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Europass - življenjepis 
 

 

  

Osebni podatki  
 
 

Priimek / Ime Ropoša Silvo  

Telefon +386 2 22 00 250  

E-pošta silvo.roposa@elektro-maribor.si 

Državljanstvo Slovensko  

Datum rojstva 04. december 1979 

Spol moški  
  

Delovne izkušnje  
  

Obdobje 01. oktobra 2004 - 31. decembra 2004  

Zaposlitev ali delovno mesto Referent za soglasja 

Glavne naloge in pristojnosti - Izdajanje soglasij za priključitev 
- Predpisovanje projektnih pogojev 
- Izdajanje smernic in mnenj 
- Skrb za razvoj distribucijskega elektroenergetskega omrežja 

  

Obdobje 01. janurja 2005 - 28. februarja 2011  

Zaposlitev ali delovno mesto Načrtovalec omrežij 

Glavne naloge in pristojnosti - Skrb za razvoj distribucijskega elektroenergetskega omrežja 
- Izdelava elektroenergetskih analiz napajanja odjemalcev in zanesljivosti oskrbe 

odjemalcev z električno energijo, izdelava idejnih zasnov in strokovnih podlag za 
napajanje predvidenih večjih con z električno energijo, izdelava idejnih projektov, 
izdelava tehničnih rešitev priključevanja malih proizvajalcev na distribucijsko 
srednjenapetostno in nizkonapetostno omrežje 

- Uvajanje in obvladovanje Geografskega informacijskega sistema (GIS) 
  

Obdobje 01. marca 2011 - 18. oktobra 2011  

Zaposlitev ali delovno mesto Vodja oddelka DCV 

Glavne naloge in pristojnosti - Skrb za varno in zanesljivo obratovanje srednjenapetostne distribucijske mreže 
- Skrb za delovanje in vzdrževanje sistema distribucijskega centra vodenja 
- Sodelovanje pri planiranju obratovanja in vzdrževanja slovenskega 

elektroenergetskega sistema 
- Koordiniranje načrtovanja obratovanja in vzdrževanja srednjenapetostne 

distribucijske mreže 
- Organiziranje dela v oddelku 

  

Obdobje 19. oktobra 2011 – 11. marec 2012 

Zaposlitev ali delovno mesto Začasni predsednik uprave (zastopnik družbe) 

Glavne naloge in pristojnosti Vodenje delniške družbe. 
  

Obdobje 12. marec 2012 →  

Zaposlitev ali delovno mesto Pomočnik predsednika uprave za razvoj 
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Glavne naloge in pristojnosti Koordiniranje v tehničnih procesih; kreiranje zasnov za razvojne načrte družbe; 
načrtovanje, usmerjanje, usklajevanje in implementacija projektov v družbi. 
Sodelovanje pri upravljanju in nadzoru družb v skupini, ki se ukvarjajo s tržnimi energ. 
Dejavnostmi. 
Koordinator skrbnikov tveganj v družbi. 
Pooblaščenec družbe za korporativno integriteto. 

  

Naziv in naslov delodajalca Elektro Maribor d.d. 
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor 

Vrsta dejavnosti ali sektor Distribucija električne energije, obratovanje in vzdrževanja distribucijskega 
elektroenergetskega omrežja, trgovanje z električno energijo, gradnja objektov oskrbne 
infrastrukture za elektriko. 

  

Izobraževanje in usposabljanje  
  

Obdobje 01. oktobra 2004 → 

Naziv izobrazbe in / ali nacionalne 
poklicne kvalifikacije 

/ 
(zaključevanje enovitega doktorskega študija) 

Glavni predmeti / pridobljeno znanje in 
kompetence 

Vodenje elektromehanskih sistemv, Smart Grids 

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

Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 
Smetanova ulica 17, SI - 2000 Maribor 

Stopnja izobrazbe po nacionalni ali 
mednarodni klasifikacijski lestvici 

VIII. 
 

  

Obdobje 01. oktobra 1998 - 04. septembra 2004 

Naziv izobrazbe in / ali nacionalne 
poklicne kvalifikacije 

univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike 

Glavni predmeti / pridobljeno znanje in 
kompetence 

Področje močnostne elektrotehnike 

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

Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 
Smetanova ulica 17, SI - 2000 Maribor 

Stopnja izobrazbe po nacionalni ali 
mednarodni klasifikacijski lestvici 

VII. 
   (univerzitetna izobrazba) 

  

  

  

Znanje in kompetence  
  

Jezik(i)  
Slovenščina, angleščina, nemščina in hrvaščina/srbščina. 

  

Organizacijska znanja in kompetence Iz delovnih izkušenj v več področjih družbi Elektro Maribor, podjetje za distribucijo 
električne energije d.d. in sicer izkušnje iz vodenja projektnih skupin in organizacijskih 
enot družbe, do vodenja delniške družbe z več kot 800 zaposlenimi. 
Nadzorni svet družbe Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije d.d., 
član med 13.7.2010 in 19.10.2011. 
Svet delavcev družbe Elektro Maribor d.d., član in podpredsednik (2010-2011). 
Nadzorni svet družbe Moja energija, celovita oskrba z energijo, družba za proizvodnjo, 
trgovino in storitve d.o.o., član in predsednik, mandat za obdobje 4 let se je pričel dne 
11.7.2013. 
Upravni odbor Štajerske gospodarske zbornice (ŠGZ), član s pričetkom mandata 
19.10.2011. 
Regijski svet ŠGZ za energetsko področje, član in predsednik s pričetkom mandata 
16.10.2013. 
Nadzorni svet družbe Informatika d.d., informacijske storitve in inženiring d.d., član 
s pričetkom mandata 30.11.2015. 
 

 


