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Europass  
življenjepis  

 

  

Osebni podatki  

Priimek / Ime ŠKOF Bojan 

Naslov  

Telefon 02 2504 241   

Telefaks / 

E-pošta bojan.skof@um.si 
  

Državljanstvo Slovensko 
  

Datum rojstva 16.2.1958 
  

Spol Moški 
  

Zaželena zaposlitev / zaželeno 
poklicno področje 

 

  

Delovne izkušnje  
 
 

Obdobje 2013 -  

Zaposlitev ali delovno mesto Predsednik Upravnega odbora Univerze v Mariboru 

Naziv in naslov delodajalca Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor 

Vrsta dejavnosti ali sektor Pravno-nadzorstvena funkcija 

Obdobje 2012 -  

Zaposlitev ali delovno mesto Nosilec predmeta Transportno zavarovanje 

Glavne naloge in pristojnosti Vodenje predavanj in vaj na dodiplomskem študiju 

Naziv in naslov delodajalca Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko, Mariborska cesta 7, 3000 Celje 

Vrsta dejavnosti ali sektor Pedagoško in raziskovalno delo 

Obdobje 2010 -  

Zaposlitev ali delovno mesto Nosilec strokovnega izpita za vodenje in odločanje v upravnem postopku 

Glavne naloge in pristojnosti Vodenje priprav in izvedba strokovnega izpita 

Naziv in naslov delodajalca Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor 

Vrsta dejavnosti ali sektor Strokovno izobraževalna funkcija 

Obdobje 2010 -  

Zaposlitev ali delovno mesto Redni profesor za področje finančnega prava 

Glavne naloge in pristojnosti Vodenje predavanj na dodiplomskem in podiplomskem študiju 

Naziv in naslov delodajalca Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor 

Vrsta dejavnosti ali sektor Pedagoško in raziskovalno delo 

Obdobje 2003 - 2011 

Zaposlitev ali delovno mesto Prorektor Univerze v Mariboru za pravno področje 

Naziv in naslov delodajalca Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor 
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Obdobje 2001 - 2010 

Zaposlitev ali delovno mesto Izredni profesor za področje finančnega prava 

Glavne naloge in pristojnosti Vodenje predavanj na dodiplomskem in podiplomskem študiju. 
Sodelovanje pri nacionalnem projektu. 

Naziv in naslov delodajalca Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor 

Vrsta dejavnosti ali sektor Pedagoško in raziskovalno delo 

Obdobje 2000 -  

Zaposlitev ali delovno mesto Direktor in predstojnik Davčno-finančnega raziskovalnega inštituta v Mariboru 
in odgovorni urednik revije Davčno-finančna praksa 

Naziv in naslov delodajalca Davčno-finančni raziskovalni inštitut, Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor 

Vrsta dejavnosti ali sektor Davčno-strokovno in publicistično delo 

Obdobje 1996 - 2001 

Zaposlitev ali delovno mesto Docent za področje finančnega prava. 

Glavne naloge in pristojnosti Vodenje vaj in predavanj za področje finančnega prava. 

Naziv in naslov delodajalca Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor 

Vrsta dejavnosti ali sektor Pedagoško in raziskovalno delo 

Obdobje 1993 - 1996 

Zaposlitev ali delovno mesto Asistent 

Glavne naloge in pristojnosti Vodenje vaj na področju finančnega prava. 

Naziv in naslov delodajalca Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor 

Vrsta dejavnosti ali sektor Pedagoško in raziskovalno delo 

Izobraževanje in usposabljanje  
  

Obdobje 1993 - 1996 

Naziv izobrazbe in / ali nacionalne 
poklicne kvalifikacije 

Doktor pravnih znanosti. 

Glavni predmeti / pridobljeno znanje in 
kompetence 

Področje finančnega prava. 

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

Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta. 

Stopnja izobrazbe po nacionalni ali 
mednarodni klasifikacijski lestvici 

Doktor znanosti 

Obdobje 1988 - 1991 

Naziv izobrazbe in / ali nacionalne 
poklicne kvalifikacije 

Magister znanosti za področje finančnega prava. 

Glavni predmeti / pridobljeno znanje in 
kompetence 

Področje finančnega prava. 

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

Univerza v Zagrebu, Pravna fakulteta. 

Stopnja izobrazbe po nacionalni ali 
mednarodni klasifikacijski lestvici 

Magister znanosti 

Obdobje Leta 1984 opravil pravosodni izpit. 

Obdobje 1978 - 1982 

Naziv izobrazbe in / ali nacionalne 
poklicne kvalifikacije 

Univerzitetni diplomirani pravnik. 

Glavni predmeti / pridobljeno znanje in 
kompetence 

Področje finančnega prava. 
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Naziv in status ustanove, ki je podelila 
diplomo, spričevalo ali certifikat 

Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta. 

Stopnja izobrazbe po nacionalni ali 
mednarodni klasifikacijski lestvici 

Univerzitetna diploma 

  

Znanja in kompetence  
  

Materni jezik(i) Slovenski 
  

Drug(i) jezik(i) Nemški, Angleški 

Samovrednotenje  Razumevanje Govorjenje Pisanje 

Evropska raven (*)  Slušno razumevanje Bralno razumevanje Govorno 
sporazumevanje 

Govorno sporočanje  

Nemški   C2  C2  C2  C2  C2 

Angleški   C2  C2  C2  C2  C2 

 (*) Skupni evropski referenčni okvir za jezike 

  

Računalniška znanja in kompetence MS Office 
  

  

Vozniško dovoljenje B kategorija 
  

Dodatni podatki Članstvo v organizacijah: 

 IFA; 
 član arbitraže pri GZS. 

 

Avtor več kot 200 strokovnih kot tudi znanstvenih člankov s področja davkov. 
Avtor mnogih knjig. 
Mentor številnih diplomskih nalog, magistrskih in doktorskih nalog. 

  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/sl

