CURRICULUM VITAE

Priimek:

RAVBAR

Ime:

VOJKA

Datum rojstva:

27 April 1954

Državljanstvo:

slovensko

Naslov v službi:

SKB BANKA D.D.
Ajdovščina 4
1513 LJUBLJANA
Republika Slovenija

Domači naslov:

Kolodvorska 14a
1000 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Izobrazba:

mag. ekonomskih znanosti

1977 -

Diplomirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani

1983 -

Zaključila magisterij na Ekonomski fakulteti v Ljubljani

Zaposlitev:
OD JUNIJA

2010

2010

Namestnica glavnega izvršnega direktorja banke,
SKB d.d.; Societe Generale Group, Ljubljana
članica Uprave banke,

SKB d.d.; Societe Generale Group, Ljubljana
2005 - 2010

Generalna sekretarka-Izvršna direktorica,
SKB d.d.; Societe Generale Group, Ljubljana

2001 - 2005

Izvršna direktorica Divizije Bančna operativa in poslovna
podpora, SKB BANKA D.D.; Societe Generale Group
Ljubljana

2000 - 2001

Izvršna direktorica za mednarodno poslovanje,
SKB BANKA D.D. Ljubljana

1993 - 2000

Državna sekretarka za ekonomske odnose s tujino v
Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj Republike
Slovenije

1990 - 1993

Namestnica ministra v Ministrstvu za zunanje zadeve
Republike Slovenije

1981 - 1990

Pomočnica ministra in nato svetovalka Vlade Republike
Slovenije v Komiteju za mednarodno sodelovanje
Republike Slovenije in vodja oddelka za ekonomske
odnose s tujino

1978 - 1981

Svetovalka v Komiteju za ekonomske odnose s tujino
Republike Slovenije

1977 - 1978

Pripravnica v Izvršnem svetu Socialistične Republike
Slovenije

Znanje tujih jezikov:

Tekoče govori angleško, rusko, srbsko/hrvaško; delno
italijansko, delno francosko in nekaj znanja iz nemškega
jezika.

Aktivnosti in področja dela:
-

-

aktivno vključena v proces doseganja samostojnosti Republike Slovenije –
oblikovanja države v letu 1990/91; bila vodja projekta osamosvojitve za
področje ekonomskih odnosov s tujino
vodja slovenske delegacije v procesu pristopa Republike Slovenije k GATT
in Svetovni trgovinski organizaciji
vodja pogajalskih skupin ali aktivno vključena v proces pogajanj za
vzpostavitev številnih multilateralnih in bilateralnih trgovinskih sporazumov,
ki jih je podpisala Republika Slovenija ( z EFTA; CEFTA; EU; bilateralnih
prostotrgovinskih sporazumov) v obdobju 1990 - 2000
aktivno vključena v procese uvajanja sodobnih tržnih ukrepov in zunanje
trgovinskih instrumentov v Republiki Sloveniji in v procese oblikovanja
tržnega gospodarstva

-

aktivna članica Ožje pogajalske skupine za vstop Slovenije v EU v obdobju
1998 do 2003 in vodja številnih delovnih skupin v procesu preverjanja
skladnosti predpisov Republike Slovenije s predpisi EU
predsednica slovenske delegacije v številnih mednarodnih in meddržavnih
mešanih gospodarskih komisijah in vodja številnih slovenskih delegacij na
bilateralnih in multilateralnih srečanjih doma in v tujini v obdobju 1990-2000
predstavnica Slovenije in aktivna udeleženka na številnih mednarodnih
konferencah v celotnem obdobju dela v vladnih organih Republike
Slovenije
vodja slovenskih vladno-gospodarskih delegacij v okviru gospodarsko
promocijskih aktivnosti na poslovnih konferencah v tujini
aktivno sodelovala pri ustanovitvi Slovenske izvozne družbe in bila
predsednica njenega nadzornega sveta od leta 1994 do 2001
predsednica upravnega odbora Centra za mednarodno sodelovanje in
razvoj (CMSR) v letih 1994-1998
članica Izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije od leta 2002
predsednica Marketinškega sveta Olimpijskega komiteja Slovenije ter
članica Odbora OKS za ženski šport, od leta 2002 do 2011
članica Marketinškega sveta Olimpijskega komiteja Slovenije in
predsednica Finančne komisije Olimpijskega komiteja Slovenije od leta
2011
predsednica Upravnega odbora Območne zbornice Ljubljana in
predsednica Območne gospodarske zbornice Ljubljana, od leta 2003 do
2007
podpredsednica Odbora za mednarodne odnose in konkurenčnost pri
Gospodarski zbornici Slovenije, od leta 2003 do 2007
članica Team Europe od leta 2004

