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Priimek / Ime Lončar Medeja 

Naslov Ulica Staneta Severja 2a SI-1000 Ljubljana  

Telefon 040 746 746 040 746 746  

Telefaks  

E-pošta loncarmedeja@gmail.com 
  

Državljanstvo Slovensko 
  

Datum rojstva 29.1.1965 
  

Spol Ženski 
 

 
 
 
 

 

Zaželena zaposlitev / zaželeno 
poklicno področje 

/ 

  

Delovne izkušnje  
  

Obdobje  a) april 2018- 
 b) nov.2007  ( * 2014)-2018 
 c) 2006-2007 
 d) 2003-2006 (do izločitve dejavnosti) 

Zaposlitev ali delovno mesto  a) Direktorica podjetja v Sloveniji in predsednica uprave Siemens d.d. Zagreb 
 b) Direktorica podjetja v Sloveniji  in odgovorna za divizijo Industrija Adriatic regije 
 c) Vodja korporativnega razvoja 
 d) Direktorica področja Communications 

Rok Hodej

Rok Hodej

Rok Hodej

Rok Hodej

Rok Hodej



 

Unrestricted Stran2/Napaka! Vira 
sklicevanja ni bilo mogoče najti.- Življenjepis  

Ime Priimek  

Za dodatne informacije o Europass-u: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Evropske skupnosti, 2003    20060628 

 

Glavne naloge in pristojnosti a)Vodenje podjetja  Siemens v Sloveniji, skladno z organizacjskimi spremembami v koncernu izpeljava 
transformacije podjetja s postopnimi izločitvami dejavnosti Heathcare(2015), Mobility(2018) in v 
Energy(2019) ; v aprilu 2018 prevzela poleg vodenja Siemens v Sloveniji še vodenje Siemens d.d Zagreb 
na Hrvaškem z 260 zaposlenimi ; odgovorna za poslovanje Siemensa na Hrvaškem (Digital Industries, , 
Smart Infrasructure, Energy) transformacijo podjetja in koordinacijo vseh Siemensovih aktivnosti na 
Hrvaškem ( vključno z Končar Energetski transformatori d.o.o., joint venture Siemens in Končar – kot 
članica nadzornega sveta) 
b)vodenje lokalnega Siemensovega podjetja s 120 zaposlenimi,odgovorna za poslovni uspeh vseh štirih 
področij delovanja –Industrija, Infrastruktura in mesta , Energija in Medicina; *Vodenje divizij Industrije 
Siemensovih podjetij v Adriatic regiji ( Slo, Hr, BIH, Srb,Mak, Alb, Kos) 
 odgovorna predstavnica za komunikacijo vseh aktivnosti Siemensa v Sloveniji;  izpeljala organizacijske 
spremembe povezane z reorganizacijo Siemensa na globalnem nivoju in odgovorna za vzpostavitev 
sistema skladnosti poslovanja na lokalnem nivoju; 
c)zadolžena za razvoj strategije poslovanja podjetja , spremljanje razvoja in novih poslovnih potencialov, 
stike s splošno poslovno javnostjo, spremljanje in uvajanje novih pristopov in procesov v podjetju 
d) do izločitve poddročja v oktobru 2006 : vodenje oddelka za telekomunikacije s 25 zaposlenimi, 
zadolžena za načrtovanje in izvajanje marketinške in prodajne strategije Siemens Communications na 
področju Slovenije (in Bosne za področje mobilnih aparatov), kamor je  do izločitve leta 2005 spadalo 
področje mobilnih aparatov (mobilni in brezvrvični telefoni ter ostali produkti mobilnih telekomunikacij), od 
takrat pa še področje brezžičnih modulov , področje infrastrukture za fiksne in mobilne operaterje ter 
področje telekomunikacijskih rešitev za podjetja. 

 

Naziv in naslov delodajalca  Siemens d.o.o. Ljubljana , Bratislavska 5 , SI-1000 Ljubljana 

Vrsta dejavnosti ali sektor  Trgovina na debelo – telekomunikacije, industrija, energetika, zdravstvo 

Obdobje  Jan.2002 –  2003 

Zaposlitev ali delovno mesto  Izvršna direktorica za trženje,prodajo  in investicije 

Glavne naloge in pristojnosti vodenja področja z 40 zaposlenimi,zadolžena za načrtovanje in izvajanje marketinške in prodajne funkcije 
v podjetju ter načrtovanje, izvajanje in nadzor nad  investicijami  v omrežje in energetske vire na področju 
Ljubljane. S specializacijo marketinških aktivnosti v podjetju, centralizacijo prodajne funkcije in uvedbo 
naročniškega oddelka s centrom za pomoč uporabnikom postavila osnove za vzpostavitev celovitega 
upravljanja odnosov z uporabniki. 
 

Naziv in naslov delodajalca  Energetika d.o.o. Ljubljana,Verovškova 70. SI-1000 Ljubljana 

Vrsta dejavnosti ali sektor  Energetika 

Obdobje  2000-2002  

Zaposlitev ali delovno mesto  Direktorica marketinga 

Glavne naloge in pristojnosti vodenje področja s 25 zaposlenimi,načrtovanje in izvajanje marketinške strategije podjetja, zadolžena za 
področje razvoja in upravljanja novih produktov ter uvajanje akcij pospeševanja prodaje, raziskavo trga, 
tržno komuniciranje in roaming. Po prevzemu podjetja s strani avstrijskega Mobilkoma ena od odgovornih 
v projektu  strateškega repozicioniranja podjetja, uspešeno izpeljanem v 7 mesecih. 
 

Naziv in naslov delodajalca Si.mobil d.d., Šmartinska 134b, SI-1000 Ljubljana 

Vrsta dejavnosti ali sektor Telekomunikacije 

Obdobje  1997-2000 

Zaposlitev ali delovno mesto  a)Članica uprave in izvršna direktorica za maloprodajo 
 b)Vodja službe za marketing 

Glavne naloge in pristojnosti a)vodenje področja z 420 zaposlenimi,zadolžena za razvoj in izvajanje maloprodajne dejavnosti v podjetju 
z maloprodajno mrežo 25 trgovin in prodajnih centrov po Sloveniji ter franšizing in centralizirano nabavno 
funkcijo za potrebe maloprodaje.V upravi  zadolžena tudi za marketing in stike z javnostmi,še posebej 
pomembnimi v fazi prevzema podjetja s strani Merkurja. 
b) vodenje področja, zadolžena za področje tržnih raziskav in tržno komuniciranje veleprodajne in 
maloprodajne dejavnosti v Sloveniji in tujini.  
 

Naziv in naslov delodajalca  Kovinotehna d.d., Mariborska 7, SI-3000 Celje  
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Vrsta dejavnosti ali sektor 
 

                        Prejšnje zaposlitve      

 Trgovina na debelo in drobno s tehničnim blagom 
 
Izvršna direktorica , Bebe d.o.o., (mar-avg. 2003) 
Vodja odseka za gospodarstvo, RS Upravna enota Celje ( 1995-1997) 
Vodja prodaje kovinskega pohištva in lestev, Alpos Šentjur (1994-1995) 
Komercialist v zunanji trgovini , Hmezad Export-Import žalec (1988-1994) 

  

 
Izobraževanje in 

usposabljanje 

 

  

  

  

  

  

  

Obdobje 1983-1988 

Naziv izobrazbe in / ali nacionalne 
poklicne kvalifikacije 

Univerzitetna izobrazba : Univ.dipl. ekon. 

Glavni predmeti / pridobljeno znanje in 
kompetence 

Organizacijsko-plansko analitska smer 

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

Ekonomska fakulteta v Ljubljani 

Stopnja izobrazbe po nacionalni ali 
mednarodni klasifikacijski lestvici 

VII 

Obdobje  1979-1983 

Naziv izobrazbe in / ali nacionalne 
poklicne kvalifikacije 

 Gimnazijski maturant 

Glavni predmeti / pridobljeno znanje in 
kompetence 

Klasični gimnazijski predmeti, dodatni 3.tuji jezik - italijanščina 

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

Gimnazija Celje 

Stopnja izobrazbe po nacionalni ali 
mednarodni klasifikacijski lestvici 

V 

  

Znanja in kompetence  
  

Materni jezik(i) slovenščina 
  

Drug(i) jezik(i) Angleščina, hrvaščina,francoščina,nemščina,italijanščina 

Samovrednotenje  Razumevanje Govorjenje Pisanje 

Evropska raven (*)  Slušno razumevanje Bralno razumevanje Govorno 
sporazumevanje 

Govorno sporočanje  

angleščina  
C2 

Usposobljeni 
uporabnik 

C2 
Usposobljeni 

uporabnik 
C2 

Usposobljeni 
uporabnik 

C2 
Usposobljeni 

uporabnik 
C2 

Usposobljeni 
uporabnik 

hrvaščina  C2 
Usposobljeni 

uporabnik 
C2 

Usposobljeni 
uporabnik 

C1 
Usposobljeni 

uporabnik 
C1 

Usposobljeni 
uporabnik 

C1 
Usposobljeni 

uporabnik 

francoščina  
B1 

Samostojni 
uporabnik 

B1 
Samostojni 
uporabnik 

B1 
Samostojni 
uporabnik 

B1 
Samostojni 
uporabnik 

B1 
Samostojni 
uporabnik 

nemščina  
B1 

Samostojni 
uporabnik 

B1 
Samostojni 
uporabnik 

A2 
Samostojni 
uporabnik 

A2 
Samostojni 
uporabnik 

A2 
Samostojni 
uporabnik 

italijanščina  
B1 

Samostojni 
uporabnik 

B1 
Samostojni 
uporabnik 

A2 
Samostojni 
uporabnik 

A2 
Samostojni 
uporabnik 

A2 
Samostojni 
uporabnik 

 (*) Skupni evropski referenčni okvir za jezike 
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Socialna znanja in kompetence Sposobnost in veščine komuniciranja v večkulturnem okolju sem razvila z delom v mednarodnih 
podjetjih, kjer delam več kot 17 let  let, pred tem pa v podjetjih, ki so delovala v mednarodnih okoljih ; 
 
Svoje kompetence komuniciranja, odločanja in medsebojnega sodelovanja sem dokazala tudi kot   
Članica Nadzornega odbora Slovensko – nemške gospodarske zbornice od leta 2008, Predsednica 
UO Slovenske fundacije UNICEF ; Ambasadorka raznolikosti v korporaciji Siemens  
 
Trenutne ostale  funkcije : 
Slovenja : Podpredsednica  Upravnega odbora Združenja Manager Slovenija in članica upravnega 
odbora Sekcije managerk ;  predsednica Nadzornega odbora Slovensko nemške gospodarske 
zbornice, 
Hrvaška : Članica Nadzornega sveta  Končar Energetski transformatori  d.o.o. Zagreb, Članica 
upravnega odbora Hrvaško-nemške gospodarske zbornice ; Članica Izvršnega  odbora HUP- 
Združenja energetike  
 

  

Organizacijska znanja in 
kompetence 

Vodstvene in organizacijske sposobnosti sem razvila na vodstvenih delovnih mestih, ki jih zasedam 
zadnjih 20 let; v tem obdobju sem obiskovala tudi seminarje in izobraževanja na to temo:npr.  
 
Kultura poslovnega komuniciranja in poslovna retorika (CISEF,2004),Organizacijska kultura, dinamika 
v timu in poslovno komuniciranje (Dedalus, 2001); Leadership – Management Curriculum of Siemens 
Austria (level »Core Management«), 2006-2007, General Management Course , Siemens Feldafing 
2011 , Women Leader training INSEAD, Pariz, 2012 ;GMC –Crack the matrix, Siemens 
Feldafing,2014; Customer first, Siemens London,2015 ;  Leading through Digital transformation, 
Siemens Manchester 2018 
 

  

Tehnična znanja in kompetence Najbolj specializirane kompetence sem pridobila v obdobju svojega dela na telekomunikacijskem 
področju : kot vodja marketinga v mobilnem operaterju in pri prodaji produktov- mobilnih telefonov in 
sistemov, rešitev ter storitev s področja telekomunikacijske infrastrukture in poslovnih komunikacij v 
Siemensu; 
V zadnjem obdobju sem glede na fokus podjetja v industrijska področja pridobila dodatna znanja s 
področja digitalne transformacije v industriji in infrastrukturi 

  

Računalniška znanja in 
kompetence 

  Poznavanje programa Microsoft Office ( Word, Excel in PowerPoint) 

  

Umetniška znanja in kompetence Več kot 20 let petja v pevskem zboru, od osnovne šole do prostovoljne aktivnosti v Društvu APZ Celje 
  

Druga znanja in kompetence predavateljica na različnih seminarjih s področja marketinga, managementa in  HRM  
  

Vozniško dovoljenje B kategorije 
  

Priloge Priloge posredujem na zahtevo (kopije diplome, spričeval in  certifikatov iz izobraževanj) 

 


