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STALNA ARBITRAŽA GZS

Delovne izkušnje

Obdobje Od  15.5.2009 do danes

Zaposlitev ali delovno mesto Član upravnega sveta ZKB - Zadružne kraške banke na Opčinah pri 
Trstu (Italija) – zadruga z omejeno odgovornostjo – enotirni sistem 
upravljanja
Član nadzornega organa banke na podlagi Zakona o odgovornosti 
pravnih oseb za kazniva dejanja 

Glavne naloge in pristojnosti Kolegialni  sklepi  odobritve  programskih  dokumentov  banke,  pravilnikov, 
predloga bilance, stalno monitoriranje finančnih tokov, preverjanje zunanjih 
in notranjih kontrol  in poročil  o tem, sklepi  o kreditiranju zahtevnejših ali 
rizičnih   projektov  oz.  takih,  pri  katerih  so  udeležene  hčerinske  družbe 
grupacij ali povezani subjekti z visoko dolžniško izpostavljenostjo, sklepi o 
izvršbah  in  prijavah  v  stečaje  ter  prisilnih  poravnavah,  izdaja  obveznic, 
tarife storitev, določitev obrestnih mer itd., kapitalske naložbe

Naziv in naslov delodajalca BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL CARSO Società cooperativa – 
Zadruga ZADRUŽNA KRAŠKA BANKA, ulica Ricreatorio 2, 34151 Opčine 
(Trst) - Italija

Vrsta dejavnosti ali sektor Bančni sektor – upravljanje družb



Obdobje Od avgusta 2010 do 15.4.2013

Zaposlitev ali delovno mesto Član upravnega sveta Immobiliare ZKB Nepremičninska družba s.r.l. – 
enotirni sistem upravljanja

Glavne naloge in pristojnosti Kolegialni sklepi odobritve  predloga bilance, sklepi o nakupu nepremičnin v 
izvršbi, kjer je upnik banka ZKB, tudi nedokončanih gradbišč, v tem primeru 
izpeljava gradnje in rešitev pravno-ekonomskih ter gradbenih problemov do 
zaključka del in ponovne prodaje na tržišču

Naziv in naslov delodajalca Immobiliare ZKB Nepremičninska družba s.r.l. ulica Ricreatorio 2, 34151 
Opčine (Trst) - Italija

Vrsta dejavnosti ali sektor Nakup nepremičnin v izvršbi, sanacija in ponovna prodaja – upravljanje družb

Obdobje Od marca 2006 do danes

Zaposlitev ali delovno mesto Odvetnik

Glavne naloge in pristojnosti Pravno zastopanje in konzulence

Naziv in naslov delodajalca Studio legale-Odvetniška pisarna avv. Mitja Ozbič, Ulica Timeus 4 – 34125 
Trst (Italija) / Partizanska 37a – 6210 Sežana (Slovenija)

od 29.2.2008  Studio legale associato Benvegnù-Chiappini-Majer-Ozbič 
Združena odvetniška pisarna, Ulica Timeus 4 – 34125 Trst (Italija)  / 
Partizanska 37a, od 1.9.2011 dalje Ulica 1. Maja 5 – 6210 Sežana 
(Slovenija)

Vrsta dejavnosti ali sektor Pravno zastopanje v tožbah in svetovanje:
- javna naročila, javne storitve, družbe z delnim ali v celoti javnim 
kapitalom (in house), spreminjanje konzorcijev in javnih družb v kapitalske 
družbe (d.o.o. / d.d.),  vodovodni sektor
- čezmejno sodelovanje javnih uprav (npr. EZTS), evropski projekti
- javni razpisi in natečaji
- upravne kazni
- stvarnopravno pravo
- pravno svetovanje o pogodbah, predvsem mednarodnih (predvsem 
Italija-Slovenija )
- davčne problematike čezmejnega sodelovanja in poslovanja
- ustanavljanje družb, nakup/prodaja nepremičnin in dedovanja v 
Sloveniji za  stranke iz Italije
- izterjevanje terjatev z izvršbo, prijave v stečaje, pravno svetovanje 
na bančnem in zavarovalniškem področju

Od septembra 2005 pravni  svetovalec Acquedotto  del  Carso s.p.a.  – 
Kraški  vodovod  d.d.   s  sedežem  v  Nabrežini  Kamnolomi  (Devin-
Nabrežina – Trst - Italija)

Od marca 2006 odvetnik Zadružne kraške banke

Od leta decembra 2009 pravni svetovalec Organa upravljanja in Skupnega 
tehničnega sekretariata  Evropskega teritorialnega  sodelovanja  Programa 
čezmejnega sodelovanja Italija-Slovenija 2007-2013 s sedežem v Trstu - 
Italija

Obdobje Od januarja 2006 do danes

Zaposlitev ali delovno mesto Pravni izvedenec na področju lokalne samouprave in javnih naročil



Glavne naloge in pristojnosti Sodelovanje pri univerzitetnih projektih in delovanju  na področju lokalne 
samouprave  in  javnih  naročil  v  okviru  sodelovanja  med  Fakulteto  za 
politične vede Univerze v Trstu in Pravno fakulteto Univerze v Mariboru ter 
Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor, ki izdaja revijo 
Lex localis. V sklopu tega sodelovanja je bil 11.5.2009 ustanovljen tudi v 
Trstu  enak  inštitut  (ISTITUTO  PER LO  STUDIO  DEL GOVERNO  DEL 
TERRITORIO  E  LO  SVILUPPO  DEI  SERVIZI  PUBBLICI  LOCALI-
INŠTITUT  ZA  ŠTUDIJE  UPRAVLJANJA  TERITORIJA  IN  RAZVOJ 
LOKALNIH JAVNIH STORITEV), kateremu predsedujem in ki izdaja v Italiji 
revijo  Lex  localis  v  italijanskem  jeziku  ter  se  ukvarja  z  navedenimi 
tematikami, s pogledom tudi na čezmejno sodelovanje in ob prepletanju 
deželne, državne in evropske zakonodaje, tudi v komparativistični luči ter 
prireja študijska srečanja na to temo.

Naziv in naslov delodajalca Facoltà di scienze politiche, Università degli Studi di Trieste, Piazzale 
Europa 1, 34100 Trst (Italija)
LEX  LOCALIS  -  -ISTITUTO  PER  LO  STUDIO  DEL  GOVERNO  DEL 
TERRITORIO E LO SVILUPPO DEI  SERVIZI  PUBBLICI  LOCALI,  ulica 
Timeus 4, 34125 Trst (Italija)

Vrsta dejavnosti ali sektor Univerzitetno raziskovanje in sodelovanje, javna uprava, javna naročila, 
lokalna samouprava

Obdobje
Od 17.12.1999 do 28.2.2006 (s pogodbo za nedoločen čas od 1.3.2004) , 
na študijskem dopustu od 1.8.2004 do 3.4.2005.
1.3.2006 odstopil od pogodbe za nedoločen čas v javni upravi, zato da bi 
lahko pričel z odvetniško dejavnostjo

Zaposlitev ali delovno mesto Comune di San Dorligo della Valle - Občina Dolina (Trst-Italija) – pribl. 5500 
prebivalcev, cca.   60   uslužbencev  :
Načelnik upravnih služb z višjimi vodstvenimi pooblastili po 107. in 109. 
členu  Zakonodajnega  odloka  267/00  –  Enotno  besedilo  o  lokalni 
samoupravi-  podpisovanje  pogodb  v  imenu  občine,  predsedovanje 
komisijam v javnih naročilih in natečajih, upravljanje osebja, odgovorni za 
upravne postopke.
Upravne službe so sestavljale Operativna enota Tajništvo in splošne 
zadeve, Občinska policija, Operativna enota Javna naročila in pogodbe, 
Operativna enota Osebje, Operativna enota Kultura  in predstavništvo, 
Operativna enota  Šolstvo, Operativna enota Komercijalni sektor.
Stopnja odgovornosti je bila maksimalna, poleg kompleksnosti strukture, ker 
je  šlo  za  vodilno  mesto  v  občinski  upravi  v  koordinaciji  z  generalnim 
direktorjem-občinskim tajnikom in ostalimi tremi načelniki  služb (Tehnične 
službe, Ekonomsko- finančne službe, Demografske in statistične službe ter 
matična knjiga).
Od 1.7.2000 do 30.6.2004 tudi v funkciji  Namestnika občinskega tajnika, 
kot   vršilec  dolžnosti  Občinskega  tajnika  v  obdobjih  njegove  odsotnosti, 
glede na to,  da je  šlo  za  konvencijonirano Generalno tajništvo med več 
občinami:  Comune di San Dorligo della Valle - Občina Dolina,  Comune di 
Duino Aurisina - Občina Devin Nabrežina (pribl. 9.000 prebivalcev, cca. 120 
uslužbencev) in, v drugi fazi, Comune di Monrupino-Občina Repentabor ter 
Comune di Sgonico-Občina Zgonik. 
Comune di  Monrupino-Občina Repentabor (pribl.  900 prebivalcev,  cca.  8 
uslužbencev) in Comune di Sgonico-Občina Zgonik (pribl. 2000 prebivalcev, 
cca. 12 uslužbencev)
Po povratku iz študijskega dopusta  4.4.2005  imenovan za  Namestnika 
občinskega tajnika občin Monrupino – Repentabor (od 11. aprila 2005) in 
Sgonico  –  Zgonik  (od  26.  aprila  2005)  ter  Namestnik Generalnega 
direktorja občine San Dorligo della Valle – Dolina (od 19. maja 2005). 



Glavne naloge in pristojnosti Za zgoraj navedene naolge in pristojnosti je znašala čista mesečna plača 
približno 1.300 €, poleg tega pa še dodatek v višini približno 1.000 €, od 
katerih 80% vezanih na odgovornost uradov in postopkov in 20% vezanih 
na rezultat. 
Poleg  že  navedenih  funkcij  sem   v  vlogi  Načelnika  upravnih  služb  in 
nazadnje  kot  Namestnik  generalnega  direktorja  deloval  kot   koordinator 
čezmejnih evropskih projektov, pri katerih je Občina sodelovala kot vodilni 
partner ali partner:
Interreg IIIA/ Phare CBC 2000-2006  “Po poteh kulturne dediščine«
Interreg IIIA Italija-Slovenija 2000-2006 “Okolja in okusi Krasa brez meja«
Interreg IIIA Italija-Slovenija 2000-2006 “Pormocija in valorizacija turističnih 
destinacij v okolici Trsta«
Interreg IIIA Italija-Slovenija 2000-2006 » Novi sistemi skupnega upravljanja 
mrež kmetijsko-okoljske monitoraže«
Interreg IIIA Italija-Slovenija 2000-2006 »VALOPT- Razvoj in valorizacija 
tipičnih proizvodov čezmejnega področja«
Interreg IIIA Italija-Slovenija 2000-2006 “Zaščita in ohranitev okolja 
naravnega parka Škocjanskih jam«
Interreg IIIA Italija-Slovenija 2000-2006 » Kraški okraj«
Interreg IIIA Italija-Slovenija 2000-2006 » Tematske poti v Istri«
Interreg IIIA Italija-Slovenija 2000-2006 “Čezmejno poklicno izobraževanje«
Interreg IIIA Italija-Slovenija 2000-2006 “Odprte meje v novih časih«
Interreg IIIA Italija-Slovenija 2000-2006 “Dolina Glinščice in jena okolica«
Nenazadnje  sem  deloval  tudi  v  delovni  skupini  za  ustanovitev  Istrske 
Evroregije  ITA-SLO-HR

Naziv in naslov delodajalca Comune di San Dorligo della Valle - Občina Dolina, Dolina 270, 34018 
Dolina
Comune di Sgonico – Občina Zgonik, 34017 Zgonik-Sgonico
Comune di Monrupino – Občina Repentabor, Col, 34151 Opčine-Opicina

Vrsta dejavnosti ali sektor Upravni, javna uprava, civilno pravo, čezmejno sodelovanje

Obdobje Od 1.1.2001 do 28.2.2006 (zapadlost mandata 31.12.2008, zaprisegel 
21.8.2000). 
Odstopil zaradi inkompatibilnosti s poklicem odvetnika

Zaposlitev ali delovno mesto Honorirani sodnik Civilnega sodišča v Trstu 

Glavne naloge in pristojnosti Pravosodna dejavnost na področju civilnega prava, točneje vse deložacije 
tržaškega  okraja  in  od  avgusta  2005  namesto  teh  vse  tožbe  Okraja  o 
etažnih lastninah, izvršbe na premičnine in s tem povezani ugovori, izvršbe 
davčne izterjevalnice  na premičnine  in  nepremičnine do  julija  2005,  vse 
pritožbe proti izgonom tujcev iz Države do leta 2004, od takrat dalje samo 
pritožbe  proti  zavrnitvam  zahtevkov  za  združitev  tujcev  iz  družinskih 
razlogov,  vse  izvršbe  za  predajo  stvari  in  nepremičnin  ter  izpolnitev 
obveznosti, pritožbe proti upravnim kaznim javne uprave (prekrški), razen 
na področju delovnih razmerij.
Vodenje procesov s totalno avtonomijo kot sodnik posameznik, od 1000 do 
2000 postopkov letno, ki so se zaključili s sklepom, sodbo ali odlokom.

Naziv in naslov delodajalca Tribunale ordinario di Trieste-Okrajno sodišče v Trstu, Ministero della 
Giustizia-Pravosodno ministrstvo, Foro Ulpiano 1, 34100 Trst (Italija)

Vrsta dejavnosti ali sektor Sodstvo (civilno)

Obdobje 12.5.1997 – 12.5.1999 

Zaposlitev ali delovno mesto Odvetniški pripravnik



Glavne naloge in pristojnosti Pretežno  civilne  tožbe  na  področju  civilne  odgovornosti,  predvsem  kar 
zadeva cestni promet, najemne pogodbe, etažna lastnina, družinsko pravo, 
delovno in pokojninsko pravo.

Naziv in naslov delodajalca Studio legale Mogorovich – Ventura, ulica Coroneo 17, 34100 Trst (Italija).

Vrsta dejavnosti ali sektor Odvetništvo

Obdobje 17.5.1999-12.12.1999  –  odstopil  po  ponudbi  Občine  Dolina  za  drugo 
delovno mesto (glej zgoraj)

Zaposlitev ali delovno mesto Pravni urad banke - pripravnik

Glavne naloge in pristojnosti Aktivnosti  na  področju  bančnega  prava,  izvršb,  stečajev,  dedovanj, 
kazenskih in davčnih postopkov.

Naziv in naslov delodajalca Banca di  Credito cooperativo del  Carso – Zadružna kraška banka, ulica 
Ricreatorio, 2, 34151 Opčine  (Trst-Italija)

Vrsta dejavnosti ali sektor Pravni urad

Obdobje November 1998-maj  1999 -   6-mesečni  staž,  z možnostjo 6-mesečnega 
podaljška
Odstopil po prvih 6 mesecih ob zaključku odvetniškega pripravništva zaradi 
ponudbe Zadružne kraške banke za zaposlitev (glej zgoraj)

Zaposlitev ali delovno mesto Pravni staž

Glavne naloge in pristojnosti Upravni  postopki,  predvsem na  področju  javnih  gradenj,  nepremičnin  in 
stvarnopravnih razmerij

Naziv in naslov delodajalca Comune di Trieste- Občina Trst, Area Territorio e patrimonio - Servizio 
immobiliare e logistica - Ufficio Affari generali,Trg Unità, 34100 Trst

Vrsta dejavnosti ali sektor Upravni, javna uprava

Obdobje 1998 – 1999: 1998, 1999.

Zaposlitev ali delovno mesto Zunanji sodelavec – pravni izvedenec

Glavne naloge in pristojnosti Tedenska radijska oddja o pravnih problematikah in primerih iz civilnega, 
upravnega in kazenskega prava.

Naziv in naslov delodajalca Rai  Radiotelevisione  italiana,  Deželni  sedež  za  Deželo  FJK,  Slovenski 
program, ulica Fabio Severo, 7, 34100 Trst (Italija)

Vrsta dejavnosti ali sektor Pravno svetovanje

Obdobje 1992, 1993, 1994.

Zaposlitev ali delovno mesto Tolmač in prevajalec za slovenski jezik – zunanji sodelavec

Glavne naloge in pristojnosti Prevajanje pravnih aktov in tolmačenje v kazenskih procesih in postopkih

Naziv in naslov delodajalca Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste – Republiško javno 
tožilstvo v Trstu, Foro Ulpiano 1, 34100 Trst - (Italija)

Vrsta dejavnosti in sektor Pravno prevajanje in tolmačenje

Izobraževanje in usposabljanje

Obdobje 15.9.1985 - 4.7.1989 

Naziv izobrazbe in / ali nacionalne 
poklicne kvalifikacije

Diploma  di  maturità scientifica  /  Državni  maturitetni  izpit 
znanstvenega liceja

Glavni predmeti / pridobljeno znanje 
in kompetence

Slovenščina, italijanščina, matematika, prirodopis-kemija, verouk, latinščina, 
angleščina, fizika, telovadba, filozofija, zgodovina, tehnično risanje



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

Liceo scientifico statale con lingua d'insegnamento slovena- Državni 
znanstveni  licej s slovenskim učnim jezikom "France Prešeren" - Trst

Stopnja izobrazbe po nacionalni ali 
mednarodni klasifikacijski lestvici

Maturitetna diploma višje srednje šole znanstvene smeri – ocena 60/60

Obdobje  November 1990 - 18.3.1997 

Naziv izobrazbe in / ali nacionalne 
poklicne kvalifikacije

Laurea in giurisprudenza / Univerzitetni diplomirani pravnik

Glavni predmeti / pridobljeno znanje 
in kompetence

Mednarodna-pravosodna  smer, Pravna fakulteta Univerze v Trstu. 
Predmeti:  osnove  zasebnega rimskega prava,  osnove  javnega rimskega 
prava, filozofija prava, zgodovina ekonomske misli, ustavno pravo, civilno 
pravo,  kazensko  pravo,  rimsko  pravo,  kazenski  postopek,  civilni  pravdni 
postopek,  upravno  pravo,  mednarodno  pravo,  delovno  pravo,  pravo 
evropske unije, delovno pravo evropske unije, pravna angleščina, upravno 
pravo, komercijalno in gospodarsko pravo.
Diplomska naloga iz kazenskega postopka : "Jezik pravnih aktov: uporaba 
tujih in manjšinskih jezikov v kazenskem postopku" – mentor prof. Giorgio 
Spangher, somentor prof. Francesco Peroni.
Diplomska nagrada  leta  1997  SLORI  –  ja  Slovenskega raziskovalnega 
inštituta  v  Trstu.  Leta  1998  je  diplomska  naloga  dosegla   3.  mesto  na 
nagradi  "Premio 2000", ki jo je razpisala Konferenca Rektorjev italijanskih 
Univerz,  Istituto  poligrafico  e  Zecca  dello  Stato  –  Državna  kovnica  in 
Federazione  Nazionale  della  Stampa  italiana  –  Italijanska  nacionalna 
federacija tiska, pod pokroviteljstvom Ministrstva za univerze, znanstveni in 
tehnološki razvoj. Istega leta je bila diplomska naloga nagrajena z nagrado 
Sklada " Sergij  Tončič" iz Trsta in je leta  1999 prejela priznanje Avtonomne 
pokrajine Bocen – italijansko šolstvo in kultura – Urad za dvojezičnost v 
okviru  6. natečaja za študije na področju dvojezičnosti.

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

Facoltà di Giurisprudenza di Trieste – Pravna fakulteta v Trstu

Stopnja izobrazbe po nacionalni ali 
mednarodni klasifikacijski lestvici

106/110 – laurea specialistica / magistrska univerzitetna izobrazba

Obdobje November 1998 - 27.9.2000 – odvetniško pripravništvo in odvetniška šola

Naziv izobrazbe in / ali nacionalne 
poklicne kvalifikacije

Esame di Stato di avvocato – Odvetniški državni izpit

Glavni predmeti / pridobljeno znanje 
in kompetence

Civilno,  kazensko,  upravno  pravo  in  s  tem  povezani  sodni  postopki, 
mednarodno zasebno pravo, deontologija

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

Corte d'Appello di Trieste – Tržaško prizivno sodišče ( odvetniška šola v 
organizaciji  Università  degli  Studi  di  Trieste-Univerza  v  Trstu  /  Ordine 
Avvocati del Foro di Trieste-Odvetniška zbornica v Trstu

Stopnja izobrazbe po nacionalni ali 
mednarodni klasifikacijski lestvici

Avvocato

Permanentno izobraževanje in 
usposabljanje



Izpopolnjevalni tečaji 
odvetniške zbornice

19/10/2007 “Zadnje novosti na področju zaščite potrošnikov” - ITA

11-13/10/2007 Dnevi slovenskih pravnikov:

“Spremembe zakona o pravdnem postopku” - SLO

“Aktualne problematike javno-zasebnega partnerstva” - SLO

26/10/2007 “Zaščita kupca pri nakupu nepremičnin v gradnji – Zakonodajni 
odlok 20. junija 2005 št. 122”- ITA

22/02/2008 “Class action” - ITA

27-28/03/2008 “Primerjalno evropsko pravo” - SLO

17/05/2008  “Lastništvo  nepremičnin:  gradbena  določila  in  razdalje  med 
zgradbami” - ITA

6-7/06/2008  “Kriteriji  delitve  sodne  pristojnosti  med  rednim  sodnikom in 
upravnim sodnikom: zakoniti interes in odškodninski zahtevek” - ITA

19/09/2008  “Prvi  zakonski  posegi  XVI.  zakonodajne  dobe  na  področju 
priseljevanja” - ITA

24/09/2008 “Zavarovanje in zadnja sodna praksa” - ITA

16 - 18/10/2008 Dnevi slovenskih pravnikov:

 “Izvršba – med učinkovitostjo in zaščito pravic” - SLO

 “Aktualna vprašanja o javnih naročilih in javnih koncesijah“ - SLO

“Nove tendence v razvoju obligacijskega prava“ - SLO

 “Mednarodno sodno sodelovanje” - SLO

 “Spremembe v upravnem sporu” - SLO

 “Nekaj aktualnih vprašanj na področju dednega prava” - SLO

06/03/2009 “Preiskovalni ukrepi davčne uprave in zaščita davkoplačevalca” 
- ITA

27/03/2009  –  17/04/2009  –  24/04/2009  –  08/05/2009  –  22/05/2009  – 
29/05/2009 “Upravno pravo in upravno procesualno pravo” - ITA

24/04/2009 “Odvetniška šola” - SLO

06/07/2009 “Reforma pravdnega postopka” - ITA

10/07/2009 “Nove spremembe zakona 241/1990 o upravnem postopku – 
aplikativne problematike na deželni ravni” - ITA

15 - 17/10/2009 Dnevi slovenskih pravnikov:

 “Zavarovalniški sistem na tržišču” - SLO

“Pravna sredstva v upravnem procesualnem pravu“ - SLO



„Javni zavodi med tržiščem in javnimi storitvami“ - SLO

“Prekluzije v pravdnem postopku” - SLO

27/04/2010  “Davki,  dokazno  breme  in  logika  praesumptio.  Sintetično 
preverjanje:kontrolno sredstvo ali sredstvo določitve skupnega dohodka ?” - 
ITA

30/04/2010 “Telematika in upravni postopek” - ITA

10/09/2010 “Tolmačenje pravne terminologije in zakonov dežel s posebnim 
statutom, sposebnim poudarkom na deželi Furlaniji Julijski Krajini“ - ITA

24/09/2010  “Nov proces na preizkušnji: splošne nastavitve in operativne 
inštrukcije za upravni proces“ - ITA

Dnevi slovenskih pravnikov 14-16/10/2010:

14/10/2010:  “Korporacijsko  pravo  –  škodni  in  korporacijski  zahtevki 
delničarjev  in  gospodarskih  družb”  -  SLO  
15/10/2010:  “Spremembe  pri  izvršbah”  -  SLO  
 “Spremembe  v  insolvenčnih  postopkih”  -  SLO  
16/10/2010:  “Pravni  okvir  informatizacije  zemljiškoknjižnih  postopkov”  - 
SLO  
 
29/04/2011  „Revizija  javnih  naročil.  Poglobitve  in  predlogi  po  šestih 
mesecih veljave procesualnega zakonika o upravnem sporu“ - ITA

21/10/2011 „Tečaj  slovenskega stvarnega in  procesualnega kazenskega 
prava“  -  SLO  
27/11/2011:  „Zadnje  spremembe  Zakonika  o  javnih  pogodbah  in  na 
področju javnih naročil“ - ITA

Izpopolnjevalni tečaji 
Federacije Zadružnih 
Bank Dežele Furlanije-
Julijske krajine (Italija) 
2009-2011:

26/09/2009 – Projekt finančne vzgoje strank

13/02/2010 – Programske smernice italijanske federacije zadružnih bank 
FEDERCASSE

13/03/2010 - CORPORATE GOVERNANCE in ICAAP - Internal Capital 
Adequacy Assessment Process

28/04/2010 - WORKSHOP CRIF Kreditna rizičnost

09/10/2010 - Strategije CASSA CENTRALE BANCA (TRENTO)

22/10/2010 – Razumevanje in analiza bilance bank

29/10/2010 – Strateško načrtovanje in ICAAP  - Internal Capital Adequacy 
Assessment Process

13/11/2010 - Značilnosti F.G.I. B.C.C. - Institucijonalnega jamstvenega 
sklada zadružnega kredita



12/02/2011 – Seminar za upravitelje in revizorje o preprečevanju pranja 
denarja

12/03/2011 – Nova določila o varnostnem nadziranju Banche d'Italia – 
evropski direktivi 2006/48/ES in 2006/49/ES ter smernice "Basel II".

16/04/2011 – Governance korporacij: vloga upravnega sveta in odnos  s 
teritorijem 

24/09/2011 -Operativni zagon   Institucijonalnega jamstvenega sklada 
zadružnega kredita

28/10/2011 – Bančni riziki in informatizacija - IT

Izpopolnjevalni tečaji na področju 
upravnega prava, lokalne 
samouprave in javnih naročil 
(Italija)

13.4.2000 - Status in plače upraviteljev, posledice in naloge Občin. Pravilnik 
in vloga občinskega sveta

 
10.11.2000 - Dobave blaga in storitev: razpis in postopek javnega 
naročanja
28-29.11.2000 - Določila o storitvenih konferencah in programskih 
dogovorih
 
15.10.2001- Enotno besedilo o upravni dokumentaciji

2-4.10.2002 Reforma lokalnih javnih storitev

23-25.10.2002 Javna naročila dobave blaga in storitev ter javna naročila 
male vrednosti

September – december 2002 / 2003 - Tečaj upravnega prava

14.4.2003 - Notarski zapis – Tolmačenje  24. člena zakona št. 289/2002 – 
Podaljšanje pogodbe

29.9.2003 - Informativno srečanje o pravnih novostih na področju turističnih 
kmetij

8-10.10.2003 - Informatizirano upravljanje javnih dokumentov

17.10.2003 - Razpis javnega naročila:  lex specialis

31.10.2003 - Nova evropska direktiva o javnih naročilih

12.3.2004 - Zakonik o varovanju zasebnih podatkov 

3.5.2004 in 17.5.2004 - Državna in deželna zakonodaja na področju javnih 
gradenj

5.10.2005 - Tehnike pisanja upravnega akta po spremebah in dopolnitvah 
zakona št. 241/1990 (ZUP)

28.11.2005 - Zaščita osebnih podatkov

20.3.2006 - Nov Zakonik o javnih naročilih (Direktive EU 17 in 18/2004)

31.3.2006  - Nov Zakonik o javnih naročilih (Direktive EU 17 in 18/2004)



Izpopolnjevalni tečaji post-
lauream.

Pripravljalni  tečaj  za  javni  razpis  za  mesto  sodnika  (pravosodni  izpit  za  
sodnike)
v organizacii združenja Forum (Bologna), glavni docent  dott. Vito Zincani, 
javni tožilec Prizivnega sodišča v Bologna, v sodelovanju z drugimi sodniki 
(1998):  predavanja,  seminarkse  naloge,  poprava  pisnih  nalog  in  pravnih 
mnenj iz civilnega, kazenskega in upravnega prava.

Odvetniška šola
Pravna fakulteta v Trstu v sodelovanju z odvetniškimi zbornicami iz Gorice, 
Tolmeča,  Pordenona,  Vidna  in  Trsta  -  januar-oktober  1998;  predavanja 
docentov, sodnikov in odvetnikov o civilnem, kazenskem, upravnem pravu, 
pravdnem  postopku,  kazenskem   postopku,  pravni  informatizaciji  in 
mesečna poprava pisnih nalog in pravnih mnenj.

Poučevanje in predavanja Sodna palača v Trstu – Urad za izobraževanje -  2003 – Tečaj za sodne 
izvršitelje: Izvršba za predajo premičnine in deložacijo nepremičnine – 605. 
in sledeči členi Pravdnega postopka.

Deželno šolsko ravnateljstvo – Šole s slovenskim učnim jezikom  – 2003-
2004 – Učno in neučno osebje – 5 tečajev: Jezik v upravnih postopkih in 
zaščita  slovenske  manjšine;  Civilna  odgovornost  učnega  in  neučnega 
osebja; Zakon o varnosti na delu – Obveznosti na področju protipožarne 
varnosti – Določila proti kajenju

Nebra d.o.o. Ljubljana – 2004 (Ljubljana, Portorož) – Tečaj o javnih naročilih 
– 2 predavanji  na temo: Objava razpisov javnih naročil  v ULES in nujna 
prilagoditev javnih naročil v Sloveniji po  1.5.2004

Sodna palača  v  Trstu  –   2004  –  Komisija  za  izobraževanje  honoriranih 
sodnikov  - Štuidijsko srečanje o pravnem položaju tujcev v Italiji - Referat.

Sodna palača v Trstu – 13.5.2005 – Komisija za izobraževanje honoriranih 
sodnikov  - Študijsko srečanje o pritožbah proti upravnim kaznim - Referat.

Sodna palača v Trstu – Urad za  izobraževanje – april-maj 2005 – Tečaj o 
postopku izvršbe za sodne izvršitelje.

Občina Tarvisio-Trbiž 17.6.2005 – Srečanje o evrospkih projektih lokalne 
samouprave  – referat o javnih naročilih storitev na področju svetovanja o 
evropskih projektih

Združenje  Tajnikov  slovenskih  občin  –  Letna  skupščina  –  7.4.2005  –– 
Referat o pravnem položaju občinskega tajnika in direktorja uprave v Italiji

IAL  FVG  –  Izobraževalni  tečaji  za  deželne  usužbence  –  Viden-Udine, 
10.4.2006, Trst, 12.4.2006 

Publikacije

Knjige La  lingua  degli  atti:  l'uso  delle  lingue  minoritarie  e  straniere  nel 

procedimento  penale  (prevod:  Jezik  aktov:  uporaba  manjšinskih  in  tujih  

jezikov v kazenskem postopku) – SLORI Slovenski raziskovalni inštitut, Trst 

1997, strani 181.



Na oni strani meje - Pravni položaj slovenske manjšine v Italiji 1954–2004 – 

Knjižnica  Annales,  Univerza  na  Primorskem,  Znanstveno-raziskovalno 

središče Koper – 2004 (soavtor)

Članki Pregled  razvoja  državne  zakonodaje  in  sodne  prakse  pri  uporabi 

slovenskega jezika v odnosu z javno upravo 1954-2002 –   Acta histriae, 

11,  2003, 2 – izdalo  Zgodovinsko društvo za južno Primorsko – Koper, 

Univerza na Primorskem - Znanstveno-raziskovalno središče Koper

Primorski dnevnik 2003-2004 – Upravno okence - mesečna pravna rubrika

L’ente pubblico e la normativa comunitaria: gli  atti  per la gestione di un 

progetto comunitario in Italia – Lettera d’invito a trattativa privata (prevod: 

Javna  ustanova  in  evropska  zakonodaja:  akti  upravljanja  evropskega  

projekta  v  Italiji  –  Vabilo  v  postopek  s  pogajanji),  Atti  del  Convegno  – 

Tarvisio-Trbiž 17.6.2005

Servizi  pubblici  locali  ed  affidamenti  in  house  tra  normativa  regionale,  

nazionale e comunitaria. Le sentenze N. 5082/2009 e N. 4890/2009 del  

Consiglio di Stato in materia di controllo analogo e concessioni di servizi  

pubblici  locali (Prevod: Lokalne javne storitve  ter in house upravljanje  v 

deženi, državni in evropski zakonodaji. Sodbi št. 5082/2009 in 4890/2009 

Državnega  sveta  na  področju  nadziranja  in  koncesij  lokalnih  javnih 

storitev), Lex localis - Giornale del governo locale, leto 1 št. 1.aprila 2010, 

str. 17

Znanja in kompetence

Materni jezik(i) Navedite materni jezik (po potrebi navedite več maternih jezikov, glejte 
navodila)

Slovenščina, enakovredno italijanščina

Drug(i) jezik(i) ANGLEŠČINA, NEMŠČINA, HRVAŠČINA, SRBŠČINA

Samovrednotenje Razumevanje Govorjenje Pisanje

Evropska raven (*) Slušno 
razumevanje

Bralno 
razumevanje

Govorno 
sporazumevanj

e

Govorno 
sporočanje

ANGLEŠČINA C1 C2 B1 B1 B1

NEMŠČINA A1 A1 A1 A1 A1



HRVAŠČINA / SRBŠČINA                      B1                                C1                                B1                                 A2             
A2

(*) Skupni evropski referenčni okvir za jezike

Socialna znanja in kompetence Vse  od  mladostniških  let  sem  deloval  in  delujem  v  raznih  slovenskih 
društvih,  ustanovah,  raziskovalnih  inštitutih  in  neporfitnih  organizacijah  s 
prostovoljnim delom, bodisi v Italiji kot v Sloveniji. Med leti 1986 – 2003 sem 
aktivno  deloval  kot  voditelj-vzgojitelj   mladostnikov  v  okviru  Slovenske 
zamejske skavtske organizacije  in bil  načelnik  različnih teritorialnih enot. 
Zadnje desetletje nudim skavtom  tehnično pomoč za posamezne projekte, 
bodisi  s  pravnega  kot  organizacijskega  vidika  ter  konkretnega  dela  na 
terenu. V letu 1995 sem opravil civilno služenje vojaškega roka pri socialni 
zadrugi  v  Benetkah  na  področju  koordinacije  asistence  na  domu   in 
nepokretnim  ter  upravljanja  doma  za  brezdomce.  V  svoji  večdesetletni 
izkušnji sem tako stopil v stik in se soočil z vsemi realnostmi družbe, od 
kritičnih socialnih primerov, mladostnikov, mladoletnih, brezdomcev, pomoči 
poplavljencem, potresencem in beguncem do najvišjih vodilnih položajev v 
javnem in zasebnem sektorju. 

Organizacijska znanja in 
kompetence

Glavne organizacijske izkušnje,  timsko delo v skupini,  stalno preverjanje 
opravljenega dela in letno ter večletno načrtovanje, upravljanje s sodelavci, 
nato z zaposlenimi, načrtovanje večjih projektov in vodenje večjih skupin 
tudi  na  čezmejnem  in  mednarodnem  področju  sem  najprej  pridobil  z 
večdesetletnim prostovoljnim delom v okviru skavtske organizacije,  nato pa 
kot  namestnik  občinskega  tajnika  nekaterih  občin  v  tržaški  pokrajini. 
Sposoben sem zato upravljati strukture z do sto zaposlenimi in projekte pri 
katerih  so  lahko  soudeležene  tudi  stotine  oseb.  Imam organizacijske  in 
načrtovalne  kompetence,  po  upravljanju  SLORI-ja,  Slovenskega 
raziskovalnega  inštituta   v  Trstu  pa  tudi  kompetence  na  področju 
racionalizacije  in  dolgoročnega  načrtovanja  finančnih  tokov  ter  s  tem 
povezane redukcije strukture.

Druga znanja in kompetence – 
nadzor – pogajalske spretnosti

Izkušnje na področju nadzora in preverjanja legitiminosti  postopkov sem 
pridobil  najprej s petletno izkušnjo kot namestnik občinskega tajnika, kar 
zadeva upravne postopke, nato s petletnim sodniškim delom kar zadeva 
odločitve  o  utemeljenosti  in  legitimnosti  zahtevkov  zasebnikov  oz. 
delovanja javne uprave, nazadnje v iztekajočem se triletnem obdobju pa 
kot član upravnega sveta Zadružne kraške banke.
Glede pogajalske spretnosti sem kot namestnik občinskega tajnika sam ali 
pa  skupaj  z  občinskim tajnikom vodil  pogajanja  s  sindikati  na  področu 
osebja in dopolnilnih koletkivnih delovnih pogodb v posameznih občinah ter 
z agrarnimi skupnostmi-srenjami glede poravnave spora okrog upravljanja 
in lastništva srenjskega premoženja.
Kot odvetnik sem svoje pogajalske spretnosti razvijal pri raznih poravnavah 
sporov, na osnovi izkušenj, ki sem jih že pridobil kot sodnik. Dodatno sem 
razvil  svoje sposbnosti  pri  pogajanjih v nepremičninskih poslih, kjer sem 
nudil strankam svojo strokovno pomoč.
V upravnem odboru banke ZKB sem razvil svoje sposobnosti ocenjevanja 
rizičnosti kredita in pogojev za dodelitev le-teh, na osnovi izušenj, ki sem ga 
na področju izvršb in insolvenčnih postopkov pridobil  najprej  kot  sodnik, 
nato pa kot odvetnik. 

 

Računalniška znanja in kompetenceDOS, Windows,  Word, Excel, Access, Powerpoint, itd.., informatizirano 
upravljanje dokumentov, elektronski/digitalni podpis, VEP



Vozniško dovoljenje B

Dodatni podatki Kontaktne osebe/reference:
prof. Francesco Peroni – Rektor Univerze v Trstu
dott. Raffaele Morway – Namestnik Predsednika civilnega sodišča v Trstu
dott. Roberto Mazzoncini – bivši Predsednik  sodišča v Trstu, zdaj Predsednik  
sodišča v Bresci
prof. Boris Pangerc – bivši župan Občine Dolina in bivši predsednik tržaškega 
pokrajinskega sveta
prof. Fulvia Premolin – Županja Občine Dolina
Marko Pisani – Župan Občine Repentabor
Mirko Sardoč – Župan Občine Zgonik
Giorgio Ret – Župan Občine Devin-Nabrežina
dott. Casimiro Cibi – Podžupan Občine Repentabor - bivši Občinski tajnik Občin 
Dolina, Repentabor, Zgonik in Devin-Nabrežina
Sergio Stancich – Predsednik Zadružne kraške banke
dott. Alessandro Podobnik – Direktor Zadružne kraške banke
prof. Milko Bufon – Predsednik SLORI-ja, Univerza na Primorskem
dr. Boštjan Brezovnik – Univerza v Mariboru – Pravna fakulteta
dr. Iztok Škerlič – Vodja skupnega tehničnega sekretariata Programa EU Italija-
Slovenija 2007-2013
Klavdij Brajnik – bivši Predsednik Acquedotto del Carso s.p.a. - Kraški vodovod d.d.
David Pizziga - Predsednik Acquedotto del Carso s.p.a. - Kraški vodovod d.d.

Priloge

Sežana-Gorjansko, 16.5.2013

avv. Mitja Ozbič




