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Osebni podatki  

 Priimek / Ime: Vračar  Viktor 
   

 E-pošta: viktor.vracar@hse.si 
 

  

   

   
   

   
   

   
   

   

  

Zaposlitev / poklicno področje Delo v upravah in nadzornih organih družb 

  

Izkušnje nadzornih 
funkcij 

 

  

Obdobje 2016 - 2019 

Nadzorni svet HSE d.o.o. _ Holding slovenske elektrarne 

Področje dela  Stanje in organizacija energetskega sektorja v Sloveniji ter smeri razvoja; 

 Vodenje komisije za prestrukturiranje NS HSE s poudarkom na optimizaciji in racionalizaciji poslovanja 
skupine HSE; 

 Kapitalska ustreznost in strošek kapitala, zagotavljanje likvidnosti in solventnosti; 

 Investicije v energetiki (financiranje, ekonomska in tehnološka upravičenost, časovno umeščanje) 

 Strategije obratovanja proizvodnih enot EE; 

 Trženje električne energije in povezanih produktov; 

 Dostop do maloprodajnega trga in kapitalsko povezovanje z distributerji električne energije; 

 Smernice nadaljnjih raziskav in razvoja (OVE in URE). 

  

Delovne izkušnje  

  

Obdobje 
 

Zaposlitev ali delovno mesto 

Glavne naloge in pristojnosti 

Področje dela 

Naziv in naslov delodajalca 

Vrsta dejavnosti ali sektor 
 
 

Obdobje 

maj 2019 -  
 
Poslovni direktor, član poslovodstva 

Sektor proizvodnje, prestrukturiranje, štabne službe 

Poslovodenje in organizacija 

HSE d.o.o., Holding slovenske elektrarne, Ljubljana 

Energetika, proizvodnja in prodaja električne energije 
 
 
2011 - 2019 

Zaposlitev ali delovno mesto Direktor družbe (Slovenija) & Regijski direktor za nove vgradnje, modernizacije in servis (11 držav)  

Glavne naloge in pristojnosti Organizacija in vodenje družbe, CEO in CFO 

Področje dela Vodenje in management, finančno poslovanje, pokrivanje tehničnega in finančnega področja, 
organizacija in vodenje strateških projektov na nivoju osnovne in krovne družbe, mednarodni projekti, 
regijska optimizacija poslovanja, sprejemanje operativnih in strateških poslovnih odločitev, zagotavljanje 
zakonitosti poslovanja, razvoj kadrov, usklajevanje in izvajanje sklepov družbenika, organov nadzora in 
upravljanja. 

Naziv in naslov delodajalca ThyssenKrupp dvigala d.o.o., Trzin; ThyssenKrupp OU RET, Vienna, Austria 

Vrsta dejavnosti ali sektor Dvižne naprave, dvigala, pomične stopnice in druge transportne naprave 
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Obdobje 

 
2008 - 2011 

Zaposlitev ali delovno mesto Direktor družbe 

Glavne naloge in pristojnosti Organizacija in vodenje družbe 

Področje dela Operativno in strateško vodenje, R&R projekti, sodelovanje v regionalnih razvojnih centrih, pospeševanje 
ustvarjalnosti in inovativnosti, vodenje projektov, raziskave in razvoj izdelkov in postopkov proizvodnje, 
zagon novih inovativnih podjetij 

Naziv in naslov delodajalca Vvap d.o.o., Ribnica 

Vrsta dejavnosti ali sektor Projektni in finančni inženiring 

  

Obdobje 2002 - 2008 

Zaposlitev ali delovno mesto Generalni direktor družbe 

Glavne naloge in pristojnosti Organizacija in vodenje družbe ter skupine 

Področje dela Poslovodenje in organizacija velike proizvodne družbe s proizvodnimi enotami v Sloveniji in tujini (> 1.100 
zaposlenih), strateško in operativno vodenje, optimizacija poslovanja skupine, usmerjanje razvojnih 
politik, uvajanje in razvoj sistemov vodenja kakovosti, vodenje razvojnih in zagonskih projektov ter 
digitalizacije poslovanja skupine, izvrševanje sklepov organa nadzora ter odgovornost za izvajanje 
razvojne politike družbe, zagotavljanje zakonitosti poslovanja 

Naziv in naslov delodajalca Cablex d.o.o., Tržič 

Vrsta dejavnosti ali sektor Kabelska konfekcija za belo tehniko in avtomobilsko industrijo 

  

Obdobje 1997 – 2002 

Zaposlitev ali delovno mesto Direktor družbe 

Glavne naloge in pristojnosti Organiziranje in vodenje družbe 

Področje dela Poslovodenje in organizacija, strateško in operativno vodenje, vodenje projektov, mednarodno 
sodelovanje, optimizacija procesov, zagotavljanje zakonitosti poslovanja družbe, usmerjanje temeljne 
razvojne politike, sprejemanje strateških poslovnih odločitev, izvrševanje sklepov lastnika in organa 
nadzora ter skrb za spoštovanje in izvajanje razvojne politike družbe 

Naziv in naslov delodajalca Schindler Service d.o.o., Ljubljana 

Vrsta dejavnosti ali sektor Vgradnja in vzdrževanje dvigal, tekočih stopnic in klančin; modernizacija in podaljšanje življenjske dobe; 
digitalizacija na področju prediktivnega vzdrževanja in večanja zanesljivosti obratovanja  

  

Obdobje 1996 - 1997 

Zaposlitev ali delovno mesto Svetovalec uprave za področje marketinga 

Glavne naloge in pristojnosti Key-account management, vodenje projektov 

Področje dela Organizacija in vodenje zahtevnih projektov na ravni družbe 

Naziv in naslov delodajalca Telekom Slovenija d.d., Ljubljana 

Vrsta dejavnosti ali sektor Telekomunikacije 

  

Obdobje 1995 - 1996 

Zaposlitev ali delovno mesto Direktor podružnice 

Glavne naloge in pristojnosti Organiziranje in vodenje podružnice 

Področje dela Organiziranje in vodenje podružnice v Sloveniji, zagotavljanje zakonitosti poslovanja, marketing 
veleprodaje in prodaje končnim odjemalcem, sprejemanje operativnih in strateških poslovnih odločitev, 
izvrševanje sklepov organa lastnika in nadzora ter skrb za spoštovanje in izvajanje razvojne  politike v 
Sloveniji 

Naziv in naslov delodajalca Connexion Exports Ltd, UK, London, Branch Office Ljubljana 
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Obdobje 1992 - 1995 

Zaposlitev ali delovno mesto Študentsko obdobje (med semestri) 

Glavne naloge in pristojnosti  Razvoj in prototipna izdelava specializiranih medicinskih naprav za avtomatiziran zajem in merjenje 
hemoglobina, 

 Izkušnje dela v tujini, v razvojnem oddelku ter spoznavanje procesnega in projektnega dela 

Naziv in naslov delodajalca Science Park, Cambridge, UK 

  

Pedagoške izkušnje  
  

Obdobje 2014 - 

Zaposlitev ali delovno mesto Višji predavatelj za področje managementa 

Glavne naloge in pristojnosti Izvajanje vzgojno izobraževalnega visokošolskega programa 

Področje dela Predavanja, znanstveno raziskovalno delo, poslovno povezovanje, priprava učnih programov in gradiva, 
mentorstvo pri diplomskih nalogah, preverjanje znanj in priprava tem za seminarske naloge, zagotavljanje 
pravičnega in kvalitetnega ocenjevanja, povezovanje in sodelovanje z vsemi deležniki za doseganje 
izobraževalne, raziskovalne in poslovne odličnosti 

 Naziv in naslov ustanove MCL - Fakulteta za management in pravo, Ljubljana 
B2 - Visoka šola za poslovne vede, Ljubljana 

  

Izobraževanje  
  

Obdobje 2012 

Glavni predmeti / pridobljeno 
znanje in kompetence 

 Pridobljeni strokovni naziv: Doktor znanosti 

 Področje: Poslovodenje in organizacija 

 Pridobljene kompetence: Znanstveno raziskovalno delo, poslovno povezovanje, strateško razmišljanje 

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

Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta v Ljubljani 

Stopnja izobrazbe po nacionalni ali 
mednarodni klasifikacijski lestvici 

IX - Doktor znanosti 

  

Obdobje 2002 

Glavni predmeti / pridobljeno 
znanje in kompetence 

 Pridobljeni strokovni naziv: Magister znanosti 

 Področje: Poslovodenje in organizacija 

 Pridobljene kompetence: Organizacija, management, uvajanje teorije v prakso, reševanje konkretnih 
problemov s področja pridobljenih znanj. 

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

Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta v Ljubljani 

Stopnja izobrazbe po nacionalni ali 
mednarodni klasifikacijski lestvici 

VIII - Magister znanosti 

  

Obdobje 1995 

Glavni predmeti / pridobljeno 
znanje in kompetence 

 Pridobljeni strokovni naziv: Univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike 

 Področje: Procesna avtomatika 

 Pridobljene kompetence: Strokovna znanja elektrotehnike in informatike, timsko in projektno delo, 
ciljna orientiranost 

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

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani 

Stopnja izobrazbe po nacionalni ali 
mednarodni klasifikacijski lestvici 

VII - Univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike 

 
 
 
 
 

 



 

Življenjepis_Viktor Vračar    Stran 4/5 

Obdobje 1990 

Glavni predmeti / pridobljeno 
znanje in kompetence 

 Pridobljeni strokovni naziv: Elektrotehnik elektronik 

 Področje: Elektrotehnika 

 Pridobljene kompetence: Strokovna znanja o osnovnih elektrotehniških vsebinah 

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

Srednja elektrotehniška šola v Ljubljani, Vegova ulica 

Stopnja izobrazbe po nacionalni ali 
mednarodni klasifikacijski lestvici 

V - Elektrotehnik elektronik 

  

Znanja in kompetence  
  

Materni jezik Slovenski 

Drugi jeziki Angleški, nemški, italijanski, hrvaški  
  

Samovrednotenje  Razumevanje Govorjenje 

Pisanje Evropska raven (*)  Slušno 
razumevanje 

Bralno 
razumevanje 

Govorno 
sporazumevanje 

Govorno 
sporočanje 

Angleški jezik 
 

(C2) 
Usposobljeni 

uporabnik 
(C2) 

Usposobljeni 
uporabnik 

(C1) 
Usposobljeni 

uporabnik 
(C1) 

Usposobljeni 
uporabnik 

(C1) 
Usposobljeni 

uporabnik 

Nemški jezik 
 

(C2) 
Samostojni 
uporabnik 

(C2) 
Samostojni 
uporabnik 

(C1) 
Samostojni 
uporabnik 

(C1) 
Samostojni 
uporabnik 

(C1) 
Samostojni 
uporabnik 

Italijanski jezik 
 

(A2) 
Samostojni 
uporabnik 

(A2) 
Samostojni 
uporabnik 

(A2) 
Samostojni 
uporabnik 

(A2) 
Samostojni 
uporabnik 

(A2) 
Samostojni 
uporabnik 

Hrvaški jezik  
(C2) 

Usposobljeni 
uporabnik 

(C2) 
Usposobljeni 

uporabnik 
(C1) 

Usposobljeni 
uporabnik 

(C1) 
Usposobljeni 

uporabnik 
(C1) 

Usposobljeni 
uporabnik 

 (*) Skupni evropski referenčni okvir za jezike 
  

Organizacijska in vodstvena 
znanja ter kompetence 

 Poslovodenje in organizacija, izkustvena vodstvena znanja (direktor v večjih proizvodnih in projektnih 
družbah), 

 Finančno in poslovno prestrukturiranje, 

 Strateško razmišljanje, organizacijske sposobnosti, 

 Finančni management investicijskih projektov in redne proizvodnje, 

 Digitalizacija v manjših in večjih družbah 

 Ciljna usmerjenost, obvladovanje rokov in sprememb, 

 Samoiniciativnost, sposobnost reševanja problemov, 

 Vodstvene kompetence, 

 Usposobljenost za člana NS in UO, 

 Priprava in izvajanje seminarjev in učnih delavnic, 

 Opravljenih več večtedenskih izobraževanj v okviru mednarodnih koncernov, kot so Financial 
Management I & II in Leadership I & II ter Branch Performance Excellence v ThyssenKrupp Academy 
(v obdobju 2013 - 2015). 

  

Tehnična znanja in 
kompetence 

Proizvodni procesi, metode in tehnike izboljšav učinkovitosti (World Class Manufactoring), sistem vodenja 
kakovosti (TÜV Academy) 

  

Računalniška znanja in 
kompetence 

Uporabniško poznavanje poslovnih informacijskih sistemov 

  

Druga znanja in 
kompetence 

Pogajalske tehnike, projektno vodenje, sistemi vodenja kakovosti, predstavitve, timsko delo, poslovna 
učinkovitost, ciljna prodaja, pospeševanje ustvarjalnosti in inovativnosti 

  

Hobiji Različni športi, zgodovina, inovativnost 

  

Vozniško dovoljenje Izpit kategorije A in B 
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Priloge  

Izobraževanje Overovljena potrdila o doseženi izobrazbi: 

 Diploma - Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani 

 Magisterij - Ekonomska fakulteta v Ljubljani, Univerza v Ljubljani 

 Doktorska disertacija - Ekonomska fakulteta v Ljubljani, Univerza v Ljubljani 

 


