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Osebni podatki 

 

Priimek / Ime KOLIGAR MOJCA 

Naslov stalnega prebivališča Ulica Rudija Papeža 5, 4000 Kranj 

Prenosni telefon: 068/ 696 180 

E-pošta mojca.koligar@kekec-mojca.si 

Državljanstvo Slovensko 

Datum rojstva 30.03.1982 

Spol Ženski 

Zaželena zaposlitev / zaželeno 

poklicno področje 
ŠPORT, ZDRAVSTVENE STORITVE, TURIZEM IN 

POTOVANJE, Organizacija, Upravljanje, Marketing, Mediji, 

Izobraževanje, Svetovanje 

Organizacija nacionalnih in lokalnih družabnih prireditev ter 

strokovnih tečajev, delavnic, usposabljanj ter izobraževanj na 

področju športa, aktivnega staranja, zdravstvenih storitev in 

kvalitetnega preživljanja prostega časa. 

Področje odnosov z javnostjo, informiranje, promocija in 

oglaševanje (šport, aktivno staranje, zdravstvene storitve in športni 

turizem). 

Upravljanje človeških virov na področju športa, zdravstvenih storitev, 

aktivnega staranja in športnega turizma. 

Delovne izkušnje  

Obdobje 8.1.2018 – 15.3.2018 

Zaposlitev ali delovno 

mesto 

STROKOVNA SODELAVKA 

Glavne pristojnosti in naloge 
 

 

Naziv in naslov delodajalca 

Vodenje in koordinacija projekta Demenci prijazna točka/Demenca 

povezuje z demenco nisi sam 

 
LJUDSKA UNIVERZA KRANJ, Ulica Staneta Žagarja 1, 4000 Kranj 

 

mailto:mojca.koligar@kekec-mojca.si


Obdobje 2009 – 15.1.2017 

Zaposlitev ali delovno 

mesto 

STROKOVNA SODELAVKA ZA ŠPORT 

Glavne naloge in 

pristojnosti 

Vodenje, koordiniranje in spremljanje nacionalnih projektov 

na Športni uniji Slovenije: Zdravo društvo, Veter v laseh, Za naravi 

prijazne športe, Zdravju prijazno podjetje, Slovenija v gibanju 

365, ŠUS akademija - vseživljenjsko učenje strokovnih 

delavcev v športu, Založništvo ŠUS in Informiranje ŠUS 

(spletne strani, e-novice, e-učilnica). 

 

Razvoj programa usposabljanj Vaditelj športne rekreacije 1 

in 2 ter Vaditelj zdrave vadbe ter vodenje le tega. 

 
Sodelovanje pri izvedbi mednarodnih projektov kot so Mednarodni 

Forum športa za vse, Move week, Beactive, Mladi prek športa in 

ekologije do medetničnega razumevanja in trajnostnega razvoja, E- 

Learning, Fitness day, Flash Move, Move Transfer, Take Back Your 

Streets... Take Back Your Future!, ipd. 

 
Sodelovanje pri programu izboljšanja kakovostne ponudbe 

podpornih storitev članicam in pospeševanje vključevanja novih 

članic v zvezo. 

 
Vzpostavitev sistema internega komuniciranja, administracije in 

dokumentiranja ter spremljanje le tega. 

 
Načrtovanje in vodenje projekta naložb v informacijsko tehnologijo: 

koordiniranje prenove, nadgradnje in vzdrževanja. Nadzor nad 

ažurnostjo in vsebino spletnih strani. 

 
Kadrovski management: sodelovanje pri izboru kadra in zunanjih 

strokovnjakov ter usmerjanje le teh. 

 
Sodelovanje pri vzpostavitvi povezav s sorodnimi organizacijami. 

Priprava ponudb, pogodb in dogovorov za sponzorje/partnerje. 

Ostale naloge in področja delovanja: priprava strokovnih gradiv in 

podlag za delovanje zveze, priprava kadrovskih pogodb, sodelovanje 

pri razvoju strategije delovanja zveze, skrb za obveščanje medijev o 

programih in delovanju zveze, priprava letnih načrtov in letnih poročil 

zveze, priprava vlog in poročil zveze za sodelovanje na nacionalni 

javnih razpisih in sodelovanje pri pripravi mednarodnih ter zastopanje 

zveze in delovanje v strokovnih telesih na nivoju države. 

 
ŠPORTNA UNIJA SLOVENIJA, Vodnikova cesta 133, 1000 Ljubljana 



Obdobje 2007 (maj – oktober) 

Zaposlitev ali delovno mesto POMOČNICA DIREKTORJA 

Glavne naloge in pristojnosti 
 

 

 

 

 

 

 

Naziv in naslov delodajalca 

Organizacija in koordinacija dela v podjetju: priprava sistematizacije 

dela, sestavljanje povpraševanj, ponudb, najemnih pogodb, sponzorskih 

pogodb, trženje oglasnega prostora in trženja športne dvorane. 

Administrativna dela: izdelava in izdajanje računov, naročilnic in 

dobavnic, knjiženje pošte, urejanje spletne strani: www.arenastoritve.si, 

izdelava in vodenje urnikov dela zaposlenih ter aktivnosti v športni 

dvorani. 

 
ARENASTORITVE d.o.o., KAMNIŠKA 53g, 1217 VODICE 

Obdobje 2007 ( februar-junij) 

Zaposlitev ali delovno mesto ADMINISTRATORKA 

Glavne naloge in pristojnosti 

 
Naziv in naslov delodajalca 

Pregledovanje, urejanje in vnašanje obrazcev popisa 

nepremičnin . 

GEODETSKA UPRAVA SLOVENIJE OE KRANJ 

Obdobje 
2005 - 2006 

Zaposlitev ali delovno 

mesto PROMOTORKA, POMOČNICA PRI CATERINGU 

Glavne naloge in pristojnosti Promocije produktov in organizacije (modra kartica, Slovenije 

na EP košarki v Beogradu), sodelovanje z g. Arvajem pri različnih 

piknikih, pogostitvah in slavnostnih priložnostih. 

Naziv in naslov delodajalca SMUČARSKA IN KOŠARKARSKA ZVEZA SLOVENIJE, MESARIJA ARVAJ 

Obdobje 2004 - 2005 

Zaposlitev ali delovno mesto ODNOSI Z JAVNOSTJO 

Glavne naloge in pristojnosti Urejanje spletne strani: www.slonordic.si: pisanje in objavljanje 

člankov, prispevkov in intervjujev o tekmovanjih in aktualnem dogajanju 

v nordijskih disciplinah. Spremljanje in poročanje o aktualnem dogajanju 

v nordijskih disciplinah. 

Naziv in naslov 

delodajalca 
SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE 

Obdobje  
 2002 - 2003 

Zaposlitev ali delovno mesto MASERKA 

Naziv in naslov delodajalca Izvajanje klasične in športne masaže, različnih vrst kopeli in 

spoznavanje poteka dela v zdravilišču. 

Naziv in naslov delodajalca 
 

ZDRAVILIŠČE ŠMARJEŠKE TOPLICE 

http://www.arenastoritve.si/
http://www.slonordic.si/


Izobraževanje in usposabljanje  

Obdobje  

2004 - 2009 

Naziv izobrazbe in / ali 

nacionalne poklicne 

kvalifikacije 

UNIVERZITETNA DIPLOMIRANA ORGANIZATORKA 

Glavni predmeti / pridobljeno 

znanje in kompetence 
Računovodstvo, vodenje projektov, management kakovosti, teorija 

organizacije, prenova poslovnih procesov, osnove organizacijskega 

vedenja… 

Naziv in status ustanove, ki je 

podelila diplomo, spričevalo ali 

certifikat 

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE KRANJ, Univerza 

Maribor 

Stopnja izobrazbe po nacionalni 

ali mednarodni klasifikacijski 

lestvici 

VII. 

Obdobje  

 1997 - 2001 

Naziv izobrazbe ZDRAVSTVENI TEHNIK 

Glavni predmeti / pridobljeno 

znanje in kompetence 

Anatomija in fiziologija, zdravstvena nega in prva pomoč, osnove 

kirurgije in pediatrije… 

Naziv in status ustanove, ki je 

podelila diplomo, spričevalo ali 

certifikat 

SREDNJA ZDRAVSTVENA IN KEMIJSKA ŠOLA NOVO MESTO 

Stopnja izobrazbe po nacionalni 

ali mednarodni klasifikacijski 

lestvici 

V. 

Obdobje  

 1989 - 1997 

Naziv izobrazbe ZAKLJUČENA OSNOVNA ŠOLA 

Glavni predmeti / pridobljeno 

znanje in kompetence 

Udejstvovanje na športnem področju: rokomet, košarka, atletika: 

državna prvakinja v skoku v višino med starejšimi pionirkami 

Naziv in status ustanove, ki je 

podelila diplomo, spričevalo ali 

certifikat 

OSNOVNA ŠOLA ŠENTJERNEJ 

Stopnja izobrazbe po nacionalni 

ali mednarodni klasifikacijski 

lestvici 

II 



Materni jezik(i) SLOVENŠČINA 

 

Drug(i) jezik(i) 
 

ANGLEŠČINA 

Socialna znanja in kompetence Samoiniciativna, kreativna, organizirana, odgovorna, fleksibilna 

in disciplinirana oseba; sposobnost timskega dela, dobrega 

poslušanja in sodelovanja s sodelavci. 

Organizacijska znanja in 

kompetence 

7 let izkušenj na področju organizacije in vodenja projektov, 

dogodkov in izobraževanj na področju športne rekreacije 

Računalniška znanja in 

kompetence 

Programi: Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft 

Excel, Project manager, Microsoft Publisher, PowerSim, 

Microsoft Navision, 4thoffice, Canva,… 

Socialna omrežja: Facebook, Instagram 

Opracijski sistem: Windows 2010, Windows XP 

Poštni odjemalci: Outlook Express, Microsoft Outlook, 

Thunderbird 

Dodatni podatki Vaditeljica atletike in športne rekreacije 

 
Sem ljubiteljica gora in gibanja v naravi, odkrivanja nedotaknjenih 

kotičkov, organizacije športno-rekreativnih projektov ter zagovornica 

prevzemanja osebne odgovornosti za zdravje in srečo v življenju. 

 
Danes sem podjetniško usmerjena, zaljubljena v trail tek in turno 

kolesarjenje. Moj navdih so gore, narava in uspešni ljudje. 

 
Sledim temu, da je človeški organizem ustvarjen za gibanje, 

potrebuje gibanje in deluje pravilno, če je v njegovem vsakdanjem 

življenju dovolj gibanja, ki prispeva k skladnemu razvoju duha in 

telesa vsakega posameznika. 

 
Osebno odgovornost za kvaliteto življenja in zdravja želim približati 

slehernemu posamezniku. Zavedam se, da kar v življenje vložimo 

danes, se nam bo vrnilo že kmalu in tudi še čez dvajset, trideset let. 

 
Moje vodilo v življenju so legendarne misli Nejca Zaplotnika: 

»Kdor išče cilj, bo ostal prazen, ko ga bo dosegel. Kdor išče pa najde 

pot, bo cilj vedno nosil v sebi.« in citat Paula Coelha »Življenje hoče, 

da živiš svojo Osebno legendo.« 

 
Osebna spletna stran: www.kekec-mojca.si 

 

http://www.kekec-mojca.si/

