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Ivana Glavina se je rodila 15. junija 1999 v Izoli. Septembra 2004 je z vpisom 
v program plesne pripravnice prvič prestopila prag Glasbene šole Koper. 
Samoiniciativno in brez vednosti staršev se je v septembru 2006 odločila, da 
se bo pričela učiti kljunasto flavto na oddelku Marezige. 
Po dveh letih učenja v razredu učitelja Gianfranca Stancicha je nadaljevala 
glasbeno izobraževanje z učenjem klarineta. Tako je septembra 2008 
vstopila v razred Aleša Groseka, ki je takrat pričel poučevati na Glasbeni šoli 
Koper. Ivana je pridno, vestno in odgovorno srkala vsa posredovana znanja 
ter učiteljeve napotke. Letos zaključuje 6. razred klarineta in višjo stopnjo 
nižje glasbene šole. Svoje osnovno glasbeno izobraževanje bo zaključila v 
razredu učitelja, ki jo je spremljal od njenih prvih tonov in taktov.

Ivana je nastopila na več kot 60-ih šolskih nastopih, srečanjih učencev 
Glasbene šole Koper, podružnic Izola in Piran ter na srečanjih učencev 
klarineta in saksofona Zveze primorskih glasbenih šol. Pohvali se lahko tudi z 
igranjem v različnih komornih zasedbah. Od leta 2011 sodeluje v kvintetu 
klarinetov pod mentorstvom svojega učitelja.
V šolskem letu 2011/12 in 2012/13 je sodelovala v šolskem pihalnem 
orkestru pod dirigentsko taktirko Aleša Groseka.
Decembra 2012 je s šolskim pihalnim orkestrom je nastopila kot solistka, 
kjer je pred nekaj tisoč poslušalci izvedla 2. stavek Koncerta za klarinet št. 3 v 
B-duru Carla Stamitza.
Od šolskega leta 2012/2013 sodeluje v KIP orkestru klarinetov, ki ga 
sestavljajo učenci in učitelji Glasbene šole Koper ter podružnic Izola in Piran.
Svoje orkestrske izkušnje in pridobljena znanja komornega igranja sedaj 
pridno nadgrajuje z glasbenim udejstvovanjem v Orkestru klarinetov Zveze 
primorskih glasbenih šol pod taktirko dirigenta Aleša Groseka.
Od septembra 2013 je članica Pihalnega orkestra Marezige, ki ga vodi Boris 
Babič.
Aprila 2014 je nastopila na 4. mednarodnem Bienalu sodobne glasbe, kjer je 
v kvartetu z dvema flavtistkama in pianistko izvedla 5 Bagatel Diamonda 
Stuarta.

PRIZNANJE GLASBENE ŠOLE KOPER
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Iztok Babnik,
ravnatelj GŠ Koper

Tatjana Jercog,
pomočnica ravnatelja

Z udeležbo na delavnicah o servisiranju klarineta si je pridobila potrebna 
znanja in veščine za izvedbo osnovnih popravil klarineta. Ivana se je 
udeležila seminarjev za klarinet pri prof. Dušanu Sodji, prof. mag. Bertramu 
Eggeerju (Avstrija) in prof. Seanu Osbornu (Amerika). Letos se bo udeležila 
enotedenske polete šole za klarinet pri prof. Jožetu Kotarju v Celju, ki jo 
organizira Zavod za kulturne prireditve Celeia.

Februarja 2014 je uspešno opravila sprejemne izpite za vpis na umetniško 
gimnazijo v Kopru, smer glasba, kjer bo nadaljevala z učenjem klarineta pri 
dosedanjem učitelju.

Ivana se je udeležila regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanj, na 
katerih je prejela tako zlata kot bronasta odličja ter različne nagrade:

· Tekmovanje mladih glasbenikov Primorske 2010 – zlato priznanje; 
· Tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije – Temsig 2010 

– bronasta plaketa;
· 9. mednarodno tekmovanje Davorin Jenko, Beograd, Srbija, marec 

2012 – 1. nagrada; 
· Mednarodno tekmovanje Svirel, Štanjel, april 2012 

– srebrno priznanje;
· Tekmovanje mladih glasbenikov Primorske 2013 – srebrno priznanje;
· Mednarodno harmonikarsko tekmovanje Beltinci 2013, kjer je kot 

solistka ob spremljavi harmonikarskega kvinteta prejela 
srebrno plaketo in 3. nagrado;

· Mednarodno tekmovanje pihalcev – Požarevac, Srbija 2014 
– 2. nagrada.

Nekaj tekmovalnih skladb je posnela na Radiu Koper, kjer je nastopila tudi v 
oddaji Mladi primorski talenti.

Ob zaključku vsakega šolskega leta je Ivana za svoje glasbeno udejstvovanje 
prejela pohvale za odličen uspeh, nastopanje in tekmovanje ter pohvale za 
igranje v komorni igri. 

Vse našteto je zgolj kamenček v mozaiku Ivaninega talenta in izjemne 
radovednosti pri odkrivanju in soočanju z novimi glasbenimi izzivi. Zato 
predlagam, da se zlati violinski ključ Glasbene šole Koper v šolskem letu 
2013/2014 dodeli Ivani Glavina.

                           Njen profesor 
Aleš Grosek


