
 

 

mag. Alenka Marovt 

Mag. Alenka Marovt (roj. 1973) je po končani Srednji ekonomski šolo 

nadaljevala študij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v 

Mariboru, kjer je najprej pridobila naziv univerzitetnega 

diplomiranega ekonomista (1995) in v nadaljevanju še naziv magister 

znanosti in ekonomskih ved (1998). V obdobju 1997 – 1999 je bila 

Alenka Marovt zaposlena v podjetju Polzela tovarna nogavic, d.d., 

kjer je delala na področju izvoznih in uvoznih poslov ter marketinga.  

V obdobju 1999 – 2000 je bila zaposlena na Ministrstvu za malo 

gospodarstvo in turizem, v sektorju za malo gospodarstvo. Leta 2001 

je pričela z delom na Ministrstvu za gospodarstvo (sedaj Ministrstvo 

za  gospodarski razvoj in tehnologijo) in nadaljevala na področju 

podpore malim in srednje velikim podjetjem ter oblikovanju 

podpornega okolja za podjetništvo.  Zelo aktivna je bila tudi kot 

strokovnjak na področju EU in drugih mednarodnih zadev (vodja 

mednarodne delovne skupine za mala in srednje velika podjetja v 

okviru Srednjeevropske pobude (SEP), koordinator Večletnega 

programa za podjetja in podjetništvo 2000 – 2006 v Sloveniji, članica 



strokovne skupine Evropske komisije za pripravo SME baze podatkov, 

članica OECD delovne skupine za mala in srednje velika podjetja in 

podjetništvo). Je strokovnjak na področju razvoja in izvajanja 

instrumentov finančnega inženiringa, promocije podjetništva, tudi 

družbeno odgovornega  podjetništva, ter učinkovitega podpornega 

okolja za podjetja. Vodi vladno delovno skupino za odpravo posledic 

škode v gospodarstvu po naravnih nesrečah. Je strokovnjak na 

področju instrumentov tveganega kapitala in hkrati vodja komisije za 

status družb tveganega kapitala. Je podpredsednica nadzornega sveta 

Slovenskega podjetniškega sklada. V času svojega dela se je 

usposabljala za mednarodni poslovni in diplomatski protokol, 

pogajanja z Evropsko unijo, angleško terminologijo Evropske unije in 

javna naročila. Udeležila se je usposabljanja v Pacific Resource 

Exchange Centre na Japonskem na področju razvoja in izvajanja 

strateških politik za razvoj malih in srednje velikih podjetij. Udeležila 

se je tudi drugih usposabljanj v tujini (Nemčija, Velika Britanija) na 

področju evropske kohezijske politike in spodbujanja podjetništva. 

Njeno delo je bilo objavljeno v okviru 5. Vrha ekonomskega foruma 

Srednjeevropske pobude, na Mednarodni konferenci 

Srednjeevropske pobude, v okviru mednarodnega simpozija MER na 

temo družinskega podjetništva, na delavnici Pristop Slovenije k EU, 

članki v časniku Finance in reviji Informator ter kot prispevek v knjigi 

Podjetništvo – izziv za 21. stoletje.   


