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CURRICULUM VITAE 
 
 

Ime in priimek:  Marko Mohar 
 
Tuji jeziki:  angleški jezik (aktivno in pasivno) 
 
 
Zaposlitev: direktor MSIN d.o.o. 
 
Trenutni projekti: 
 
Vodenje in upravljanje družb v Poslovni skupini MSIN (www.msin.si) s skupnimi letnimi prihodki okoli 
100 milijonov EUR in več kot 1000 zaposlenimi. Večje družbe znotraj Poslovne skupine MSIN so: 

o CETIS d.d. (www.cetis.si) -  tisk varnostnih in komercialnih tiskovin; 
o Skupina KIG (www.kig.si, www.meblosignalizacija.si) – proizvodnja kovinskih izdelkov, 

registrskih tablic za vozila in prometnih znakov; 
o EGP d.d. (http://www.egp.si) – proizvodnja embalaže za prehrambeno, kozmetično in 

farmacevtsko industrijo; 
o GORENJSKI TISK STORITVE d.o.o. (www.go-tisk.si) – tiskarna in knjigoveznica; 
o DONIT TESNIT, d.o.o. (http://donit.eu) – proizvodnja tesnilnih plošč, tesnil in ponudba rešitev 

na področju tesnjenja; 
o KEKO-VARICON d.o.o. Žužemberk (www.keko-varicon.si) – proizvodnja prenapetostnih 

keramičnih zaščitnih komponent in zaščit proti EMI in RFI motnjam; 
o ŽIMA d.d. (www.zima.si) - proizvodnja ščetk in drugih proizvodov za nanašanje premaznih 

snovi. 
 
Formalna izobrazba: 
 
1996 - 1997  MBA 

Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta 
Redni program Radovljica  
 

1985 - 1990 Diploma – Inženir elektrotehnike 
  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko 
 
1980 - 1984 Srednja šola za elektrotehniko 
 
Poslovne izkušnje: 
 
jan. 2006 - danes MSIN d.o.o. in Poslovna skupina MSIN 

- lastnik in direktor večih družb 
- vodenje in aktivno upravljanje s podjetji 
- investiranje v nove naložbe 

 
mar. 2013 – danes CETIS d.d. 

- predsednik Nadzornega sveta 
 

dec. 2004 - dec. 2005 ITS SISTEMI d.d.  
- generalni direktor 
- IT podjetje s 140 zaposlenimi 
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- porast v profitabilnosti in učinkovitosti 
- 30 mio USD prihodkov letno 

dec. 2003 - junij 2004 EGP d.d. 
- predsednik uprave – generalni direktor 
- povečana rast ter usmeritev v proizvodno učinkovitost in profitabilnost 
- 100 zaposlenih leta 2002 in 7 mio EUR prihodkov letno 

 
okt. 2002 – dec. 2003 KIG d.d. 

- predsednik uprave – generalni direktor 
- povečana rast ter usmeritev v raznolikost proizvodnje 
- 170 zaposlenih leta 2002 in 9 mio EUR prihodkov letno  

 
dec. 1998 - sept. 2002 IMP PUMPS d.o.o. (proizvodnja vodnih črpalk za HVAC) 

- generalni direktor 
- izboljšanje dolgoročne stabilnosti družbe 
- povečana rast (20%) 
- 110 zaposlenih leta 1998 in 3 mio EUR prihodkov letno  

 
dec. 1997 – nov. 1998 Goričane Tovarna papirja, d.d. 

- izvršni direktor za finančni kontroling, investicije in dolgoročno strateško 
planiranje 

 
nov. 1990 – nov. 1997 RTV Slovenija  

- sistemski inženir 
- uspešno vodenje proračuna za nabavo profesionalne opreme za TV 

(500.000 USD letno) 
- izobraževanje in vodenje 30 zaposlenih na oddelku 

 
  
 
Ljubljana, 07.02.2017 
 
 

Marko Mohar 
 


