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OSEBNI PODATKI Tomaž Štokelj 

 

 

 

 

 

Državljanstvo Slovensko  

 

 

DELOVNE IZKUŠNJE   

 

 
 

1.11. 2021 - GEN-I d.o.o. 

Direktor strateškega upravljanja portfeljev 

• Postavitev strategij razvoja strateškega upravljanja portfeljev skupine GEN-I; 

• Vodenje spremljanja in analize uresničevanja strategij strateškega upravljanja portfeljev; 

• Vodenje strateški projektov skladno z razvojnimi cilji skupine GEN-I 

• Razvoj področja Emobilnosti 

 

1.2. 2017 – 31.10. 2021 Energetske storitve in svetovanje Tomaž Štokelj s.p 

Samostojni podjetnik 

• Različna dela in svetovalne storitve na področju učinkovite rabe energije, energetskega 
pogodbeništva, upravljanja z energijo in obnovljivih virov energije, organizacije upravljanja portfeljev  
ter vodenje raznih projektov za večje gospodarske družbe. 

• Postavitev družbe GGE Italija s.r.l. in razvoj aktivnosti družbe GGE na področju učinkovite rabe 
energije in energetskega pogodbeništva na Italijanskem trgu. 

• Vodenje zasnove in projektiranja razvojnega centra energetskih prihodnosti GEN-I (plus energijski 
poslovni objekt) ter razširitve in energetske sanacije poslovne stavbe v NG. 

 

1.1. 2002 - 31.1. 2017 Holding slovenske elektrarne  d.o.o.  

Izvršni direktor trženja 

• Postavitev sektorja in ekipe iz nič ter njegovo vodenje 

• Odgovoren za prodajo električne energije in sistemskih storitev skupine HSE ter trgovanje z EE in 
ostalimi produkti kot so CO2, CER, plin, RECS certifikati in potrdila o izvoru.  

• Sodelovanje pri vzpostavitvi trga z električno energije v Sloveniji in EU 

• Postavitev in razvoj analitske službe, ki je poleg podpore trgovanju izvajala tudi analize obratovanja 
in donosnosti posameznih projektov. 

• Skrb za prenos znanj med sektorjem trženja in sektorjem proizvodnje ter optimalno angažiranje 
proizvodnih virov skupine HSE 

• Sodelovanje pri vrednotenju investicij in ostalih pomembnejših razvojnih ter ostalih projektih skupine 
HSE. 

• Opravljanje funkcij direktorja oziroma predsednika upravnega odbora v več trgovalnih družbah, ki jih 
je HSE odprl v tujini za potrebe trgovanja ter člana upravnega odbora termoelektrarne toplarne TEC 
Rousse, bolgarija, v kateri je bil HSE večinski lastnik in je bila nato uspešno prodana. 
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1998 - 2001 Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani  

Asistent na fakulteti za elektrotehniko,  

• Izvajanje pedagoškega procesa, vodil vaje iz predmetov Dinamika elektroenergetskih sistemov, 

Elektroenergetski pretvorniki in elektrarne ter Energetika v industriji na univerzitetnem študiju 

elektrotehnike, pri čemer pridobil dragocene izkušnje za delo z ljudmi in prenašanje znanj. 

 

1996 -2001 Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani – Mladi raziskovalec 

Status mladega raziskovalca za zaposlene v industriji 

• Raziskovalno delo na področju optimizacije obratovanja hidroelektrarn, delovanja trga z električno 

energijo in optimalnega poslovanja proizvodnih podjetij v tržnih razmerah, to pa so bile tudi teme 

magistrske naloge in doktorske disertacije.  

• Kombinacija dela v Laboratoriju za elektroenergetske sisteme pod vodstvom prof. dr. Ferdinanda 

Gubine ter dela na Soških elektrarnah Nova Gorica ter povezava praktičnih znanj sodelavcev na SENG 

z novimi raziskovalnimi metodami in uporabo le teh v praksi.  

 

1995 -2001 Soške elektrarne Nova Gorica 

Inženir v oddelku razvoja in izgradenj 

• Sodelovanje na razvojnih projektih podjetja in spoznavanje tehničnih karakteristik in obratovalnih 

lastnosti različnega tipa hidroelektrarn. 

 

OSTALE DELOVNE IZKUŠNJE 

 

2017 - 2017 Direktor GGE Italia s.r.l., Italija; 

2006 - 2017 Direktor HSE Adria d.o.o., Hrvaška; 

2007 - 2017 Vodja podružnice HSE Praga, Češka; 

2008 - 2017 Direktor HSE MAK ENERGY DOOEL, Makedonija; 

2007 - 2015 Predsednik upravnega odbora HSE Italia, Italija; 

2008 - 2013 Vodja podružnice HSE Bratislava, Slovaška; 

2006 - 2012 Direktor HSE Hungaryy Kft, Madžarska; 

2008 - 2012 Predsednik NS Soške elektrarne Nova Gorica; 

2008 - 2010 Član Upravnega odbora termoelektarne toplarne Toplifikatskia Rousse AD, Russe, Bolgaria; 
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2001 – 2001 Vodja skupine zadolžene za pripravo trgovalnih aktivnosti HSE in prodajo proizvodnje družb 

skupine HSE za leto 2002. 

 

 

  

 

 
IZOBRAŽEVANJE IN 
USPOSABLJANJE   

 

1998 – 2001 Fakulteta za Elektrotehniko – Univerza v Ljubljani (doktorat znanosti); 

1995 - 1998 Fakulteta za Elektrotehniko – Univerza v Ljubljani (podiplomski magistrski študij); 

1988 - 1995 Fakulteta za Elektrotehniko – Univerza v Ljubljani (univerzitetni diplomiran inženir elektrotehnike); 

 
 
 
 

KOMPETENCE  

 

Materni jezik Slovenščina 

 

Drugi jeziki RAZUMEVANJE  GOVORJENJE  PISNO SPOROČANJE  

Slušno razumevanje  Bralno razumevanje  
Govorno 

sporazumevanje  
Govorno sporočanje   

Angleški jezik C1 C2 C1 C1 C1 

 Business English Certificate Vantage 

Italijanski jezik C2 C2 C2 C1 B2 

Hrvaški jezik C1 C1 C1 C1 B2 

Srbski jezik C1 C1 C1 C1 B2 

Nemški jezik A1 A1 A1 A1 A1 

      

 

Komunikacijske kompetence • Sposobnost nastopanja pred večjo publiko; 

• Izvedena številna predavanja in strokovne predstavitve; 

• Sposobnost strnjenega podajanja informacij; 

• Dolgoletne izkušnje iz vodenja pogajanj ter opravljena izobraževanja (Harvardska šola 
pogajanj v organizaciji podjetja ECDR). 

 

Organizacijske/vodstvene 
kompetence 

• Samoiniciativnost in sposobnost reševanja kompleksnih problemov; 

• Ciljna usmerjenost; 

• Sposobnost motiviranja sodelavcev; 

• Organizacijske sposobnosti in učinkovito vodenje sestankov ter delegiranje nalog; 

• Vodenje poslovnih subjektov v mednarodnem okolju; 

• Strateško razmišljanje; 

• Vodenje in organizacija dela visoko izobraženih ekip; 

• Pridobljen certifikat ZNS in usposobljenost za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta in 
upravnega odbora: 

• Predsednik kajak kluba Soške elektrarne. 

 
 

Strokovne kompetence 
kompetence 

• Dobro poznavanje elektroenergetskega sistema in trga z električno energijo; 
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• Poznavanje proizvodnih objektov in njihovega delovanja 

• Bogate izkušnje s področja trgovanja in prodaje energije končnim odjemalcem; 

• Poznavanje zakonodaje na energetskih trgih 

• Energetska tranzicija, zeleni prehod ter Emobilnost 

 
 

Računalniške kompetence • Dobro obvladovanje Microsoft orodij (Word, Excel, PowerPoint) ter programiranje (Matlab). 

 
 

Vozniško dovoljenje ▪ B, C, E, G, H 
 

DODATNI PODATKI   

 

Objave 

Predstavitve 

Priznanja in nagrade 

Članstva 

 

Glavne objave so navedene v priloženem bibliografskem izpisu iz sistema COBISS; 

Številne predstavitve na raznih strokovnih konferencah in združenjih; 

Bedjaničeva nagrada za magisterij; 

Član delovne skupine za razvoj trga EE združenja Eurelectric, član EFET TF SEE, član upravnega 
odbora EZS. 

 

PRILOGE   

 

 ▪ Kopija diplome in drugih potrdil o izobrazbi; 

▪ Izpis objav iz sistema COBISS; 

▪ Potrdila o izobraževanjih. 

▪ Osebni profil 

▪ Vrline 
 

 


