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Ime in priimek: Miroslav Ilić    
 
Datum rojstva: 01.04.1958 
 
Kontakt: Vojkova c.50, Ljubljana, miroslav.ilic@partner-team.si, +386 41 694 884 

Izobrazba in pomembnejša strokovna usposabljanja:   
• Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, 1986: Magister elektrotehnike  
• Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, 1981: univ.dipl.ing.el.  
• Številna funkcionalna usposabljanja na različnih strokovnih področjih v Sloveniji 

in v tujini (tudi na Harvardu, MIT in London Business School) 

Jeziki: slovenščina, srbščina, angleščina 

Osebni profil: 

Motiviran za prevzemanje zahtevnih izzivov, prednost daje 
strukturiranim pristopom, multidisciplinarnemu timskemu delu in 
zavzetosti k odličnosti.  

Zaposlitve: 
- PARTNER TEAM, Management consulting Ljubljana (Partner/Direktor); od 2017 
- NUMIP (Direktor 2013-2016, junij 2017) 
- PARTNER TEAM, Management consulting Ljubljana (Partner/Direktor); 2006-2012 
- ITEO Svetovanje (direktor projektov/direktor družbe); 1995-2006 
- Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (vodja projektov); 1991-1995 
- ENERGOINVEST Tovarna transformatorjev Ljubljana (razvojni inženir); 1981-1990 

Povzetek delovnih izkušenj: 
Kot direktor, soustanovitelj podjetij, vodja številnih projektov ter svetovalec 
managementu je pridobil znanja in veščine za uspešno in učinkovito uresničevanje 
poslovnih ciljev. V vlogi direktorja in svetovalca managementu se je ukvarjal s 
strateškimi razvojnimi vprašanji dviga konkurenčnosti, zmanjševanja odvisnosti od 
nekaj ključnih kupcev, krepitve deleža izvoza ipd. Večino svojih izkušenj je pridobil na 
področju primernega obvladovanja poslovnih procesov in vzpostavitve primernih 
modelov organiziranosti. Ena od ključnih komponent je vedno bila napredna uporaba 
informacijsko komunikacijskih tehnologij, kot orodja za dvig konkurenčnosti poslovnih 
procesov in sprotnega spremljanja kazalnikov zaradi pravočasnega ukrepanja.  

V vlogi vodje projekta ali svetovalca managementu je aktivno sodeloval pri več kot 50 
projektov za več kot 30 naročnikov v zasebnem in javnem sektorju. Večina referenc je 
na področju projektnega managementa, izboljšanja operativnega managementa ter 
informatizacije poslovnih procesov in celovitih prenov informacijskih sistemov. 
Najboljše reference so dosežene z naročniki, ki so imeli ustrezni industrijski “know-
how” in bili močno zavezani doseganju ciljev projekta v zadanem časovnem okvirju. 
Nekatere pomembne reference je pridobil z reševanjem projektov v težavah.  

Je izkušen uporabnik metode PRINCE2 vendar stalno raziskuje in uporablja tudi druge 
metode in najboljše prakse. Svoja znanja in izkušnje deli tudi kot izvajalec 
usposabljanj za zaključene skupine in predavatelj v GEA College – Fakulteta za 
podjetništvo. Objavil je preko 50 strokovnih člankov. 
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