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IZOBRAZBA 

  

Ekonomistka 

Diploma višje stopnje študija na 

smeri za ekonomske odnose s tujino 

Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta 

Diplomirala  1994 

 

Srednješolski center Rudolfa Maistra Kamnik: 

Naravoslovno – matematična smer 

DELO 

 

 

 

1.11.2016 – do sedaj / zaposlitev za polovični delovni čas (od 1.6.2017 

zaposlitev za polni delovni čas) 

GM Skupina d.o.o., Rašica 

 Vodja projektov v Športnem in Wellness Hotelu Harmonija Mengeš 

 

2. junij 2015 - do sedaj  

Podjetniški klub Kamnik 

 zunanji strokovni sodelavec: Odnosi z javnostmi – PR / Strokovna 

sodelavka kluba (uradna potrditev 26.11.2015) 

 

1. marec 2015  – do sedaj / samostojna podjetnica 

Poslovno svetovanje - Nina Irt s.p.  
Po pogodbi o sodelovanju: vodenje projektov za IME INSOL d.o.o.  

na področju ravnanja z odpadki in zagotavljanja infrastrukture in gradnje 

centrov z odpadki: 

 marketing in PR (direktorica marketinga in odnosov z javnostmi); 

 marketinške in promocijske dejavnosti za predstavitev podjetja in 

projektov ter inovacij, novih tehnologij; 

 raziskave trgov in iskanje novih tržnih kanalov; 

 izdelava marketinških strategij in poslovnih načrtov za posamezne 



tuje trge; 

 pridobivanje poslov na nacionalni in mednarodni ravni; 

 iskanje strateških partnerjev; 

 vzdrževanje odnosov s poslovnimi partnerji; 

 

Od januarja 2015 do danes sem pridobila bogate izkušnje komuniciranja in 

vpogleda v drugačne poslovne navade mednarodnega okolja (Indija, 

Kitajska, Srbija, Madžarska)  

 

6. oktober 2014 – naprej: 

Občina Kamnik 

 Občinska svetnica s štiriletnim mandatom  

 

1.marec 2011 – 31.oktober 2014 / redna zaposlitev 

Ameriška gospodarska zbornica – AmCham Slovenija  

 vodenje komuniciranja in odnosov z javnostmi (PR); 

 organizacija dogodkov 

 trženje projektov in programov 

 posebni komunikacijski programi in projekti; 

 lojalnostni programi in inovativne rešitve 

 ter druga, s temi opravili povezana dela in dela po navodilih izvršne 

direktorice, članov Sveta guvernerjev in predsednika Ameriške 

gospodarske zbornice v Sloveniji. 
 

V  Ameriški gospodarski zbornici sem pridobila visoke veščine 

komuniciranja z mediji, uredniki, novinarji, ter z CEO, predsedniki uprav, 

člani uprav, generalnimi direktorji, direktorji marketinga, PR službami ter 

tujimi veleposlaniki v Sloveniji ter nadgradila poslovni protokol. 

 

december 2010 – februar 2011 

H.R. agencija Amrop Adria d.o.o., podjetje, ki se ukvarja z iskanjem in 

selekcijo vodilnih in vodstvenih kadrov ter članov nadzornih svetov. Svoja 

predstavništva imajo v Beogradu in Ljubljani. Poleg omenjenih držav 

delujejo tudi na področju Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Makedonije. 

 (nujna) prehodna zaposlitev – poslovna sekretarka 

 

Pomembnejši projekti  
 

 

avgust – november 2010:  

Aktivno sem sodelovala v politični kampanji za kamniškega županskega 

kandidata Braneta Goluboviča: PR/odnosi z javnostmi, koordinacija ekipe, 

organizacija dogodkov,  informacijska baza.  

 

maj – december 2010 

Kot PR, organizator, moderator aktivno sodelovala pri pripravi in  prijavi 

občinskega projekta »Gozdna pedagogika« za uspešno pridobitev evropskih 

sredstev na pobudo Občine Kamnik, ki je povabila k projektu še alpske 

občine Bohinj, Kranjska gora, Bled. Projekt se uspešno izvaja do sedaj. 

 

 



februar 2010 – 2013  

Lokalni časopis Kamniški Občan / avtorska pogodba: 

 novinarka  

 pokrivala področje gospodarstva in podjetništva, področje 

lokalne politike, področje šolstva, predšolskega varstva - kot 

poročevalka iz sej občinskega sveta Občine Kamnik,  

 

2005 – februar 2010 

Nina Irt - svetovanje s.p. / samozaposlitev  

 samostojna podjetnica 

 ekonomsko in poslovno svetovanje 

 

2003 – marec 2005 

televizija TV PIKA / avtorska pogodba: 

 vodja marketinga in trženja televizije TV PIKA 

 avtorica, producentka, režiserka, organizatorka, koordinatorka 

tedenske oddaje (na sporedu 7 mesecev)  »Sanjska poroka«  

 koordinator med uredniško ekipo ter marketingom 

 

2002 - 2003  

Časnik Finance / honorarna zaposlitev: 

 tržnica oglasnega prostora 

 organizatorka dogodkov 

 oskrbnica interne baze podatkov o podjetjih in skrbništvih tržnikov 

 projektni vodja posameznih akcij (pisanje prodajnih pisem, 

koordinacija ekipe…) 

 

2001- 2002 

družinsko podjetje Galion d.o.o. Kamnik / redna zaposlitev 

 direktorica podjetja oz. »Hiše zdravja Galion«, ki je bilo storitveno 

naravnano predvsem na področje zdravja in dobrega počutja 

 sodelovanje z različnimi strokovnjaki 

V tem obdobju sem v praksi spoznala podjetništvo, marketing, trženje, 

upravljanje, organizacijo in vodenje družinskega podjetja, ki je imelo več kot 

10 sodelavcev. Te izkušnje sem dobro uporabila v vseh nadaljnjih projektih. 

 

1995 -  november 2000 

Porsche Slovenija d.o.o., Ljubljana / redna zaposlitev 

 prvotno (nekaj mesecev) tajnica (nemško in angleško) govorečega 

glavnega direktorja g. Norberta Windischa, komunikacija z 

matičnimi tovarnami in proizvajalkami vozil 

 organizacija dogodkov 

 eno leto samostojni referent za nadzor in uravnavanje uvoznih 

kvot vozil podjetja Porsche Slovenija z izvoznimi kvotami 

slovenskih proizvajalcev delov in opreme vozil (prevleke za 

sedeže, Prevent, Schmidt Šiviljstvo,…) in uveljavljanje znižanih 

carinskih stopenj; poglobljeno znanje in uporaba Uradnih listov 

RS 



 napredovala v samostojno funkcijo »raziskava trga« - neposredno 

odgovorna le glavnemu tujemu direktorju; obdelava podatkov iz 

Ministrstva za notranje zadeve, priprava statističnih mesečnih in 

letnih poročil za posamezne blagovne avtomobilske znamke 

znotraj podjetja, primerjalne analize in raziskava slovenskega 

avtomobilskega trga, priprava, organizacija in izvedba 

novinarskih in trgovskih konferenc za uvoznika 

 

 

 

KLJUČNA ZNANJA IN IZKUŠNJE: 

 bogate organizacijske in visoke komunikacijske sposobnosti: 

visoke veščine komuniciranja z mediji (uredniki, novinarji) ter s 

predsedniki uprav, člani uprav, generalnimi direktorji, direktorji 

marketinga, PR službami ter tujimi veleposlaniki v Sloveniji ter 

nadgradnja poslovnega protokola  

 v lokalni politični kampanji za županskega kandidata sem 

pridobila in nadgradila pomembne izkušnje predvsem na 

področju 

1. odnosov z javnostmi  

2. verbalni in neverbalni komunikaciji  

3. koordinacije ekipe 

4. poslovnem protokolu 
 

 raziskovalna novinarka za področja gospodarstva in 

podjetništva, lokalne politike, področje družbenih dejavnosti  

OSTALE VEŠČINE 

 vodstvene, organizacijske, komunikacijske  

 računalništvo: Okolje Windows, MS Office (Word, Excel, Power 

Point), Internet, baze Salesforce 

 tuji jeziki:  

Angleščina - aktivno 

Nemščina - pasivno 

Hrvaško - aktivno 

 vozniški izpit:  B  kategorije  

OSEBNI 

PODATKI 

 

Rojena 21. avgusta 1970 v Kranju, Slovenija, dekliški priimek Irt, 

slovenska državljanka, živim v izven-zakonski skupnosti, mama dveh deklic 

( Inana 18 let in Ivana Stella 12 let) 

 

 

OBJAVE 
Tri leta objavljala članke in intervjuje različnih tematik (gospodarstvo, 

podjetništvo, turizem, šolstvo, predšolska vzgoja, gozdna pedagogika, 

kultura, življenjske zgodbe občanov in občank) v lokalnem časopisu 

Kamniški Občan, ki izhaja na 14 dni. 



 


