Slovenija)
https://intuicija.si
Tečaj angelske intuicije 1. stopnje - 21. 1. 2009
Znanja in veščine: Angelsko intiutivno svetovanje, rezanje eteričnih vezi s travmatičnimi izkušnjami iz
preteklosti. Vzpostavljanje boljših mesebojnih odnosov z drugimi osebami v našem življenju.
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2010–v teku

Razvoj vodstvenih veščin

Valentin Rozman

Raven 7 EOK

Equal Life Foundation (Južna Afrika)
https://desteniiprocess.com
Izpopolnjevanje samega sebe preko Desteni I Process spletnih tečajev v angleškem jeziku pod
vodstvom izkušenih mentorjev. Zaključil sem uvodni tečaj DIP Lite, ki je trajal 6 mesecev ter nekaj
modulov tečaja Agreement - Redefining Relationship. Sedaj nadaljujem z večletnim nadaljevalnim
tečajem DIP Pro oziroma Structural Resonance Alignment.
Posebni dosežki: Preko 500 ustvarjenih video posnetkov na mojih YouTube kanalih in preko 500
objav v mojih Blogger spletnih dnevnikih. Posneti 3 intervjuji v TV oddaji Klepet ob kavi na njihovo
lastno povabilo. Močno izboljšanje lastnega fizičnega zdravja ter čustvene stabilnosti. Dokumentarne
fotografije in povezave do mojih vlogov in blogov, ki so zelo pomagali številnim ljudem:
Bloganje v naravi
Angleški spletni dnevnik
Slovenski spletni dnevnik
Angleški video kanal
Slovenski video kanal
Snemanje za Klepet ob kavi
Znanja in veščine: Ozaveščanje, analiza ter preoblikovanje lastnih miselnih vzorcev na osnovi
principa tistega, kar je najboljše za vsa živa bitja. Proces izvajam na transparenten način preko
pisanja blogov ter snemanjem vlogov, tako v angleškem kot slovenskem jeziku.
2013–2014

Razvoj človeških potencialov

Raven 3 EOK

Learning Enterprise Organization
Udeležba izobraževalnih seminarjev ter študij preko spletnih multimedijskih vsebin. Vabljenje
prijateljev na lokalne predstavitve širom Slovenije ter vpisovanje novih uporabnikov ter tržnikov. Pri
samem trženju njihovih produktov nisem bil zelo aktiven, sem sem jih uporabljal zgolj za lastno
izpopolnjevanje. Organizacija je po nekaj letih prenehala z delovanjem. Dokumentarne fotografije:
LEO predstavitev v Mariboru - 6. 3. 2013
LEO Slovenia Opening Event - 1. 3. 2014
LEO Slovenia PowerHouse Seminar - 2. 3. 2014
Znanja in veščine: Delovanje sistema mrežnega marketinga. Učinkoviti pristopi za povečanje
uspešnosti na zasebnem in poslovnem področju. Skrbno upravljanje s financami.
2013–2015

Poslovno mreženje

Raven 5 EOK

Business Networking International (Slovenija)
http://bni-slovenia.com
Spoznavanje delovanja največje organizacije za poslovno in podjetniško mreženje na svetu BNI.
Obiskovanje lokalnih skupin po Sloveniji, poslovno mreženje s člani ter izobraževanje preko predavanj
in delavnic na njihovih rednih tedenskih ter velikih letnih srečanjih:
BNI prva slovenska konferenca - 17. 1. 2013
BNI registracija skupine Bistrica - 1. 10. 2013
BNI obisk skupine Vitis - 7. 10. 2015
BNI obisk skupine Emonika - 15. 10. 2015
Znanja in veščine: Prednosti BNI članstva. Moč vzajemnega sodelovanja z medsebojnim
priporočanjem storitev ter izdelkov članov skupine. Hitra predstavitev lastne poslovne dejavnosti.
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2013

Valentin Rozman

Izobraževanje na posameznih dogodkih
Predstavitev programa Aleša Lisca 100 top tržnikov - 7. 8. 2013
Jutro na GZS Sodobne metode izobraževanja - 5. 11. 2013
Filantropsko predavanje dr. Anice Mikuš Kos - 17. 12. 2013
Informativni dan Podjetno v svet podjetništva - 18. 12. 2013
Predavanje o participatornem proračunu - 18. 12. 2013

2014–2015

Izobraževanje za osebni in poslovni uspeh

Raven 4 EOK

BigU akademija
Partizanska cesta 6, 2000 Maribor (Slovenija)
http://biguacademy.com
Sodelovanje na predstavitvenih seminarjih pod vodstvom Smiljana Morija. Učenje preko spletnih
video lekcij vrhunskih mednarodnih strokovnjakov številnih mehkih veščin.
BigU Academy predstavitev - 19. 6. 2014
BigU Opportunity meeting - 15. 9. 2015
BigU Wake Up 2 seminar - 15. 10. 2015
Znanja in veščine: Povečevanje podjetniškega uspeha. Izboljševanje medsebojnih odnosov.
Vodenje in razvoj projektov. Ohranjanje visoke motivacije za doseganje zastavljenih ciljev.
2014–2016

Status Correction Course

Raven 6 EOK

Gemstone University (Združene države Amerike)
https://gemstoneuniversity.org
Učenje preko spletnih multimedijskih vsebin. Sodelovanje na mednarodnih skupinskih spletnih
klepetih. Produkcija moje druge avtobiografske knjige, tokrat v angleškem jeziku:
Moja prva angleška avtobiografija My Gift - PDF
Znanja in veščine: Razumevanje zgodovine nastanka ter delovanja globalnega pravnega in
finančnega sistema. Postopek spremembe lastnega statusa iz pravne fikcije v živega človeka.
2014–v teku

Celostno razumevanje življenja

Raven 7 EOK

Every Question Answered for Everyone (Južna Afrika)
https://eqafe.com
Študij preko Eqafe spletne izobraževalne knjižnice s knjigami, video ter avdio posnetki, ki vsebujejo
odgovore na vprašanja za celostno razumevanje delovanja tega sveta. Vsebuje tudi veliko praktičnih
napotkov za večjo poslovno uspešnost ter boljše odnose, tako doma, kot na delovnem mestu.
Znanja in veščine: Razumevanje delovanja človeških misli in čustev, povezanost ter soodvisnost
vseh živih bitij, dinamika medsebojnih odnosov, psihologija denarja, soočanje s poslovnimi izzivi.
Posebni dosežki: Poslušal sem čisto vse razpoložljive izobraževalne avdio in video posnetke,
nekatere tudi večkrat. In takoj proučim tudi vse novo izdane multimedijske vsebine.
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2014–v teku

Startup podjetniško izobraževanje

Valentin Rozman

Raven 6 EOK

Tovarna podjemov
Ulica škofa Maksimiljana Držečnika, 2000 Maribor (Slovenija)
https://tovarnapodjemov.org
Udeleževanje aktualnih predavanj in delavnic v podjetniškem inkubatorju Univerze v Mariboru z
mentorji za podporo ustanavljanja ter razvoja startup podjetij. Dokumentarne fotografije:
1. Lean Business Canvas delavnica - 21. 2. 2014
2. Lean Business Canvas delavnica - 15. 3. 2014
Delavnica Zgodbe prodajajo - 4. 10. 2015
Delavnica za razpis P2A - 8. 4. 2014
Delavnica za odlično uporabniško izkušnjo - 13. 6. 2017
Uporaba Linkedina za posel in poslovno mreženje - 19. 5. 2019
Delavnice digitalnega marketinga - 21. 5. 2019
Priprava zmagovalne vsebine za spletno stran - 13. 9. 2019
Produktno fotografiranje in za družabna omrežja - 16. 9. 2019
Osnove video produkcije za promocijski video - 1. 10. 2019
Delavnica Networkaj ali zapri štacuno - 8. 10. 2015
V nekaj korakih od ideja do dobrega promo videa - 10. 10. 2019
Triki in orodja za social media managerje - 28. 11. 2019
Delavnica Novosti Facebook oglaševanja - 2. 12. 2019
Delavnica 101 Email Marketing - 11. 12. 2019
Znanja in veščine: Lean poslovni model, grafično in spletno oblikovanje, SEO optimizacija,
fotografiranje, informatika, Facebook, Google ter Linkedin marketing, prodaja, podjetništvo,
socialna omrežja, razvoj izdelkov ter uporabniške izkušnje.
2014

Izobraževanje na posameznih dogodkih
Srečanje sekcije za UTD - 25. 1. 2014
Informativni dan na EPF Maribor - 14. 2. 2014
Informativni dan na PEF Maribor - 15. 2. 2014
1. MBA Friends Forum - 26. 2. 2014
Konferenca Marčeve ide Mreže idej - 10. 3. 2014
Konferenca Think Big Think Future - 11. 3. 2014
Prenos dogodka TED The Next Chapter - 18. 3. 2014
Delavnica Lastno podjetje? Zakaj pa ne! - 20. 3. 2014
Predavanje Notranje vodenje projektov - 25. 3. 2014
Predavanje Ustvarite si svojo zaposlitev sami! - 25. 3. 2014
Pioneers Unplugged Ljubljana - 31. 3. 2014
11. Startup Cafe - 2. 4. 2014
Delavnica za razpis P2A - 8. 4. 2014
TEDxParkTivoliED - 9. 4. 2014
Zaposlitveni sejem Maribor - 22. 5. 2014
Konferenca Planet Oven - 3. 6. 2014
Ameriški miljonarji so spregovorili - 20. 6. 2014
Tekmovanje poslovnih idej SEŠ Maribor - 22. 6. 2014
Srečanje sekcije Mladi projektni managerji - 18. 10. 2014
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2015–2016

Poslovno izobraževanje

Valentin Rozman

Raven 4 EOK

BIC, Center poslovne inteligence
Slamnikarska cesta 3, 1230 Domžale (Slovenija)
http://bic-center.com
Članstvo v najhitreje rastočem poslovnem druženju BIC. Mreženje s poslovneži, sklepanje poslovnih
partnerstev ter izobraževanje za poslovno odločnost na skupinskih dogodkih:
BIC forum Managerji skozi dobre poslovne prakse - 10. 6. 2015
BIC popoletno casual srečanje članov - 5. 9. 2015
BIC poslovna arena Internacionalizacija poslovanja - 19. 9. 2015
BIC okrogla miza Tuje investicije v Sloveniji - 22. 9. 2015
BIC hitri poslovni sestanki - 9. 11. 2015
BIC Ljubljana CEO Forum - 21. 1. 2016
BIC poslovno mreženje Vodstvena karizma - 11. 3. 2016
BIC delavnica Uspešno doseganje poslovnih ciljev - 7. 4. 2016
Znanja in veščine: Dobre podjetniške prakse za velik poslovni uspeh. Širitev poslovanja na
mednarodne trge. Pridobivanje investicij za razvoj proizvodnje. Veščine učinkovitega mreženja.
2015

Izobraževanje na posameznih dogodkih
Mednarodna UTD konferenca - 19. 3. 2015
Dan odprtih vrat Podjetniškega sklada - 25. 3. 2015
Tiskovna konferenca v Tkalki - 2. 4. 2015
Majska delavnica Podjetniškega kroga - 6. 5. 2015
Trendi na področju družbene odgovornosti - 14. 5. 2015
2. poslovni in MBA gala ples - 15. 5. 2015
Delavnica Zakon o prostovoljstvu v praksi - 28. 5. 2015
Team building kamp mreže MINVOS - 5. 6. 2015
Delavnica Podjetniški krog Malinca - 10. 6. 2015
Priprava projektnih predlogov za NVO - 10. 6. 2015
Konferenca Leaders with a purpose - 11. 7. 2015
Finančna šola za odrasle - 30. 8. 2015
PIP delavnica Dobra zgodba je lažja pot do denarja - 23. 9. 2015
Hitri poslovni sestanek Betnava - 25. 9. 2015
Konferenca o nevroznanosti in zavzetosti - 30. 9. 2015
1. NetPRO konferenca v Sloveniji - 9. 10. 2015
3. konferenca ženske podjetnosti - 22. 10. 2015
10. slovenski forum inovacij - 19. 11. 2015
1. festival Ko dvignem sebe, dvignem Maribor - 23. 11. 2015
Bisnode Business Speed Networking - 27. 11. 2015
8. dobrodelni kulinarični večer Rotaract Maribor - 28. 11. 2015
FDI Summit Slovenia - 8. 12. 2015
Konferenca Finančno opismenjevanje mladih - 16. 12. 2015
IBM Design Thinking and Lunch Reception - 17. 12. 2015
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2016

Getting Things Done metoda produktivnosti

Valentin Rozman

Raven 7 EOK

(Združene države Amerike)
https://gettingthingsdone.com
Spoznavanje GTD metodo nestresne produktivnosti preko knjig ter spletnih izobraževanj. S pomočjo
namenske spletne in mobilne aplikacije Nirvana to metodo z velikim učinkom redno uporabljam za
organiziranje vseh vidikov svojega zasebnega in poslovnega življenja.
Znanja in veščine: Nestresno beleženje, kategoriziranje ter priotiziranje raznovrstnih idej ter
organiziranje projektov in posameznih aktivnosti. Osredotočeno zaporedno izvajanje aktivnosti.
2016

Izobraževanje na posameznih dogodkih
5. poslovna informativa - 22. 1. 2016
BSCC Business Breakfast - 11. 2. 2016
Letna skupščina sekcije za UTD - 15. 3. 2016
Slovenija 2050 interaktivna delavnica Velenje - 30. 3. 2016
Bisnode Speed Networking - 8. 4. 2016
2. nacionalna konference Jeziki v izobraževanju - 15. 4. 2016
Konferenca Circular Change - 6. 5. 2016
Okrogla miza Podjetje družina - 20. 5. 2016
Delavnica Skrivnosti vrhunskega prodajalca - 20. 8. 2016
2. festival Ko dvignem sebe, dvignem Maribor - 16. 11. 2016

2017

Izobraževanje na posameznih dogodkih
Konferenca Dvignimo Slovenijo - 3. 2. 2017
Sestanek Dvignimo Slovenijo D&J - 17. 2. 2017
Sestanek Dvignimo Slovenijo Pri Damah - 24. 2. 2017
Umanotera delavnica Dovolj za vse - 16. 5. 2017
Junijsko veliko javno srečanje za dvig - 2. 6. 2017
Predstavitev programa Socialna aktivacija - 1. 10. 2017
3. festival Ko dvignem sebe, dvignem Maribor - 14. 10. 2017
Obisk finančnega središča Finplac - 18. 11. 2017

2018–2019

Akademija družbenih inovacij

Raven 4 EOK

Interreg Central Europe
http://interreg-central.eu
Spletno izobraževanje Social Innovation Academy preko Teachable platforme, ki je potekalo od
29. 1. 2018 do 11. 12. 2018. Organiziral ga je The Social(i)Makers Team v okviru projekta Interreg
Central Europe. V sklopu izobrževanja deležitev delavnice Politika na področju družbenih inovacij, ki
jo je 4. 12. 2018 od 13.00 do 15.00 v predavalnici P1.5 Ekonomsko-poslovne fakulteta Univerze v
Mariboru, Razlagova ulica 14, 2000 Maribor izvedla dr. Barbara Bradač Hojnik. Dne 21. 1. 2019 sem
prejel uraden certifikat o zaključenem izobraževanju. Dokumentarne fotografije:
Akademija družbenih inovacij - 4. 12. 2018
Znanja in veščine: Družbeno podjetništvo, tehnologija in ustvarjalnost za družbene inovacije,
vključevanje interesnih skupin, ocenjevanje učinkov, financiranje učinkov.

1. 6. 2020

© Evropska unija, 2002-2020 | http://europass.cedefop.europa.eu

Stran 16 / 18

Življenjepis

2018

Valentin Rozman

Izobraževanje na posameznih dogodkih
Delavnica Delovna sreča je ključ do uspeha - 14. 6. 2018
Podravski karierni dialog - 19. 6. 2018
Konferenca Zeleni prehod v krožno gospodarstvo - 21. 6. 2018
4. festival Ko dvignem sebe, dvignem Maribor - 23. 6. 2018
Delavnica Lastnosti uspešnih podjetnikov - 27. 6. 2018
Strokovno usposabljanje Responsible Business - 7. 11. 2018
Zaključna konferenca Create Responsible - 6. 12. 2018
Družbene inovacije in novi modeli zadružništva - 18. 12. 2018

2020

Izobraževanje na posameznih dogodkih
F.A.Y.N. skupinski transformativni coaching - 5. 2. 2020
ENEPRO predavanje Trajnostna ekonomija - 18. 2. 2020

2020

Life Coaching

Raven 6 EOK

Achology
https://achology.com
Izobraževanje preko certificiranega tečaja akademije za sodobno uporabno psihologijo Achology na
izobraževalnem portalu Udemy v izvedbi izkušenega coacha Kaina Ramsaya.
Znanje in veščine: Teorija delovanja miselnih vzorcev ter sprožanja čustvenih reakcij. Izvajanje
coaching storitev preko zastavljana ciljno usmerjenih vprašanj ter zrcaljenje s ponavljanjem in
povzemanjem odgovorov. Ugotavljanje napak razmišljanja ter njihovo izpostavljanje.
2020

Vodenje coaching posla

Raven 4 EOK

The Coach Launcher (Združene države Amerike)
https://facebook.com/groups/thecoachlaunchergroup
Članstvo v zaprti Facebook skupini The Coach Launcher Group. Učenje preko poslušanja 9 učnih
enot z 22 video lekcijami v izvedbi izkušenega coacha za coache Bradleya Grinnena.
Znanja in veščine: Uspešno praktično izvajanje coaching storitev v mednarodnem obsegu v obliki
dela od doma. Oblikovanje coaching paketov ponudbe za različne ciljne skupine.
2020–v teku

Mastermind izobraževanje

Raven 2 EOK

Self-Perfected skupina (Združene države Amerike)
https://facebook.com/groups/selfperfected
Člansto v zaprti mastermind Facebook skupini Self-Perfected. Učenje preko serije video lekcij iz strani
mladih miljonarjev. Periodično skupinsko burkanje možganov. Osebne spletne video konference s
vodji poslovnih sistemov. Proučitev ter sodelovanje v ponujenih poslovnih priložnostih.
Znanja in veščine: Učinkovito upravljanje s časom za doseganje izjemno dobrega poslovnega
rezultata in finančnega dobička. Vzajemno podpiranje v mastermind skupini odličnih posameznikov.
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Valentin Rozman

KOMPETENCE
Materni jezik

slovenščina

Tuji jeziki

RAZUMEVANJE

GOVORJENJE

PISNO SPOROČANJE

Slušno razumevanje

Bralno razumevanje

Govorno
sporazumevanje

angleščina

C2

C1

C1

C1

C1

hrvaščina

C2

B2

B2

C1

B1

nemščina

C1

B1

A2

A2

A1

Govorno sporočanje

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

Komunikacijske kompetence

Organizacijske/vodstvene
kompetence

Že v okviru našega družinskega podjetja sem razvijal komunikacijo s strankami. Kot samostojni
podjetnik sem te veščine še dodatno razvil, zlasti kot zastopnik za PIRS ter mrežni marketer. Med
bivanjem v ljubljani sem se udežil tudi več delavnic Toastmasters kluba.
Sem dober organizator informacij ter dela v manjših ekipah. Vodil sem različne projekte, tudi v
mednarodnem obsegu. Neprestano razvijam svoje kompetence z udeleževanjem predavanj ter
delavnic. Razvil sem lasten sistem za organiziranje osebne in poslovne komunikacije.

Strokovne kompetence

Najbolj sem usposobljen na področju celostnega razumevanja delovanja tega sveta ter praktičnega
uvajanja trajnostnih principov gospodarjanja v proizvodne procese. Najraje podpiram ekološko
ter krožno usmerjene projekte, ki delujejo v interesu vseh živih bitij.

Digitalne kompetence

Že med osnovno šolo sem pričel uporabljati računalnik Commodore 64. Med srednjo šolo sem se
spoznal s PC računalniki ter Windows operacijskim sistemom. Pred leti sem pričel uporabljati Apple
računalnike z OS X operacijskim sistemom. Zelo dobro torej obvladujem oba svetova ter vse najbolj
popularne programe za obdelavo vektorjev, pikslov in zvoka. Odlično poznam splet ter socialna
omrežja in redno zasledujem razvoj na informacijskem področju. Doma imam 27“ iMac ter 13“
MacBook s polno Adobe Creative Cloud naročnino na programe za multimedijsko produkcijo.

Vozniško dovoljenje

B

DODATNI PODATKI
Mobilnost
Socialno delo
Osebna odličnost
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Sem lastnik ter uporabnik osebnega vozila Renault Clio.
Prostovoljec v zavetišču za ženske Kresnička, Lesce (2006–2007)
Ne kadim in nikoli nisem kadil.
Ne pijem alkohola in nikoli nisem bil pijan.
Redno se rekreiram in hodim v hribe.
Prehranjujem se vegansko.
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