DELOVNE IZKUŠNJE
2007 – ...

2004 – 2007

Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije
Podjetniški svetovalec za marketing in
informacijsko komunikacijske tehnologije
Televizija Paprika, Privat d.o.o.
Priprava in vodenje tedenske oddaje Vizionarji
(sezona 2005/06 in 2006/07)

in Prava generacija
(sezona 2004/05)
* Oddaji sta namenjeni pogovorom z najuspešnejšimi slovenskimi
managerji. Podpira jih Združenje manager, Vizionarji se pripravljajo
v sodelovanju z mag. Ajšo Vodnik.

2003 – 2004

Televizija Pika, Televideo d.o.o.
Priprava in vodenje oddaje Gospodarski splet
* Oddaja je bila namenjena pogovorom z uspešnimi managerji in
predavatelji.

1999 - ...

Enki d.o.o.
Direktor in lastnik

1997 - ...

Ico d.o.o.
Pogodbeno sodelovanje za avtorska in uredniška dela ter
svetovanje pri prodaji

1997

Start d.o.o.
Praksa

IZOBRAZBA
2002 – 2005

Univerza v Mariboru,
Ekonomsko poslovna fakulteta, Maribor
Magister ekonomskih znanosti, smer politika podjetja in
strateški management

1997 – 2002

Univerza v Ljubljani,
Ekonomska fakulteta, Ljubljana
Univerzitetno diplomirani ekonomist, ekonomski oddelek,
bančno-finančna smer
* EQUIS akreditacija

1993 – 1997

Gimnazija Ledina, Ljubljana
Gimnazijski maturant

AVTORSKA DELA

• Angleščina na maturi
(priročnik, avtor v sodelovanju z RIC), 3 izdaje

• Matematika na maturi
(priročnik, avtor v sodelovanju z RIC), 3 izdaje

• Časovna premica slovenske književnosti
(priročnik, soavtor)

• Časovna premica svetovne književnosti
(priročnik, soavtor)

• Književnost na maturi
(priročnik, soavtor), 10 izdaj

• Poklicna matura – književnost
(priročnik, soavtor), 4 izdaje

• Umetnost izvajanja učinkovitih predstavitev
(priročnik, avtor projekta)

• Klic Ljubljanskega barja
(cd-rom, soavtor)

• Virtualni svetovi in nove možnosti poslovanja
(diplomsko delo, avtor)

• Vodenje in organizacijska klima
(magistrsko delo, avtor)

PREDAVATELJSKA DELA

• Sodobne tehnologije kot orodje poslovanja
(Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta)

• Spletni katalog informacij javnega značaja
(GV Izobraževanje)

• Elektronsko poslovanje
(Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta)

• Navidezna mesta – virtualna Ljubljana
(Living in Digital Cities)

• Virtualna resničnost
(Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta)

• Okrogla miza o zaposlovanju študentov in diplomantov
(Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, vodenje)

ZNANJE JEZIKOV

• Materin jezik: slovenski
• Aktivno: angleški
(Certificate in Advanced English)

• Pasivno: nemški, hrvaški

DODATNA IZOBRAŽEVANJA

• Šola o upravljanju družb
(Socius, Ekonomsko-posl. fakulteta Maribor)

• Izbrana poglavja gospodarskega in davčnega prava
(Univerza v Mariboru, Ekonomsko poslovna fakulteta, Maribor)

• Varovanje zasebne lastnine, sklop seminarjev
(Urad RS za intelektualno lastnino, Ljubljana)

• Net konferenca
(GV Izobraževanje, Ljubljana)

• Slovenska konf. o intranetu in interni komunikaciji
(Panta Rei, Ljubljana)

• Ključne taktike za internetno trženje
(Poslovna akademija Finance, Ljubljana)

• Vodnica na poti do učinkovite spletne strani
(Panta Rei, Portorož)

• Internet in pravo
(Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta in MID, Ljubljana)

• Living in Digital Cities
(CuBiST institut za kreativne študije, Nova Gorica)

• Tveganja v informacijski tehnologiji
(Danesa, Ljubljana)

• Borzno delovanje
(Častnik Finance, Ljubljana)

• Poslovni seminar o brendingu
(GEA College, Formitas, Gospodarski Vestnik, Ljubljana)

• Vrednost blagovnih znamk
(Socius, Bled)

• Kako prevladati na trgu: metode za rast v pogojih hude
konkurence
(Chet Holmes, Panta Rei, Ljubljana)

• Slovensko svetovalno znanje za večji Profit
(Imelda, Ljubljana)

• Vodenje projektov …
(Gambit, Ljubljana)

• SiOK – organizacijska klima v podjetjih
(GZS, Ljubljana)

• Umetnost pogajanj
(Doušak, Ljubljana)

• Lobiranje
(Čirič, Ljubljana)

• Neverbalna komunikacija
(Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Ljubljana)

• Retorika
(Glotta, Ljubljana)

• Umetnost Tai Chi in Chi gong
(Doušak, Ljubljana)

• Angleški in nemški jezik – redne privatne lekcije
• Angleški jezik – izobraževanje v tujini
(Glotta, Velika Britanija)

• Italijanski jezik – 1., 2. in 3. stopnja
(Študentska organizacija, Ljubljana)

NAGRADE

Doseženo 3. mesto
nagradnega natečaja za
najbolj izviren življenjepis 2007.

ČLANSTVA

Član Golf kluba Arboretum
Član Alumni kluba Ekonomske fakultete v Ljubljani

HOBIJI

Šport
Branje
Umetnost
Potovanja

KONTAKT

Jaka Lenardič
Dunajska cesta 198, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 41 68 41 68, E: jaka.lenardic@enki.si
Mag.

