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ZA ŠOLSKO LETO 2018 / 2019 PREJME



Rok Božič

Rok Božič je že enajst let učenec naše šole, v katerih se je iz komaj 

sedemletnega dečka s kljunasto flavto razvil v odličnega mladega 

glasbenika in krasno osebo.

V vseh teh letih je bil njegov šolski uspeh odličen. Poleg nadarjenosti je 

kmalu pokazal izredno voljo, vztrajnost in resnost pri delu. To dokazujejo 

tudi številni šolski ter izvenšolski nastopi, ki jih je vedno opravil zanesljivo in 

za poslušalce navdušujoče.

Tudi na tekmovanjih je bilo tako, saj v njegovi zbirki najdemo kar 5 zlatih 

priznanj z regijskih tekmovanj ter eno zlato, tri srebrne in eno bronasto 

priznanje s tekmovanj TEMSIG. Zadnje med njimi je srebrno priznanje 

letošnjega državnega tekmovanja v Kranju, kjer se je Rok kot učenec 

osnovne glasbene šole v 2. b kategoriji več kot uspešno pomeril z vrstniki 

zaključnih letnikov vseh srednješolskih glasbenih ustanov Slovenije.

Poleg solističnega igranja Roka navdušuje tudi igranje v komornih zasedbah 

in orkestrih. Je nepogrešljivi član kvarteta klarinetov, ki se je tudi z njegovo 

pomočjo v zadnjih letih razvil v izvrstno ter homogeno komorno zasedbo, ki 

s svojim širokim repertoarjem popestri številne prireditve na šoli in izven 

nje.

Sodeluje tudi v Orkestru klarinetov Glasbene šole Koper, podružnic Izole in 

Pirana ter simfoničnem orkestru »Vladimir Lovec«.

Prepričani smo lahko, da ga bodo vztrajnost, doslednost in natančnost, ki 

jih je Rok v vseh teh letih izražal na odru, krasile še naprej tudi na njegovi 

študijski in življenjski poti.

Učitelj
Borut Vatovec

Za izjemne dosežke in predanost Glasbena šola Koper Roku Božiču v 

šolskem letu 2018/19 podeljuje zlati violinski ključ.

Iztok Babnik,
ravnatelj GŠ Koper

Tatjana Jercog,
pomočnica ravnatelja
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