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Državljanstvo  slovensko 
 

 
 
Obdobje 

Obdobje 

  

Od 1. marec 2018 naprej: redna profesorica na Ekonomsko poslovni fakulteti Univerze v Mariboru 

1. marec 2011 – 28. 2. 2017, viceguvernerka 

Zaposlitev ali delovno mesto  Strateška svetovalka  

 

Glavne naloge in pristojnosti   
Naziv in naslov delodajalca  Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana 

Vrsta dejavnosti ali sektor  Centralna banka 

 
 
 

Obdobje 

  

 

1995 do 2011 

Zaposlitev ali delovno mesto  Visokošolski učitelj, redna profesorica za področje ekonomska teorija in 
politična ekonomija ter aplikativna ekonomija in ekonometrija, izredna 
profesorica za področje financ 

Glavne naloge in pristojnosti  Izvajanje predavanj za študente dodiplomskega in podiplomskega študja s 
področja financ in bančništva, makroekonomije in ekonomske politike oz. v skladu 
s habilitacijskimm nazivom ekonomske teorije in politične ekonomije ter aplikativne 

ekonomije in ekonometrije  
Naziv in naslov delodajalca  Ekonomsko-poslovna fakultet Maribor, UNIVERZA V MARIBORU  

Vrsta dejavnosti ali sektor  Katedra za finance, Katedra za ekonomsko teorijo in politiko, Katedra za politično ekonomijo 
Predmeti: Monetarna ekonomija I in II, Denarna teorija in denarni sistemi, Bančništvo, Bančni 
management I in II, Bančna ekonomika, Makroekonomija, Ekonomska politika, Ekonomska analiza 
in politika itd. 

 

Obdobje  Delna zaposlitev december 2006 do februar 2011, 1/5 zaposlitev kot dopolnila raziskovalna 
dejavnost na EIPF 

 

Zaposlitev ali delovno mesto  Raziskovalec ARRS  

Glavne naloge in pristojnosti  Raziskovalno delo, znanstveno-analitično in empirično delo, pisanje znanstvenih člankov SSCI in 
JCR s faktorjem vpliva po SICRIS (razvidno iz COBISA oz. priložene bibliografije) 
vodja programske skupine preko ARRS (2009 do 2011): »Makroekonomska ekonometrična analiza 
razvoja, rasti, zunanje in notranje stabilnosti slovenskega gospodarstva«  

 

Naziv in naslov delodajalca  EIPF EKONOMSKI INŠTITUT, LJUBLJANA  

Vrsta dejavnosti ali sektor 

 

 Raziskovalno projektno delo s področja makroekonomije, vrednotenja investicij in njihovega vpliva 
na gospodarstvo, ocen ekonomske upravičenosti posameznih investicij, ocenjevanje vpliva 
ekonomskih politik na narodno gospodarstvo in posamezne sektorje, strategija razvoja finančnega 
sistema v Sloveniji, obvladovanje sistemskih tveganj v bančništvu in finančne stabilnosti (empirično 
in teoretično raziskovalno delo), ocene sistemskih tveganj v bankah, aplikacija ekonometrične 
analize na področju bančništva in merjenja ter obvladovanja tveganj 

 

Obdobje  2005 – 2006  

Zaposlitev ali delovno mesto  Praksa na Bank Austria Creditanstalt Unicredit Group Dunaj, centrala, 
Oddelek za  finančno stabilnost, Oddelek za obvladovanje kreditnih tveganj 
(kot sabbatical preko Univerze v  Mariboru) 

 

Glavne naloge in pristojnosti  Ekonometrična orodja in napredni modeli za ocenjevanje sistemskih in posameznih tveganj v 
bančništvu glede na bančne kazalnike in makroekonomsko okolje, kreditnega tveganja in finančne 
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stabilnosti na ravni bančne skupine in posamezne banke, indikatorjev finančne stabilnosti in 
ustreznosti instrumentov za krepitev le-te 

Naziv in naslov delodajalca    

Vrsta dejavnosti ali sektor 

 

 Oddelek za  finančno stabilnost, Oddelek za obvladovanje kreditnih tveganj  

    

Obdobje  Julij 2007 – marec 2011  

Zaposlitev ali delovno mesto  prorektorica za področje študijskih zadev Univerze v Mariboru  

Glavne naloge in pristojnosti  Akreditacija in priprava študijskih programov po bolonjski reformi na fakultetah članicah Univerze v 
Mariboru in njihovega financiranja, koordinacija dela fakultet in financiranje študijskih programov, 
študijske zadeve in spremembe glede na Zakon o visokem šolstvu in druge relevantne zakonske 
podlage glede na študijsko področje  

 

Naziv in naslov delodajalca  Univerza v Mariboru (funkcija znotraj Univerze v Mariboru ob rednem pedagoškem delu)  

Vrsta dejavnosti ali sektor 

 

 

 Oddelek za študijske zadeve Univerze v Mariboru  

Obdobje  Julij 2010 – marec 2011  

Zaposlitev ali delovno mesto  predsednica Sveta za pripravo strategije razvoja slovenskega finančnega sistema  

Glavne naloge in pristojnosti  Priprava strategije razvoja slovenskega finančnega sistema po stebrih: banke, zavarovalnice in 
kapitalski trg (s predlogi sprememb/dopolnitev relevantnih zakonov) 

 

    

Vrsta dejavnosti ali sektor 

 

 

 Finančni sektor  

Obdobje  Januar 2010 – avgust 2011  

Zaposlitev ali delovno mesto  predsednica Sveta agencije za energijo  

Glavne naloge in pristojnosti  Strokovna presoja in odločanje glede razvojnih strategij/prioritet s področja energetike in 
strateških odločitev 

 

Naziv in naslov delodajalca  MGRT  

Vrsta dejavnosti ali sektor 

 

 energetika  

Obdobje  julij 2011 – junij 2014  

Zaposlitev ali delovno mesto  Znanstvena svetnica   

Glavne naloge in pristojnosti  Znanstveno raziskovalno delo s področja korporativnega upravljanja bank, aktualnih bančnih 
tem, objave člankov s področja korporativnega upravljanja v bankah, modelov reševanja 
bank, možnosti upravljanja slabih terjatev bank, objave člankov v znanstvenih monografijah 
Univerze na Primorskem (članki so vpisani v COBIS in razvidni iz bibliografije) 

 

Naziv in naslov delodajalca  Univerza na Primorskem  

Vrsta dejavnosti ali sektor 

 

   

 

Izobraževanje in usposabljanje 

 
 

 

Obdobje 

 maj 1997- januar 2001  

Naziv izobrazbe in / ali nacionalne 
poklicne kvalifikacije 

 Doktor ekonomskih znanosti (Ph. D.), znanstveni doktorat  

Glavni predmeti / pridobljeno znanje 
in kompetence 

 Monetarna ekonomija in monetarna politika, ekonometrična analiza s področja denarne politike in 
monetarnih instrumentov 

(naslov doktorske disertacije v angleškem jeziku: Monetary or Inflation Targeting 
for Slovenia?) 

 

Naziv in status ustanove, ki je podelila  Ekonomsko-poslovna fakulteta, UNIVERZA V MARIBORU  (mentor prof. dr. Davorin Kračun,  
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diplomo, spričevalo ali certifikat somentor: prof. dr. Hans Jörg Thieme, Heinrich Heine, Universität 
Düsseldorf, Nemčija) 

          
                  Stopnja izobrazbe   

     Obdobje  oktober 1994 – april 1997 

Naziv izobrazbe in / ali nacionalne 
poklicne kvalifikacije 

 Magister ekonomskih znanosti 

(naslov: Teorija racionalnih pričakovanj: Keynesov in Lucasov hevristični model) 

Glavni predmeti / pridobljeno znanje 
in kompetence 

 Znanja s področja makroekonomije, mikroekonomije, bančništva, poslovnih financ, ekonometrije in 
statistike, matematične ekonomije, ekonomske teorije in politike 

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

 Ekonomska fakulteta, UNIVERZA V LJUBLJANI (mentor: prof. dr. Oto Norčič) 

 
 

Obdobje  Oktober 1990 - Oktober 1994 

Naziv izobrazbe in / ali nacionalne 
poklicne kvalifikacije 

 Univerzitetni diplomirani ekonomist, mednarodna ekonomija 

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

 Ekonomsko-poslovna fakulteta, UNIVERZA V MARIBORU 

 
 
 

Znanja in kompetence  
Drugi jeziki: 

 
 
 

   
 

Drug(i) jezik(i)  
 

Angleški jezik  odlično 

Nemški jezik  zelo dobro 

Italijanski jezik  dobro 

Hrvaški jezik  odlično 

 

 

Dodatna izobraževanja  

Socialna znanja in kompetence 

 

 
čustveno izjemno stabilna, primerna za najbolj stresne obremenitve, natančnost, delovne 

navade, odgovornost, operativnost, timsko in individualno delo, ustrezen odnos do ljudi, odločnost, 
integriteta in načelnost 

 

Tehnična znanja in kompetence  Ekonometrična orodja in programi 
 

Računalniška znanja in kompetence  Uporaba in poznavanje ekonometričnih programov in orodij ter drugih Microsoftovih 

orodij potrebnih za področje dela 

Vozniško dovoljenje  Izpit za avtomobil B kategorija 

Članica    

 

Asociacije za komparativne ekonomske študije, od leta 2001, ARIZONA STATE UNIVERSITY, ZDA 

 Association for Comparative Economic Studies - ACES, Arizona, USA 

 

 

 


