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Delovne izkušnje
Obdobje

december 2020 –

Zaposlitev ali delovno mesto

Poslovni direktor, član poslovodstva

Glavne naloge in pristojnosti

Član poslovodstva, odgovoren za finančno in računovodsko področje,
področje vertikalne integracije in upravljanje tveganj.

Naziv in naslove delodajalca

Holding Slovenske elektrarne d.o.o.
Koprska ulica 92
1000 Ljubljana

Dejavnost ali sektor

Elektrogospodarstvo

Obdobje

2016 - 2020

Zaposlitev ali delovno mesto

Namestnik direktorja

Glavne naloge in pristojnosti

Vodenje, usmerjanje in nadzor nad delom finančne službe, računovodske
službe, službe kontrolinga, kadrovske službe, službe spletne trgovine,
soodgovornost za vodenje službe za marketing in PR. Nadomeščanje
direktorja v njegovi odsotnosti, komunikacija z vsemi zunanjimi deležniki
(ministrstva, agencije, GJS), odgovornost za vertikalno in horizontalno
povezovanje, odgovornost za upravljanje s tveganji,…

Naziv in naslov delodajalca

ECE, Energetska družba d.o.o.
Vrunčeva 2a
3000 Celje

Dejavnost ali sektor

Elektrogospodarstvo

Obdobje

2013 – 2016

Zaposlitev ali delovno mesto

Samostojni podjetnik, direktor

Glavne naloge in pristojnosti

Svetovanje pri priskrbi virov financiranja, izterjava terjatev, upravljanje s
terjatvami, priprava poslovnih načrtov, priprava informacijskih
memorandumov, preučevanje finančne stabilnosti podjetij, finančno
prestrukturiranje družb, predavanje na seminarjih.

Naziv in naslov delodajalca

Podjetniško in poslovno svetovanje Marko Štrigl s.p.

Dejavnost ali sektor

Podjetniško svetovanje
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Obdobje

2012 – 2013

Zaposlitev ali delovno mesto

Vodja projektov in investicijskih nabav

Glavne naloge in pristojnosti

vodenje službe; zakoniti (so)zastopnik TEŠ v povezavi s pogodbami z
Evropsko investicijsko banko (EIB), Evropsko banko za obnovo in razvoj
(EBRD) in 5 bankami, ki so izdale poroštvo za posojilo EIB; član skupine
za izvedbo skrbnega pregleda v zvezi z možnostjo izvedbe projekta ČHE
Kozjak, član recenzijske komisije za pregled investicijskega programa HE
Brežice, koordinator izdelave revizije 5 investicijskega programa »postavitev
bloka 6 moči 600 MW v TE Šoštanj, član skupine za pripravo investicijskega
programa projekta MHE na reki Kraljuščici v BIH, član koordinacijske skupine
za pripravo strateškega razvojnega načrta družbe SRESA d.o.o., koordinator
skrbnega pregleda Termoelektrarne Trbovlje

Naziv in naslove delodajalca

Holding Slovenske elektrarne d.o.o.
Koprska ulica 92
1000 Ljubljana

Dejavnost ali sektor

Elektrogospodarstvo

Obdobje

2010 – 2012

Zaposlitev ali delovno mesto

Namestnik vodje ekonomskega dela projekta blok 6, vodja finančnega dela
projekta blok 6

Glavne naloge in pristojnosti

vodenje finančne skupine; zakoniti (so)zastopnik TEŠ v zvezi s
pogodbami z Evropsko investicijsko banko (EIB), Evropsko banko za
obnovo in razvoj (EBRD) in 5 bankami, ki so izdale poroštvo za posojilo
EIB; član skupine za financiranje bloka 6; Odgovorna oseba za komunikacijo
za bankami, ki financirajo projekt nadomestnega bloka 6; odgovorna oseba za
spremljavo in poročanje po finančnih pogodbah; Koordinator in so-izdelovalec
investicijskih programov »Postavitev nadomestnega bloka 6 moči 600 MW v
TE Šoštanj« revizija 3 in revizija 4, odgovorna oseba za spremljavo
eskalacijske formule, član pogajalskih skupin za usklajevanje dodatka 2,3 in 4
k pogodbi za dobavo glavne tehnološke opreme za blok 6 z Alstomom;
sodelovanje pri pripravi letnih in strateških poslovnih načrtih družbe;
sodelovanje pri pripravi letnih poročil družbe TEŠ.

Naziv in naslov delodajalca

Termoelektrarna Šoštanj d.o.o.
Cesta Lole Ribarja 18
33252 Šoštanj

Dejavnost ali sektor

Elektrogospodarstvo

Obdobje

2007 – 2010

Zaposlitev ali delovno mesto

Kontroler, član projektne skupine bloka 6 odgovoren za financiranje projekta

Glavne naloge in pristojnosti

Izdelava finančnih modelov, usklajevanje pogodb kot član pogajalske skupine
(Evropska investicijska banka-kredit 350 mio EUR, kratkoročni kredit 30 mio
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EUR, dolgoročni kredit 30 mio EUR), komunikacija z bankami, član projektne
skupine za kredit EBRD, član projektne skupine projekta-kurjenje biomase v
TEŠ (vodja ekonomskega dela), član projektne skupine projekta-izdelava
mavčnih plošč v TEŠ (vodja ekonomskega dela).
Naziv in naslov delodajalca

Termoelektrarna Šoštanj d.o.o.
Cesta Lole Ribarja 18
33252 Šoštanj

Dejavnost ali sektor

Elektrogospodarstvo

Izobraževanje in usposabljanje

Obdobje

2007 – 2015

Naziv izobrazbe in/ali
nacionalne poklicne kvalifikacije

Magister znanosti, smer poslovne finance in bančništvo

Glavni predmeti/pridobljeno
znanje in kompetence

Mikroekonomija (I. del), Podjetniška ekonomika (II. del), Poslovno upravljanje,
Optimiranje finančne funkcije podjetja, Makroekonomija, Vodenje finančnih
institucij, Informatika v finančnih institucijah, Mednarodne poslovne finance,
Finančno vodenje podjetja

Naziv in status ustanove, ki je
podelila diplomo ali spri evalo

Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor
Razlagova ulica 14, 2000 Maribor

Stopnja izobrazbe po nacionalni
ali mednarodni klasifikacijski
lestvici
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Obdobje

2002 – 2007

Naziv izobrazbe in/ali
nacionalne poklicne kvalifikacije

univerzitetni diplomirani ekonomist (7/2), smer finance in bančništvo

Glavni predmeti/pridobljeno

finance in bančništvo (osnove financ, monetarne teorije in monetarni sistemi

znanje in kompetence

podjetniških financ, finančni trg, bančna ekonomika, davčni sistemi in davčna
politika, mednarodne poslovne finance, finančno upravljanje in vodenje);
matematika (matematika (I. in II.), statistika, operacijske raziskave (I. in II.),
matematično statistične metode (I. In II.));
tuji jezik (Angleščina I.,II., III.);
pravo (gospodarsko pravo, pravo v finančnem poslovanju );
informatika (informatika, finančna informatika);
drugi (računovodstvo, stroškovno računovodstvo, organizacija in
management, uvod v ekonomsko teorijo I.,II., ekonomika podjetja, osnove
marketinga, komuniciranje v marketingu, ekonomska analiza in politika I., II.,
mednarodni ekonomski odnosi, teorije sistemov, sociologija, tehnološki
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sistemi in varstvo okolja, podjetniško planiranje in analiziranje, politika
podjetja in strateški management).
Naziv in status ustanove, ki je
podelila diplomo ali spri evalo

Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor
Razlagova ulica 14, 2000 Maribor

Stopnja izobrazbe po nacionalni
ali mednarodni klasifikacijski
lestvici
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Znanja in kompetence
Materni jezik

Slovenščina

Drugi jeziki
Samovrednotenje
Evropska

raven (*)

Razumevanje

Govorjenje

Pisanje

slušno razumevanje bralno razumevanje govorno razumevanje govorno sporočanje

Angleščina

C2 Usposobljeni C1 Usposobljeni C2 Usposobljeni C1 Usposobljeni C1 Usposobljeni
uporabnik
uporabnik
uporabnik
uporabnik
uporabnik

Nemščina

B1

A2

Osnovni
uporabnik

B1

A1

Osnovni
uporabnik

Hrvaščina

C1 Usposobljeni B2
uporabnik

Samostojni
uporabnik

C1 Usposobljeni C1 Usposobljeni B2
uporabnik
uporabnik

Samostojni
uporabnik

(*)

Socialna znanja in kompetence

Samostojni
uporabnik

Samostojni
uporabnik

A2

Osnovni
uporabnik

Skupni evropski referenčni okvir za jezike

kompetence vodenja (posledica vodenja velikega števila služb in ljudi)
komunikacijske veščine (posledica zahtev dosedanjega dela, ki vključuje
javno nastopanje v državnem zboru RS, na radijskih postajah, lokalih Tv,
predavanje na konferencah in seminarjih,…);
zmožnost delovanja v timu (rezultat sodelovanje v veliko projektih in
pogajalskih skupinah za usklajevanje in pripravo pogodb, koordinacija pri
pripravi investicijskih programov,…)
sposobnost empatičnega poslušanja, pridobljenega z usposabljanjem za
timsko delo.

Organizacijska znanja in
kompetence

Računalniška znanja

Sposobnost vodenja in pogajanja (vodenje velikega števila zaposlenih v
podjetju, vodenje in koordinacija velikega števila služb v podjetju, član veliko
projektnih in pogajalskih skupin, Skupna vrednost pogodb v katere sem bil
vključen kot član pogajalske ekipe presega 2 milijardi evrov), znanje
projektnega vodenja
Odlično poznavanje Microsoft Office, Adobe Acrobat Reader, spletni
brskalniki, kompetence odlično poznavanje baz podatkov, družabnih
omrežij,…
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Vozniško dovoljenje
Ostalo

B kategorija
Certifikat Združenja nadzornikov Slovenije
Član nadzornega sveta družbe Bodočnost Maribor d.o.o. julij 2018 – julij
2022
Član upravnega odbora Energetske zbornice Slovenije 2019-2023
Predsednik upravnega odbora Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO) –
julij 2016 – julij 2020
Član nadzornega sveta družbe Srednjesavske elektrarne d.o.o. (SRESA)
marec 2012 – oktober 2013 (1 leto 7 mesecev)
Podpredsednik nadzornega sveta družbe Premogovnik Velenje d.d. avgust
2012 – januar 2013 (6 mesecev)
Predsednik Košarkarskega kluba Elektra Šoštanj junij 2011 – junij 2013 (2 leti
1 mesec)
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