Življenjepis – LILIJANA ŠTEFANIČ
Osebne informacije:
 Datum rojstva: 10. 11. 1961
 Državljanstvo: slovensko
Izobrazba:
 Pedagoška gimnazija Kočevje 1976-1978
 Pedagoška gimnazija Ljubljana 1978-1981; V. stopnja – Gimnazijska maturantka
 Filozofska fakulteta 1981-1986; VII. stopnja – Profesorica nemškega jezika in pedagogike
 Fakulteta za organizacijske vede Kranj - management kadrovskih virov (mag. študij) 2001- Pred
oddajo magistrske naloge

 IZ Hera 2005; Naziv višješolskega predavatelja za predmet: poslovna koresponedenca v nemškem
jeziku

Dodatno izobraževanje:
 1988/ Bled, Šola za ravnatelje
 1993/ Ljubljana, Poslovna politika ljudske univerze
 1993/ Ljubljana, Mednarodni seminar o vlogi kulture pri izobraževanju odraslih
 1994/ Ljubljana, Management imagea organizacije in storitvene znamke
 1994/ Burg Fursteneck, Erwachsenenbildung Kunst und Kultur
 1997/ Ljubljana, Modeli organiziranega samostojnega učenja
 1996/ Brdo, Učinkovito vodenje
 1998/ Ljubljana, Psihosocialne in izobraževalne značilnosti brezposelnih
 1998/ Ljubljana, Program spopolnjevanja organizatorjev izobraževanja, vključenih v program
izobraževanja brezposelnih oseb

 1998/ Ljubljana, Programska prenova poklicnega in strokovnega izobraževanja odraslih
 1998/ Ljubljana, Program Spopolnjevanja organizatorjev izobraževanja, vključenih v program
izobraževanja brezposelnih oseb

 1999/ Brdo, Vodenje za kvalitetnejšo in učinkovitejšo šolo
 1999/ Kočevje, Računalniški tečaj – razširjen
 1999/ Ljubljana, Usposabljanje za učitelje tujih jezikov za odrasle
 2000/ Maribor, Poklicna etika in človekove pravice skozi prakso socialnega dela
 2002/ Ljubljana, Seminar za ocenjevalce izpitov iz nemškega jezika za odrasle
 2002/ Ljubljana, Poklicna matura- nemščina
 2003/ Ljubljana, Svetovanje v izobraževanju odraslih
 2004/ Ljubljana, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 2004/ Ljubljana, Organizator izobraževanja in izpeljava kurikuluma
 2005/ Ljubljana, Kako izbrati in pripraviti dober projekt za pridobitev nepovratnih sredstev EU
 2005/ Ljubljana, Posveti s predsedniki in tajniki ŠMK za poklicno maturo 2005
 2005/ Ljubljana, Urejanje plač direktorjev, ravnateljev in tajnikov v javnem sektorju po novi uredbi
 2006/ Ljubljana, Management evropskih projektov
 2006/ Ljubljana, Strokovni posvet izobraževanja odraslih v Sloveniji – izziv Evrope
 2006/ Novo mesto, Mobilnosti v evropskih programih
 2006/ Novo mesto, Uvod v management evropskih projektov
 2007/ Ljubljana, XI. strokovni posvet vodenje v izobraževanju - kakovost v vzgoji in izobraževanju
 2007/ Ljubljana, Oblikovanje strokovnih izhodišč za opredelitev nacionalnih standardov in kazalnikov
kakovosti v izobraževanju odraslih

 2007/ Ljubljana, Strokovno srečanje izobraževanja odraslih
 2007/ Novo mesto, Logično načrtovanje projektov
 2007/ Ljubljana, Učne metode in tehnike v izobraževanju odraslih
 2008/ Radovljica, Izvajanje postopkov javnih naročil »manjše vrednosti« po ZJN-2

Članstvo v strokovnih organizacijah/telesih:
Predsednica komisije za romska vprašanja Občine Kočevje od ustanovitve do 2006, članica Sveta za razvoj
človeških virov občine Kočevje, predsednica skupine za kakovost pri Ljudski univerzi Kočevje v okviru projekta
Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje ( POKI, ki ga je razvil Andragoški center Slovenije) in Svetovalec za
kakovost, 4 leta sem bila članica jezikovnega aktiva Zveze Ljudskih univerz Slovenije. v letih 1986 do 1992 bila
član Kadrovskega društva Kočevje- Ribnica,članica upravnega odbora Zveze Ljudskih univerz Slovenije.

Druga znanja/ spretnosti:
Socialna znanja in spretnosti (komunikacijske veščine, sposobnost svetovanja za učenje in izobraževanje,
sposobnost komuniciranja v večkulturnem okolju, sposobnost empatije oziroma vživljanja v občutja
posameznika); organizacijska znanja in spretnosti (smisel za organizacijo); računalniška znanja in spretnosti
(poznavanje programa MS Office - Word, Excel in Powerpoint.

Delovne izkušnje:
 1986-1987 - Kočevje Delavska univerza Kočevje, Organizator izobraževanja Organizacija tečajev

splošnega izobraževanja za mladino in odrasle ter izobraževanja na nivoju poklicne in tehniške
izobrazbe
 1987 - do nastopa poklicne funkcije podžupanje t.j. 1.3.2011 Kočevje - Ljudska univerza Kočevje,
Direktorica; Organizacija in vodenje dela in poslovanje zavoda, vodi poslovne politike zavoda, skrb
za poslovno sodelovanje in širjenje poslovnih stikov, priprava predloga letnega delovnega načrta,
odgovornost za uresničevanje pravic in dolžnosti oseb, ki se izobražujejo v zavodu, vodenje
andragoškega zbora, spodbujanje strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanje strokovnih in
drugih delavcev zavoda, organizacija mentorstva za pripravnike, odločanje o sklepanju delovnih
razmerij, določanje sistemizacije delovnih mest, skrb za sredstva zavoda ter gospodarjenje z njimi
v skladu s programom in finančnim načrtom zavoda, sodelovanje pri delu organov zavoda,
izvajanje odločitve organov zavoda, skrb za ustrezno promocijo in predstavitev dejavnosti zavoda v
javnosti in druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi. Iskanje novih možnosti in priložnosti
strateškega razvoja zavoda, ki se financira z lastnimi sredstvi, na podlagi najrazličnejših razpisov.
Skrb za kakovost dejavnosti in storitev zaposlenih. Povezovanje znanja v timskem delu.

Ključne izkušnje:
 udeležba na mednarodnih srečanjih v Nemčiji kot predstavnik Zveze Ljudskih univerz Slovenije,
 sodelovanje s podjetji bližnjih občin,
 seznanjanje in pomoč pri prijav na različnih razpisih za sofinanciranje izobraževanja za člane Obrtne
zbornice in gospodarstvenikov ter seznanjenje z možnostmi izobraževanja odraslih,

 prijava projektov za črpanje sredstev, sofinanciranih iz EU in različnih ministrstev kot posrednikov teh






sredstev: iz Evropskega strukturnega sklada – ESS ( Dvig kakovosti izobraževanja odraslih:
Uvajanje prenovljenih programov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja, Ponudimo
odraslim kakovostno izobraževanje ( POKI), neformalno učenje odraslih, program 5000 + in
program 10000, Dvig ravni pismenosti, Programi usposabljanja za življenjsko uspešnost in
računalniške pismenosti ter računalniškega opismenjevanja, Center vseživljenjskega učenja
odraslih Dolenjska , Partnerstva : Zakladi Kočevske , Stari starši in vnuki ;socialno podjetništvo.:
Center za pomoč družini , Phare : Poklicno informiranje in svetovanje za odrasle Rome, Modeli
svetovanja za ranljive ciljne skupine Equal: Romski zaposlitveni center, Central Europe: ET Struct,
IPA ( programi sodelovanja Slovenija- Hrvaška):Sožitje, PINS ,prijava in udeležba v programu
Grundig v Berlinu na temo Medkulturne kompetence, Leonardo de Vinci: Vodja projekta Transfer,
configuration and development a intercultural competences model and a methodological guide for
the actors (trainers/managers) involved in the Ethnic minorities/inmigrants learning process;
Leader: Iz babičine kuhinje
aktivno sodelovanje pri pripravi regionalnega razvojnega načrta za obdobje 2007-2013 na področju
človeških virov za jugovzhodno regijo.
izvedene raziskave o potrebah kadrov za podjetja kočevske in ribniške občine,
izdelava pobude za novo nacionalno poklicno kvalifikacijo ( NPK )Vzdrževalec javnih površin,
izkušnje pri izvajanju javno veljavnih in ostalih neformalnih programih izobraževanja in usposabljanja
tako za zaposlene kot ostale ranljive ciljen skupine ( Romi, starejši odrasli, brezposelni, posebne
potrebe),

 trenutno izdelujem magistrsko nalogo z naslovom Brezposelnost v kočevski občini s poudarkom na
zaposlovanju Romov,

 stalni kontakt s strokovnimi institucijami in delodajalci ...

