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Europass 
Življenjepis 

 

  

Osebni podatki  

Priimek / Ime  Erhart, Vesna 
Naslov Prelog, Breznikova cesta 29, SI1230 Domžale, Slovenija 

Telefon +386 41 745 184   
E-pošta vesna.erhart@EKOmeter.si 

  

Državljanstvo Slovensko 
  

Datum rojstva 14. avgust 1973 
  

Spol Ženska 
  

  

Delovne izkušnje  
  

Obdobje od junija 2005 naprej 
Zaposlitev ali delovno mesto direktorica 
Glavne naloge in pristojnosti - raziskovalka v nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektih in aplikativnih projektih na 

področju razvoja podeželja  
- svetovalka na področju razvoja podeželja za vlado, razvojne inštitucije in gospodarstvo v Sloveniji in 

na območju Balkana 
- vodja projektov in organizatorka dogodkov in slovesnosti za različne inštitucije 
- MSP trener na področju prodaje in marketinga 

Naziv in naslov delodajalca  Zavod EKOmeter, Prelog, Breznikova cesta 29, SI 1230 Domžale 
www.ekometer.si  

Vrsta dejavnosti ali sektor Zasebna inštitucija / svetovanje, raziskave in izobraževanje 
Obdobje unij 2012 do september 2013 

Zaposlitev ali delovno mesto Vodja sektorja razvoj podeželja 
Glavne naloge in pristojnosti - vodenje lokalne akcijske skupine »LAS za razvoj«, ki za območje osmih občin upravlja sklad za 

razvoj podeželja (LEADER sredstva; Program razvoja podeželja Republike Slovenije v obdobju 2007 
– 2013); 

-  razvoj podeželja v območju Posočja (občine Bovec, Tolmin in Kobarid) 
Naziv in naslov delodajalca  Posoški razvojni center 

Vrsta dejavnosti ali sektor lokalna in regionalna razvojna institucija pristojna za spodbujanje razvoja v Zgornjem Posočju na 
področju podjetništva, človeških virov, okolja in prostora ter podeželja 

Obdobje september 2000 do december 2004  
Zaposlitev ali delovno mesto Vodja marketinga in telemarketinga 
Glavne naloge in pristojnosti - vodenje oddelka za telemarketing; odgovorna za 10 – 15 sodelavcev; 

- priprava in izvedba marketinških aktivnosti,  
- urednica periodičnega obvestila za javnost in stiki z javnostmi. 

Naziv in naslov delodajalca  iGV d.o.o. in eGV d.o.o. (GV skupina); kasneje preoblikovani v Bisnode, d.o.o., Likozarjeva 3, SI 1000 
Ljubljana 
www.gvin.com  

Vrsta dejavnosti ali sektor Zasebni sektor / Baza poslovnih informacij o gospodarskih subjektih 
Obdobje januar 1998 do november 1999 

Zaposlitev ali delovno mesto Vodja 
Glavne naloge in pristojnosti - vodja zasebnega carinskega skladišča,  

- notranja kontrola poslovanja treh maloprodajnih centrov,  
- vodenje uvozno-izvoznih postopkov ipd. 

mailto:vesna.erhart@EKOmeter.si
http://www.ekometer.si/
http://www.gvin.com/
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Naziv in naslov delodajalca  North – South, d.o.o., Struževo 5, SI 4000 Kranj 
Vrsta dejavnosti ali sektor Zasebni sektor / Grosistična in maloprodaja pisarniškega materiala 

Obdobje junij 1996 do december 1997  
Zaposlitev ali delovno mesto Pripravnica 
Glavne naloge in pristojnosti - vodenje izvoznih postopkov  

- podpora pri izvedbi projektov v Sloveniji in tujini 
Naziv in naslov delodajalca  Stol Kamnik d.o.o., Ljubljanska cesta 47, SI 1241 Kamnik 

Vrsta dejavnosti ali sektor Zasebni sektor / Proizvodnja pohištva 
  

Izobraževanje in 
usposabljanje 

 

  

Obdobje 2005-2007  
Naziv izobrazbe in / ali nacionalne 

poklicne kvalifikacije 
Družbene vede. Magisterij znanosti iz podjetništva 

Glavni predmeti / pridobljeno znanje in 
kompetence 

Naslov magistrskega dela: Razlike v razvitosti območij glede na gostoto poseljenosti in upoštevanje 
tega kriterija pri izvajanju razvojnih politik v kmetijstvu.  
(http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/erhart3443.pdf) 
  
Kompetence pridobljene s študijem:  
- svetovanje MSP zlasti v okviru podporne mreže za MSP 
- priprava in implementacija vladnih politik za MSP 
- raziskovanje in izobraževanje na področju podjetništva in sektorja malega gospodarstva 
- vodenje lastnega, družabniškega ali družinskega podjetja 
- spodbujanje in razvoj notranjega podjetništva 

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

Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, SI 1000 Ljubljana 
www.ef.uni-lj.si 

Stopnja izobrazbe po nacionalni ali 
mednarodni klasifikacijski lestvici 

Magistrica znanosti 
8/1 

Obdobje 2001-2004  
Naziv izobrazbe in / ali nacionalne 

poklicne kvalifikacije 
Družbene vede. Specializacija iz poslovodenja malih podjetij. 

Glavni predmeti / pridobljeno znanje in 
kompetence 

Naslov specialističnega dela: Percepcija dopolnilih dejavnosti v slovenskem kmetijstvu.  
(http://www.cek.ef.uni-lj.si/specialist/erhart76.pdf) 

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

Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, SI 1000 Ljubljana 
www.ef.uni-lj.si 

Stopnja izobrazbe po nacionalni ali 
mednarodni klasifikacijski lestvici 

Univerzitetna podiplomska izobrazba: specializacija 
8/1 

  

Znanja in kompetence  
  

Materni jezik(i) Slovenski 
  

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

sporazumevanje 
Govorno sporočanje  

Angleščina  C1  Usposobljeni 
uporabnik  C2 Usposobljeni 

uporabnik B2 Samostojni 
uporabnik B2 Samostojni 

uporabnik B2 Samostojni 
uporabnik 

Nemščina  A2 Osnovni 
uporabnik  A2 Osnovni 

uporabnik A2 Osnovni 
uporabnik A2 Osnovni 

uporabnik A1 Osnovni 
uporabnik 

Srbohrvaščina  B2 Samostojni 
uporabnik B2 Samostojni 

uporabnik B2 Samostojni 
uporabnik B2 Samostojni 

uporabnik B2 Samostojni 
uporabnik 

 (*) Skupni evropski referenčni okvir za jezike 
  

http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/erhart3443.pdf
http://www.ef.uni-lj.si/
http://www.cek.ef.uni-lj.si/specialist/erhart76.pdf
http://www.ef.uni-lj.si/
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/sl
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Socialna znanja in kompetence - odlične komunikacijske sposobnosti pridobljene pri organizaciji različnih projektov, vodenju 
marketinga in organizaciji dogodkov 

- sposobnost timskega dela; večina projektov zahteva sodelovanje različnih ekspertov, strokovnjakov 
za posamezna področja in ciljnih javnosti, 

- sposobnost prilagajanja različnim delovnim okoljem in prilagajanja večkulturnim skupinam; kot 
svetovalka ali strokovnjak sodelujem v različnih projektih in delovnih skupinah z zelo različnimi 
partnerji (kot so predstavniki lokalnih skupnosti, kmeti, študenti, predstavniki vladnih inštitucij, 
raziskovalci ipd.) 

  

Organizacijska znanja in 
kompetence 

- vodstvene sposobnosti; od 2005 sem direktorica zasebnega zavoda, že prej pa sem bila vodja 
skupin oziroma oddelkov. Vodstvene sposobnosti sem razvila tudi pri vodenju različnih 
raziskovalnih in aplikativnih projektov, 

- organizacijske sposobnosti: organizirala in koordinirala sem različne raziskovalne projekte, kot tudi 
konference, sestanke in druge dogodke. 

  

Računalniška znanja in 
kompetence  

- odlično poznavanje Microsoft Office uporabniških orodij (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) 
- izkušnje pri uporabi orodij za upravljanje z bazami podatkov - Access; izkušnje sem pridobila pri 

upravljanju CRM in upravljanju drugih baz podatkov, 
- izkušnje pri uporabi programa za grafično oblikovanje Corel Draw in  
- osnovna uporaba programa za statistično obdelavo podatkov SPSS 

  

Vozniško dovoljenje Kategorija B, G in H 
  

Dodatni podatki  Članstvo v profesionalnih organizacijah: 
- Društvo agrarnih ekonomistov Slovenije  
- Društvo za razvoj slovenskega podeželja 
 
Druge zaposlitve: 
Asistentka za področje Politike in ekonomike upravljanja z naravnimi viri na Katedri za agrarno 
ekonomiko, politiko in pravo Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani (od julija 2008) 
 
Višješolska predavateljica za predmeta podjetništvo in trženje (od novembra 2009). 

  

Priloge 1. Referenčni projekti 
2. Bibliografija 

  

 

 
 
 

 
mag. Vesna Erhart 
 

Domžale, januar 2014
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PRILOGA 1: REFERENČNI PROJEKTI 
 

1. Svetovalni in raziskovalni projekti 
 

Datum (od-do): Lokacija: Podjetje/inštitucija: Funkcija: Opis: 

april 2013 (še 
poteka) 

Škocjan, 
Slovenija 

Javni zavod Park 
Škocjanske jame 

Ekspert Vzpostavitev konzorcija za ohranitev suhega 
kraškega zidu (kulturna posebnost območja) 
 
Čezmejni program Slovenija – Italija 2007-
2013 

april 2013 –avgust 
2013 
 

Slovenija Leibniz-Zentrum für 
Agrarlandschaftsforschung 
(ZALF) e.V., Nemčija 

Ekspert Študija o kmetijsko svetovalni službi v okviru 
sistema prenosa znanja in informacij v 
kmetijstvu (AKIS) v Sloveniji 

december 2011 – 
marec 2012 

Domžale Univerza v Ljubljani, 
Biotehniška fakultete, 
Oddelek za zootehniko 

Ekspert Analiza trženja izdelkov in storitev na 
Oddelku za zootehniko 

november 2011 junij 
2012 

Posočje Občina Tolmin Ekspert »Sir Tolminc – kralj planinskega raja« - 
povečanje prepoznavnosti sira Tolminc in 
njegova umestitev v turistično ponudbo 
Posočja: 
- vzpostavitev sistema delovanja skupine 
proizvajalcev sira Tolminc in  certificiranje 
proizvajalcev (izdelava pravilnikov in 
tehnične dokumentacije) 
- oblikovanje grafičnih elementov projekta 
LEADER projekt 

november 2010 Škocjan Javni zavod Park 
Škocjanske jame 

Svetovalka Vzpostavitev sistema proizvodnje in trženja 
lokalnih izdelkov 

september 2010 
april 2012 

Slovenija in 
Zahodni 
Balkan 

skupnost kmetijskih fakultet 
Zahodnega Balkana 

Tehnični vodja 
projekta/urednica 

Vzpostavitev sodelovanja vodilnih kmetijskih 
fakultet Zahodnega Balkana na 
znanstvenem in pedagoškem področju ter 
področju upravljanja fakultet. 
Urednica: Poročilo o stanju na kmetijskih 
fakultetah JV Evrope  

september  2010 – 
junij 2011 
 

Bizeljsko Združenje za promocijo 
Bizeljskega, 
Slovenija  

Vodja projekta - ustanovitev združenja proizvajalcev 
kakovostnih pridelkov in izdelkov z območja 
Bizeljskega,  
- priprava srednjeročne strategije razvoja in 
pravilnikov za delovanje združenja 
- priprava in izvedba projektov 

maj 2010 – julij 2011 Velika planina Center za razvoj Litija, 
d.o.o., Slovenija 
(lokalna razvojna agencija) 

Vodja projekta Postopek zaščite Trniča - tradicionalnega 
planinskega sira Velike planine: 
- priprava pravilnikov in druge dokumentacije 
- zaščita pri Uradu RS za intelektualno 
lastnino 
V okviru projekta Listen to the voice of the 
villages, Program Central Europe 

december 2009 – 
julij 2011 

Črna gora Ministrstvo za kmetijstvo in 
razvoj podeželja, Črna gora 
Twinning IPARD           
(Ref. No. MN/08/IB/AG/01) 

Strokovnjak (za 
krajše obdobje – 
več misij) 

Podpora pri vzpostavitvi sistema in inštitucij 
na področju razvoja podeželja -  IPA RD 
(peta komponenta). 

junij 2009 – 
december 2009 

Dol pri 
Ljubljani 

Center za razvoj Litija, 
d.o.o., Slovenija 
(lokalna razvojna agencija) 

Vodja projekta Srednjeročna strategija razvoja podeželja v 
občini Dol pri Ljubljani. 

junij 2009 – oktober 
2009 

Ljubljana Vlada Republike Slovenije, 
Ministrstvo za kmetijstvo in 
okolje 

Vodja projekta Spremljanje stanja na trgu za izbrane 
slovenske zaščitene kmetijske pridelke 
oziroma živila (ZOP, ZGO, ZTP) v letu 2009 
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Datum (od-do): Lokacija: Podjetje/inštitucija: Funkcija: Opis: 

februar 2009 –  
oktober 2010 

Litija Zadruga Jarina, Litija, 
Slovenija 
(center za razvoj podeželja) 

Član skupine - 
ekspert 

Vzpostavitev lokalne samooskrbe s 
kmetijskimi pridelki in izdelki v območju 
lokalne akcijske skupine Srce Slovenije 
(teritorij 6 občin); 
Naloge: 
- analiza ponudbe in povpraševanja po 
lokalnih kmetijskih pridelkih in izdelkih 
- načrt in vzpostavitve prodajne mreže 
lokalni kmetijskih pridelkov in izdelkov 

oktober 2008 – maj 
2009 

Ljubljana Univerza v Ljubljani, 
Biotehniška fakulteta, 
Slovenija 

Vodja projekta Projekt “Kam po študiju?”  
Cilj projekta je bil študentom predstaviti 
zaposlitvene možnosti po zaključku študija 
ter jih seznaniti s trenutno situacijo na trgu 
dela: 
- v projektu je sodelovalo več kot 30 ključnih 
zaposlovalcev (iz gospodarstva, državne 
uprave in inštitucij) trenerjev ter drugih 
strokovnjakov;  
- 6 dnevni dogodek - 3 okrogle mize ter 8 
sklopov predavanj in delavnic; 
- v okviru projekta je nastal priročnik za 
študente z izjavami vseh sodelujočih 
strokovnjakov; 
- stiki z javnostmi. 

april 2008 –  
marec 2009 

Maribor Univerza v Mariboru, 
Fakulteta za kmetijstvo in 
biosistemske vede, Maribor, 
Slovenija 

Član skupine - 
ekspert 

6. EU okvirni program: EuroMARC -  
Reprezentativni pregled percepcij 
potrošnikov do prehrambnih izdelkov iz 
gorskih in hribovskih območij in stanja v 
maloprodaji v sedmih državah EU. Z 
zornega kota teh izdelkov so bile analizirane 
aktivnosti proizvajalcev, kmetov in 
oblikovalcev politik. 
Naloge: 
- analiza ponudbe v dveh gorskih območjih, 
- intervjuji s predstavniki večjih trgovinskih 
verig. 

junij 2008 – 
november 2008 

Ljubljana Univerza v Ljubljani, 
Biotehniška fakulteta, 
Slovenija 

Član skupine - 
ekspert 

7. EU okvirni program: RuDI - 
Analiza upravljanja in učinkov Politik razvoja 
podeželja EU (vključno z LEADER).  
Naloge: intervjuji z ključnimi slovenskimi 
eksperti na področju programa razvoja 
podeželja. 

junij 2008 – 
september 2008 

Ljubljana Vlada Republike Slovenije, 
Ministrstvo za kmetijstvo in 
okolje 

Vodja projekta Spremljanje stanja na trgu za izbrane 
slovenske zaščitene kmetijske pridelke 
oziroma živila (ZOP, ZGO, ZTP) v letu 2008 

marec 2008 – junij 
2008 

Ljubljana GIZ Kranjska klobasa, 
Slovenija 
(združenje proizvajalcev) 

Vodja projekta Srednjeročna strategija razvoja združenja 
proizvajalcev Kranjske klobase (ZGO). 

marec 2006 – april 
2007 

Ljubljana Univerza v Ljubljani, 
Biotehniška fakulteta 

Član skupine – 
tehnična pomoč 

Predhodna evalvacija Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2007-2013. 

marec 2006 – 
oktober 2007 

Litija Center za razvoj Litija, 
d.o.o., Slovenija 
(lokalna razvojna agencija) 

Član skupine - 
ekspert 

Interreg IIIB Alpine space – RegioMarket; 
Optimiziranje regijskega trženja in mreženja 
za razvoj skupne strategije trženja in 
blagovnih znamk na območju Alp. 
Naloge: Razvoj turističnih storitev s 
poudarkom na kulturni dediščini in 
gastronomiji v 8 manj razvitih občinah.  
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Datum (od-do): Lokacija: Podjetje/inštitucija: Funkcija: Opis: 

avgust - december 
2006 

Ljubljana Open door, Iris Suban s.p., 
Slovenija 
Po pogodbi z Vlado RS, 
Služba vlade za lokalno 
samoupravo in regionalno 
politiko 

Ocenjevalka Ocena Regionalnih razvojnih programov za 
obdobje 2007 - 2013.  
Področje: ekonomija in razvoj podeželja  

december 2005 – 
februar 2006 

Litija Jarina z.o.o. - podeželsko 
jedro, Slovenija 
(center za razvoj podeželja) 

Član skupine - 
ekspert 

Letni plan dela centra za razvoj podeželja 
Jarina (leto 2006):   
- razvoj blagovne znamke za lokalne 
kmetijske pridelke in izdelke 
- razvoj turistični potencialov v območju 
- načrt usposabljanja lokalnih ponudnikov  

december 2005 Ljubljana Vlada Republike Slovenije, 
Ministrstvo za kmetijstvo in 
okolje 

Član skupine - 
ekspert 

Navodilo za pripravo predhodne študije v 
mejah ustanavljanja shem kakovosti 
Slovenskih prehrambnih izdelkov. 

november 2005 – 
marec 2008 

Ljubljana GIZ Kranjska klobasa, 
Slovenija 
(Združenje proizvajalcev 
Kranjske klobase) 

Vodja projekta Analiza tržnih potencialov in marketinška 
strategija za Kranjsko klobaso (ZGO). 

november 2005 – 
marec 2008 

Ljubljana GIZ Vipavske mesnine, 
Slovenija 
(Združenje proizvajalcev 
Vipavskih mesnin) 

Vodja projekta Analiza tržnih potencialov in marketinška 
strategija za štiri Slovenske zaščitene 
tradicionalne prehrambne proizvode: 
- Vipavski pršut,  
- Vipavska panceta,  
- Vipavski zašinek in  
- Domača Vipavska salama. 

 
 
2.  Usposabljanje in izobraževanje 

 

Datum (od-do): Lokacija: Podjetje/inštitucija: Funkcija: Opis: 

maj 2007  
(še poteka) 

Ljubljana Univerza v Ljubljani, 
Biotehniška fakulteta, 
Slovenija 

Predavateljica Predavanje za študente:  
- dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu in 
podjetništvo na podeželju;  
- načrtovanje poslovanja (marketinški splet) 
- lokalne razvojne strategije in študije 
primerov razvojni strategij v podeželskem 
območju. 

junij 2010 Brdo pri 
Kranju 

SEEDEV 
Beograd, 
Srbija 

Predavateljica 7. EU okvirni program: Food consumer 
science in Balkans (FOCUS-BALKANS). 5. 
izobraževalni modul o znanosti o 
prehranjevanju potrošnikov: Tradicionalni 
prehrambni proizvodi in senzorične analize; 
Naslov predavanja: Uspešnost slovenskih 
skupin proizvajalcev vključenih s sheme 
kakovosti. 

julij 2009 Maribor Univerza v Mariboru, 
Fakulteta za kmetijstvo in 
biosistemske vede,  
Slovenija 

Predavateljica Predavanje za:  
- dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu in 
podjetništvo na podeželju;  
- inovativnost  
- lokalne razvojne strategije in študije 
primerov razvojni strategij v podeželskem 
območju. 



Stran 7/9 - Življenjepis  
Erhart Vesna  

Za dodatne informacije o Europass-u: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Evropska unija, 2002-2010   24082010 

 

Datum (od-do): Lokacija: Podjetje/inštitucija: Funkcija: Opis: 

oktober 2005 – 
november 2006 

Litija Center za razvoj Litija, 
d.o.o.,  
Slovenija 
(lokalna razvojna agencija) 

Predavateljica Usposabljanje potencialnih partnerjev 
lokalne akcijske skupne za vzpostavitev 
zasebno-javnega partnerstva in pripravo 
regionalnega razvojnega programa v skladu 
s cilji Programa razvoja podeželja 2007-2013. 

marec 2006 Ljubljana Vlada Republike Slovenije, 
Ministrstvo za kmetijstvo in 
okolje 

Moderatorka Delavnica za pripravo izhodišč tretje osi 
Programa razvoja podeželja 2007-2013. 

december 2005 – 
december  2006 

Slovenija 
(različne 
lokacije) 

Javna agencija Republike 
Slovenije za podjetništvo in 
tuje investicije (JAPTI),  
Slovenija 

Predavateljica Osnovno usposabljanje podjetnikov 
začetnikov na področju marketinga, trženja 
in računovodstva. 
Usposabljanja v 7 regionalnih centrih se je 
udeležilo več kot 200 udeležencev . 

 

 
 
3. Informiranje, promocija ter organizacija dogodkov in prireditev 

 
Datum (od-do): Lokacija: Podjetje/inštitucija: Funkcija: Opis: 

oktober 2013 (še 
poteka) 

Slovenija Organizatorji kongresa: 
Univerza v Ljubljani, 
Biotehniška fakulteta, 
Slovenija, Društvo agrarnih 
ekonomistov, Slovenija, 
Evropsko združenje 
agrarnih ekonomistov in 
drugi 

Članica lokalnega 
organizacijskega 
odbora 

14. kongres Evropskega združenja agrarnih 
ekonomistov - Prispevek inovacij v 
agroživilstvu in na podeželju k družbenemu 
razvoju in blaginji 
 
Podpora pri organizaciji kongresa. In 
informiranje javnosti skozi socialne medije. 

januar 2012 (še 
poteka) 

Domžale Univerza v Ljubljani, 
Biotehniška fakultete, 
Oddelek za zootehniko, 
Slovenija 

Ekspert Upravljanje Facebook profila Oddelka za 
zootehniko in oglaševalska kampanja v 
spletnih medijih z namenom promocije 
študija na oddelku 

april 2012 – april 
2013 

Slovenija Skupina institucij, ki deluje 
na področju trajnostnega 
upravljanja z 
gozdovi:Biotehniška 
fakulteta, Zavod za 
gozdove Slovenije, 
Pahernikova ustanova, 
ProSilva Slovenija 

Ekspert Osveščanje o multifunkcijski vlogi gozdov in 
sonaravnem gospodarjenju z gozdovi – 
dogodek z namenom osveščanja širše 
javnosti 
Organizacija promocijskega dogodka in 
nagradnega natečaja na temo nasprotujočih 
si interesov različnih deležnikov v gozdu; 
ciljna skupina: osnovnošolci, dijaki in 
študenti; 

maj 2011 marec 
2013 

Bizeljsko Občina Brežice in 
Združenje za promocijo 
Bizeljskega 

Članica 
organizacijskega 
odbora 

115. obletnica prve razstave grozdja in vina 
(po opustošenju trsne uši): 
- organizacija posvetov in izobraževanj 
- izdaja knjige o razvoju in današnjem 
pomenu vinogradništva in vinarstva 
- demonstracija dela v vinogradih in vinskih 
kleteh ter zaključna slovesnost 
LEADER projekt 

avgust 2012 – 
november 2013 

Slovenija 
(nacionalni 
dogodek) 

Vlada Republike Slovenije, 
Ministrstvo za kmetijstvo in 
okolje, Slovenija 

Tehnična vodja 
projekta 

2. Slovenski podeželski parlament – Skupna 
kmetijska politika v obdobju 2014 - 2020, 
Organizacija konference in družabnega 
dogodka 

avgust 2011 – 
december 2011 

Slovenski 
nacionalni 
dogodek 

Društvo za razvoj 
slovenskega podeželja po 
naročilu Vlade RS, 
Ministrstvo za kmetijstvo in 
okolje, Slovenija 

Članica 
organizacijskega 
odbora 

Slovensko podeželje po 20 letih 
samostojnosti in iniciacija podeželskega 
parlamenta v Sloveniji; organizacija posveta 
in izvedba nacionalne slovesnosti na 
področju kmetijstva ob jubileju. 
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Datum (od-do): Lokacija: Podjetje/inštitucija: Funkcija: Opis: 
junij – december 
2010 

Ljubljana Univerza v Ljubljani, 
Fakulteta za farmacijo,  
Slovenija 

Vodja projekta Slovesnost ob 50. obletnici Fakultete za 
farmacijo: 
- scenarij, načrtovanja in izvedba slovesnosti  
- stiki z javnostmi 

julij 2010 Posavje NACCON GbR 
Rutenweg 6, D-72072 
Tubingen, Nemčija 
Projekt ja financiral sklad 
Nemška tehnična pomoč 
(GTZ). 

Vodja projekta Študijska ekskurzija v Posavje: predstavitev 
implementacije LEADER pristopa v državah 
EU. 
Udeleženci: predstavniki razvojnih inštitucij 
in občin iz Bosne in Hercegovine. 
 

maj 2009 – avgust 
2010 

Ljubljana Univerza v Ljubljani, 
Biotehniška fakulteta, 
Slovenja 

Član 
organizacijskega 
odbora 

Organizacija 118. Seminarja Evropskega 
združenja agrarnih ekonomistov (EAAE), ki 
so se je udeležili udeleženci 21 držav sveta 
Priprava in izvedba strokovne ekskurzije z 
ogledom dobrih praks razvoja podeželja. 

februar – julij 2010 Portorož Univerza v Ljubljani, 
Fakulteta za pomorstvo in 
transport, 
Slovenija 

Vodja projekta Slovesnost ob 50. obletnici Fakultete za 
pomorstvo in transport: 
- scenarij, načrtovanja in izvedba slovesnosti 

november 2009 Ljubljana Univerza v Ljubljani, 
Fakulteta za kemijo in 
kemijsko tehnologijo, 
Slovenija 

Vodja projekta Slovesnost ob 90. obletnici Fakultete za 
kemijo in kemijsko tehnologijo: 
- scenarij, načrtovanja in izvedba slovesnosti  
- stiki z javnostmi 

maj – november 
2009 

Ljubljana Univerza v Ljubljani, 
Biotehniška fakulteta, 
Oddelek za lesarstvo, 
Slovenija 

Vodja projekta Promocija študijev na oddelku za Lesarstvo 
– organizacija predavanj in promocije med 
dijaki slovenskih srednjih šol.  

maj 2009 – 
december 2009 

Maribor Univerza v Mariboru, 
Fakulteta za kmetijstvo in 
biosistemske vede, 
Slovenija 

Član skupine - 
ekspert 

6. EU okvirni program - EuroMARC 
Organizacija zaključne konference in 
diseminacija rezultatov. 

avgust – september 
2008 

Ljubljana Kmetijski inštitut Slovenije, 
Slovenija 
 

Vodja projekta Slovesnost ob 110. obletnici Kmetijskega 
inštituta Slovenije: 
- scenarij, načrtovanje in izvedba slovesnosti  
- stiki z javnostmi 
- scenarij in tehnična podpora dokumentarcu 
o Kmetijskem inštitutu Slovenije, ki ga je 
posnela nacionalna TV. 

marec 2005 – 
oktober 2007 

Ljubljana Univerza v Ljubljani, 
Biotehniška fakulteta, 
Slovenija 

Vodja projekta Organizacija dogodkov ob 60. obletnici 
Biotehniške fakultete: 
1. nagradni študentski natečaj za najboljši 
razvojni načrt izbranega območja (Martinj 
vrh) - idejna zasnova in izvedba natečaja  
2. slovesnost: 
- scenarij, načrtovanje in izvedba slovesnosti 
- stiki z javnostmi 
- scenarij in tehnična podpora dokumentarcu 
o Biotehniški fakulteti, ki ga je posnela 
nacionalna TV. 

marec 2005 –  
(še poteka) 

Ljubljana Univerza v Ljubljani, 
Biotehniška fakulteta, 
Slovenija 

Vodja projekta Organizacija tiskovnih konferenc ob 
obletnicah in drugih pomembnih dogodkih. 

december 2005 Ljubljana Rutar marketing d.o.o., 
Slovenija 
(zasebno podjetje) 

Vodja projekta Organizacija decembrskega sejma 
rokodelskih izdelkov ter  kmetijskih pridelkov 
pred trgovskim centrom. 
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