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Delovne izkušnje  

Obdobje Od februarja  2014 do julija 2019 

Zaposlitev ali delovno mesto Svetovalec direktorja za Učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije 

Glavne naloge in pristojnosti - koordinacija dela z Resalto (prej GGE),  hčerinskim podjetjem Energetike Ljubljana  
- planiranje, koordinacija in izvajanje storitev na področjih učinkovite rabe energije in obnovljivih 

virov energije 
- izvajanje trženjskih aktivnosti s ključnimi kupci storitev  in izvajanje ukrepov učinkovite rabe 

energije in obnovljivih virov energije 
- sodelovanje z MOL in Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske regije na področju učinkovite 

rabe energije 
 

Naziv in naslov delodajalca Javno podjetje Energetika Ljubljana d. d., Verovškova 62, 1000 Ljubljana 
  

Obdobje Od septembra  2010  do  januarja. 2014 
Zaposlitev ali delovno mesto Direktor področja Storitve za uporabnike, Energetika Ljubljana 
Glavne naloge in pristojnosti - načrtovanje in usklajevanje delovno – procesnih funkcij podjetja  

- izvajanje storitev s področja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije 
- izdajanje soglasij na vloge strank v upravnih postopkih, soglasij za posege v prostor, izdaja 

energetskih soglasij za priklope na plinovodno in toplovodno omrežje, podpisovanje pogodb o 
dostopu do distribucijskega omrežja 

- priprava in podpisovanje pogodb za prodajo plina na omrežju Energetike Ljubljana in tujih 
omrežjih 

- priprava in podpisovanje pogodb za prodajo toplote, pare in hladu 
- izdelava poslovnih paketov za uporabnike, oglaševanje in izvedba akcij za uporabnike 
- izvajanje procesa obračuna, reševanja reklamacij in spremljanje neplačil 
- svetovanje odjemalcem glede priključitve in dostopa do distribucijskega omrežja 

 
Naziv in naslov delodajalca Javno podjetje Energetika Ljubljana d. d., Verovškova 62, 1000 Ljubljana 

  
 

Obdobje 
 
Od marca  2006  do avgusta  2010 

Zaposlitev ali delovno mesto Predsednik uprave Elektro Ljubljana d. d. 
Glavne naloge in pristojnosti - vodenje in razvoj družbe  

- sprejemanje poslovnih odločitev in ključnih letnih dokumentov (poslovni načrt, letno poročilo)  
- izvrševanje sklepov skupščine in nadzornega sveta družbe 
- sprejemanje odločitev o poslovanju družbe, odločanje o razpolaganju s premoženjem družbe 
- določanje notranje organiziranosti in sistemizacije delovnih mest družbe 
- sprejemanje splošnih aktov in organizacijskih predpisov 

 

mailto:mirko@marincic-si.eu


Naziv in naslov delodajalca   Elektro Ljubljana d. d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana 
  

 
 

Obdobje 

 
 
Od septembra. 2005 do  marca 2006 

Zaposlitev ali delovno mesto Zastopnik družbe  Elektro Ljubljana d. d. 
Glavne naloge in pristojnosti 

 
 
 

- vodenje in zastopanje družbe v pravnem prometu s tretjimi osebami, pred sodišči in drugimi 
organi ter odgovornost za zakonitost dela družbe 

Naziv in naslov delodajalca Elektro Ljubljana d. d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana 
 
 

Obdobje Od  junija 2001  do septembra  2005 
Zaposlitev ali delovno mesto Pomočnik izvršnega direktorja OE DEE za območje Ljubljana mesto 
Glavne naloge in pristojnosti - vodenje distribucijske enote Ljubljana mesto 

- koordinacija dela distribucijske enote Ljubljana mesto 
- izvedba notranje kontrole projektne dokumentacije, izvedba plana investicij, izvedba internih 

tehničnih pregledov objektov 
- izdajanje soglasij na vloge strank v upravnih postopkih, soglasij za posege v prostor, izdaja 

elektroenergetskih soglasij, podpisovanje pogodb o dostopu do distribucijskega omrežja 
- koordinacija odnosov z odjemalci in lokalnimi skupnostmi 

 
 

Naziv in naslov delodajalca Elektro Ljubljana d. d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana 
  

 
Obdobje Od  julija  1999  do  maja  2001  

Zaposlitev ali delovno mesto Vodja službe kakovosti 
Glavne naloge in pristojnosti - koordinacija aktivnosti za pridobitev in vzdrževanje sistema kakovosti  po standardu ISO 9001 

- planiranje in vodenje procesa notranjih presoj sistema kakovosti po organizacijskih enotah 
- priprava gradiv o delovanju sistema kakovosti 
- planiranje in vodenje procesa notranjih presoj sistema kakovosti po organizacijskih enotah 
- izvajanje nadzora odprave neskladnosti in izvajanje korektivnih ukrepov 

 
Naziv in naslov delodajalca Elektro Ljubljana d. d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana 

  
  

Obdobje Od  marca  1999  do  junija  1999 
Zaposlitev ali delovno mesto Vodja oddelka za razvoj  

Glavne naloge in pristojnosti - vodenje in organiziranje dela v oddelku 
 

Naziv in naslov delodajalca Elektro Ljubljana d. d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana 
 

 
 

Obdobje Od  septembra  1997  do  februarja  1999 
Zaposlitev ali delovno mesto Diplomirani inženir v razvoju  
Glavne naloge in pristojnosti - izdelava projektne dokumentacije za elektroenergetske objekte 

- izdelava elektroenergetskih analiz, investicijske in tehnične dokumentacije 
 



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

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška 25, Ljubljana 

 
 

Obdobje 

 
Od  1997  do  2001 

Naziv izobrazbe in /ali nacionalne 
poklicne kvalifikacije 

Magister znanosti 

Glavni predmeti / pridobljeno znanje in 
kompetence 

Organizacija proizvodnje 
Naslov magistrske naloge: Modela trga električne energije 
 

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

Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Kranj 

 
 

 

Obdobje 2000   
Naziv izobrazbe in / ali nacionalne 

poklicne kvalifikacije 
Strokovni izpit za elektro stroko za področje elektrotehnike 

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

Inženirska zbornica Slovenije 

 
 

 

Obdobje 2001 
Naziv izobrazbe in / ali 

nacionalne poklicne kvalifikacije 
Strokovni izpit iz upravnega postopka 

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

Inštitut za javno upravo, Pravna fakulteta v Ljubljani 

 
 

Obdobje 

 
 

  2006  
Naziv izobrazbe in /ali nacionalne 

poklicne kvalifikacije  
Usposobljenost za člana nadzornih svetov ali upravnih odborov družb 

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

Nebra, Dunajska 122, 1000 Ljubljana 

  
Obdobje 2009  

Naziv izobrazbe in /ali nacionalne 
poklicne kvalifikacije 

Usposobljenost za varno in zdravo delo in varstvo pred požarom 

 
 
 
 
 

Izobraževanje in usposabljanje 

 

  
Obdobje Od  1991 do 1997 

Naziv izobrazbe in /ali nacionalne 
poklicne kvalifikacije 

Univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike 
 

Glavni predmeti / pridobljeno znanje in 
kompetence 

Splošno znanje iz elektrotehnike 
Naslov diplomske naloge: Tehnični vidiki uporabe izoliranih vodnikov na srednjenapetostnih 
nadzemnih vodih 
 



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

 
 

Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja,  2000 Maribor 

Obdobje 2014 
Naziv izobrazbe in /ali nacionalne 

poklicne kvalifikacije 
Certifikat  Evropski energetski menedžer 

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

Institut Jožef Stefan, Center za energetsko učinkovitost, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana 

 
 

Znanja in kompetence 
  

Materni jezik(i) Slovenščina 
  

Drug(i) jezik(i)  

Samovrednotenje  Razumevanje Govorjenje Pisanje 

Evropska raven (*)  Slušno razumevanje Bralno razumevanje Govorno 
sporazumevanje 

Govorno sporočanje  

Angleščina  
B2 Samostojni 

uporabnik B2 Samostojni 
uporabnik B2 Samostojni 

uporabnik B2 Samostojni 
uporabnik B2 Samostojni 

uporabnik 

 (*) Skupni evropski referenčni okvir za jezike 

  

Socialna znanja in kompetence - veščine interaktivnega komuniciranja  
- delovanja v timu 
- trženjske kompetence, razvoj in trženje produkta in storitev 
 

  

Organizacijska znanja in 
kompetence 

- vodenje in pogajanje 
- projektno vodenje timov  
- načrtovanju na področjih poslovanja, investicij in financ 
 
 

Računalniška znanja in kompetence - dobro poznavanje računalniškega paketa MS Office 
- poznavanje in občasno delo z ACAD orodjem 
 

  

  
  

Druga znanja in kompetence - Aktiven član GEODE – Evropskega združenja distributerjev plina in elektrike 
- Aktiven član GZS – Energetska zbornica Slovenije 
- Član Sveta EIMV – Elektro inštituta Milan Vidmar 
- Član nadzornega sveta podjetja Informatika d.d. 
- Član nadzornega sveta podjetja Stelkom d.d. 
- Predsednik nadzornega sveta Elektro Slovenije d.o.o. 
 

  

Vozniško dovoljenje A, B, C, E k B, F  kategorije 
Izpit za voditelja čolna 

  
 

    


