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Europass  
življenjepis  

                                                                                                                           
  

Osebni podatki  

Priimek / Ime doc. dr. Boštjan AVER, univ. dipl. ekon. 

  

    

E-pošta bostjan@aver.si 
  

Državljanstvo slovensko 
  

Datum rojstva 29.03.1975 
  

Spol moški 
  

Obdobje 
Zaposlitev ali delovno mesto 

Naziv in naslov delodajalca 
Vrsta dejavnosti ali sektor 

 

od 15.02.2014 dalje 
Direktor JP Komunalno podjetje Logatec d.o.o. 
JP Komunalno podjetje Logatec d.o.o., Tržaška 27, 1370 Logatec 
šifra dejavnosti 36.000 

Obdobje 
Zaposlitev ali delovno mesto 

Naziv in naslov delodajalca 
Vrsta dejavnosti ali sektor 

 

od 13.07.2013 do 14.02.2014 
v. d. direktorja JP Komunalno podjetje Logatec d.o.o. 
JP Komunalno podjetje Logatec d.o.o., Tržaška 27, 1370 Logatec 
šifra dejavnosti 36.000 

  

Obdobje 
Zaposlitev ali delovno mesto 

Naziv in naslov delodajalca 
Vrsta dejavnosti ali sektor 

 
Obdobje 

od 01.02.2010 do 12.07.2013 
Samozaposlitev 
Poslovno svetovanje Boštjan Aver s.p. (izvajanje različnih projektov in svetovanj – glej zadnjo stran CV) 
66.190, 69.200, 70.210, 70.220, 71.129, 71.200, 73.110, 73.200, 85.590 
 
od 10.10.2009 do 31.01.2010 

Zaposlitev ali delovno mesto Svetovalec uprave VZAJEMNE zdravstvene zavarovalnice, d.v.z. 

Naziv in naslov delodajalca VZAJEMNA zdravstvena zavarovalnica, d.v.z. 
Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana (Slovenija) 

Vrsta dejavnosti ali sektor J66.030 (Dr. zavarovanje brez življenjskega) 
dejavnost zavarovanja, razen življenjskega; dejavnost zavarovalniških agentov 

  
 
 

 

Obdobje od 11.09.2007 do 9.10.2009 

Zaposlitev ali delovno mesto Predsednik uprave VZAJEMNE zdravstvene zavarovalnice, d.v.z.  
(dne 10.9.2007 izdano dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave Vzajemne d.v.z. po Odločbi Agencije za 
zavarovalni nadzor št. 40109-1267/07-24 z dne 10.9.2007)  
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Glavne naloge in pristojnosti Vodenje in zastopanje zavarovalnice (okrog 280 zaposlenih, letna pobrana premija okrog 234 mio evrov, okrog 
900.000 zavarovancev, bilančna vsota nad 100 mio evrov). Odgovoren predvsem za področje financ, 
računovodstva, kontrolinga, trženja, PR, prava in kadrov ter splošnih poslov. 
Uspešen razvoj zavarovalnice (razvoj vzporednega zdravstvenega zavarovanja in nezgodnih zavarovanj; 
priprave na uvedbo življenjskih zavarovanj, itd.); reorganizacija družbe in izboljšave v poslovnih procesih; 
finančna optimizacija bilance (uspešno skozi finančno krizo; organizacija mednarodne konference Solvency II; 
razvoj internih modelov upravljanja s tveganji itd.); številne nagrade na HRM področju (Zlata nit – Dnevnik, 
nagrada projekta Akademija Vzajemne)…  

Naziv in naslov delodajalca VZAJEMNA zdravstvena zavarovalnica, d.v.z. 
Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana (Slovenija) 

Vrsta dejavnosti ali sektor J66.030 (Dr. zavarovanje brez življenjskega) 
dejavnost zavarovanja, razen življenjskega; dejavnost zavarovalniških agentov 

  

Obdobje od 17.05.2004 do 10.09.2007 

Zaposlitev ali delovno mesto Direktor in v.d. direktor Sektorja za finance in računovodstvo – v VZAJEMNI zdravstveni zavarovalnici 
d.v.z., in sicer kot Direktor sektorja za finance in računovodstvo (od 01.01.2005 do 10.09.2007) in v.d. Direktor 
sektorja za finance in računovodstvo (od 17.05.2004 do 31.12.2004) 

Glavne naloge in pristojnosti - vodenje in izvajanje aktivnosti oz. poslov Vzajemne s področja financ, računovodstva, kontrolinga, 
plačilnega prometa, naložb, strateškega in operativnega planiranja itd.; 

- vodenje dela na področju financ in računovodstva, in sicer največ do 70 sodelavcev; 
  -       uspešna izpeljava centralizacije glavne knjige in plačilnega prometa (iz poslovnih enot na centralo); 

- vodenje likvidnosti in solventnosti zavarovalnice; 
- odgovoren za upravljanje premoženja/bilance oz. finančnih naložb skladno z naložbeno politiko;  
- odgovoren kot »manager« projekta kontroling, vzpostavitev sistema upravljanja s tveganji itd.; 
- odgovoren za pripravo letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila Vzajemne; 
- po pooblastilu uprave nadomeščanje članov uprave. 

Naziv in naslov delodajalca VZAJEMNA zdravstvena zavarovalnica, d.v.z. 
Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana (Slovenija) 

Vrsta dejavnosti ali sektor J66.030 (Dr. zavarovanje brez življenjskega) 
dejavnost zavarovanja, razen življenjskega; dejavnost zavarovalniških agentov 

  

Obdobje od 01.02.2004 do 16.05.2004 

Zaposlitev ali delovno mesto Svetovalec uprave VZAJEMNE zdravstvene zavarovalnice, d.v.z. 

Glavne naloge in pristojnosti - vodenje večjih poslov Vzajemne po pooblastilu uprave – pooblastilo za svetovalca uprave za finance in 
računovodstvo;  

   -      vodenje pogovorov in pogajanj z določenimi poslovnimi partnerji po pooblastilu uprave; 
- vodenje likvidnosti in solventnosti Vzajemne;  
- odgovoren za upravljanje bilance Vzajemne (predlaganje potencialnih kapitalskih naložb); 
- podpora pri odločanju uprave pri sprejemanju določenih strateških in operativnih odločitev; 
- koordinacija programa projektov prenova portfelja produktov in prenova organizacije;  
- priprava in vodenje  projektov ter projektnih in strokovnih skupin po pooblastilu uprave. 

Naziv in naslov delodajalca VZAJEMNA zdravstvena zavarovalnica, d.v.z. 
Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana (Slovenija) 

Vrsta dejavnosti ali sektor J66.030 (Dr. zavarovanje brez življenjskega) 
dejavnost zavarovanja, razen življenjskega; dejavnost zavarovalniških agentov 

 
Obdobje 

 
od 01.04.2003 do 31.01.2004 

Zaposlitev ali delovno mesto Vodja enote za Planiranje in nadzor 

Glavne naloge in pristojnosti - vodenje/pregled poslov banke v smeri čim boljšega upravljanja bilance banke, pregled s tem povezanih 
tveganj in predvidene bodoče aktivnosti; 

- vodenje/upravljanje z bilanco banke (poročila in predlogi za ukrepe ALCO odbora);  
- vodenje in nadziranje  projektov ter uspešna postavitev »Risk Management« funkcije in kontrolinga; 
- pripravljanje predloga poslovnega plana in politike banke. 

Naziv in naslov delodajalca BANKA KOPER, d.d., Pristaniška ulica 14, 6000 Koper (Slovenija) 

Vrsta dejavnosti ali sektor J65.121 (dejavnost bank) 
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Obdobje od 06.03.2002 do 31.03.2003  

Zaposlitev ali delovno mesto Vodja kontrolinga oz. projekta »Kontroling«  

Glavne naloge in pristojnosti - vodenje aktivnosti za vzpostavitev sistema kontrolinga; 
- vodenje aktivnosti glede vzpostavitve spremljanja stroškov, prihodkov…; 
- sodelovanje z upravo in direktorji pri odločanju o pomembnejših aktivnostih banke oz. pri postavljanju 

strateških in operativnih ciljev na vseh ravneh poslovanja; 
- ostale vodstvene naloge v okviru članstva v projektnem svetu za kontroling. 

Naziv in naslov delodajalca BANKA KOPER, d.d., Pristaniška ulica 14, 6000 Koper (Slovenija) 

Vrsta dejavnosti ali sektor J65.121 (dejavnost bank) 
  

Obdobje od 01.01.2001 do 05.03.2002  

Zaposlitev ali delovno mesto Zastopnik Odprtega vzajemnega pokojninskega sklada Banke Koper, d.d. (OVPS) 

Glavne naloge in pristojnosti - uspešen razvoj in vzpostavitev OVPS; 
- vodenje poslov OVPS skupaj z direktorjem službe, kot so: vodenje naložbene politike OVPS, vodenje 

dokumentacije o naložbah OVPS, vodenje računovodstva in financ OVPS, vodenje likvidnosti, vodenje 
prilivov itd.;   

- kot član Odbora za naložbe OVPS sooblikoval naložbeno politiko in naložbe OVPS;  
   -      vodenje ostalih aktivnosti OVPS skladno z dogovorom z upravo Banke Koper; 

- priprava letnega poročila OVPS, internih aktov, kontrola bilance stanja in izkaza uspeha itd. 
   

Naziv in naslov delodajalca BANKA KOPER, d.d., Pristaniška ulica 14, 6000 Koper (Slovenija) 

Vrsta dejavnosti ali sektor J65.121 (dejavnost bank) 
  

Obdobje od 02.10.2000 do 31.12.2000  

Zaposlitev ali delovno mesto Sektor zakladništva – oddelek finančnega upravljanja (pripravnik – 1. zaposlitev) 

Glavne naloge in pristojnosti Izvajanje aktivnosti s področja kreditnega tveganja (razvoj metode spremljanja kreditnega tveganja portfelja banke 
po dejavnostih in analiza tveganosti posameznih dejavnosti) in področja financ (npr. sodelovanje pri razvoju modela 
spremljanja finančnih tokov po posameznih dejavnostih banke ter analiza minimalne zahtevane donosnosti prostih 
tolarskih naložb in razne finančne analize za poslovodstvo banke). 

 

Naziv in naslov delodajalca BANKA KOPER, d.d., Pristaniška ulica 14, 6000 Koper (Slovenija) 

Vrsta dejavnosti ali sektor J65.121 (dejavnost bank) 

 
 

 
Izobraževanje in 

usposabljanje 

 

  

Obdobje Z dne 20.01.2009, 27.12.2011, 14.12.2011, 27.12.2011, 27.12.2013, 27.12.2015 

Naziv izobrazbe in / ali 
nacionalne poklicne kvalifikacije 

Certifikat ZNS z veljavnostjo od 27.12.2011 do 27.12.2013 ter do 27.12.2015 in do 27.12.2017 ter Potrdilo 
za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta in nezvršnega člana upravnega odbora; »Potrdilo za 
državne nadzornike« z dne 14.12.2011 (potrdilo o usposobljenosti za člana NS in upravnih odborov 
družb, ki jih je ali jih bo v te organe predlagala RS oz. AUKN) 

Glavni predmeti / pridobljeno 
znanje in kompetence 

- vloga in pomen nadzornih svetov; pravo gospodarskih družb; upravljanje podjetij; finančno poslovanje družbe; 
računovodstvo; strateški management; komuniciranje; poslovna odličnost, poslovna etika itd. 

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

certifikat 

Združenje nadzornikov Slovenije 
Dunajska 128a, 1000 Ljubljana (Slovenija) 

  

Obdobje od 26.09.2006 do 28.09.2006 

Naziv izobrazbe in / ali 
nacionalne poklicne kvalifikacije 

Usposobljen za člana nadzornih svetov ali upravnih odborov družb 
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Glavni predmeti / pridobljeno 
znanje in kompetence 

- pravo družb s poudarkom na vlogi nadzornega sveta; 
- uvajanje enotirnega sistema upravljanja v slovenski pravni red s poudarkom na vlogi upravnega odbora; 
- osnove o kulturi in etiki poslovanja ter vloga kodeksov o upravljanju družb; 
- odgovornost članov nadzornega sveta; 
- ovrednotenje finančnih informacij o poslovanju družbe in vloga pri načrtovanju poslovanja; 
- vloga nadzornega sveta v družbi, ki zaide v finančne težave. 

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

certifikat 

NEBRA, družba za davčno in gospodarsko svetovanje, d.o.o. 
Dunajska 122, 1000 Ljubljana (Slovenija) 

 
 
 
 

 

Obdobje od leta 2000 do 20.04.2004 

Naziv izobrazbe in / ali 
nacionalne poklicne kvalifikacije 

Doktor znanosti s področja poslovodenja in organizacije 

Glavni predmeti / pridobljeno 
znanje in kompetence 

- kreditno tveganje in poslovodenje; kapitalske zahteve; sodobni modeli upravljanja s kreditnim tveganjem; 
upravljanje portfelja finančnih naložb; verjetnost stečaja/neplačila podjetij; simulacije Monte Carlo; dejavniki 
kreditnega tveganja slovenskega bančnega sistema itd. 

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

certifikat 

Univerza v Ljubljani (Ekonomska fakulteta v Ljubljani) 
Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana (Slovenija) 

Stopnja izobrazbe po 
nacionalni ali mednarodni 

klasifikacijski lestvici 

18201 

 

 
 

 

Obdobje 29.02.2000 

Naziv izobrazbe in / ali 
nacionalne poklicne kvalifikacije 

Magister znanosti s področja poslovodenja in organizacije 

Glavni predmeti / pridobljeno 
znanje in kompetence 

- finance; računovodstvo; poslovodenje in organizacija; upravljanje s tveganji družbe; kreditno tveganje podjetja 

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

certifikat 

Univerza v Ljubljani (Ekonomska fakulteta v Ljubljani) 
Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana (Slovenija) 

Stopnja izobrazbe po 
nacionalni ali mednarodni 

klasifikacijski lestvici 

18102 

 
 
 

 

Obdobje od oktobra 1998 do septembra 1999 

Naziv izobrazbe in / ali 
nacionalne poklicne kvalifikacije 

Rezidenčni podiplomski študij Radovljica 

Glavni predmeti / pridobljeno 
znanje in kompetence 

- ekonomika za managerje; management; poslovno pravo; finančno računovodstvo; marketing; poslovne 
finance; HRM; management sprememb; strateški management; investicije; prevzemi in združitve itd. 

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

certifikat 

Univerza v Ljubljani (Ekonomska fakulteta v Ljubljani) 
Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana (Slovenija) 

Stopnja izobrazbe po 
nacionalni ali mednarodni 

klasifikacijski lestvici 

 

 
 
 

 

Obdobje od oktobra 1994 do septembra 1998 

Naziv izobrazbe in / ali 
nacionalne poklicne kvalifikacije 

Univerzitetni diplomirani ekonomist (poslovni oddelek – finančna smer) 

Glavni predmeti / pridobljeno 
znanje in kompetence 

- ekonomika in organizacija podjetja; gospodarsko pravo; računovodstvo; trženje; organizacija proizvodnje; 
finance; strateško upravljanje; finančni trgi; mednarodne finance itd. 

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

certifikat 

Univerza v Ljubljani (Ekonomska fakulteta v Ljubljani) 
Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana (Slovenija) 
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Stopnja izobrazbe po 
nacionalni ali mednarodni 

klasifikacijski lestvici 

17002 

 

 
 

 

Obdobje od september 1990 do junij 1994 

Naziv izobrazbe in / ali 
nacionalne poklicne kvalifikacije 

Gimnazijski maturant 

Glavni predmeti / pridobljeno 
znanje in kompetence 

predmetnik gimnazije 

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

certifikat 

Srednja šola – Gimnazija Koper 
Cankarjeva 2, 6000 Koper (Slovenija) 

Stopnja izobrazbe po 
nacionalni ali mednarodni 

klasifikacijski lestvici 

15002 

 
 
 

 

  

Obdobje Od 1982 do 1990 

Naziv izobrazbe in / ali 
nacionalne poklicne kvalifikacije 

Osnovna šola 

Glavni predmeti / pridobljeno 
znanje in kompetence 

osnovnošolsko znanje 

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

certifikat 

Osnovna šola Antona Ukmarja Koper 
 

Stopnja izobrazbe po 
nacionalni ali mednarodni 

klasifikacijski lestvici 

12001 

 
 

 

 

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  

angleščina**  
C1 

Samostojni 
uporabnik 

C1 
Usposobljeni 

uporabnik 
C1 

Usposobljeni 
uporabnik 

B1 
Samostojni 
uporabnik 

B1 
Samostojni 
uporabnik 

italijanščina  
C1 

Usposobljeni 
uporabnik 

B1 
Samostojni 
uporabnik 

C1 
Usposobljeni 

uporabnik 
C1 

Samostojni 
uporabnik 

B1 
Samostojni 
uporabnik 

hrvaščina  
C1 

Usposobljeni 
uporabnik 

B1 
Samostojni 
uporabnik 

C1 
Usposobljeni 

uporabnik 
B2 

Samostojni 
uporabnik 

B1 
Samostojni 
uporabnik 

nemščina  
A1 

Osnovni 
uporabnik 

A1 
Osnovni 

uporabnik 
A1 

Osnovni 
uporabnik 

A1 
Osnovni 

uporabnik 
A1 Osnovni uporabnik 

 (*) Skupni evropski referenčni okvir za jezike 
** Izobraževanje angleškega jezika od 5.1.2009 do 9.1.2009; Karnion; okvirno dosežena stopnja B1 (dosežena stopnja učenja 
101,5). Potrdilo CTJ z dne 20.1.1998 o doseženi IV. stopnji angleškega jezika. 
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Socialna znanja in 
kompetence 

Komunikacijske veščine sem razvijal kot predavatelj na Fakulteti za management Koper (predavatelj pri 
predmetu poslovne finance), na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici (nosilec predmeta Trženje nepremičnin), 
kot gostujoči profesor na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in Gea College – Visoka šola za podjetništvo ter kot 
predavatelj na slovenskih in mednarodnih konferencah. 
 
Smisel za skupinsko delo in reševanje problematičnih »casov« sem pridobil v času izobraževanja na 
Rezidenčnem podiplomskem študiju v Radovljici (1998/99), v okviru projektnega dela na Banki Koper in v 
Vzajemni itd. (član številnih projektnih skupin – glej prilogo). 
 
Sposobnost prilagoditi se več kulturnemu okolju sem pridobil v času izobraževanja na Rezidenčnem 
podiplomskem študiju v Radovljici (tuji profesorji, obiski tujih fakultet, izmenjava študentov, »Worldwide Human 
Resources Management Seminar v sodelovanju s Cornell University in Universidad Metropolitana in Shanghai 
Jiao Tong University) in v zadnjih letih zaposlitve na Banki Koper, ko je dobila novega tujega večinskega 
lastnika – banko San Paolo IMI ter na raznih mednarodnih konferencah. 
 

 

Organizacijska znanja in 
kompetence 

Organizacijske veščine (sposobnost vodenja, pogajanj…) sem pridobil kot predsednik nogometnega društva 
Football Club Koper od 16.08.2004 do 21.03.2006 (uspešna sanacija društva), kot predsednik ustanove Novelus 
od 08.04.2004 do 01.10.2005, v času zaposlitve na Banki Koper in v Vzajemni ter kot član nadzornega sveta 
CDE nove tehnologije, d.d. in kot predsednik nadzornega sveta Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, d.d. (KAD). 
 
Znanje projektnega vodenja/dela: sodelovanje v delavnici »The Slovenian Project Excellence Award 2007« 
(ZPM Slovensko združenje za projektni management v sodelovanju z IPMA International Project Management 
Association); koordinator delavnice »Strategic management« v okviru globalnega kongresa svetovnih združenj 
ICEC in IPMA – 1st ICEC & IPMA Global Congress on Project Management; delavnica »Leadership and 
Coaching« (27.-29.3.2008); delavnica »Top Performance Management Development« (14.-16.10.2004); 
delavnica »Menedžer kot vodja 2. del« (8.-9.4.2004); delo na 10-dnevni projektni šoli (april – junij 2006) – 
program usklajen z ICB 2.0, mednarodnim standardom kompetenc projektnega managerja, ki ga izdaja IPMA; 
projektno delo na Banki Koper in v Vzajemni. 

  

Tehnična znanja in 
kompetence 

S tehničnimi znanji in kompetencami sem se seznanil kot član nadzornega sveta CDE nove tehnologije, d.d. 
(dejavnost klicnih centrov, IP telefonije, računalniška oprema itd.). Tehnična znanja in kompetence s področja 
bančništva in zavarovalništva sem pridobil v času zaposlitve v Banki Koper (bančni produkti) in Vzajemni 
(zavarovalni produkti). 

  

Računalniška znanja in 
kompetence 

Odlično poznavanje programskega paketa MS Office, kot so Excel, Word, Power Point, Vision, Access – 
certifikat z dne 14.3.2001 itd. (pridobil v času zaposlitve in pisanja doktorske disertacije). 
Znanje o uporabi svetovnega spleta www, podatkovnih skladišč in OLAP orodij za kontroling (Microstartegy - 
Vzajemna), statističnih paketov SPSS (doktorska disertacija), revizijskih programskih paketov, statističnih metod 
kot so Monte Carlo simulacija, internih modelov upravljanja s tveganji itd. (pridobil v času zaposlitve). 

  

  

Druga znanja in kompetence - Znanja/kompetence s področja strateškega menedžmenta, financ, računovodstva, kontrolinga, marketinga, 
notranje revizije, prava, kadrov in splošnih poslov ter odnosov z javnostmi sem pridobil predvsem na 
Vzajemni.  

- Druga dodatna izobraževanja s področja financ, računovodstva, kontrolinga, zavarovalništva, bančništva: 
»The Slovenian Project Excellence Award 2007« - izvajalec IPMA International Project Management 
Association; 10-dnevna projektna šola - program usklajen z ICB 2.0 mednarodnim standardom kompetenc 
projektnega managerja, ki ga izdaja International project management association; 23. finančno-borzna 
konferenca; Koordinator delavnice »Strategic management« na prvem globalnem kongresu svetovnih 
združenj ICEC in IPMA; »Kako izračunavamo transferne cene med povezanimi osebami«; 8. jesensko 
srečanje finančnikov; 2. konferenca Združenja poslovnih finančnikov; delavnica »Corporate Governance«; 
12. dnevi slovenskega zavarovalništva; 22. finančno-borzna konferenca; DDV v finančnih ustanovah 
(izvajalec Pricewaterhouse Coopers); »Upniki v stečajnem postopku in postopku prisilne poravnave« 
(izvajalec GV Izobraževanje); »Davčni postopek po novem«; Delavnica »Top Performance Management 
Development workshop«; delavnica »Menedžer kot vodja«; seminar z delavnico »Izdelava finančnega 
načrta za leto 2004«; 8. strokovno posvetovanje o bančništvu z naslovom BASEL II; seminar »Kontroling v 
praksi«; seminar »Denarna politika in banke v letu 2002« itd. 

- Hobiji: košarka, nogomet (predsednik FC Koper), pisanje strokovnih in znanstvenih prispevkov, docent za 
področje financ in računovodstva.  

 
  

Vozniško dovoljenje Da, B kategorija. 
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Dodatni podatki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docent za področje poslovna ekonomija (od 24.11.2014 do 23.11.2019). 
 
Docent za področje financ in računovodstvo (od 7.7.2009 do 6.7.2014). 
 
Številni strokovni in znanstveni prispevki s področja financ, računovodstva ter domače in mednarodne 
konference ter druga avtorska dela (glej COBISS – več kot 100 alinej).  
 
Predavatelj na Fakulteti za Management Koper – predmet »Poslovne finance« (nov. 2005 – nov. 2007) in 
januarja 2010. 
 
Docent na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici (od oktobra 2007 dalje nosilec predmeta »Trženje 
nepremičnin« in kasneje na programu Pravo in management infrastrukture in nepremičnin nosilec predmeta 
»Upravljavska ekonomija«, »Metode trženja nepremičnin« in »Ekonomika poslovanja gospodarskih subjektov«). 
 
Docent na Gea College – Fakulteta za podjetništvo (od 2010 dalje na magistrskem programu nosilec 
predmeta »Učinkovitost, uspešnost in plačilna sposobnost podjetij« ter nosilec predmeta »Upravljalska 
ekonomika« in od 2016 dalje nosilec predmeta Poslovne finance; na študijskem programu Premoženjsko 
svetovanje določeno obdobje nosilec predmeta »Uvod v osebne finance« in nosilec predmeta »Življenjska in 
zdravstvena zavarovanja«). 
 
Predstojnik katedre za ekonomiko in finance na Gea College – FP: od januarja 2016 dalje. 
 
Gostujoči profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani (od l. 2006 - 2008 pri predmetu »Uvod v 
organizacijo«) in od maja 2009 do leta 2011 predavatelj pri predmetu »Zdravstvena zavarovanja« (na 
podiplomskem študiju na Ekonomski fakulteti v Ljubljani). 
 
Gostujoči profesor na »European School of Law and Governance«, European University in Kosovo, Priština 
(od januarja do maja 2011 in od decembra 2012 – do januarja 2013).  
 
Predsednik nadzornega sveta Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., 
Dunajska 119, Ljubljana (od 18.12.2008 do januarja 2011). 
 
Član nadzornega sveta in revizijske komisije nadzornega sveta Juteks, d.d. (od 30.12.2009 do okt. 2012). 
 
Član nadzornega sveta družbe CDE nove tehnologije, d.d. (09.06.2004 - 03.07.2006). 
 
Predsednik društva Football Club Koper (16.08.2004 - 21.03.2006) – izvedena uspešna sanacija društva. 
 
Predsednik uprave Ustanove Novelus (od 08.04.2004 do 01.10.2005). 
 
Sodelovanje na pomembnih PROJEKTIH, kot so:  
a) CRP projekt za Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS, 2011-2013: »Zagotovimo si hrano za jutri« - »Razvoj 
celovitega sistema za obvladovanje proizvodnih in dohodkovnih tveganj v slovenskem kmetijstvu in ribištvu« (član 
projektne skupine GEA College – FP kot raziskovalne organizacije soizvajalke);  
b) projekt »Accessibility improved at border CROSSINGS for the integration of South East Europe« (vodja 
projekta: Central European Initiative - Executive Secretariat) – od leta 2012 do leta 2015;  
c) od leta 2012 do 31.12.2018 izvajanje finančnega nadzora zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za 
naročnika Ministrstvo za infrastrukturo in prostor RS (kot podizvajalec);  
d) finančno svetovanje npr. zavodu Splošna Bolnišnica Izola pri pripravi »Poročila o ukrepih finančnega 
prestrukturiranja SB Izola po ZFPPIPP« (leta 2012) in drugo svetovanje temu zavodu v letu 2013 ter finančno 
svetovanje drugim podjetjem v Republiki Sloveniji;  
e) sodelovanje v raziskovalnem programu ARRS preko Evropske pravne fakultete, tj. program »Lokacija in raba 
mestnih zemljišč v starajočih se regijah: obnašanje zemljiške rente v postindustrijski družbi« (od 23.1.2015 do 
31.12.2018);  
f) vodja projekta (julij-avgust 2015) »Strokovna podlaga za omejitev ali prepoved pridelave gensko spremenjenih 
rastlin« za naročnika Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije.  
 
Član uredniškega odbora revije Bančni vestnik (od l. 2009 – sept. 2010). 
 
Član sveta Slovenskega zavarovalnega združenja (od konca leta 2007 do oktobra 2009). 
 
Član Slovenskega združenja za projektni management (od leta 2006 do leta 2008). 
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Član Združenja poslovnih finančnikov Slovenije (od leta 2005 do leta 2009). 
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Dodatni podatki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Član gospodarskega sveta Občine Logatec, od 01.10.2015 dalje. 
 
Član komisije NZS – član komisije za marketing, 2009-2013. 
 
Nagrade in priznanja: od Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani prejel dve letni pohvali fakultete, ki se 
podeljuje najboljšim študentom posameznega letnika za izjemen študijski uspeh.  
 

   

 

   Ankaran, 11. 12. 2016 
 

doc. dr. Boštjan Aver, univ.dipl.ekon. 
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