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Europass  
življenjepis  

) 
  

Osebni podatki  

Priimek / Ime   Uroš Blažica 

Naslov Stjenkova 45, 5290 Šempeter, Slovenija 

Telefon +386 (0)31 724 554   

Telefaks  

E-pošta uros.blazica@siol.net 
  

Državljanstvo slovensko 
  

Datum rojstva 18.07.1969 
  

Spol Moški 
  

Zaželena zaposlitev / 
zaželeno poklicno 

področje 

Vodenje / Prodaja in marketing 

  

Delovne izkušnje  

 
Obdobje 

  
 Od 01.07.2012 dalje  

Zaposlitev ali delovno mesto Predsednik uprave Elektro Primorska d.d. 

Glavne naloge in pristojnosti Vodenje skupine 

Naziv in naslov delodajalca Elektro primorska d.d. 

Vrsta dejavnosti ali sektor Energetika 

 
 

Obdobje 

  
 
 01.07.2011-30.06.2012  

Zaposlitev ali delovno mesto Direktor službe za ključne uporabnike 

Glavne naloge in pristojnosti Vodenje prodajne ekipe za segment ključnih uporabnikov 

Naziv in naslov delodajalca   Telekom Slovenije 

Vrsta dejavnosti ali sektor Telekomunikacije 
 

Obdobje   april 2009 –julij 2011 

Zaposlitev ali delovno mesto   Direktor sektorja za prodajo 

Glavne naloge in pristojnosti Vodenje prodajne ekipe za področje maloprodaje 

Naziv in naslov delodajalca  Telekom Slovenije 
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Vrsta dejavnosti ali sektor 
 

 
Obdobje 

Telekomunikacije 
 
 
  januar 2008  - april 2009 

Zaposlitev ali delovno mesto Direktor sektorja za poslovne uporabnike 

Glavne naloge in pristojnosti Vodenje prodajne ekipe za prodajo poslovnim uporabnikom   

Naziv in naslov delodajalca   Telekom Slovenije 

Vrsta dejavnosti ali sektor  Telekomunikacije 
 
 
 
 
 

Obdobje  julij 2007- januar 2008 

Zaposlitev ali delovno mesto Direktor poslovne enote za prodajo poslovnim uporabnikom Nova Gorica 

Glavne naloge in pristojnosti Vodenje prodajne enote 

Naziv in naslov delodajalca Telekom Slovenije 
 

Vrsta dejavnosti ali sektor  Telekomunikacije 

 
 

Obdobje 

 
 
 januar 2007- julij 2007 

Zaposlitev ali delovno mesto  Direktor Castrol Beograd d.o.o. 

Glavne naloge in pristojnosti  vodenje projekta ustanavljanja družbe in vodenje družbe za prodajo maziv na 
srbskem tržišču 

Naziv in naslov delodajalca  Castrol Slovenija d.o.o. 

Vrsta dejavnosti ali sektor 
 

 
Obdobje 

 Goriva in maziva 
 
 
 maj 2003 – januar 2007 

Zaposlitev ali delovno mesto  Vodja distributerskega marketing in razvoja poslovanja za področje južne in vzhodne 
Evrope 

Glavne naloge in pristojnosti  Razvoj orodji in programov za povečanje učinkovitosti distributerske mreže v 
državah južne in vzhodne Evrope. 

Naziv in naslov delodajalca 
 
 

 Castrol Slovenija d.o.o. ( podjetje v 100% lasti BP international ) 
 
 

  

Obdobje  maj 1998 – maj 2003 

Zaposlitev ali delovno mesto  Komercialist 

Glavne naloge in pristojnosti  Direktna prodaja končnim uporabnikom in distributerjem v državah bivše Jugoslavije 

Naziv in naslov delodajalca 
 
 

 Castrol Slovenija d.o.o. 
 
 

Obdobje april 1995 - maj 1998 

Zaposlitev ali delovno mesto  Komercialist 

Glavne naloge in pristojnosti  Direktna prodaja na segmentu vozil in rezervnih delov ter vodenj reklamacij 

Naziv in naslov delodajalca  Adria Auto d.o.o. 

 
Znanja in 

kompetence 

 

  

Materni jezik(i) Slovenščina 
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Drug(i) jezik(i)  

  Razumevanje Govorjenje Pisanje 

  Slušno razumevanje Bralno razumevanje Govorno 
sporazumevanje 

Govorno sporočanje  

Italijanščina  
C2 

Napreden 
uporabnik 

C2 
Napreden 
uporabnik 

C2 
Napreden 
uporabnik 

C1 
Usposobljen 

uporanik 
C1 

Usposobljen 
uporanik 

Angleščina  
C1 

Usposobljen 
uporanik 

C1 
Usposobljen 

uporanik 
C1 

Usposobljen 
uporanik 

C1 
Usposobljen 

uporanik 
C1 

Usposobljen 
uporanik 

 (*) Skupni evropski referenčni okvir za jezike 

  

Socialna znanja in 
kompetence 

 
 
 

Vodenje 

Sem timski delavec, še posebej rad delam v raznolikih mednarodnih skupinah. Imam veliko izkušenj 
s koordinacijo večjih  skupin in vodenjem projektov na področju širše regije: Svoja znanja in 
kompetence sem še posebej  izrazil na  projektih kot je ustanavljanje podjetja za distribucijo in prodajo 
maziv v 100% lasti  BP international v Beogradu  ali vodenje programa za razvoj distributerske mreže 
v državah južne in vzhodne Evrope ter državah bivše Jugoslavije.  
 
Veščine in znanja na področju vodenja sem  izpopolnil  v obdobju vodenja  sektorja za prodajo v 
Telekomu Slovenije.  

  

              Računalniška 
znanja in                                    

kompetence                            

  Poznavanje in napredna uporaba MS Office aplikacij  

  

Druga znanja in kompetence V preteklih leti sem opravil veliko usposabljanj s področji vodenja, strateškega marketinga, finančnega 
poslovanja in varnosti pri delu. 

  

  

Vozniško dovoljenje B kategorija 
  

 

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

