
 
Lucija Smolnik je osebna in poslovna coachinja z lastno blagovno znamko Lucija 
COACHING. Je edina certifcirana trenerka programa Boba Proctorja Thinking Into 
Results® v Sloveniji in v tem delu Evrope, obenem pa je del svetovne ekipe Proctor 
Gallagher Institute, saj dela kot njihova svetovalka po vsem svetu. V Sloveniji je ta 
program novost.  

Pred samostojno poslovno potjo je sedem let delala kot strokovna direktorica revizijske 
hiše, v kateri je poleg strokovnih izkušenj pridobila tudi izkušnje s področja marketinga, 
organizacije, prodaje in še posebej vodenja. Razume in zna zelo dobro povezati 
menedžerska in operativna dela, saj je v podjetju rastla od spodaj navzgor. Več svojih 
večjih idej je že razvila v uspešne projekte. Projekt 55 women for 55 dreams (55 žensk 
za 55 sanj) združuje uspešne ženske, ki so življenju in svojim sanjam znale reči “da”, 
ter razkriva skrivnosti njihovega uspeha.  

Knjigo Mali pošastko je napisala skupaj s svojo takrat desetletno hčerko Katarino in je 
med prvimi coaching knjigami za otroke in mlade pri nas. Njena posebnost je, da malim 
in velikim »da misliti« – na podlagi zgodb se otroci sprašujejo, ali se je neka stvar že 
zgodila tudi njim.  

Na podlagi knjige je zasnovala tudi program za osebno rast otrok in mladostnikov MOJSTRSKI KLUB – Če obvladaš sebe, boš obvladal 
karkoli. Postani mojster svojega življenja. Prvič pri nas pa je uvedla tudi delavnico za poglabljanje odnosa med mamo in hčerko DAN 
MAME IN HČERKE – Ko srce gori od sreče in ljubezni. Lucija Coaching programi, knjige in delavnice vas na ubran način pripeljejo do velikih 
sprememb.  

Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana ekonomistka ter preizkušena državna notranja revizorka z mednarodno licenco za svetovanje na 
področju javnih nanc. Ima licenco inštituta Proctor Gallagher iz Amerike za program Thinking Into Results ter licenco iz energijske 
bioresonance po metodi Anne Baresch (I. M. U. College Nemčija). Je tudi članica Združenja Manager. 

V prostem času se uči solo petja, rada potuje, predvsem pa najraje uživa v družinskem krogu. Je poročena in ima dva otroka, 
petnajstletnega sina in enajstletno hčer. Zelo rada eksperimentira v kuhinji, obožuje modo, dobre knjige in glasbo.  

Spletna stran: www.lucijacoaching.com 
E-mail: lucija@proconsilio.si 
gsm: 040 590 458 
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