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Na kratko o meni: 
Rojena sem 25. avgusta 1986. Končala sem študij s področja muzikologije in nemškega jezika. 
 
Gimnazijski program sem obiskovala na Srednji glasbeni in baletni šoli Ljubljana, kjer sem leta 2005 maturirala po 
programu: poklic glasbena smer – glasbeni stavek. Ker pa me zanimajo tudi jeziki, sem na Filozofski fakulteti v Ljubljani 
vpisala poleg muzikologije tudi nemški jezik s književnostjo (pedagoška smer). 
 
Delo z ljudmi, tako z otroki kot tudi z odraslimi, me nadvse veseli. V šolskem letu 2011/2012 sem bila zaposlena kot 
učiteljica glasbene vzgoje na Osnovni šoli Ivana Cankarja v Trbovljah, že deveto leto pa preko pogodbe delujem kot 
zborovodkinja v Kulturnem društvu Svoboda Trbovlje. Med 2015 in 2016 pa sem bila preko javnih del zaposlena na Osnovni 
šoli Tončke Čeč v Trbovljah, kjer sem opravljala različne naloge. 
 
Tekoče govorim angleški in nemški jezik, moje znanje španskega jezika pa je osnovno.  
 
Sem resna, odgovorna, vztrajna in natančna oseba. 
 

 

 

Delovne izkušnje 
Poučevanje V šolskem letu 2011/2012 sem na Osnovni šoli Ivana Cankarja v Trbovljah opravljala delo 

učitelja glasbenega pouka. Poučevala sem 6. do 9. razred. Poleg tega pa je pod mojo delovno 
obveznost spadalo tudi vodenje otroškega ter mladinskega pevskega zbora. 

 

Vodenje skupine 
ljudi 

Od leta 2007 delujem v Kulturnem društvu Svoboda Trbovlje, kjer so mi zaupali mesto 
zborovodje. Kot organistka in zborovodkinja delujem od januarja 2016 tudi v župniji Zagorje 
ob Savi. Delo z večjo skupino ljudi mi je utrdilo moje komunikativne sposobnosti ter občutek 
za prilagajanje ter reševanje različnih problemov. 

  

  

 

Moje osrednje lastnosti: 
Organiziranost, poštenost, resnost, vztrajnost, odgovornost, potrpežljivost 

 

Kronološki pregled dosedanjih delovnih mest: 
september 2011 – 
avgust 2012 

Osnovna šola Ivana Cankarja, Trbovlje 

 Učitelj glasbene vzgoje 
  

Opis delovnih nalog: 
 
 
 
 

Poučevanje glasbe od 6. do 9. razreda, vodenje otroškega in mladinskega pevskega zbora, 
varstvo otrok v oddelku podaljšanega bivanja. 
 

 



marec 2015 – junij 2015, 
september 2015 – 
december 2015, 
marec 2016 – april 2016 
 
Opis delovnih nalog: 

Osnovna Šola Tončke Čeč, Trbovlje 
 
 
 

 

Informator 
 
Zaposlitev preko javnih del.  
Podajanje informacij in usmerjanje učencev, staršev in obiskovalcev.  
Vzdrževanje reda med poukom in odmori na hodniku. 
Spremstvo učencev na dnevih dejavnosti (športni, kulturni, naravoslovni, tehnični dnevi). 
Pomoč pri spremstvu učencev 1. razreda na kosilo v času OPB. 
Korepetiranje zborov prve in druge triade. 

  

 
 
 

Izobrazba 

2001-2005 Srednja glasbena in baletna šola Ljubljana, smer: Glasbeni stavek - gimnazijski maturant 

 
2005-2016 

 
Filozofska fakulteta Ljubljana, smer: Muzikologija (nepedagoška smer), Nemški jezik s 
književnostjo (pedagoška smer) – univerzitetna diplomirana muzikologinja in profesorica 
nemščine 

 

 

Druga znanja in veščine 
Tuji jeziki 
 
 
 
Dirigiranje 

Angleški jezik: odlično govorim, berem in pišem 
Nemški jezik: odlično govorim, berem in pišem 
Španski jezik: osnovno znanje 
 
Opravljena dvoletna zborovodska šola Osnove dirigiranja 1 in 2 v organizaciji JSKD (v letih 
2009 in 2010) 
 

Petje 
 
Orgle 
 
Delo z računalnikom 

Končanih 5 let solopetja na GŠ Trbovlje (2011-2016) 
 
Končana višja stopnja orgel na GŠ Litija – Šmartno (2012-2017) 
 
MS Office, internetni brskalnik, elektronska pošta 
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