
Petra Brdnik Juhart, rojena 1.12.1980 v Celju 

 

 1995: Zaključek šolanja na Osnovni šoli Ob Dravinji in na Glasbeni šoli Slov. Konjice. 

Osem let igranja harmonike v razredu Bojane Matavž. 

 1999: Matura na Prvi gimnaziji in hkrati Srednji glasbeni in baletni šoli v Mariboru, v 

razredu prof. Andreja Lorberja.  

 1999: Opravljeni sprejemni izpiti na Akademijo za glasbo v Ljubljani, oddelek za 

glasbeno pedagogiko. 

 2002/2003: V okviru Erasmus organizacije izbrana in sprejeta na študijsko izmenjavo s 

Švedsko. 

 2002-2009: izvedbe »Glasbene urice s tolkali in pesmijo« preko Glasbene mladine 

Slovenije, s tolkalistom Francijem Krevhom. 

 2003-2005: Zborovodja mešanega pevskega zbora Strune iz Slovenskih Konjic. 

 2004, september: Diploma na Oddelku za glasbeno pedagogiko na Akademiji za glasbo. 

Diplomsko z naslovom: »Umeščenost idejnega koncepta Carla Orffa v slovensko 

osnovnošolsko glasbeno izobraževanje«. 

 2004/2005: Poučevanje na Gimnaziji Celje-Center (klavir in glasba z metodiko na 

oddelku za predšolsko vzgojo). 

 2004/2005: Poučevanje na Waldorfski šoli Ljubljana (nauk o glasbi, klavir in klavirske 

korepeticije evritmije). 

 2005/06: magistrski študij »Elementarne gibne in glasbene pedagogike« Orff Inštituta 

(Mozarteum) v Salzburgu. 

 Maj 2007: magistrirala z odliko pod mentorstvom prof. dr. Barbare Haselbach. 

Magistrska naloga z naslovom: "A path to the Slovenian edition of Orff Schulwerk 

through the editions of other countries"  

 September 2006 do 2018: redna zaposlitev na Osnovni šoli Pod goro Slov. Konjice, 

kjer poučuje glasbeno vzgojo, mladinski in otroški pevski zbor ter pevski zbor na šoli s 

prilagojenim programom. Istočasno poučuje harmoniko na Glasbeni šoli Slov. Konjice. 

 Marec 2007: Poučevanje Moškega pevskega zbora Kud Oplotnica. 

 2007/2008: opravljena 40-urna Zborovska šola v organizaciji Javnega sklada Republike 

Slovenije za kulturne dejavnosti, »Vokalna tehnika za zborovodje in korepetitorje, II. 

stopnje« pri SebastjanuVrhovniku. 

 September 2008: Poučevanje nauka o glasbi na Waldorfski glasbeni šoli v Ljubljani.  

 Januar 2009:  Izvedba otroškega muzikla, s 60 pevci mladinskega in otroškega 

pevskega zbora OŠ Pod goro Slov. Konjice. Ure stavkajo skladatelja Diega Alamarja. 

Sodelovanje z: Slovenski tolkalni projekt – STOP, režiser Matjaža Šmalca, igralec 

Frenka Funklja, sopranistka Petro Turk Rupreht in pianistka Valentina Tehovnik. 

 April 2011: Prva izvedba avtorske predstave Čarovnija, za katero je napisala glasbo. 

Maj 2015: Z mladinskim pevskim zborom srebrno priznanja na regijskem tekmovanju 

otroških in mladinskih pevskih zborov.  

 September 2015:  

o Izdaja interaktivni učbeniki za 8. in 9. razred, ki jih potrdi strokovni  (Zavod za 

šolstvo).  



o Izdaja samostojni delovni zvezek in učbenik Radovednih 5 za 5. razred pri 

založbi Rokus. 

 Oktober 2015: Gostovanje z avtorsko predstavo Čarovnija na Češkem, mesto Hranice.  

 November 2015: Papirnata izdaja avtorske predstave Čarovnija pri založbi Astrum in 

gostovanje v Novem mestu, na seminarju Zborovska šola v okviru Zavoda za šolstvo 

Republike Slovenije. 

 Šolsko leto 2014/15: Projekt E-šolska torba, Preizkušanje e-vsebin in e-storitev v 

okrivu Zavoda za šolstvo. 

 Maj 2016: Napredovanje v naziv “svetnik”. 

 Študijsko leto 2018/-: asistentka za glasbo v zgodnjem otroštvu na oddelku za 

predšolsko vzgojo na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Vpisana v 2. letnik doktorskega 

študija na tej isti fakulteti. 

 

Oktober 2009- danes: Izdaja člankov 

 Čarovnija [Glasbeni tisk] : glasbena predstava za soliste, mladinski pevski zbor in ansambel. 

Besedilo: Maja Furman. Tržič : Astrum, 2014 (Tržič : Uzar) ISMN 979-0-709056-05-7 

[COBISS.SI-ID 13308065] 

 Orff-Keetman Schulwerk : način življenja v glasbeni učilnici. TI=Glasba v šoli in vrtcu ISSN: 

1854-9721.- Letn. 16, št. 1/2 (2012), str. 34-48.  [COBISS.SI-ID 13308065] 

 Orffova glasbena vzgoja : način življenja v glasbeni učilnici. TI=Glasna : revija Zveze Glasbene 

mladine Slovenije ISSN: 1855-8917.- Letn. 43, št. 3 (jun.-jul. 2012), str. 9 [COBISS.SI-ID 

282635520] 

 Anika, ti si me klicala. Izdaja skladbe v Notni mapi za šolske zbore, št.62, Letnik XVI, založba 

Astrum 

 Orffomanija : XVIII. državno srečanje Orffovih skupin in drugih ansambelskih zasedb. TI=Glasna 

: revija Zveze Glasbene mladine Slovenije ISSN: 1855-8917.- Letn. 44, št. 3 (jun.-jul. 2013), str. 

10-11. [COBISS.SI-ID 282916352] 

 Islandija žari tudi v temi.  TI=Glasna : revija Zveze Glasbene mladine Slovenije. Letn. 44, št. 2 

(apr..-maj. 2013), str. 38. 

 Orffova srečanja v Salzburgu.  TI=Glasna : revija Zveze Glasbene mladine Slovenije. Letn. 44, št. 

4 (aug..sept. 2013), str. 50. 

 

Oktober 2009- danes: Izvedba seminarjev in delavnic 

 

 Zimski seminar /  Spomladanski seminar / Jesenski seminar/ Orff Bumerang. Organizacija in 

izvedba seminarjev in raziskovalnih skupin v okviru Slovenskega društva Carla Orffa, 2009 – 

danes. 

 Gib in glasba: Idejni koncept Carla Orffa. Ustvarjalnost in izraznost z gibom. Izvedba 

predavanja v organizaciji Zavoda za šolstvo, 9. 4. 2010. 

 Glasbena predstava Čarovnija. Izvedba predstave, predavanja in delavnice na Zborovski šoli, 

v organizaciji Zavoda za šolstvo, 7.11.2014. 

 Orff-Schulwerk pristop k mladinskemu pevskemu zboru.Izvedba predavanja na Zborovski šoli, 

v organizaciji Zavoda za šolstvo, 13.11.2015. 

 Organizacija Orffovega seminarja Orff-Schulwerk z Dougom Goodkinom – seminar z 

ameriškim predavateljem in mednarodno udeležbo (Hrvaška, Avstrija, Slovenija, Nemčija, 

Italija). Pedagoška fakulteta v Ljubljani, 2015. 



 Organizacija Orffovega seminarja Orff-Schulwerk z Michelom Widmerjem in Andreo Ostertag 

– seminar z avstrijskima predavateljema in mednarodno udeležbo (Hrvaška, Avstrija, 

Slovenija, Nemčija, Italija). Pedagoška fakulteta v Ljubljani, 2016 

 Nikoli dolgočasen Orff ali Kaj zanimivega lahko počnete v razredu z glasbo. Izvedba 

predavanja na Kulturnem bazarju. 12. 3. 2013.  

  Orffovi metodološki pristopi k poučevanju glasbene vzgoje: glasbena delavnica. Aktiven 

prispevek na študijskih skupinah v okviru mariborske regije z naslovom Organizator Zavod za 

šolstvo. 26.11.2009. 


