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Neža Ivančič, rojena 30. 3. 2005, je začela obiskovati glasbeno šolo leta 2012 na 

oddelku za violončelo. S hitrim obvladovanjem repertoarja je opozorila nase že v 

prvem letu igranja. Že v drugem razredu se je leta 2013/2014 udeležila 

mednarodnega tekmovanja UPOL svirel ter osvojila 93 točk in srebrno priznanje. 

Naslednje leto je nastopila na regijskem tekmovanju v sklopu TEMSIG-a v 

kategoriji začetniki ter osvojila 97,33 točk in prvo mesto v svoji kategoriji. Leta 

2016/2017 se je udeležila regijskega tekmovanja ZPGŠ ter osvojila zlato priznanje.

Naslednjega leta (2017/2018) se je udeležila tekmovanja TEMSIG in se po 

uspešnem nastopu na prvem delu tekmovanja v Ljubljani uvrstila na državno 

raven, kjer je v Kranju osvojila srebrno plaketo. Istega leta se je udeležila 

mednarodnega tekmovanja Giovani Talenti v Gorizii ter osvojila prvo nagrado in 97 

točk.

Leta 2018/2019 je nastopila pred številnim občinstvom kot članica ansambla 

Violoncello principale ob 70. obletnici godalnega oddelka Glasbene šole Koper. 

Istega leta je zastopala Glasbeno šolo Koper v Bialystoku na Poljskem. Leta 2019 je 

snemala na Radiu Koper, glasbeni posnetek in razgovor sta bila predvajana v oddaji 

»Primorski glasbeni talenti«.

Neža Ivančič je poleg omenjenih rezultatov na tekmovanjih sodelovala kot članica 

Otroškega pevskega zbora Glasbene šole Izola pod vodstvom Kristine Babič, prof. 

Redno sodeluje v vseh orkestrskih sestavih Glasbene šole Koper. Kot odlična 

učenka s številnimi tekmovanji na področju italijanščine, logike in matematike s 

svojo zagnanostjo spodbudno vpliva na sošolce v osnovni šoli, kot glasbenica pa 

sodeluje v številnih pomembnih projektih. 

Solistično se udeležuje zaključnih in drugih pomembnejših nastopov glasbene šole 

ter sodeluje v številnih izvenšolskih projektih ter bistveno prispeva k pozitivni 

prepoznavnosti svoje glasbene šole. Neža Ivančič je glasbeno aktivna tudi v času 

poletnih počitnic. Redno se izobražuje na Poletnih akademijah v Izoli pri svojem 

profesorju, od šolskega leta 2019/2020 pa sodeluje tudi s profesorjem Igorjem 

Mitrovičem. Neža se letos pripravlja za sprejem na srednjo stopnjo - vzporedno 

glasbeno izobraževanje na Gimnaziji Koper.

Antonije Hajdin, prof.

Za izjemne dosežke in predanost Glasbena šola Koper Neži Ivančič 
v šolskem letu 2019/20 podeljuje zlati violinski ključ.

Iztok Babnik,
ravnatelj GŠ Koper

Mirko Orlač,
pomočnik ravnatelja
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