
Julijana Peroša je že kot majhna deklica rada prisluhnila nonotovi harmoniki, pri 
sedmih letih pa je s poukom harmonike začela v razredu profesorice Mirjane 
Gvozdenac. Tri leta kasneje je na Glasbeni šoli Koper postala njena učiteljica 
mag. Erika Udovič Kovačič. 
V osmih letih je Julijana s harmoniko nastopala na številnih razrednih, šolskih in 
izvenšolskih prireditvah. Tudi na prireditvah v občini Piran se je velikokrat 
uspešno predstavila. Vsako leto je igrala na zaključnem koncertu glasbene šole, v 
maju leta 2011, 2013, 2014, 2015 in 2016 pa sta imeli s sestro Katarino 
samostojni zaključni nastop, kjer se je Julijana predstavila na harmoniki, klavirju, 
v duu harmonika - klavir in v duu harmonika - harmonika. Od šolskega leta 
2008/2009 ima za seboj 120 nastopov, posebej ponosna pa je na lastno skladbo 
PAJEK IN MUHA, ki jo je napisala za harmoniko in za katero je na IX. 
mednarodnem harmonikarskem tekmovanju »FISA...ARMONIE« v Trstu, leta 
2011, prejela posebno nagrado, v Legnagu (I) 2013 pa jo je izvedla na zaključnem 
koncertu zmagovalcev. Večkrat je sodelovala na delavnicah in poletnih šolah 
mednarodno priznanih profesorjev. Svoje tekmovalne programe je trikrat 
snemala za arhiv Radia Koper, kjer sta s sestro Katarino 16. 2. 2015 posneli tudi 
»Štiri skladbe za harmoniko in klavir« skladatelja Bojana Glavine, ki jima je to 
delo tudi posvetil.
V vseh teh letih je Julijana prinesla odlične rezultate tudi s tekmovanj, tako 
regijskih, državnih in mednarodnih. S profesorico Mirjano Gvozdenac se je 
oktobra 2010 udeležila svojega prvega tekmovanja na Občinah pri Trstu, kjer je 
osvojila drugo nagrado, nekaj mesecev kasneje pa zlato priznanje in prvo mesto 
na regijskem tekmovanju mladih glasbenikov Primorske v Novi Gorici, kjer je 
prejela tudi posebno nagrado za najobetavnejšega mladega harmonikarja. Na 
40. državnem tekmovanju TEMSIG marca 2011 v Brežicah je v svoji kategoriji 
osvojila zlato plaketo in še eno posebno priznanje za najobetavnejšega 
tekmovalca. V istem letu je nastopila še na »Internet music competition ter na 
36. mednarodnemu tekmovanju v Pulju. Na obeh je prejela srebrno priznanje.

S tekmovanji je Julijana nadaljevala tudi pod mentorstvom mag. Erike Udovič 
Kovačič in dosegla naslednje zavidljive rezultate:
l 37. mednarodno tekmovanje harmonikarjev Pulj, 2012: 1. nagrada, 

1. mesto;
l Mednarodno tekmovanje za harmonikarje »Ivan Rijavec«, Idrija, 2013: 

1. nagrada, 1. mesto v kategoriji, posebna nagrada za izvedbo skladbe Ivana 
Rijavca ter nastop na zaključnem koncertu;
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ol 4  Concorso Internazionale Giovani musicisti, Premio »Antonio Salieri«, Legnago, 
2013:  1.  nagrada,  1.  mesto  ter  nastop  na  zaključnem  koncertu;

l Regijsko tekmovanje učencev harmonike glasbenih šol Primorske, Koper, 2013: 
zlato priznanje;

l 38. concorso Internazionale "Città di Castelfidardo" - Castelfidardo, Italija, 2013: 
5. mesto;

l Regijsko tekmovanje mladih glasbenikov Primorske 2013, Nova Gorica, 2014: 
zlato priznanje in prvo mesto;

l 43. državno tekmovanje TEMSIG (Tekmovanje mladih glasbenikov Republike 
Slovenije), Cerknica, 2014: zlata plaketa - delitev 1. mesta, a zaradi starosti 
dodeljena 2. nagrada;

l 6. mednarodno glasbeno tekmovanje in festival solistov ter komornih skupin Svirél 
2014: zlato priznanje, 1. mesto, posebna nagrada Radia Koper za najboljšega 
primorskega tekmovalca ter nastop na zaključnem koncertu;

ol 5  Concorso Internazionale Giovani musicisti, Premio »Antonio Salieri«, Legnago, 
2014: 1. nagrada, 1. mesto;

l 39. mednarodno tekmovanje harmonikarjev Pulj, 2014: prva nagrada, prvo mesto; 
ol 6  Concorso Internazionale Giovani musicisti, Premio »Antonio Salieri«, Legnago, 

2015: 2. nagrada, 3. mesto v kategoriji komorna igra;
l 40. mednarodno tekmovanje harmonikarjev Pulj, 2015: prva nagrada, prvo mesto 

v kategoriji komorna igra;
l Regijsko tekmovanje mladih glasbenikov Primorske - Vrhnika, 2016, zlato priznanje 

in nastop na koncertu nagrajencev;
l Regijsko tekmovanje mladih glasbenikov Primorske - Vrhnika, 2016, zlato priznanje 

v kategoriji komorna igra, priznanje za najboljšo izvedbo skladbe slovenskega 
skladatelja, nastop na koncertu nagrajencev in

l 41. mednarodno tekmovanje harmonikarjev Pulj, 2016, druga nagrada.

Po dveh letih igranja na harmoniko se je Julijana odločila, da se bo hkrati učila tudi 
igranja na klavir. Leta 2010 je začela pouk v razredu profesorja Bojana Glavine in se 
udeležila treh tekmovanj, in sicer:
l Mednarodnega koroškega klavirskega tekmovanja Radlje ob Dravi, leta 2011: 

na njem je prejela zlato nagrado v kategoriji klavir solo ter zlato nagrado in prvo 
mesto v kategoriji klavirski duo. Nastopila je tudi na zaključnem koncertu;

l Regijskega tekmovanja mladih pianistov Primorske v Idriji, leta 2012, na katerem je 
prejela bronasto priznanje.

V šolskem letu 2014/2015 je nadaljevala pouk pri profesorici Piroški Sič Birsa, kjer letos 
zaključuje 8. razred.

Harmonika je že ves čas Julijanina prva ljubezen in vsa leta ji posveča veliko svojega 
časa. Njena največja želja od malih nog je, da postane učiteljica harmonike. Poleg tega, 
da je v šoli odlična učenka, je v celotnem obdobju glasbenega šolanja izstopala po 
odgovornosti, delavnosti, resnosti, predanosti in vztrajnosti. Julijana se s svojo družino 
ob koncu šolskega leta seli v Ljubljano in bo svojo glasbeno pot nadaljevala na 
Konservatoriju za glasbo in balet, kjer je v mesecu marcu uspešno opravila sprejemni 
preizkus in tako stopila korak naprej na poti do uresničitve svojih sanj.

Za izjemne dosežke in predanost Glasbena šola Koper 
Julijani Peroša v šolskem letu 2015/16 podeljuje zlati violinski ključ.

mag. Erika Udovič Kovačič


