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DELOVNE IZKUŠNJE   

 
 

2013-danes    FOŠ Novo mesto, predavateljica docentka, nosilka predmeta 
   
  Predavateljica iz področja Učeča se organizacija 
  Mentorica magistrskim in doktorskih študentom, sodelovanje v programu Seminarji za doktorske      
  študente 

  

 

2011- danes  Budnjani d.o.o., direktorica 
 
Direktorica 
Predavanja in svetovanja slovenskim  mikro in malim podjetjem 
 
 

2009-2013     Doba Fakulteta Maribor, predavateljica docentka, nosilka predmetov 
 

Predavateljica Docentka 
Predavanje pri predmetih Metodologija poslovnega raziskovanja, Kvaliteta življenja, Modeli in orodja 
uspešnega komuniciranja v podjetju, Pozitivna psihologija za sodobno poslovanje 
Izbrana za najboljšo predavatelico po izboru študnetov v letu 2011/2012 
 

   
2008-2010    HUMANA – EUFAMI  EU European Federation of Associations of Families 
of People with Mental Illnes, predavateljica 

 
Prostovoljno delo in izobraževanje svojcev duševnih bolnikov 

                                                         Predavateljica, HUMANA, članica slovenske delegacije, predavanje, koordinacija 
                                                         Humanitarna organizacija 
 

2008-danes   Poslovno združenje Naš vrt, predavateljica, poslovna razvijalka združenja 
 

Zunanja svetovalka, odgovorna za področje izobraževanja, razvoja netehnoloških inovacij, 
koordinacija nastopov na slovenskih sejmih iz podorčja zunanje ureditve doma 

 

 

2008-danes   MOLGA, dr. Lucija Mulej Mlakar s.p., služba za odpiranje razvojnih potencialov, 
direktorica 

Direktorica 

Vodenje projektov coachinga; prenosa teorije znanosti v gospodarstvo; poslovna etika; svetovanje 
mikro in malim podjetjem, sodelovanje s slovenskimi združenji kot razvojnik (Poslovno združenje 
Naš vrt) 

Izobraževanje, svetovanje 
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2008-2009     Fakulteta za management Koper , raziskovalka na projektih 
 

Raziskovalka na projektu UčMR: Analiza učinkovitosti prepleta teorije in prakse preko inštituta 
mladih raziskovalec; prenos prakse mladih raziskovalec (MR in MRG; dometi in omejitve) 

Vsebinski vidiki projekta; sociologija znanosti, družba znanja 

Raziskovalno intelektualno delo 

 

2008-2010     Mednarodna Fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (MFDPŠ), 
predavateljica docentka, nosilka predmeta 
 

Docentka predavateljica 
Nosilka predmeta Metodologija družboslovnega raziskovanja; Predavanja Projektne naloge in Kako 
pisati magistrske in doktorske dispozicije in naloge 
Anketno izbrana kot najboljša predavateljica s strani študentov 
  
 

2007-2009     EMUNI Portorož (Evro-mediteranska univerza), vodja mednarodne pisarne 
 

Vodja mednarodne pisarne 
Koordinacija in sodelovanje pri projektih, predavanja 

 
 
2007-2009     Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za znanosti v okolju, predavateljica docentka, 
nosilka predmetov 
 

Docentka predavateljica 
Izvedba predavanj (Socialna ekologija, Okoljska Psihologija, nosilka predmeta Znanost v medijih) 
Angleško govoreči študentje 

 
 
 
2008-2010      ZRC SAZU, Inštitut SIR, raziskovalka 
 

Aktivna mednarodna participacija, udeležba na simpozijih in konferencah, znanstveno-
raziskovalne študije, znanstvene objave 

 
2007-2010     ZRC SAZU, predstojnica mednarodne pisarne 

 

Raziskovalka, projektna managerska,  vodja mednarodne pisarne ZRC SAZU. 

Predstojnica mednarodne pisarne ZRC SAZU  

Organizacija in management EU projektov, članica SIRH-a (Sekcija za interdisciplinarne 
raziskave) 

 

 

2006                   Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, predavateljica asistentka z   
                       doktoratom 

Doktorica znanosti Ph.D., raziskovalka, 
So-mentorica dodiplomskih študentom, predavateljica na temo priprav diplomskih in magistrskih nalog 

 

                              2006-2009    Gibanje za pravičnost in razvoj dr. Janeza Drnovška 
 

Generalna sekretarka, vodja PR 
Odgovorna za koordinacijo dogodkov, usklajevanje iniciativ, stiki z mediji 
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2006-2007   University of Copenhagen (Unverza Kopenhagen), predavateljica, sodelavka 
 

Institute of Anthropology and Department of Political Science - Center for Health and Society; 
Delo pod vodstvom prof. dr.  fil. Tom Bryder ( asistentka) 
Predavateljica 

 
 
 

2004-2006     Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, asistentka pri predmetih 
dodiplomskega študija 

Dodiplomski in podiplomski seminarji (Sociologija znanosti, Metodologija, Feminizem, Lingvistična 
antropologija 
Asistentka 

 

 
2003-2006     Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, mlada raziskovalka 

  
Podiplomski študij antropologije, asistentka pri predmetu Sociologija   znanosti in Metodologija 
družboslovnega raziskovanja 
Mlada raziskovalka, univerzitetno in podiplomsko izobraževanje 

 
                              2003-2004   Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, terenska raziskovalka, 
anketarka 

Terenska raziskovalka; CJMKK FDV 
Družbene študije, delo na terenu, opazovanje z udeležbo 
Univerzitetno in podiplomsko izobraževanje 

 
 
 

                              2000-2001    Amrop Jenewein Group, študentsko delo 
                                                                 Management svetovanja 
                                                                 Odgovorna za sodelovanja z javnostmi, head hunting 

 

 

                                    1998-2000 

 

 

 

 

                                     1993-1997 

 
Novi Plamen Kropa d.o.o študentska praksa 
Računovodstvo 
Odgovorna za vodenje osnovnih sredstev, samostojna pozicija 

 
 
Hoteli Bled, dijaška praksa 

Turistična vodička, praktično vodenje, turizem 

Odgovorna za goste, transferje, srečanja in organizacijo dogodkov 
 
 

 

IZOBRAŽEVANJE IN 
USPOSABLJANJE   

 2006: Doktorat Sociologija znanosti 

     Naslov »Relativizem v sociologiji znanosti« 
 
  2004-2006: Magistrski študij Antropologija FDV (neposredni prehod na   
doktorski študij)  

  

 2004 

 Diploma sociologija 

 Naslov »Družba in znanost na poti v neko drugo moderno« 
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KOMPETENCE   

 

Materni jezik SLOVENSKI 

  

Drugi jeziki RAZUMEVANJE  GOVORJENJE  PISNO SPOROČANJE  

Slušno razumevanje  Bralno razumevanje  
Govorno 

sporazumevanje  
Govorno sporočanje   

ANGLEŠKI C1 C2 C2 C2 C2 

HRVAŠKI C2 C2 C2 C2 B2 

 

Komunikacijske kompetence Odlične retorike sposobnosti, komunikacijske veščine in dar podajanja primerov in rešitev na več 
disciplinarnem nivoju.  Leta študija, delo z različnimi fakultetami ter delo s podjetji sta doprinesla k 
sposobnosti ustvarjanja timskega dela in sinergij med različnimi psihološkimi profili kot tudi sposobnost 
ustvarjanja ugodne klime med posamezniki različnih strok in poklicev. 16 letna predavateljska praksa 
kot trening retoričnih sposobnosti je dala uvod v pomen prevodov pomenov v besede. Aktivno 
sodelovanje v Gibanju za pravičnost in razvoj (ustanovitelj dr. Janez Drnovšek) kot generalna 
sekretarka in vodja PR doprinese spoznavanje družbene strukture v teoriji in praksi. 

 

Organizacijske/vodstvene 
kompetence 

Organizacija in vodenje študija pri samostojnih predmetih na več fakultetah; pozicija vodje 
mednarodnih pisarn je dala sposobnost komuniciranja in uresničevanja ciljev ljudi z raznolikimi 
kompetencami; samostojna delovna in vodstvena praksa preko dveh podjetij je pokazala pomen in 
vlogo jasnosti, natančnosti in integritete pri delu z različnimi družbeni skupinami in ljudmi, ki zasedajo 
odgovorna delovna mesta. 

 

Strokovne kompetence Trajna sodelovanja z manjšimi podjetji, obrtniki in rokodelci kažejo na prakso vnašanja znanj in veščin, 
kjer se vprašanja prehoda obrtnik-podjetnik-manager nadgrajujejo samostojno in v sodelovanju s 
številnimi partnerji doma in tujini. 

 

Računalniške kompetence Word, Excel, Power Point  
 

Druge kompetence Šola retorike,  sodelovanje z društvi (Društvo ra razvoj Duhovne inteligence Budni v sodelovanju z 
ostalimi slovenskimi društvi, pozicija: predsednica Društva; sodelovanje z iniciativo »Ejga Jesenice kot 
primera gorenjskega čudeža), aktivno sodelovanje v Društvu poslovnih žensk (pozicija:članica UO), 
sodelovanje v Rotary Kranj, vodja razvoja Poslovno združenje Naš vrt, združenje slovenskih podjetij 
za zunanjo ureditev doma 

 

Vozniško dovoljenje B 
 
 


