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Delovne izkušnje  
  

Obdobje 
Zaposlitev  

Glavne naloge 
Naziv delodajalca 

 
Obdobje 

2017- 
Ravnatelj na OŠ Ljubno ob Savinji 
Naloga s področja vodenja ,organizacije in menedžmenta 
OŠ Ljubno ob Savinji, Cesta v Rastke 10, 3333 Ljubno ob Savinji 
 
2010-2017 

Zaposlitev ali delovno mesto Ravnatelj in predavatelj Višje strokovne šole Slovenj Gradec 
Predavatelj rednim in izrednim študentom na VSŠ 

Glavne naloge in pristojnosti Naloga s področja vodenja,organizacije in menedžmenta  

Naziv in naslov delodajalca Šolski center Slovenj Gradec, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec 

Obdobje 1997-2010 

Zaposlitev ali delovno mesto Profesor ekonomskih predmetov in predavatelj na višji šoli ne rednem in izrednem študiju 

Glavne naloge in pristojnosti Delo predavatelja in organizacija ter sodelovanje s podjetji in zavodi 

Naziv in naslov delodajalca Šolski center Slovenj Gradec, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec 

Obdobje 
Zaposlitev ali delovno mesto 

1993-1995 
Kramer Vera, s. p in Kramer`s d. o. o. 

Glavne naloge in pristojnosti   Vodja nabave in prodaje za slovenski in jugoslovanski trg 

Naziv in naslov delodajalca   Prešernova 25, 3330 Mozirje, Slovenija 

Obdobje   1995-1997 

Pogodbena zaposlitev Zavarovalni agent -pogodbenik 

Glavne naloge in pristojnosti Sklepanje zavarovanj in izobraževanje zastopnikov 

Naziv in naslov delodajalca    Zavarovalnica Maribor d.d.  

  



  
 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Izobraževanje in usposabljanje  
  

Obdobje 2005 - 2007 

Naziv izobrazbe in / ali nacionalne 
poklicne kvalifikacije 

Magister ekonomskih znanosti  

Glavni predmeti / pridobljeno znanje in 
kompetence 

Organizacija in menedžment 

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

EPF Maribor  

Stopnja izobrazbe po nacionalni ali 
mednarodni klasifikacijski lestvici 

8 (I. raven) 

Obdobje 1992 - 1996 

Naziv izobrazbe in / ali nacionalne 
poklicne kvalifikacije 

Univerzitetni diplomiran ekonomist – smer marketing 

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

Univerza v Mariboru, EPF Maribor, Razlagova 20, 2000 Maribor  

Stopnja izobrazbe po nacionalni ali 
mednarodni klasifikacijski lestvici 

7 (II. raven) 

Obdobje 1986- 1989 

Naziv izobrazbe in / ali nacionalne 
poklicne kvalifikacije 

Strojni tehnik, tehnolog in energetik, ŠC Velenje 

  

Druga izobraževanja 
 

 
Znanja in kompetence 

Orodjar,  Vzgojitelj predšolskih otrok. 

  

Materni jezik(i) slovenščina 
  

Drug(i) jezik(i)  

Samovrednotenje  Razumevanje Govorjenje Pisanje 

Evropska raven (*)  Slušno razumevanje Bralno razumevanje Govorno 
sporazumevanje 

Govorno sporočanje  

angleščina   C1  C1  C2  C1  C1 

nemščina   A1  A2  A1  A2  A1 

hrvaščina   C1  C1  C1  C1  C1 

  

  



  
 

Organizacijska in menedžerska  
znanja in kompetence, ter projektno 

delo 

• Kot ravnatelj sem organiziral in vodil delo na višji šoli v skladu z zakonskimi opredelitvami, sedaj na 
OŠ. 

• Sodelujem pri kadrovskih in finančnih zadevah in izvedbi le-teh. 

• Sem organizator številnih predstavitev, prireditev, izobraževanj in posvetov. 

• Izgradil sem mrežo za praktično izobraževanje na SŠ in VSŠ v letih od 1998 -2017. 

• Vodim sem/ in organiziral mednarodne projekte na višji šoli v sodelovanju z delodajalci in domačimi 
ter tujimi univerzami 

• Sem soavtor programa Ekonomist za višješolsko strokovno izobraževanje. 

• Sem soavtor programa Računovodja za višješolsko strokovno izobraževanje. 

• Sem član različnih upravnih odborov društev (predsednik nadzornega sveta RD Ljubno…). 

• Sem član Regijskega študijskega središča v Celju. 

• 12 let sem bil član različnih delovnih teles v Občini Mozirje (predsednik odbora za podjetništvo in 
turizem…) 

•  Verificiran notranji presojevalec za kakovost. 

• Sodelujem s podjetji v najrazličnejših projektih. 

• Sem recenzent različnih učbenikov (Poslovna logistika, Nabava, Ekonomija).  

• Bil sem član Podjetniškega foruma MOSG. 

• Bil sem član konzorcija Višjih strokovnih šol in se aktivno vključeval v delo Skupnosti višjih 
strokovnih šol Slovenije. 

• Bil sem član in vodja mendnarodnega projekta Leonardo de Vinchi, Erasmus, Erasmus+. 

• Sodeloval sem  pri mednarodni izmenjavi predavateljev  v okviru programov Erasmus in Erasmus+. 

• Pod mojim vodstvom je Višja šola Slovenj Gradec pridobila nacionalno priznanje Jabolko kakovosti 
2012 (podelila sta ga Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Center RS za 
mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja za najboljše projekte v kategorijah 
programa Vseživljenjsko učenje 

• Pod mojim vodstvom je Višja šola pridobila priznanja Q-VIZ za vzgojno-izobraževalni zavod z 
družbeno odgovorno vizijo, ki ga podeljuje revija GV Planet. 

• Na znanstveni konferenci z mednarodno udeležbo, ki jo je izvajala Visoka šola za turizem iz 
Portoroža sem bil v letih 2010 in 2011 član programskega odbora in vodja sekcije za management. 

• Sodeloval sem v projektu IMPLETUM. 

• Sodeloval sem v projektu BuiltPHE. 

• Sodeloval sem v projektu MDM (kot predavatelj). 

• Sodeloval sem v projektu Veter v laseh. 

• Sodeloval sem v projektu Od drevesa do zibelke (financiral ga je evropski kmetijski sklad). 

• Vodim projekt ICG. 

• Sodelujem v projektu MICRO:BIT(Financer Microsoft). 

• Udeležujem se različnih znanstvenih in mednarodnih konferenc, konferenc za kakovost in 

sodelujem kot zunanji svetovalec v različnih podjetjih, v katerih sem izvajal številne seminarje. 

• … 
  

Računalniška znanja in kompetence MS Office – Word, Exel, Power point; elektronska pošta, Moodle, SAOP… 
  

Vozniško dovoljenje A. B, G, H kategorija 
  

Dodatna znanja in sposobnosti • Imam licenco za nepremičninskega posrednika. 

• Imam opravljen izpit iz ZUP-a I in II stopnje. 

• Opravljen imam ravnateljski izpit in andragoško pedagoško izobrazbo. 

• Imam opravljen strokovni izpit za strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja. 

• Imam licenco za notranjega presojevalca. 

• Imam imenovanje za predmet Podjetništvo, Poslovna logistika in Poslovno komuniciranje. 
 

 

  



  
 

Znanstveno delo Nekaj naslovov referatov: -    Miselne ovire managementa. 
-    Mobing in konformizem - breme ali orodje slovenskih managerjev. 
- Mobing kot posledica konformističnega managementa. 
- Vpliv miselnih fiksacij managementa na kakovost v podjetju. 
- Mobing kot orodje managerjev - izziv ali breme 
- Konformistični management breme ali izziv sodobnega časa 
- SCM in dodana vrednost 
- Management preteklosti ali prihodnosti 
- Logistics costs-the price of bus transportations in selected eu countries, 
- Podjetno nagrajevanje in napredovanje zaposlenih.The enterprising 

rewarding and promoting employees, 
- … 

Razno • Bil  sem član organizacijskega odbora za državno prvenstvo v tehniki prodaje. 

• Bil sem mentor zmagovalcu iz poslovne matematike na državnem nivoju. 

• Bil sem mentor državnim prvakom v tehniki prodaje. 

• Sem član Študijske komisije na višji šoli. 

• Sem član Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti na višji šoli. 

• Bil sem član delovne skupine, ki je prenavlja višje šolske strokovne programe in se 
izobraževala v tujini (Danska, Finska..) 

• Bil sem član delovne skupine, ki je pripravljala kataloge-učne načrte za nov višje šolski 
program Organizator poslovanja. 

• Pripravil in napisal sem gradiva za različne predmete na za višji šoli. 

• Sem interdisciplinarno in didaktično usposobljen. 

• Sem mentor več diplomantom na višji strokovni šoli (več kot 140 diplomantom) 

• Udeležujem se raznih izobraževanj s področja ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti,  
E-izobraževanje, E- Moodle,  aktivnih vsebin s področja vodenja. 

• Dobil sem Vrunčeve plaketa za pedagoško delo, vodenje ter razvoj višje šole. 

• Na področju VIZ sem osvojil že vse nazive (mentor , svetovalec in svetnik). 

• Sem lastnik potrdila: Strokovnjak za pripravo projektov, sofinanciranih iz EU sredstev 

   Izdal sem že dve knjigi z aforizmi in pozitivističnimi mislimi, ki so bile prevedene še v nemški   in 
angleški   jezik. 

 

 … 

V letih 2010-2018 sem predaval v različnih projektih, na različnih seminarjih po podjetjih, na različnih mednarodnih in znanstvenih konferencah v 
Sloveniji in tujini.  
Sem komunikativen in ekstrovertiran, pozitiven, inovativen in usmerjen na rezultate. Znam dobro motivirati ljudi in time 
V letu 2019, sem vodil kot HOD (Head of delegation) v Lake Placid-ZDA smučarsko ekipo v okviru ICG projekta. Osvojili smo bronasto medaljo 
na svetovnih otroških zimskih igrah.  


