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ŽIVLJENJEPIS 
 
 
 
Rojstni podatki: 02.02.1968, Ljubljana 
 
 
Datumi diplome, magisterija, doktorata: 
 
0ktober 2010 Vpisala doktorski študij na Fakulteti za organizacijske študije Novo mesto 

 
8. 10. 2004 Specializacija: Univerza na Primorskem, Fakulteta za management  Koper 

Specialistka managementa v izobraževanju 
 

16. 3. 1999 Magisterij: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta – oddelek za 
pedagogiko 
Naslov dela: Šolska kazen v teoriji in praksi 
Mentor: prof. dr. France Strmčnik 
 

29. 9. 1992 Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta – socialna pedagogika 
Naslov dela: Žrtve mladoletniške kriminalitete 
Mentor: dr. Franc Brinc 
 

4. 9. 1989 Univerza v Ljubljani, Višja šola za zdravstvene delavce - delovna terapija 
Naslov dela: Delovna terapija pri psihoorgansko spremenjenem bolniku 
Mentorja: Miklavž Kušej, dr. med. in Vita Marušič, v.del.ter. 
 

 
DELA 
 
januar 2000 - Ekonomska šola Novo mesto,  

Višja strokovna šola 

 ravnateljica Višje strokovne šole 

 predavateljica višje šole za predmet poslovno 
komuniciranje v programih Poslovni sekretar in 
Ekonomist 

 
september 1995 – 
december 1999 
 

Ekonomska šola Novo mesto 

 svetovalna delavka 
 

avgust 1993 –  
avgust 1995 

Osnovna šola Šmihel, Novo mesto 

 svetovalna delavka 



  
december 1992 –  
julij 1993 

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Ljubljana 

 pripravništvo – svetovalna delavka 
 
Pomembnejša strokovna dela 
 
Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola (letno 350 študentov, 25 predavateljev in 
inštruktorjev): organizacija, načrtovanje in vodenje dela šole, pripravljanje programa razvoja 
šole, pripravljanje predloga Letnega delovnega načrta in odgovornost za izvedbo, vodenje 
dela predavateljskega zbora, vodenje projektov, organizacija okrogle mize (problem 
praktičnega izobraževanja na Dolenjskem), sodelovanje s prispevki na strokovni (EDUCA - 
Sodobna šolska tajnica) in znanstvenih konferencah (FOV), vodenje mednarodnega 
koordinatorskega projekta Comenius 2.1 z naslovom International Communication, 
sodelovanje v projektu IMPLETUM -prenova višješolskih programov – Ekonomist, 
koordinator projekta Erasmus – mobilnost zaposlenih in študentov. Vzpostavljanje sistema 
kakovosti na šoli. 
 
Ekonomska šola Novo mesto (letno 900 dijakov, 50 učiteljev): individualno svetovanje 
učiteljem, dijakom, staršem, organizacija in vodenje predavanj in delavnic, poklicno 
svetovanje, načrtovanje in vodenje inovacijskih in razvojnih projektov: Opisno ocenjevanje, 
Vplivi na učni uspeh, Razvoj sistema pomoči dijakom pri prehodu iz OŠ v SŠ, Vpeljevanje  
novih metod dela pri razvoju podjetniške kulture dijakov pri različnih predmetih, Timsko 
reševanje problema uporabe in razlage jezika stroke pri pouku, Slovar ekonomskih izrazov, 
Mladostnik in spolnost, Učinek eksperimentalnega programa vadbe na razvoj vzdržljivosti pri 
srednješolski mladini, Kultura poslovnega komuniciranja. Sodelovanje v projektu Leonardo 
da Vinci (CPI). 
 
Osnovna šola Šmihel, Novo mesto: individualno svetovanje učiteljem, dijakom, staršem, 
organizacija in vodenje predavanj in delavnic, poklicno usmerjanje, načrtovanje in vodenje 
inovacijskih in razvojnih projektov, vodenje Kluba staršev za boljšo šolo, Šole za starše. 
 
 
Pedagoško delo 
 
Poučevanje psihologije v programu upravni tehnik na Ekonomski šoli Novo mesto. 
Poučevanje predmeta Poslovno komuniciranje na Ekonomski šoli Novo mesto, Višji strokovni 
šoli ter Višji strokovni šoli Leila v Ljubljani. Priprava študijskega gradiva za ta predmet 
(učbenik).  
Izvajanje predmeta Trajnostni menedžment v mednarodnem podjetju (visokošolski strokovni 
program) na IBS Mednarodni poslovni šoli v Ljubljani. 
Mentorstvo študentom pri diplomskih in seminarskih nalogah. 
Izvajanje seminarjev in priprava gradiva za učitelje - seminarji so objavljeni v Katalogu 
stalnega strokovnega spopolnjevanja v VIZ. 
Izvajanje raznih delavnic, predavanj za različne ciljne skupine na temo poslovne 
komunikacije, organizacijske klime, letnih razgovorov, praktika NLP, javnega nastopanja, 
kulturne razlike pri poslovnem komuniciranju ipd. (samostojno in v sodelovanju z Razvojno 
izobraževalnim centrom Novo mesto). 



Vpeljevanje sistema tutorstva študentom na višji šoli. 
 
Organizacija in sodelovanje pri izvedbi seminarja Izobraževanje poslovnih sekretarjev za 21. 
stoletje z mednarodno zasedbo. 
Sodelovanje pri izdajah strokovnega priročnika Direktor - Zen vodenja, založba Verlag 
Dashöfer (strokovni prispevki). 
Recenzija višješolskega učbenika Poslovno sporazumevanje v slovenskem jeziku, ki je bil 
potrjen na Strokovnem svetu za poklicno in strokovno izobraževanje, 2009. 
 
Od 2000 naziv predavatelj višješolskega strokovnega izobraževanja za predmet poslovno 
komuniciranje v programih poslovni sekretar in ekonomist. 
 
Od 2010 naziv višji predavatelj za področje menedžmenta. 
 
Raziskovalno in projektno delo 

V letu 2004 vključena v raziskavo Fakultete za management v Kopru.  Naslov raziskovalnega 
programa: Management in informatizacija izobraževanja in zaposlovanje. 

V letu 2006 vključena v projekt Šole za ravnatelje – Razvoj zaposlenih. 

Projekt (ESS) Posodabljanje in razvoj višješolskih programov ekonomske in njej podobnih 
strok, aktivnost 3 – posodabljanje programov; Ekonomist: soavtorica programa. Soavtorica 
kataloga znanj iz predmetov Analiza poslovanja, Psihologija dela. Ljubljana: Zavod IRC, 2007. 

Nagrada Planet GV Ljubljana in revije Moja tajnica za najboljšo diplomsko nalogo (mentorica) 
in najboljšo šolo na področju višješolskega strokovnega izobraževanja po programu poslovni 
sekretar (ravnateljica).  

Projekt IMPLETUM (implementacija novih in prenovljenih višješolskih programov) – ESS. 
Ljubljana, Zavod IRC, 2008. 
 
CPI: Sodelovala pri pripravi splošnega dela programa Računovodja in katalogih znanj za 
predmete Strokovna terminologija v tujem jeziku, Poslovno sporazumevanje, Organizacija in 
menedžment podjetja, Praktično izobraževanje. Š.l. 2003/04 
 
Socrates Comenius projekt: International Communication (koordinatorica mednarodnega 
centraliziranega projekta). Izdaja priročnika Business Etiquette in CD-ja v 6-tih jezikih. 

Druga znanja 

 Mednarodna certifikata: NLP Praktik , NLP mojster 

 NLP Coach 

 Notranja presojevalka v VIZ 8«Sistem vodenja kakovosti za višje strokovne šole – 
Zahteve, izdaja 1.0) 

 ECDL (mali) 


