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Europass  
življenjepis  

 
  

Osebni podatki  

Priimek / Ime mag. Žigon Matjaž 

Naslov Križ 87, SI – 6210 Sežana, Slovenija 

Telefon +386.1.3307890 Prenosni telefon: +386.41.395377 

E-pošta matjaz@mz-consulting.org, matjaz.zigon@ef.uni-lj.si   

Državljanstvo Slovensko 

Datum rojstva 24. maj 1977 

Spol moški 

Status poročen, oče ene hčerke 
  

Delovne izkušnje  

Obdobje od februarja 2010 do danes 

Zaposlitev ali delovno mesto Samostojni svetovalec in raziskovalec 

Naziv in naslov delodajalca Poslovne storitve, Matjaž Žigon s.p. – MŽ Consulting & Fairs 
Grčarevec 8, 1370 Logatec, Slovenija 
Tel. +386 1 750 94 90, E-mail: info@mz-consulting.org, www.mz-consulting.org  

Glavne naloge in pristojnosti Mednarondo poslovno svetovanje za podjetja in mednarodne organizacije  
Predstavnik Veronafiere S.p.A. za področje Alpe-Jadran (*) in Turčijo www.veronafiere.it    
Predstavnik Fiera Milano S.p.A. za področje Alpe-Jadran in Turčijo www.fieramilano.it   
Predstavnik Fiera di Pordenone S.p.A. za področje Alpe-Jadran www.fierapordenone.it 
Predstavnik Bolognafiere S.p.A. za področje Alpe-Jadran in Turčijo www.bolognafiere.it   
Projektno sodelovanje s sejiščem IEG – Italian Exhibition Group (Rimini Fiera www.riminifiera.it in 
Fiera di Vicenza www.vicenzafiera.it) za področje Alpe-Jadran 
Vodja projekta WBF za Slovenijo www.wbf.si in Hrvaško www.wbf.hr 
Latnik Prenočišča Žigon – Bed & Breakfast www.zigon.net 
 
(*) Avstrija, Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna gora, Severna Makedonija, 
Kosovo in Albanija 
 

Vrsta dejavnosti ali sektor Poslovno svetovanje  

Obdobje od oktobra 2007 do danes 

Zaposlitev ali delovno mesto Zunanji strokovni sodelavec na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani – Katedra za management in 
organizacijo ter doktorski študent na Ekonomski fakulteti v Ljubljani 

Glavne naloge in pristojnosti Zunanji strokovni sodelavec pri predmetu Poslovno komuniciranje (izvedba vaj na dodiplomskem študiju 
– nosilka predmeta: prof. dr. Jana Žnidaršič) in pri predmetu Organizacija in management (seminar na 
podiplomskem magistrskem študiju – nosilca predmeta: prof. dr. Vlado Dimovski in prof. dr. Matej 
Lahovnik) ter mentor pri diplomah dodiplomskega študija UPEŠ in VPŠ.  

Naziv in naslov delodajalca Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta – “EQUIS & AACSB International Accredited”  
Kardeljeva ploščad 17, SI – 1000 Ljubljana; www.ef.uni-lj.si 

Vrsta dejavnosti ali sektor Raziskovanje 
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Obdobje od januarja 2011 do danes 

Zaposlitev ali delovno mesto Sekretar 

Naziv in naslov delodajalca Veleposlaništvo Suverenega malteškega viteškega reda v Sloveniji,  
Ciril Metodov trg 8, SI – 1000 Ljubljana; www.smomembassytoslovenia.org  

Vrsta dejavnosti ali sektor Diplomatsko predstavništvo 

  od februarja 2015 do junija 2021 

Zaposlitev ali delovno mesto predsednik Sveta javnega zavoda Zdravstveni dom Logatec 

Glavne naloge in pristojnosti nadzor nad delovanjem javnega zavoda 

Naziv in naslov delodajalca Zdravstveni dom Logatec, Notranjska cesta 2, SI - 1370 Logatec; www.zd-logatec.si   

Vrsta dejavnosti ali sektor Javni zavod 

  od februarja 2010 do oktobra 2014 

Zaposlitev ali delovno mesto predsednik Nadzornega odbora Občine Logatec 

Glavne naloge in pristojnosti Nadzor nad delovanjem in porabo sredstev v Občini Logatec 

Naziv in naslov delodajalca Občina Logatec, Tržaška 50 a, SI - 1370 Logatec; www.logatec.si   

Vrsta dejavnosti ali sektor Lokalna samouprava 

Obdobje od oktobra 2010 do oktobra 2012 

Zaposlitev ali delovno mesto Zunanji strokovni sodelavec na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju – Univerza v Mariboru 

Glavne naloge in pristojnosti Zunanji strokovni sodelavec pri predmetu Sistemizacija in vrednotenje dela (VS - izvedba vaj na 
dodiplomskem študiju), predmetu Sistemizacija dela (UN – izvedba vaj na dodiplomskem študiju) in pri 
predmetu Vrednotenje dela (VS – izvedba vaj na dodiplomskem študiju) – nosilka predmetov: doc. dr. 
Gozdana Miglič 

Naziv in naslov delodajalca Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede  v Kranju  
Kidričeva cesta 55a, SI – 4000 Kranj; www.fov.uni-mb.si 

Vrsta dejavnosti ali sektor Raziskovanje 

Obdobje Od oktobra 2001 do januarja 2010 (leta 2002 opravil sedem mesečno civilno služenje vojaškega roka) 

Zaposlitev ali delovno mesto Trade Analyst – svetovalec za gospodarstvo 

Glavne naloge in pristojnosti Navezovanje stikov med italijanskimi in slovenskimi podjetji, 
asistenca italijanskim podjetjem (prva asistenca, izdelava zahtevnejših raziskav, organiziranje 
sestankov s slovenskimi podjetji, pomoč pri večjih projektih italijanskih podjetij, ...),   
pomoč italijanskim investitorjem v Sloveniji, 
organizacija izobraževanj in posvetov za slovenske podjetnike v Italiji, 
organizacija in spremljanje slovenskih podjetnikov na pomembnih sejmih v Italiji (gostje Republike 
Italije),  
direkten kontakt z italijanskimi industrijskimi združenji in priprava skupnih nastopov in aktivnosti v 
Sloveniji, 
organizacija dogodkov in obiskov italijanskih gospodarskih ter političnih delegacij v Sloveniji, 
zadolžen za PR (uradni obiski italijanskih ministrov, organizacija seminarjev in workshopov, 
sodelovanje s sekretariatom CEI, projekti v sodelovanju z OECD ter drugo). 

Naziv in naslov delodajalca Italijanski inštitut za zunanjo trgovino ICE (Italian Trade Commission) 
Oddelek Veleposlaništva Republike Italije za gospodarsko promocijo,  
Cankarjeva 10, SI - 1000 Ljubljana, Slovenija,  
tel.: +386 1 422 43 70, fax: +386 1 422 43 75, E-mail: lubiana@ice.it  
www.ice.gov.it/paesi/europa/slovania, www.italtrade.com/slovenija, www.amblubiana.esteri.it   

Vrsta dejavnosti ali sektor Italijanska vladna ustanova 
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Izobraževanje in usposabljanje  

Obdobje Oktober 2010 do danes 

Naziv izobrazbe in / ali nacionalne 
poklicne kvalifikacije 

Doktorski študent (Mentorica: prof. dr. Nada Zupan) 

Glavni predmeti / pridobljeno znanje in 
kompetence 

Katedra za management in organizacijo 
 

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

Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta – “EQUIS & AACSB International Accredited” 
Kardeljeva ploščad 17, SI – 1000 Ljubljana; www.ef.uni-lj.si 

Stopnja izobrazbe po nacionalni ali 
mednarodni klasifikacijski lestvici 

8/2 

Obdobje Oktober 2004 do septembra 2007 

Naziv izobrazbe in / ali nacionalne 
poklicne kvalifikacije 

Magister znanosti s področja mednarodne ekonomije 

Glavni predmeti / pridobljeno znanje in 
kompetence 

Mednarodna ekonomija 
Magistrsko delo z naslovom: »Neposredne naložbe Italije v Sloveniji«  
Mentor magistrskega dela: prof. dr. Vlado Dimovski 

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

Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta – “EQUIS & AACSB International Accredited” 
Kardeljeva ploščad 17, SI – 1000 Ljubljana; www.ef.uni-lj.si 

Stopnja izobrazbe po nacionalni ali 
mednarodni klasifikacijski lestvici 

8/1 

Obdobje Oktober 1997 do oktober 2002 

Naziv izobrazbe in / ali nacionalne 
poklicne kvalifikacije 

Univerzitetni diplomirani ekonomist 

Glavni predmeti / pridobljeno znanje in 
kompetence 

Računovodstvo in revizija 
Diplomsko delo: »Primerjava računovodstva samostojnega podjetnika v Italiji in Sloveniji«  
Mentorica diplomskega dela: prof. dr. Slavka Kavčič 

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

Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta – “EQUIS & AACSB International Accredited” 
Kardeljeva ploščad 17, SI – 1000 Ljubljana; www.ef.uni-lj.si 

Stopnja izobrazbe po nacionalni ali 
mednarodni klasifikacijski lestvici 

7 

Obdobje 2000 

Glavni predmeti / pridobljeno znanje in 
kompetence 

študijska izmenjava – Consorzio Parmigiano Regiano, Reggio Emilia, Italija in Granarollo S.p.A., 
Bologna, Italija, Nomisma S.p.A., Bologna 

Obdobje 1997 

Glavni predmeti / pridobljeno znanje in 
kompetence 

študijska izmenjava – Sabre Foundation, Boston, ZDA – Harvard University, Cambridge – Boston, 
ZDA in MIT (Mass. Inst. of. Tech.), Boston, ZDA 

Znanja in kompetence  
  

Materni jezik slovenščina 
  

Drugi jeziki  

Samovrednotenje  Razumevanje Govorjenje Pisanje 
Evropska raven (*)  Slušno razumevanje Bralno razumevanje Govorno 

sporazumevanje 
Govorno sporočanje  

Angleščina  C2 Usposobljeni 
uporabnik C2 Usposobljeni 

uporabnik C1 Usposobljeni 
uporabnik C1 Usposobljeni 

uporabnik C1 Usposobljeni 
uporabnik 

Italijanščina  C2 Usposobljeni 
uporabnik 

C2 Usposobljeni 
uporabnik 

C2 Usposobljeni 
uporabnik 

C2 Usposobljeni 
uporabnik 

C2 Usposobljeni 
uporabnik 

Nemščina  B2 
Samostojni 
uporabnik B2 

Samostojni 
uporabnik B1 

Samostojni 
uporabnik B1 

Samostojni 
uporabnik B1 

Samostojni 
uporabnik 

Hrvaščina  C2 Usposobljeni 
uporabnik 

C2 Usposobljeni 
uporabnik 

C2 Usposobljeni 
uporabnik 

C2 Usposobljeni 
uporabnik 

B2 Samostojni 
uporabnik 
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Španščina  A1 
Osnovni 

uporabnik A1 
Osnovni 

uporabnik A1 
Osnovni 

uporabnik A1 
Osnovni 

uporabnik A1 
Osnovni 

uporabnik 

 (*) Skupni evropski referenčni okvir za jezike 
  

Socialna znanja in kompetence Samoiniciativnost, odgovornost, prilagodljivost, organiziranost, komunikativnost, timsko delo. 
 
Član Fondacije Sabre www.sabre.org – ameriška fundacija za pomoč študentom nerazvitih držav pri 
razdeljevanju brezplačne študijske literature. 
 
Član Eko-socialnega foruma Slovenije. 

  

Organizacijska znanja in 
kompetence 

Znanja s področja nadzorov in revizije.  
Med službovanjem na Italijanskem inštitutu za zunanjo trgovino sem si pridobil mnoga organizacijska 
znanja, saj sem organiziral številne delavnice, posvete in sodeloval pri neposrednih italijanskih 
naložbah v Sloveniji. Priložena so priporočila.  

  

Računalniška znanja in kompetence Delo z računalnikom (poznavanje informacijskih orodij: Windows, MS Office – Word, Excel, Power 
Point, Access, Outlook, Front Page in drugih orodij za postavljanje spletnih strani) 

  

Umetniška znanja in kompetence Član dodatnega zbora SNG Opera in balet Ljubljana (2002-2005) in občasni član komornega zbora 
RTV Slovenija (2005-2006). 
 
Zaključil šest letni študij solo-petja v razredu prof. Nade Grozadnove Panić 
 
Leta 2001 zastopal Slovenijo na Evropskem zboru mladih na Norveškem in Švedskem – dirigent Carl 
Høgset 
 
Med leti 2001 in 2004 član tekmovalne zasedbe Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič Univerze 
v Ljubljani, ki je avgusta 2002 v Arezzu pod vodstvom dirigenta Stojana Kureta osvojil Grand Prix 
Evrope 2002. Za izjemne dosežke in zasluge na državni ravni z APZ-jem Tone Tomšič prejel leta 2002 
najvišje državno odlikovanje Zlati častni znak svobode Republike Slovenije.  
 

  

Druga znanja in kompetence Univerza v Perugi, Italija Certifikat o aktivnem znanju italijanskega poslovnega jezika na najvišji ravni, 
October 2000 

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Potrdilo o aktivnem znanju angleškega jezika, februar 2005 

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Potrdilo o aktivnem znanju nemškega jezika, januar 2006 
  

Vozniško dovoljenje B kategorije 
  

Priloge Priporočila in dokazila (na zahtevo) 

 


