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OSEBNI PODATKI dr. Robert Drobnič 
 

 

Štefanova 15, 1000, Ljubljana, Slovenija  

   

robert.drobnic@fds.nova-uni.si, 
  

  

 

Spol: Moški | Datum rojstva: 26/03/1973 | Državljanstvo: Slovensko  

 

  
 

DELOVNE IZKUŠNJE   

 

Od oktobra 2021 dalje 

 

 

Od 2014 dalje (razen v letu 2019) 

 

2019 in 2020 

 

Od 2018 dalje 

 

 

Od 2018 dalje  

 

2012 do 2014  

 

 

 

2009 do 2012 

 

 

2008 

 

 

 

2006 in 2007 

 

2004 do 2006  

 

 

 

2002 in 2003    

 

 

 

 

1997 do 2001   

 

 
Vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za regionalni razvoj, Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo (MGRT), Kotnikova 5, Ljubljana. 
 
Vodja Sektorja za načrtovanje regionalnega razvoja, Direktorat za regionalni razvoj, Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), Kotnikova 5, Ljubljana. 
 
Generalni komisar Republike Slovenije za EXPO 2020 Dubaj. 
 
Docent na Fakulteti za državne in evropske študije Nove Univerze, za področje Javne uprave,  
predmet Upravni sistemi. 
 
Predsednik Nadzornega sveta Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja. 
 
Vodja Sektorja za izvajanje regionalnega razvoja in skrbnik pomurske razvojne regije, Direktorat za 
regionalni razvoj in evropsko teritorialno sodelovanje, Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in 
regionalno politiko (SVLR) in od 1.4.2012 v okviru MGRT. 
 
Sekretar na Sektorju za regionalno razvojno načrtovanje (do marca 2012), nato sekretar na Sektorju 
za izvajanje regionalnega razvoja, Direktorat za regionalni razvoj in evropsko teritorialno sodelovanje, 
SVLR, Dunajska 58, Ljubljana. 
 
Sekretar v Službi za kontrolo in nadzor, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ), 
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana; Podpredsedujoči Odboru EU za zaposlovanje na podeželju v Ženevi v 
okviru Mednarodne organizacije dela (ILO) v času slovenskega predsedovanja Svetu EU. 
    
Generalni direktor Direktorata za trga dela in zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. 
 
Vodja Sektorja za evropski sklad za regionalni razvoj, Vodja Sektorja za raziskave in prenos znanj ter  
Vodja Sektorja za ekonomsko in socialno kohezijo, v okviru Službe Vlade RS za razvoj in kohezijsko 
politiko (SVRP) ter v okviru SVLR od 17.6.2005 dalje, Kotnikova 28, Ljubljana.  
 
Vodja Oddelka za predpristopne instrumente Phare in Vodja Sektorja za ekonomsko in socialno 
kohezijo, Agencija za regionalni razvoj (ARR) v okviru Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj, 
Kotnikova 5, Ljubljana in od 1.7.2003 dalje Javna agencija RS za regionalni razvoj, Kotnikova 28, 
Ljubljana. 

 

Pripravnik, svetovalec in višji svetovalec na Področju zaposlovanja, izobraževanja in prestrukturiranja, 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana.  
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IZOBRAŽEVANJE IN 

USPOSABLJANJE 
  

2011 - 2017 

 

1991 - 1996 

 

1987 - 1991 

1979 - 1987 

2014 

2012 

2011 

2007 

2003         

2003 

 

2001 

 

2000 

1998 - 2001 

 

 

1999 - 2001 

1997 

 

1996 - 1997 

1996 

1994 

Doktorat znanosti s področja javne uprave, disertacija: Vloga javne uprave pri 
razvoju regij z vidika kadrov, Fakulteta za državne in evropske študije, Kranj. 
Univerzitetno diplomirani ekonomist, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, poslovna 
smer: Organizacija in vodenje; diplomsko delo: Vpliv okolja na organizacijo podjetja. 
Srednja ekonomska šola, Ljubljana. 
Osnovna šola Louis Adamič Grosuplje. 
Usposabljanje s področja obravnavanja in varovanja tajnih podatkov. 
Študijski obisk Evropskih inštitucij v Bruslju in v Strasbourgu (EK, EP, Svet Evrope). 
Usposabljanje za člana nadzornih svetov ali upravnih odborov družb, NEBRA  Ljubljana. 
Usposabljanje: vodenje v javni upravi, Upravna akademija, MJU, Ljubljana. 
Študijski obisk Regionalni razvoj na Finskem: Helsinki, Oulu, Tornio, Haparanda. 
Seminar Upravičenost izdatkov v strukturnih skladih, Organ upravljanja v Sloveniji in EIPA, 
Evropski institut za javno upravo, Ljubljana, 
Enotedenski seminar o integracijskih procesih EU, Univerza San Pablo CEU, Instituto de 
Estudios Europea, enotedenski študijski obisk na Ministrstvu za delo, Madrid, Španija. 
Tehnike komuniciranja in moderiranja, BBJ Berlin, izobraževanje, Spoleto, Italija. 
Usposabljanje za nacionalne koordinatorje Evropskega socialnega sklada; European 
Training  Foundation Torino; večdnevni oziroma tedenski seminarji v Pragi, Lizboni ter 
študijski obiski: Bruselj, London, Dublin, Kopenhagen, Rim. 
Francoski jezik, pet stopenj; pet 60-urnih tečajev, Upravna akademija, Ljubljana 
Šola za častnike v rezervni sestavi, v okviru obveznega služenja vojaškega roka; 
Ministrstvo za obrambo RS, Šentvid, Ljubljana. 
Nadaljevalni trije 60 urni tečaji nemškega jezika, Upravna akademija, Ljubljana. 
Osnovni tečaj španskega jezika, Salminter, Salamanca, Španija. 
Certifikat iz angleškega jezika; Cambridge First Certificate in English; University of 
Cambridge, Local Examination Syndicate, International Examinations, Ljubljana. 

 

 

 
KOMPETENCE  

Materni jezik Slovenski 
 

DRUGI JEZIKI 
 
 
 
 

ANGLEŠKI 
HRVAŠKI/SRBSKI 

NEMŠKI 
ŠPANSKI 

FRANCOSKI 

 

RAZUMEVANJE GOVORJENJE PISNO 
SPOROČANJE 

Slušno 
razumevanje 

Bralno 
razumevanje 

Govorno 
sporazumevanje 

Govorno 
sporočanje 

 

C1 C2 C2 C2 C1 

B1 B2 B2 B2 B1 

B1 B2 B1 B1 B1 

A1 A2 A2 A2 A1 

A1 A2 A2 A2 A2 
 

 

Socialne veščine in 
kompetence 

Komunikacijske kompetence 

 
Timsko delo; predavanja različnim ciljnim skupinam: javnim uslužbencem in šriši javnosti: konference, 
seminarji, v Sloveniji in v tujini, v vlogi predavatelja ali moderatorja (v tujini: Bruselj, Rim, Jogjakarta, 
Ženeva, Berlin, Nueremberg, Istanbul, Riga, Plitvice, Tešanj). Poleg predavanj na FDŠ občasna 
predavanja na Centru za evropsko prihodnost in študentom v vlogi zunanjega gosta: Univerza v 
Ljubljani: Fakulteta za upravo, Univerza na Primorskem: Fakulteta za humanistične študije.   

 

Organizacijske/vodstvene 
kompetence 

Projektno vodenje, pridobljeno skozi delo na ARR in dvoletno vključenost v izobraževalni program, 
organiziran s stani European Training Foundation Torino. Znanje vodenja pridobljeno na Ekonomski 
fakulteti Ljubljani, na Upravni akademiji in več kot 14 let vodilnih oziroma vodstvenih delovnih izkušenj.  
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Računalniške kompetence Word, Excel, Power Point, -Lotus Notes, družbeni mediji. 

 

DODATNI PODATKI   

 

Objave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Članstva 

 

- Razlike med slovenskimi regijami pri uresničevanju ekonomskih in socialnih pravic, (Letnar Černič in 
Drobnič) Dignitas, 2020. 
- Razvojna specializacija slovenskih razvojnih regij kot realen cilj ali le kot koristna razvojna usmeritev? 
Pogled z vidika kadrov. Dignitas, 2018. 
- Vloga javne uprave pri razvoju regij z vidika kadrov, 2017, doktorska disertacija. 
- Pomen in razumevanje razvoja regij z vidika kadrov, Doktorska znanstvenoraziskovalna mednarodna 
konferenca (2; 2013 ; Predoslje) Brdo pri Kranju, Zbornik prispevkov, str. 21 do 32. 
- Priročnik za uporabo: Uredba o kriterijih in pogojih ter načinu uveljavljanja spodbud za zaposlovanje  
in davčne olajšave za investiranje v Pomurski regiji v obdobju 2010 do 2015, Služba Vlade Republike 
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, 2010, Ljubljana, član uredniškega odbora. 
- Slovenski trg dela danes in jutri: Kritičen pogled na trg dela, razvojne možnosti s primeri dobrih praks, 2009, 
PlanetGV, Ljubljana, monografija. 

- Več kot 40 strokovnih člankov s področja regionalnega razvoja, razvoja človeških virov, kariernega razvoja, 
Evropskega socialnega sklada, delovne mobilnosti in upravljanja; v strokovnih revijah in dnevnem časopisju. 

 

Predsednik Nadzornega sveta Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja (od 2018 dalje). 
Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa CPR 2017, Član Sveta javnega zavoda Park Škocjanske 
jame (od 2017 dalje), Medresorska delovna skupina za razvojno načrtovanje (2017, 2018), Organizacijski odbor 
za izvedbo strokovnega posveta Slovenski regionalni dnevi (2014 – 2017), Nadzorni odbor za Operativni 
program razvoja človeških virov 2007-2013 (2013, 2014), Svet Vlade RS za mladino (2010, 2011), Nadzorni 
odbor za regijske garancijske sheme (2010, 2011), Nadzorni odbor za Pomursko garancijsko shemo (2010, 
2011), Slovensko združenje za projektni management (2010 – 2012), Delovna skupina vlade RS za visoko 
šolstvo, znanost, tehnologijo in informacijsko družbo, 2010, Delovna skupina Vlade RS za trg dela, 2010, 
Delovna skupina Vlade RS za izobraževanje in šport., 2010, Svet Vlade RS za izobraževanje, usposabljanje in 
zaposlovanje mladih (2009), Odbor  EMCO v Bruslju - Employment Committee (2006-2008), Nadzorni svet 
Zavoda RS za zaposlovanje (2007-2008), Upravni odbor za Operativni Program 2007-2013 (2007), Upravni 
odbor za Enotni programski dokument 2004-2006 (2006,2007), Programski svet za Evropski socialni sklad 
(2006, 2007), Delovna skupina za promocijo Evropskega socialnega sklada (2006),  Delovna skupine za 
pripravo programa aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2007-2013, Vladna delovna skupina za reformo trga 
dela (2006-2007), Delovna skupina za modernizacijo Zavoda RS za zaposlovanje (2006), Projektna skupina 
MDDSZ za predsedovanje Slovenije Evropski uniji (2006), Stalni sekretar Sektorskega nadzornega pododbora 
za področje programov Phare Ekonomska in socialna kohezija (2002-2005), Skupni nadzorni Odbor za področje 
programov Phare v Republiki Sloveniji (2002 - 2005),  Delovna skupina Agencije za regionalni razvoj za 
vzpostavitev sistema dela na projektih predpristopne pomoči Phare po pogojih razširjene decentralizacije 
implementacijskega sistema EDIS (2003-2005), Delovna skupina MOFAS (MŠŠ) - zasnove novega načina 
financiranja in upravljanja srednješolskega izobraževalnega Sistema (2005), Delovna skupina za pripravo 
Enotnega programskega dokumenta, podlage za črpanje sredstev iz Strukturnih skladov EU (2003), Upravni 
odbor v projektu Tehnična pomoč za projekt Aktiviranje zaposlitvenih potencialov v Savinjski regiji (2003), 
Delovna skupina za pripravo Državnega Razvojnega Programa (2000), predsedujoči in član različnih 
Ocenjevalnih komisij za projekte Phare: projekti Ekonomske in socialne kohezije in čezmejnega sodelovanja z 
Italijo, Avstrijo, Madžarsko, priprava projektov za Evropski socialni sklad in za Evropski sklad za regionalni 
razvojni (2000 do 2005), Ocenjevalna komisija za izbor prve tehnične pomoči za pripravo državne uprave na 
črpanje sredstev iz strukturnih skladov (2000), Medresorska delovna skupina za pripravo podlag za upravljanje in 
izvajanje Evropskega socialnega sklada v RS (1998 - 2000), Delovna skupina za pripravo Strategije razvoja trga 
dela v Sloveniji in ukrepov aktivne politike zaposlovanja (1999, 2000), Ocenjevalne komisije v okviru ukrepov 
aktivne politike zaposlovanja: ustvarjanje novih delovnih mest, pospeševanje lokalnih zaposlitvenih iniciativ 
(1999, 2000), Regionalni razvojni odbori za pripravo Regionalnih razvojnih programov na področju razvoja 
človeških virov, v regijah Zasavje, Savinjska, Gorenjska, Pomurje in Posavje (2000, 2001), Razvojni Svet za 
Podravsko regijo (2000,2001), Projektni Svet Sklada za Razvoj človeških virov Maribor v Podravju (2000, 2001), 
Medresorska delovna skupina za pripravo Zakona o postopnem zapiranju rudnika Trbovlje -Hrastnik (1999, 
2000), Delovne skupine za pripravo pogajalskih izhodišč na področjih: Socialna politika in zaposlovanje  - št. 13, 
Strukturni skladi in regionalna politika - št. 21, Kmetijstvo - št. 7, (1999 - 2001), Nadzorni Pododbor za pripravo 
Posebnega pripravljalnega programa za strukturne sklade v Sloveniji (1999/2000). 
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