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DELOVNE IZKUŠNJE 

 

• Od leta 1996 do 2010 sem vodila otroško glasbeno skupino Glasbeni ustvarjalci 
SKD"Vesna" v Križu.  

• v šolskih letih 1998/99, 1999/2000 in 2004/05 sem poučevala kot suplent glasbene 
vzgoje na nižjih srednjih šolah "S. Gregorčič" v Dolini, ""F. Erjavec" v Rojanu, "S. 
Kosovel" na Opčinah in Proseku, "I. Gruden" v Nabrežini; 

• od leta 1999 poučujem klavir na Glasbeni matici. 

• v šolskih letih 1999/2000 in 2000/01 sem vodila tečaj zborovskega petja na osnovni 
šoli "F. Milčinski" na Katinari; 

• v šolskem letu 2000/01 sem vodila tečaj zborovskega petja na osnovni šoli "P. 
Voranc" v Dolini; 

• v šolskem letu 2001/2002 sem poučevala glasbeno vzgojo na osnovni šoli "A. Sirk" v 
Križu; 

• od leta 2003 poučujem na Glasbeni matici predšolsko glasbeno vzgojo; 

• od leta 2007 vodim otroški zbor KD Sovodnje. 

• od leta 2009 vodim mladinski pevski zbor Neokortex pod okriljem ZSKD in Glasbene 
matice. 

• od leta 2011 poučujem na Glasbeni matici nauk o glasbi in solfeggio. 
 

• od leta 2004 vodim v vrtcih in osnovnih šolah razne projekte v zvezi z glasbo in 
motoriko predšolskega in osnovnošolskega otroka:  
- v šolskem letu 2004/05 v vrtcu v Doberdobu in Lonjerju; 
- v šolskem letu 2005/06 v vrtcu v Doberdobu, Romjanu in Štandrežu, na osnovnih 
šolah v Doberdobu in Sovodnjah;  
- v šolskem letu 2006/07 v vrtcu v Doberdobu, Sovodnjah, Rupi, Štandrežu in 
Krminu ter na osnovni šoli v Sovodnjah; 
- v šolskem letu 2008/09 v vrtcu v Doberdobu, Sovodnjah in  Rupi; na osnovni šoli v 
Sovodnjah in Proseku; 
- v šolskem letu 2009/2010 v vrtcu v Doberdobu, Sovodnjah, Rupi, Romjanu, 
Krminu; na osnovni šoli na Proseku; 
- v šolskem letu 2010/11 v vrtcu v Doberdobu, Sovodnjah, Romjanu, Ronkah, na 
osnovni šoli na Proseku in v Doberdobu; 
- v šolskem letu 2011/12 v vrctu v Sovodnjah, Romjanu,v vrtcu dijaškega doma; na 
osnovnih šolah v Doberdobu, Sovodnjah, Proseku, na Colu in na Opčinah; 
- v šolskem letu 2012/13 v vrtcu v Sovodnjah, Rupi, Doberdobu, Štandrežu, na 
osnovni šoli v Sovodnjah, na Colu in na Proseku; 
- v šolskem letu 2015/16 na osnovn soli na Opcinah 
- v šolskem letu 2018/19  v otroškem vrtcu na Proseku. 
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ŠOLANJE IN IZOBRAZBA 
 

• diploma na državnem znanstvenem liceju "F. Prešeren" v Trstu leta 1992  

• diploma v klavirju na državnem konservatoriju "G. Tartini" v Trstu leta 1998;  

• seminar o Willemsovi metodi  v organizaciji USCI (leta 2005 – 12 ur);  

• seminar za učitelje predšolske vzgoje, glasbene pripravnice in nauka o glasbi ( 
oktober 2008 - 24 ur) v organizaciji glasbenega ateljeja Tartini v Ljubljani. Tema: 
učinkovistost pri pouku solfeggia i teorije glasbe na vseh ravneh osnovnega 
glasbenega izobraževanja. Predavateljici: prof. Ekaterina Serdechnaya, prof. Olga 
Ulokina; 

• seminar o vokalni tehniki za zborovodje in korepetitorje II. stopnje (zborovodska šola 
2011/12) v organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. Seminar je 
potekal v Novi Gorici od 22. okotbra 2011 do 31. marca 2012 v skupnem trajanju 40 
ur. Predavateljica: Nina Kompare Volasko; 

• seminar o tremi in aksioznosti pri glasbenikih pod vodstvom dr. Samuele Bandi ( 
november 2012 - 6 ur) v organizaciji šole Glasbena matica »Marij Kogoj«; 

• seminar o slovenskih glasbenih ustvarjalcih (februar 2014 – 9 ur). Predvateljica 
Darja Koter 

 
 

S spoštovanjem 
Doberdob, 28.1.2020 


