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PRIZNANJE GLASBENE ŠOLE KOPER

za šolsko leto 2010/2011
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Rodil se je 10. 6. 1998 v Izoli. V prvi razred glasbene šole se je vpisal v šolskem letu 2006/2007 
in se po uspešno opravljenem preizkusu odločil za igranje trobente. Prva tri leta glasbenega 
izobraževanja je bil njegov učitelj Darij Pobega. V tem času je nastopal kot solist in kot član 
orkestra na šolskih in izvenšolskih nastopih. V šolskem letu 2009/2010 ga je trobento začel 
poučevati Mitja Bobič. Nastopal je kot solist na šolskih nastopih ter večkrat predstavljal 
Glasbeno šolo Koper na različnih prireditvah javnih zavodov Primorske. V šolskem letu 
2010/11 je že na začetku leta nastopal kot član trobilnega kvarteta glasbene šole Koper (2 
trobenti, 2 pozavni). Eden pomembnejših nastopov je bil na slavnostni prireditvi ob 300-
letnici palače Gravisi - Barbabianca, ki se je je udeležil tudi minister za šolstvo. Igrali so še ob 
predstavitvi novih učnih programov na Visoki šoli za zdravstvo v Izoli in ob mnogih drugih 
priložnostih. V začetku leta 2011 se je prijavil na TEMSIG - tekmovanje mladih glasbenikov 
Slovenije, zato je sledilo veliko dela in še toliko več nastopov pred tekmovanjem. Na tem 
svojem prvem tekmovanju je dosegel v 1. b kategoriji zlato priznanje in prvo nagrado ter 
posebno nagrado za najvišje doseženo število točk v disciplini. Na državnem tekmovanju v 
Novem mestu je kasneje prejel srebrno priznanje v isti kategoriji.
Nauk o glasbi ga je najprej poučevala Vanja Gregorič, ki ga je po uspešno opravljenem prvem 
razredu povabila, da se pridruži otroškemu pevskemu zboru. Z zborom je vsako leto sodeloval 
na revijah otroških in mladinskih pevskih zborov “Naša pomlad”. 
V šolskem letu 2009/2010 se je pridružil mladinskemu pevskemu zboru, ki ga vodi Maja 
Cilenšek. Večkrat so nastopali na Glasbeni šoli Koper. Oktobra 2009 so izvajali Magnificat A. 
Čopija v Gledališču Tartini Piran skupaj s triom Barbare Jernejčič Fürst. Z istim delom so se 
predstavili tudi v Slovenski filharmoniji v Ljubljani skupaj z orkestrom Slovenske filharmonije. 
V aprilu 2011 so snemali Magnificat z Radiem Koper. V aprilu 2010 so se udeležili 2. 
mednarodnega tekmovanja otroških in mladinskih zborov “Il garda in Coro” v Malcesine 
(Italija), kjer so zasedli 2. mesto  in dobili posebno priznanje za najboljšo izvedbo skladbe 
italijanskega avtorja ter posebno priznanje za najboljšo izbiro tekmovalnega programa. Na 
22. reviji otroških in mladinskih pevskih zborov v Zagorju ob Savi 2010 so prejeli zlato 
priznanje z odliko v kategoriji mladinskih zborov. Novembra 2010 so zato nastopili v Slovenski 
Filharmoniji v Ljubljani na koncertu prvonagrajenih otroških in mladinskih pevskih zborov 
državnega tekmovanja v Zagorju ob Savi. Tadej je od leta 2009 tudi član šolskega pihalnega 
orkestra »Morski ježki« pod vodstvom Karla Glavine. 
V šoli je odličen učenec in sodeluje pri različnih interesnih dejavnostih. V lanskem šolskem 
letu je sodeloval pri bralni znački, angleški bralni znački, Malih sivih celicah, Matematičnem 
kenguruju (do sedaj je vsa leta prejel bronasto Vegovo priznanje), mladinskem pevskem 
zboru, računalništvu, šolskih športnih tekmovanjih in športnem programu Krpan. 
Tadej Vujanič je s svojo ljubeznijo do glasbe, predanostjo glasbeni šoli od samega začetka 
glasbenega izobraževanja ter marljivim delom lahko vzor vsem vrstnikom, zato mu Glasbena 
šola Koper podeljuje Zlati violinski ključ Glasbene šole Koper za leto 2010/11.
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