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Osebni podatki  

Ime in Priimek Rudolf Ogrinc 

Naslov Nova Vas 17, 4205 Preddvor, Slovenija 

Telefon Prenosni telefon:  +386 41 38 39 50  

Datum 22.10.2020 

E-pošta rudolf.ogrinc@gmail.com 
  

Državljanstvo slovensko 

 
 

Datum rojstva 18/4/63 

 
 

Spol moški 
  

Zaželena zaposlitev / zaželeno 
poklicno področje 

menedžment, komerciala, inženiring, svetovanje 

  

Delovne izkušnje  

 
Obdobje 

 
13/11/19 - 

Zaposlitev ali delovno mesto v.d. direktor Energetike Preddvor d.o.o. 
 

Glavne naloge in pristojnosti - vodenje podjetja 
finančno prestrukturiranje in saniranje podjetje 

- priprava postopkov in dokumentacije za prodajo lastniškega deleža podjetja 
- tekoča in nemotena dobava toplote odjemalcem, komunikacija s odjemalci 
- priprava zakonske dokumentacije . Agencija za energijo 
- načrtovanje in izvajanje tekočih del potrebnih za nemoteno poslovanje in obratovanje DOLB 
- zastopanje podjetja pri poslovanju z zunanjimi partnerji. 
 

Naziv in naslov delodajalca 
 
 
 

Vrsta dejavnosti ali sektor 
 

 

Energetika Preddvor d.o.o., 
Hrib 2B 
SI – 4205 Preddvor 
 
Energetika, podjetje za proizvodnjo in prodajo toplotne energije 

 
 

Obdobje 1/7/18 - 

Zaposlitev ali delovno mesto Vodenje Projektne enote– Pisarna za energetsko prenovo stavb, Direktorat za energijo 
(podsekretar) 
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Glavne naloge in pristojnosti - koordinacija ministrstev, ki bodo izvajala projekte energetske sanacije stavb v njihovem 
upravljanju 

- izvajanje projektov prenove stavb neposrednih proračunskih uporabnikov: pomoč pri pripravi     
razpisov, izpeljavi postopkov javno-zasebnega partnerstva, vrednotenje ponudb 

- priprava in izvajanje postopkov za črpanje kohezijskih sredstev za izvedbo projektov prenove 
stavb javnega sektorja - nadzor nad izvajanjem pogodb 

- vzpostavitev in vodenje evidence stavb osrednje vlade za namen energetskih prenov 
- sistemsko spremljanje projektov, doseganje obveznega letnega cilja glede prenove stavb, 

poročanje 
- prenos znanja in dobrih praks na celoten javni sektor (posodabljanje smernic za energetsko  

pogodbeništvo, izobraževanja vključenih v te projekte, ipd...) 
- oblikovanje sistemskih rešitev za vzpostavitev sheme finančnega mehanizma 
- opravljanje drugih najzahtevnejših nalog s področja dela Direktorata za energijo 

 

  

Naziv in naslov delodajalca 
 
 
 

Vrsta dejavnosti ali sektor 
 
 

Ministrstvo za infrastrukturo, 
Langusova ulica 4 
SI – 1000 Ljubljana 
 
energetika 
 

Obdobje 1/7/17 -30/6/18 

Zaposlitev ali delovno mesto Vodja sektorja za pravne in mednarodne energetske zadeve, Direktorat za energijo 
 

Glavne naloge in pristojnosti - vodenje, organiziranje in usklajevanje dela v sektorju 
- samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv 
- oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv s področja obnovljivih virov in  

energetske učinkovitosti na področju proizvodnje električne energije in s področja kohezijskih  
programov 

- vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte 
- opravljanje drugih najzahtevnejših nalog. 

 

Naziv in naslov delodajalca 
 
 
 

Vrsta dejavnosti ali sektor 
 

Ministrstvo za infrastrukturo, 
Langusova ulica 4 
SI – 1000 Ljubljana 
 
energetika 

Obdobje 9/1/17 -31/3/17 

Zaposlitev ali delovno mesto pogodbeno, zunanji strokovni sodelavec v HSE 
 

Glavne naloge in pristojnosti - priprava projekta Vertikalna integracija prodajnih podjetij v Sloveniji 
- raziskava trga prodaje energentov v Sloveniji 
- finančna analiza vseh ponudnikov energentov v Sloveniji 
- načini vstopanja na trge JV Evrope 
- ekonomske presoje združevanja v projektu Vertikalne integracije 
- prepoznava tveganj za izvedbo projekta Vertikalne integracije 
- svetovanje pri pridobivanju energetskih prihrankov 

 

Naziv in naslov delodajalca 
 
 
 

Vrsta dejavnosti ali sektor 
 

HSE, d.o.o. 
Koprska ulica 92 
SI – 1000 Ljubljana 
 
podjetje za proizvodnjo in prodajo električne energije 
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Obdobje 
 

Zaposlitev ali delovno mesto 

 
Glavne naloge in pristojnosti 

1/10/15 -9/9/2016 

prokurist, pomočnik direktorja ECE d.o.o.  

 
- vodenje podjetja 
- pospeševanje prodaje energentov 
- zadrževanje in pridobivanje novih kupcev 
- iskanje novih poslovnih priložnosti 
- načrtovanje, izvajanje projektov, produktni vodja 
- finančno spremljanje projektov, planiranih stroškov 
- skrb za usposabljanje in razvoj zaposlenih 
- izvajanje poslovnih in kadrovskih pooblastil 
- zagotavljanje ekonomičnega in rentabilnega poslovanja 
- zastopanje podjetja pri poslovanju s tujimi partnerji 

Naziv in naslov delodajalca 
 
 
 

Vrsta dejavnosti ali sektor 
 

ECE, d.o.o. 
Vrunčeva ulica 2a 
SI – 3000 Celje 
 
podjetje za prodajo energentov 

Obdobje 6/5/13 -30/9/15 

Zaposlitev ali delovno mesto 
 

Glavne naloge in pristojnosti i 

direktor Elektro Gorenjska Prodaja, d.o.o. 
 
- vodenje podjetja 
- pospeševanje prodaje električne energije 
- pridobivanje novih kupcev 
- iskanje novih poslovnih priložnosti – novi produkti, novi modeli 
- načrtovanje, izvajanje projektov 
- finančno spremljanje  
- izvajanje poslovnih in kadrovskih pooblastil 
- skrb za usposabljanje in razvoj zaposlenih 
- zagotavljanje ekonomičnega in rentabilnega poslovanja 
- zastopanje podjetja pri poslovanju s tujimi partnerji 

Naziv in naslov delodajalca 
 
 
 

Vrsta dejavnosti ali sektor 
 

Elektro Gorenjska Prodaja, d.o.o. 
Mirka Vadnova 3 
SI – 4000 Kranj 
 
podjetje za prodajo električne energije 

Obdobje 1/1/11 -5/5/13 

Zaposlitev ali delovno mesto vodja enote za proizvodnjo, namestnik direktorja 

Glavne naloge in pristojnosti - pospeševanje gradenj proizvodnih naprav električne energije – lastne investicije 
- pospeševanje gradenj proizvodnih naprav električne energije – trg 
- načrtovanje, usmerjanje in usklajevanje služb znotraj enote 
- načrtovanje, izvajanje projektov – proizvodnja električne energije 
- projektni vodja – projekti URE in OVE 
- skrb za usposabljanje in razvoj zaposlenih 
- dajanje pobud in sodelovanje pri izdelavi osnutkov in sprememb 
- zagotavljanje ekonomičnega in rentabilnega poslovanja 
- zastopanje podjetja pri poslovanju s tujimi partnerji 

Naziv in naslov delodajalca 
 
 
 

Vrsta dejavnosti ali sektor 
 
 

Gorenjske elektrarne, d.o.o. 
Stara cesta 3 
SI – 4000 Kranj 
 
proizvodnja električne energije 
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Obdobje 1/2/10 -31/12/10 

Zaposlitev ali delovno mesto pomočnik direktorja organizacijske enote Nakup in prodaja 
 

Glavne naloge in pristojnosti - pospeševanje gradenj sončnih elektrarn na trgu 
- pridobivanje konkretnih projektov 
- projektni vodja projektov 
- načrtovanje, izvajanje projektov  
- finančno spremljanje projektov 
- skrb za usposabljanje in razvoj zaposlenih 
- izvajanje poslovnih in kadrovskih pooblastil 
- zagotavljanje ekonomičnega in rentabilnega poslovanja 
- zastopanje podjetja pri poslovanju s tujimi partnerji 

Naziv in naslov delodajalca Elektro Gorenjska, d.d. 
Mirka Vadnova 3a 
SI – 4000 Kranj 

Vrsta dejavnosti ali sektor 
 

Obdobje 
 

Zaposlitev ali delovno mesto 

podjetje za distribucijo električne energije 
 
1/6/04-31/1/10 
 
izvršni direktor organizacijske enote Izvajanje vzdrževanja in gradenj 
 

Glavne naloge in pristojnosti - vodenje zaposlenih v organizacijski enoti – izvajalni inženiring 
- načrtovanje, usmerjanje in usklajevanje dejavnosti 
- zagotavljanje izvajanja nalog – projektni management 
- skrb za usposabljanje in razvoj zaposlenih 
- dajanje pobud in sodelovanje pri izdelavi osnutkov in sprememb 
- izvajanje poslovnih in kadrovskih pooblastil 
- zagotavljanje ekonomičnega in rentabilnega poslovanja 
- zastopanje podjetja pri poslovanju s tujimi partnerji 

Naziv in naslov delodajalca Elektro Gorenjska, d.d. 
Mirka Vadnova 3a 
SI – 4000 Kranj 

Vrsta dejavnosti ali sektor podjetje za distribucijo električne energije 
  

Izobraževanje in usposabljanje  
  

Obdobje 
 

Naziv izobrazbe in / ali nacionalne poklicne 
kvalifikacije 

1/10/07-02/07/09 
 
Magistrski študijski program – druga bolonjska stopnja 
Magister ekonomskih in poslovnih ved 

Glavni predmeti / pridobljeno znanje in 
kompetence 

- ekonomska znanja – makro in mikroekonomija 
- trženje: razvoj trženja in storitev, raziskovalni modeli v trženju 
- metode raziskovalnega dela 
- metode projektnega menedžmenta 
- strateški menedžment 
- sodobne organizacijske teorije 
- poslovna odličnost 
- ustvarjalnost v organizaciji 

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

 
 

Stopnja izobrazbe po nacionalni ali 
mednarodni   klasifikacijski lestvici 

Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo Mesto 
Na Loko 2 
SI – 8000 Novo Mesto 
 
ISCED 5A 
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Obdobje 1/10/01 – 17/7/03  

Naziv izobrazbe in / ali nacionalne poklicne 
kvalifikacije 

Diplomirani ekonomist 

Glavni predmeti / pridobljeno znanje in 
kompetence 

- ekonomija (ekonomsko znanje za razumevanje gospodarstva, usposobljenost za 
upravljanje podjetja) 

- finančni menedžment (finančno znanje o investicijskem odločanju, spremljanje bilanc in 
stroškov) 

- trženje (znanje o trženjskem menedžmentu – trženjski splet, trženjsko komuniciranje) 
- komuniciranje (vodenje komunikacij z delavci, predstavitve) 

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

 
Stopnja izobrazbe po nacionalni ali 

mednarodni klasifikacijski lestvici  

Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo Mesto 
Na Loko 2 
SI – 8000 Novo Mesto 
ISCED 5 
 
 

Obdobje 1/10/97 – 12/06/99  

Naziv izobrazbe in / ali nacionalne poklicne 
kvalifikacije 

Inženir elektroenergetike 

Glavni predmeti / pridobljeno znanje in 
kompetence 

- elektroenergetske naprave (izračunavanje lastnosti energetskih naprav, projektiranje 
naprav) 

- osnove elektrotehnike (poznavanje osnov elektrotehnike) 
- električne meritve 
- telekomunikacije (poznavanje telekomunikacijskih naprav) 
- komuniciranje (vodenje in komuniciranje z delavci, predstavitve) 

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

Izobraževalni center elektrogospodarstva Slovenije 
Hajdrihova 2 
SI – 1000 Ljubljana 

Stopnja izobrazbe po nacionalni ali 
mednarodni klasifikacijski lestvici 

ISCED 4 
 
 

Obdobje 25/01/03 – 15/11/03  

Naziv izobrazbe in / ali nacionalne poklicne 
kvalifikacije 

Vodja projekta 
Evidenčna številka certifikata: 20 (NPK-VP-LJ-2007-00045)/3400.005.6.1 

Glavni predmeti / pridobljeno znanje in 
kompetence 

- priprava projektov 
- izvedba projektov 
- nadzor projektov 

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

Izobraževalni center elektrogospodarstva Slovenije 
Hajdrihova 2 
SI – 1000 Ljubljana 

  

Obdobje 23/09/13 – 12/03/14  

Naziv izobrazbe in / ali nacionalne poklicne 
kvalifikacije 

Akademija prodajnega vodenja 
Prodajni vodja 

Glavni predmeti / pridobljeno znanje in 
kompetence 

- sodobna prodaja 
- vloga in delo prodajnega managerja 
- načrtovanje kupcev – prodajna platforma 
- ciljno vodenje in individualni načrt prodaje 
- prodajni vzorci in motivacija prodajnih zastopnikov 
- prodajne tehnike, prodajni sestanki 
- prodaja na terenu in izbor in razvoj prodajnih zastopnikov 

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

Mercuri International 
Šlandrova 4b 
SI – 1231 Ljubljana-Črnuče 
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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 

 

Nemščina   
B1 

Samostojni 
uporabnik 

B1 
Samostojni 
uporabnik 

B1 
Samostojni 
uporabnik 

B1 
Samostojni 
uporabnik 

B1 
Samostojni 
 uporabnik 

Hrvaščina  
C1 

Usposobljeni 
uporabnik 

C1 
Usposobljeni 

uporabnik 
C1 

Usposobljeni 
uporabnik 

C1 
Usposobljen
i uporabnik 

C1 
Usposobljeni 
 uporabnik 

Angleščina 
 

A1 
Osnovni 

uporabnik 
A1 

Osnovni 
uporabnik 

A1 
Osnovni 

uporabnik 
A1 

Osnovni 
uporabnik 

A1 
Osnovni 

 uporabnik 

 
 

(*) Skupni evropski referenčni okvir za jezike 

Socialna znanja in kompetence - rezultatska naravnanost in ciljna usmerjenost 

- komunikacijske veščine in tehnike vodenja 

- upravljanje odnosov s strankami 

- znanje timskega delovanja in zmožnost delovanja v timu 

- pozitivni odnos do sprememb 

- tržna usmerjenost 

- sposobnost odločanja in prevzemanja odgovornosti za odločitve 

- vodenje in ravnanje z ljudmi pri delu 

- projektni menedžment 

  

Organizacijska znanja in kompetence - obvladovanje kakovosti in količinskih rezultatov 

- trženjski koncept doseganja ciljev podjetja 
- prodajna in marketinška znanja 

- oblikovanje novih poslovnih modelov 

- strokovno znanje  in funkcionalna naravnanost 

- pogajalske sposobnosti 

- projektno vodenje 

- analitično in strateško razmišljanje 

- zavzemanje za varno in zdravo delo 

- ciljna naravnanost in profesionalnost 
  

Tehnična znanja in kompetence - poznavanje projektiranja elektroenergetskih naprav 

- poznavanje osnov elektrotehnike 

- obvladovanje tehnologije dela pri gradnji elektroenergetskih objektov in naprav 

- poznavanje proizvodnih objektov električne energije (MHE, SE in SPTE), 
- poznavanje projektiranja, priprave projekta in izvedbe projektov OVE (SE) 

- vodenje projektov URE in OVE 

- poznavanje elektroenergetskih naprav in objektov 
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Druga znanja in kompetence - marec 1989, strokovni izpit iz varstva pri delu 
- maj in december 2000, strokovni izpit po zakonu o graditvi objektov za 

elektrotehnika in inženirja 
- maj 2001, strokovni izpit iz upravnega postopka po programu za višjo in visoko 

strokovno ter univerzitetno izobrazbo 
- marec 2010, izobraževanje  sončne elektrarne – nove možnosti na področju 

arhitekture in investiranja (Agencija POTI) 
- avgust 2011, vpis v IZS, pridobitev statusa pooblaščenega inženirja 

elektrotehnične stroke, identifikacijska številka: E-1910 
- februar 2011, uspešno opravil tečaj notranje presoje OHSAS 18001:2007 
- 2015 in 2016 izobraževanje nemškega jezika, Berlitzeva stopnja 5 

 
  

Vozniško dovoljenje - A kategorija 

- B kategorija 
  

Dodatni podatki  
  

Priloge 
 
 

 


