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Osebni podatki  

Ime in priimek DARKO LIČEN 

Naslov Tominčeva ul. 8, 5250 Solkan 

Telefon 05 – 300 5928 Prenosni telefon:  041 – 719 342 

E-pošta darko.licen@outlook.com 
  

Državljanstvo Slovensko 
  

Datum in kraj rojstva 28. 03. 1962, Branik (Slo) 
  

Spol moški 
 

Stan poročen 

Otroci Sin (1987), hči (1992) 
  

Delovne izkušnje  

Obdobje 16. 7. 2015 - 

Zaposlitev ali delovno mesto Direktor družbe 

Naziv delodajalca Komunala Nova Gorica d.d. 

Glavne naloge in pristojnosti Vodenje družbe s 145 zaposlenimi. Najpomembnejši je seveda razvoj dejavnosti, povišanje dodane 
vrednosti na zaposlenega in ustvarjanje planiranega poslovnega rezultata. Družba deluje na pet 
različnih področjih. Glavna dejavnost je ravnanje z odpadki.  

  

Obdobje 25. 2. 2013 -  15. 7. 2015 

Zaposlitev ali delovno mesto Samostojni koordinator za trženje storitev 

Naziv delodajalca Elektro Primorska d.d., Nova Gorica 

Glavne naloge in pristojnosti Zaradi pospeševanja storitvenih dejavnosti za trg v matični družbi Elektro Primorska, sem na povabilo 
predsednika uprave prevzel nalogo koordiniranja dela med projektivo, pripravo ponudb, izvajalci del v 
družbi in investitorji, ter priprava pogodb. Že prvo leto so bili rezultati po izvajanju te funkcije v družbi 
zelo pozitivni. 

  

Obdobje 01.12.2011 – 24. 2. 2013 

Zaposlitev ali delovno mesto Direktor komercialnega sektorja 

Naziv delodajalca E3 d.o.o., Nova Gorica 

Glavne naloge in pristojnosti Zaradi izčlenitve dejavnosti nabave in prodaje električne energije v odvisne hčerinske družbe, so se 
zaposleni, ki so izvajali naloge iz te dejavnosti, prezaposlili v hčerinski družbi. Delokrog nalog je 
praktično ostal nespremenjen kot v matični družbi Elektro Primorska. 

  

Obdobje 01.05.2008 – 30.11.2011 

Zaposlitev ali delovno mesto Direktor komercialnega sektorja 

Naziv delodajalca Elektro Primorska d.d., Nova Gorica 

Glavne naloge in pristojnosti Organizacija sektorja s 105 ljudmi. Usklajevanje dela med nabavo in prodajo električne energije ter 
vodenje bilančne podskupine. Zagotavljanje ustreznega poslovnega rezultata na nivoju celotnega 
podjetja. 

  

Obdobje 15.11.2007 – 30.04..2008   

Zaposlitev ali delovno mesto Direktor družbe 



  
 

Naziv delodajalca Energetika Majske poljane d.o.o., Nova Gorica 

Glavne naloge in pristojnosti Ustanovitev podjetja ter izpeljava začrtanih projektov, za katere je bila družba ustanovljena 

Dejavnost družbe Družba je bila ustanovljena kot hčerinska družba v mešani lasti med Elektro Primorska d.d. in Primorje 
d.d. za izvedbo projekta trigeneracije (ogrevanje, hlajenje ter sočasna proizvodnja električne energije) 
na območju Majske poljane v Novi Gorici. 

  

Obdobje 01.11.2004 -- 14.11.2007   

Zaposlitev ali delovno mesto Poslovni direktor družbe 

Naziv delodajalca Lesimpex d.o.o., Nova Gorica 

Glavne naloge in pristojnosti Zagotovitev višje dodane vrednosti na zaposlenega v družbi in razširitev poslovanja na nove trge 

Dejavnost družbe Družba se je ukvarjala z izdelavo lesenih hiš od vrtnih hišk do bivalnih pasivnih in energetsko varčnih 
hiš. Za dopolnitev asortimana, se je ukvarjala tudi s trženjem dopolnilnega asortimana, ki ni spadal v 
njen proizvodni program 

  

Obdobje 10.07.1997 – 31.10.2004 

Zaposlitev ali delovno mesto Komercialni direktor družbe 

Naziv delodajalca Mercator-Goriška d.d. 

Glavne naloge in pristojnosti Odgovoren za nabavno verigo tržnega blaga, celotno maloprodajno mrežo družbe vključno z 
zaposlenimi ter doseganje planirane razlike v ceni in planiranega poslovnega rezultata. To delovno 
mesto sem imel že v času samostojne družbe Goriška d.d, ter kasneje po Mercatorjevem prevzemu v 
družbi Mercator-Goriška d.d. Pod komercialno dejavnost družbe je spadalo 750 zaposlenih. 

Dejavnost družbe Dejavnost družbe je bila veleprodaja in maloprodaja z osnovnim market programom ter tehničnimi 
artikli.  

  

Izobraževanje in usposabljanje  
  

Obdobje  Junij 2009 

Naziv usposabljanja Usposabljanje za člane Nadzornih svetov in upravnih odborov družb 

  

Obdobje Oktober 2004 – maj 2006  

Naziv izobrazbe in / ali nacionalne 
poklicne kvalifikacije 

Specialist za menedžment 

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

Univerza v Ljubljani- Ekonomska fakulteta 

Stopnja izobrazbe po nacionalni ali 
mednarodni klasifikacijski lestvici 

VIII/1 

  

Obdobje September 1988 – junij 1990 

Glavni predmeti / pridobljeno znanje in 
kompetence 

Študij je bil usmerjen na pridobivanje znanj na področju izvoznega marketinga in analitičnem pristopu 
pred vstopom na tuje trge. Predavanja, diplomska naloga in zagovor so potekali v angleškem jeziku 

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

FUHU Eksportskolen, Copenhagen (Danska) v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani, Ekonomsko 
fakulteto v Ljubljani 

  

Obdobje Oktober 1981 – junij 1985 

Naziv izobrazbe in / ali nacionalne 
poklicne kvalifikacije 

Univerzitetni diplomiran ekonomist 

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

Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta v Ljubljani 

  

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  

Angleški jezik  
B1 

Samostojni 
uporabnik 

B1 
Samostojni 
uporabnik 

B1 
Samostojni 
uporabnik 

B1 
Samostojni 
uporabnik 

B1  
Samostojni 
uporabnik 

Italijanski jezik  
B2 

Samostojni 
uporabnik 

B2 
Samostojni 
uporabnik 

B2 
Samostojni 
uporabnik 

B2 
Samostojni 
uporabnik 

B2  
Samostojni 
uporabnik 

 (*) Skupni evropski referenčni okvir za jezike 

  

Socialna znanja in kompetence Komunikacijske sposobnosti – celotna poklicna pot v komercialni dejavnosti mi je še nadgradila te 
sposobnosti, ki sem jih sicer vedno imel 

  

Organizacijska znanja in 
kompetence 

Vodstvene sposobnosti – že več kot 20 let sem na vodstvenih položajih 
Pogajalske sposobnosti – obiskoval sem več delavnic za pridobivanje pogajalskih veščin, vendar žal 
za to nimam dokazil 

  

Računalniška znanja in kompetence Dobro poznavanje programa Microsoft Office. Ta znanja sem pridobil in nadgrajeval z uporabo med 
delom in na nekaj delavnicah 

  

                    Članstvo v organih družb - Član UO Sklada za financiranje razgradnje NEK 
 

Vozniško dovoljenje B kategorija 
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