
Stran1/3- Življenjepis  
Uroš Podobnik  

 

 

  
 

  

 

Europass  
življenjepis  

 

  

Osebni podatki  

Priimek / Ime Uroš Podobnik 
  

Državljanstvo Slovensko  
  

  

  

 
Delovne izkušnje 

  

  

 
Obdobje 

 
Od novembra 2020 dalje 

Zaposlitev ali delovno mesto Poslovni direktor, član poslovodstva 

Glavne naloge in pristojnosti Član poslovodstva zadolžen za upravljanje s človeškimi viri,  pravne zadeve in korporativno 
upravljanje, nabavo, korporativno varnost, upravljanje tveganj, notranjo revizijo, skladnost poslovanja, 
glavno pisarno in arhiv, za področje vertikalne integracije in korporativno upravljanje družb v skupini. 

Naziv in naslov delodajalca HSE d.o.o., Koprska ulica 92, Ljubljana 

Vrsta dejavnosti ali sektor Proizvodnja in prodaja električne energije 

 
 

 

Obdobje Od junija 2019 dalje 

Funkcija Član nadzornega odbora družbe 

Glavne naloge in pristojnosti Nadzorovanje poslovanja družbe in dela poslovodstva  

Naziv in naslov delodajalca Metropolitana, družba za storitve, d.o.o., Mačkova ulica 6, Ljubljana 

Vrsta dejavnosti ali sektor Upravljanje nepremičnin, gozdarstvo 

  

 
Obdobje 

 
Od septembra 2015 do oktobra 2020 

Zaposlitev ali delovno mesto Izvršni direktor sektorja za splošne zadeve, pomočnik poslovodstva (od maja 2020), vodja 
korporativnega upravljanja v skupini HSE 

Glavne naloge in pristojnosti Vodenje in koordinacija službe korporativnega upravljanja, pravne pisarne, kadrovske službe, glavne 
pisarne ter arhiva, službe nabave, pogajanja s socialnimi partnerji, vodenje arbitražnih postopkov 
Opravljanje funkcije nadzora kot predstavnik delodajalca v nadzornih organih. 

Naziv in naslov delodajalca HSE d.o.o., Koprska ulica 92, Ljubljana 

Vrsta dejavnosti ali sektor Proizvodnja in prodaja električne energije 
 

  

Obdobje Od julija 2011 do avgusta 2015 

Zaposlitev ali delovno mesto Svetovalec uprave, Direktor pravnega in splošnega sektorja, vodja skladnosti poslovanja s predpisi 

Glavne naloge in pristojnosti Vodenje pravnih, kadrovskih in splošnih poslov družbe, nadzorovanje hčerinskih družb 

Naziv in naslov delodajalca Triglav Skladi, d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana 

Vrsta dejavnosti ali sektor Upravljanje vzajemnih skladov in individualno upravljanje premoženja vlagateljev 
  

 
Obdobje 

 
Od maja 2009 do junija 2011 

Zaposlitev ali delovno mesto Odvetniški kandidat, Odvetnik  

Glavne naloge in pristojnosti Zastopanje strank in svetovanje strankam predvsem na področjih: korporacijsko pravo, konkurenčno 
pravo, insolvenčno pravo, telekomunikacijsko pravo, finančno pravo, drugo gospodarsko pravo. 
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Naziv in naslov delodajalca Miro Senica in odvetniki, d.o.o., Barjanska cesta 3, Ljubljana 

Vrsta dejavnosti ali sektor Odvetništvo 

 
Obdobje 

 
Od januar 2009 do aprila 2009 

Zaposlitev ali delovno mesto Vodja projektov 

Glavne naloge in pristojnosti Sodelovanje na projektih in vodenje projektov na področju korporacijskega prava, korporativnega 
upravljanja, vodenje postopkov prevzema sodelovanje pri projektih korporacijskih financ in 
investicijskega bančništva drugo, finančno pravo. 

Naziv in naslov delodajalca Poteza podjetniške finance, d.o.o., Železna cesta 18, Ljubljana 

Vrsta dejavnosti ali sektor Finančni sektor 

 
Obdobje 

 
Od decembra 2004 do decembra 2008 

Zaposlitev ali delovno mesto Pravnik 

Glavne naloge in pristojnosti Sodelovanje na projektih in vodenje projektov na področju korporacijskega prava, korporativnega 
upravljanja, vodenje postopkov prevzema sodelovanje pri projektih korporacijskih financ in 
investicijskega bančništva, drugo finančno pravo. 

Naziv in naslov delodajalca Poteza Skupina, d.d., Železna cesta 18, Ljubljana 

Vrsta dejavnosti ali sektor Borzno posredništvo, drug finančni sektor 

 
 

Izobraževanje in usposabljanje 

  

  

Obdobje Od oktobra 1999 do novembra 2004.  

Naziv izobrazbe in / ali nacionalne 
poklicne kvalifikacije 

Univerzitetni diplomirani pravnik 

Glavni predmeti / pridobljeno znanje in 
kompetence 

Pravna izobrazba po univerzitetnem programu, diploma »cum laude« 

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

Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta 

Stopnja izobrazbe po nacionalni ali 
mednarodni klasifikacijski lestvici 

VII. stopnja 

  

  

Obdobje Od septembra 1995 do junija 1999.  

Naziv izobrazbe in / ali nacionalne 
poklicne kvalifikacije 

Gimnazijski maturant, zlati maturant 

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

Škofijska klasična gimnazija, Ljubljana 

Stopnja izobrazbe po nacionalni ali 
mednarodni klasifikacijski lestvici 

V. stopnja 

 
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  C2 
usposobljeni 

uporabnik 
C2 

usposobljeni 
uporabnik 

C2 
usposobljeni 

uporabnik 
C2 

usposobljeni 
uporabnik 

C2 
usposobljeni 

uporabnik 

Nemščina  A2 
Osnovni 

uporabnik 
A2 

Osnovni 
uporabnik 

A2 
Osnovni 

uporabnik 
A2 

Osnovni 
uporabnik 

A2 
Osnovni 

uporabnik 
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Hrvaščina  B2 
Samostojni 
uporabnik 

B2 
Samostojni 
uporabnik 

B1 
Samostojni 
uporabnik 

B1 
Samostojni 
uporabnik 

B2 
Samostojni 
uporabnik 

 (*) Skupni evropski referenčni okvir za jezike 

  

Socialna znanja in kompetence Komunikacijske in vodstvene veščine kot rezultat dolgoletnega dela s strankami ter strokovnega 
usposabljanja, sposobnost motiviranja sodelavcev, ciljna usmerjenost.   

  

Organizacijska znanja in 
kompetence 

  Vodenje kompleksnih projektov s pravnega in poslovnega področja, sposobnost sprejemanja 
  odločitev, pogajalske sposobnosti, delegiranje nalog med širšo ekipo, ekipno delo, matrična   
   organizacija dela. 
    
 

Računalniška znanja in kompetence Poznavanje okolja Microsoft Office, aplikacij za delo in sestanke na daljavo, procesi e-poslovanja, e-
arhiviranja, podpora implementaciji različnih IT rešitev.   

  

Druga znanja in kompetence Vpisan v imenik odvetnikov (2010/2011) 
 
Pravniški državni izpit (2008) 

 Strokovni izpit iz upravnega postopka (2008) 

 Državni izpit iz javne uprave (2007) 

 Strokovni izpit za borznega posrednika (2006) 

 Sodeloval na številnih seminarjih, delavnicah in konferencah na temo korporativnega upravljanja, 
gospodarskega in finančnega prava, skladnosti poslovanja s predpisi in drugih. 

  

Vozniško dovoljenje B kategorije 
  

Priloge / 

 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/sl

