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OSEBNI PODATKI Jolanda Lešnik 
 

  

 Ulica heroja Tomšiča 11, SI-2000 Maribor, Slovenia  

 -     +386 40 279 378        

 jolanda.lesnik@triera.net, jolanda.smartliving@gmail.com 

osebna spletna stran /  www.mandorlasi.net 

  

Spol ženski | Datum rojstva 07/08/1955 | Državljanstvo slovensko  

 
ŽELENO PODROČJE DELA 

 Vodenje podjetij in projektov, usposabljanje odraslih in mladine 
 

DELOVNE IZKUŠNJE 
 

od 24.02. 2011 do ……  direktorica, projektna sodelavka, raziskovalka, predavateljica, mentorica  
ENEPRO Maribor – institut za energije in prostor, Maribor (neprofitni zavod) 
www.enepro.eu 

poslovno upravljanje, vodenje projektov, podjetniško svetovanje, R&R, usposabljanja 

Vrsta dejavnosti ali sector: celostni projekti za ustvarjanje kakovosti bivalnega prostora in harmonije bivanja   
 

od 30.08.2013 do ……  direktorica, projektna sodelavka, raziskovalka, predavateljica, mentorica  
LG-KIT d.o.o., Maribor 

poslovno upravljanje, vodenje projektov, podjetniško svetovanje, usposabljanja 
Vrsta dejavnosti ali sector:  
projektiranje in gradnja montažnih nizkoenergijskih / pasivnih hiš; inženiring in svetovanja  

 

od  01.04. 2010 do ……  direktor, projektna sodelavka 
GIPAK d.o.o., Varaždin, Hrvaška 

podjetniško svetovanje; vodenje kadrov, vodenje projektov, finančno upravljanje podjetja 

Vrsta dejavnosti ali sector: proizvodnja in montaža lesenih hiš  - internacionalizacija in mednarodna kooperacija  
 

od 01.03. 2011 do 30.04.2013 zasebna raziskovalka; Register ARRS reg.št. 519; šifra raziskovalca: 33690 
Jolanda Lešnik – zasebna raziskovalka; www.mandorlasi.net 

vodenje R&R projektov, proučevanje transformacijskih procesov pri ljudeh z ozaveščanjem duhovnih 
aspektov bivanja za aktiviranje ustvarjalnosti ter implementacija v dinamično organizacijo in delovanje 

Vrsta dejavnosti ali sector: raziskave in razvoj na področju družboslovja / socialna ekonomija  in humanistike 
 

od  18.03.2010 do 23.02.2015 prokuristka, podjetniška svetovalka, projektna sodelavka 
LG Elementi d.o.o., Pesnica pri Mariboru 

podjetniško svetovanje; vodenje in usposabljanje kadrov, vodenje projektov, finančno upravljanje 

Vrsta dejavnosti ali sector: proizvodnja in montaža lesenih hiš – skeletna gradnja  
 

od 03.08.2009 do 25.05.2010 prokuristka, podjetniška svetovalka, pogodbena sodelavka 
BIVA-hiše d.o.o. in BIVA-pro d.o.o., Šmatevž 26, SI - 3303 Gomilsko 

krizni management, podjetniško svetovanje; vodenje in usposabljanje kadrov, vodenje projektov, 
finančno upravljanje podjetja 

Vrsta dejavnosti ali sector: proizvodnja in montaža lesenih hiš in stavbnega pohištva   
 

od 04.11.2007 do 25.05.2010 sprva: pogodbena sodelavka, kasneje: direktorica in solastnica podjetja 
Lesne Gradnje d.o.o., Pesnica pri Mariboru 

podjetniško svetovanje; vodenje malega podjetja, vodenje in usposabljanje  kadrov, vodenje projektov, 
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finančno upravljanje podjetja, usposabljanje /ozaveščanje strank 
Vrsta dejavnosti ali sector: lesne gradnje: nizkoenergijske in pasivne hiše, drugi leseni objekti; inženirske storitve 
v gradbeništvu; trgovina z naravnimi gradbenimi materiali; usposabljanja za izvajalce in kupce  

 

od 05.09.2005 do 28.10.2007 direktorica in strokovni vodja v projektu PPS EQUAL / EU socialni sklad 
(2004-2007) 
ZIP-Zavod za informiranje in pomoč brezposelnim in iskalcem zaposlitve (neprofitni zavod 
zasebnega prava, ki ga je ustanovil SBDS-Sindikat brezposelnih delavcev Slovenije) -NVO (nevladni, 
neprofitni sektor) 

vodenje zavoda, strokovno vodenje projekta, strokovno svetovanje, usposabljanje brezposelnih 
Vrsta dejavnosti ali sector: projektno vodenje, informiranje, svetovanje, ustvarjanje-vodenje-izvajanje 
programov usposabljanja za brezposelne osebe   

 

od 14.03.2003 do 31.12.2004 svetovalka za zaposlovanje 
Zavod RS za zaposlovanje, OE Maribor-UD Slov.Bistrica, Ruše, Lenart 

svetovanja brezposelnim osebam, izdelava analiz in programov, izvajanje usposabljanj 
Vrsta dejavnosti ali sector: izvajanje programa APZ- aktivne politike zaposlovanja in drugih državnih programov 
za brezposelne osebe, analize, razvojni projekti 

 
od 31.08.2000 do 11.09.2001 vodja kadrovske službe, svetovalka direktorice v postopku prve prisilne 

poravnave 
Konfekcija JUTRANJKA Sevnica d.d. (ne obstaja več) 

vodenje kadrovske službe, vodenje projektov, usklajevanje dela med posameznimi službami 

Vrsta dejavnosti ali sector: industrijska proizvodnja otroških oblačil  
 

od 01.09.1999 do 30.08.2000 raziskovalka – ekonomska gibanja 
UM, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Maribor 

raziskovanje, analize, program s področja ekonomije za kemijsko in farmacevtsko panogo 

Vrsta dejavnosti ali sector: univerzitetno izobraževanje na področju kemije  
 

od 01.01.1996 do 09.02/1999;  
od 10.2.1999 do 31.08.1999 

prokuristka družbe, vodja LPC7-lokalni podjetniški center za 7 občin , vodja 
podjetniške infrastrukture in programov pospeševanja podjetništva  
ŠTP-Štajerski tehnološki park, Pesnica pri Mariboru 20a, 2211 Pesnica pri Mariboru 

  strokovno vodenje in razvijanje podjetniško-programske infrastrukture; zastopanje družbe- 
  prokuristka,   R&R, vodenje mednarodnega sodelovanja za podjetje ŠTP  in za inkubirana podjetja,  
  oblikovanje  projektov za prijave na javne razpise 
Vrsta dejavnosti ali sector:  
izgradnja objektov za TP, razvijanje podjetniških podpornih programov, svetovanje in podpora inovativnim podjetjem, 
izvajanje nacionalnega programa tehnoloških parkov, pospeševanje lokalnega razvoja 

 
od 01.02.1994 do 31.12.1995 vodja lokalnih razvojnih projektov 

MRA-Mariborska razvojna agencija (regionalna razvojna agencija) 

razvoj regionalne podjetniške infrastrukture, usklajevanje programov izobraževalnih institucij v Občini 
Maribor, izdelava dokumentacij za javne razpise, izdelovanje analiz in poročil za javnost, vodenje 
interne organiziranosti, izdelava gradiv in zagovor programov na sejah sveta zavoda MRA in širše 

Vrsta dejavnosti ali sector: vodenje aktivnosti in razvojnih projektov lokalnega / regionalnega pomena 
 

od 1.10.1986 do 31.12.1995 upravna delavka – svetovalka na področju gospodarstva, podjetništva in 
obrti 
Občina Maribor – SO Rotovž, Občina Maribor- Oddelek za podjetništvo in obrt 

izdelava analiz in poročil za občinske organe /izvršne svete, izdelava strokovnih gradiv, vodenje 
projekta občinskega podjetniškega centra, izvajanje upravnih postopkov, sodelovanje z državnimi in 
lokalnimi institucijami   

Vrsta dejavnosti ali sector: javne upravne službe za gospodarstvo, podjetništvo in obrt 
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od 04.01.1980 do 30.09.1986 strokovna sodelavka na področju izvoza in mednarodnega inženiringa 
Jeklotehna, export-import d.d. Maribor ( ne obstaja več) 

vodenja in izvajanje izvoznih poslov, sodelovanje v mednarodnih  inženiring projektih, poročanje o 
poslih mednarodne menjave in izvajanje zakonskih aktivnosti do pristojnih nacionalnih finančnih in 
kontrolnih institucij      
Vrsta dejavnosti ali sector:  
veletrgovina s področja kovinske panoge, uvoz-izvoz blaga in storitev, gradbeni inženiring 

 
IZOBRAŽEVANJE IN 

USPOSABLJANJE 
 

od 2001 do 2002 andragog – pedagog 
Potrdilo št. PAI-1305 / 2002 

EOK: 7 

ISCED 5B 

UL-Filozofska fakulteta Ljubljana 
andragogika, pedagogika, psihologija, didaktika, specialna didaktika 

 

od januar do marec 1998 podjetniški svetovalec-diploma DTI   ISCED 5B 
DTI – Danish Technological Institute 
vloga in naloge zunanjega svetovalca v podjetju, pravila delovanja in obnašanja svetovalca, poslovno 
planiranje -  strategije - analize poslovanja, marketing-celostna obdelava in komuniciranje 

 

od 1982 do1983;  
od 1996 do 1999 

specialist za izvajanje investicijskih del v tujini; 
magister inovacijskega menedžmenta 
(nedokončana študija iz objektivnih razlogov)  

EOK 8 

ISCED 5A 

EPF - Ekonomska fakulteta Maribor 
ne dokončan študij v zaključni fazi (INDEKS / vpis št. 83005806) in 
do polovice opravljene študijske obveznosti (INDEKS / vpis št. 83015742) 
mednarodno pravo-uzance, ekonomika investicij; vodenje in upravljanje invencij – inovacij, kadrovski 
management, spodbijanje ustvarjalnosti in dodane vrednosti 

 
od oktober 1975 do oktober 1979 Univerzitetni diplomiran ekonomist– smer:ZUNANJA TRGOVINA  

diploma univerzitetnega programa št. 2-1279 
EOK 7 

ISCED 5A 

EPF-Ekonomska fakulteta Maribor, Razlagova ul. 14, SI-2000 Maribor (prvotno: VEKŠ) 
makro in mikro ekonomija, mednarodno poslovanje, trženje, gospodarske analize, gospodarsko 
pravo, finance, računovodstvo, matematika, statistika, projektni management 

 
Od september 1971 do junij 1974 gimnazijski maturant - gimnazijka EOK 5 

ISCED 3A 
I.gimnazija Maribor, Maistrov trg 1, SI-2000 Maribor 
Slovenščina, književnost, matematika, tuji jeziki (angleščina, francoščina), kemija, fizika, biologija, 
sociologija, psihologija, likovna in telesna vzgoja, … 
funkcionalna pismenost in pripravljenost za terciarno izobraževanje 

 
 

KOMPETENCE 
 

Materni jezik SLOVENŠČINA 
  

Drugi jeziki RAZUMEVANJE  GOVORJENJE  PISNO SPOROČANJE  

Slušno razumevanje  Bralno razumevanje  
Govorno 

sporazumevanje  Govorno sporočanje   

ANGLEŠČINA C1 C1 C1 C1 B2 
  

HRAVAŠČINA C2 C2 C1 C1 B2 
 . 

FRANCOŠČINA  A2 A2 A1 A1 A1 Vnesite stopnjo
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 Stopnja: A1/A2: Osnovni uporabnik - B1/B2: Samostojni uporabnik - C1/C2: Usposobljeni uporabnik 
Skupni evropski jezikovni okvir 

 
Komunikacijske kompetence Dobro komuniciram (poslušam in govorim) ter pretežno razumem strokovne izraze s področja 

ekonomije, prava/predpisov, tehnike, javne uprave – sedanja zaposlitev in vse predhodne zaposlitve, 
delovanje v organizacijah civilne družbe, delovanje v mednarodnih projektih 

 
Organizacijske/vodstvene 

kompetence 
organiziranje delovnih in učnih procesov, organiziranje dogodkov / strokovnih srečanj, organiziranje 
delovanja skupine ljudi v različnih aktivnostih, organiziranje delovanja podjetja, vodenje gospodinjstva 

 
Strokovne kompetence Temeljne strokovne competence so: 

▪ vodenje malih gospodarskih družb, dobro poznavanje mikro in makro ekonomije  – sedanje delovno 
mesto 
▪ podjetniško svetovanje različnim ciljnim skupinam - SPIRIT, JAPTI, ŠTP 
▪ upravljanje s človeškimi viri z razvijanjem potencialov pri kadrih – v vseh podjetjih kot sem bila v vlogi 

poslovodenja in kot predavateljica na Višji strokovni šoli B2 
▪ organiziranje in izvajanje učnih procesov, učinkovito in inovativno poučevanje – B2, ŠTP 

 
Računalniške kompetence Dobro poznavanje MS Office (WORD, Power Point, EXCEL, idr.), oblikovanje in upravljanje spletnih 

strani,  internet – samostojna zahtevna uporaba; uporaba računovodskega programa PANTHEON  
 

Druge kompetence ▪ oblikovanje projektov in pisanje projektnih prijav na EU in SLO razpise 
▪ vodenje projektov in koordiniranje projektnih partnerjev 
▪ pisanje različnih strokovnih člankov in objav ( v nadaljevanju) 
▪ poznavanje mrežnega marketinga in drugih marketinških orodij 
▪ poznavanje zavarovalništva in finančnih skladov (Generali, MERKUR, PARIBAS, …) 
▪ razvijanje uporabnega pristopa za širjenje zavesti in osebnostno rast (strokovni članki, spletna stran) 
▪ poznavanje upravnih postopkov (opravljen izpit iz ZUPa) 
▪ usposobljenost za plavalnega učitelja (potrdilo Šolski center za telesno vzgojo Maribor št. 673/75) 
▪ upravljanje čolnov (izpit za voditelja čolnov)  
▪ plesno-gibalne veščine (moderni ples –KUD Študent, balet – Srednja glasbena šola, moderna 

gimnastika – TVD Partizan Maribor)   
 

Vozniško dovoljenje ▪ B 
 

DODATNI PODATKI 
 

Objave 
Predstavitve 

Projekti 
Konference 

Seminarji 
Priznanja in nagrade 

Članstva 
Reference 

OBJAVE 
Avtorstvo, strokovni članki in druga strokovna gradiva s področja podjetniške 
infrastrukture, strategij gospodarskih panog, podjetniške organizacije, osebnega razvoja – 
ustvarjalnosti (tudi izpis iz baze podatkov COBISS in arhiva pri naročnikih - podjetjih): 
 
o Prijavna dokumentacija za razpis OBZORJA 2020 / SME za naročnika 

Komunalno podjetje Ormož (september 2014) 
 

o Prijavna dokumentacija s poslovnim načrtom za razpis SPS-Slovenski 
podjetniški sklad P2 / 2008 za Lesne gradnje d.o.o. in P2A / 2011 za LG Elemente 
d.o.o. 
 

o Elektronski priročnik za predmet POSLOVODNJE; Višja strokovna šola B2, 2010 
 

o Vizija in strategija razvoja kemijske industrije v Sloveniji; UM_FKKT 2000;ISBN 
86-435-0347-9, str.1-46 
 

o Ustvarjalnost in organizacija, UM-FOV Zbornik iz 19.mednarodnega strokovnega 
posvetovanja organizatorjev dela z naslovom »Management v novem tisočletju« 
Portorož 2000; ISBN 961-232-088-8 
 

o Tehnološki parki in poslovnoinovacijski centri v procesih obvladovanja kriz 
nekega območja; MER 1998; ISSN 0547-3101, str. 522-531 
 

o Osebnostna rast in podjetnost; 23. posvetovanje ekonomistov Slovenije v 
organizaciji Društva ekonomistov Maribor, Portorož 22. in 23. 10. 1998,  
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o ČLOVEK-HARMONIJA-USTVARJALNOST-PODJETNOST-RAZVOJ, UM-EPF 

Zbornik iz mednarodnega strokovnega posvetovanja ekonomistov; MER 1996; 
ISBN 86-80085-63-4 

 
PROJEKTI 
pomembnejši PROJEKTI / priprava, prijava na razpis, vodenje in izvajanje: 

o Ustanavljanje in vodenje mikro podjetij kot so navedena pod »delovne izkušnje« 
v obdobju 2008-2015 

o IZZIVI MLADIM – mentorstvo mladim v nacionalnem projektu javne agencije SPIRIT 
o Koordiniranje projekta GRUNDTVIG v imenu Društva za biološko-dinamično 

gospodarjenje Podravje v obdobju 2014-2015 
o Partnersko sodelovanje z Filozofsko fakulteto Maribor v EU programu »Študijski 

obiski - Živeti z naravo«; september 2013  
o Izdelava in vodenje projekta za sofinanciranje zagona inovativnih podjetij v 

subjektih inovativnega okolja; razpis SPS za P2 2008-prijava PLO1345 z dne 
21.4.2008 

o EU_PPS EQUAL-K.U.P.O.L.A. program za nacionalne politike zaposlovanja; 2004-
2007; naročnik: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS, Komisija EU 

o PSO-bilaterarno sodelovanje s kraljevino Nizozemsko za vzpostavljanje 
tehnoloških parkov; 1998; naročnik: Ministrstvo za znanost in tehnologijo RS 

o COST A9 Civitas – R&R projekt za transformacijo evropskih mest; 1997-1998; 
naročnik: Ministrstvo za znanost in tehnologijo RS, Komisija EU 

o Vzpostavitev in vodenje  Lokalnega podjetniškega centra LPC / 7 v ŠTP; 1997 – 
1999; naročnik: PCMG (sedaj: JAPTI / SPIRIT) in ZRSZ za sedem občin: Pesnica 
pri Mariboru, Šentilj, Kungota, Duplek, Rače-Fram, Ruše, Lovrenc na Pohorju 

o Projektno zaposlovanje; 1996; naročnik: PCMG-Pospeševalni center za malo 
gospodarstvo RS 

o oblikovanje projekta/prijave na razpise RS in EU ter vzpostavitev delovanja  
Štajerskega tehnološkega parka; 1994-1996; naročnik: Ministrstvo za znanost in 
tehnologijo RS 

o zagon in vzpostavitev delovanja javnega zavoda MRA_Mariborska razvojna 
agencija; 1992-1994; naročnik: IS Skupščine Občine Maribor 

o Društvo ekonomistov Maribor: izvajanje društvenih aktivnosti in strokovno 
udejstvovanje 

  
 

PRILOGE 
 

 ▪ Vse priloge ki dokazujejo navedene podatke bodo posredovane na posebno zahtevo  
 


