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DITI KLJUN

Diti Kljun je prvič prestopila prag Glasbene šole Koper kot šestletna 

deklica septembra 2013 z vpisom v program plesne pripravnice. Leto 

kasneje je pri učitelju Alešu Grosku pričela z učenjem kljunaste flavte, 

leto za tem pa z učenjem klarineta pri istem pedagogu, kjer je pridno, 

vestno in odgovorno sprejemala nova znanja ter učiteljeve napotke. 

Tudi veselja do baleta ni opustila in je pri učiteljici Manjani Milostnik 

letos zaključila 6. razred in s tem višjo stopnjo. Zaključuje tudi 8. razred 

klarineta in s tem višjo stopnjo osnovnega glasbenega izobraževanja v 

razredu učitelja, ki jo je spremljal od njenih prvih tonov in taktov.

Diti je nastopila na več kot 50-ih šolskih nastopih, srečanjih učencev 

Glasbene šole Koper in podružnic Izola, Piran ter srečanjih učencev 

klarineta in saksofona Zveze primorskih glasbenih šol. Lahko se 

pohvali z igranjem v različnih komornih zasedbah. Sodelovala je z 

orkestrom klarinetov Glasbene šole Koper in podružnic Izola, Piran ter 

šolskim pihalnim orkestrom Glasbene šole Koper. Svoje orkestrske 

izkušnje in pridobljena znanja komornega igranja pa sedaj tudi pridno 

nadgrajuje z glasbenim udejstvovanjem v Pihalnem orkestru Koper.

Z udeležbo na delavnicah o servisiranju klarineta si je pridobila 

potrebna znanja in veščine za izvedbo osnovnih popravil tega 

instrumenta. Diti se je udeleževala tudi seminarjev za klarinet z 

različnimi znanimi klarinetisti, ki jih je organizirala Glasbena šola 

Koper.

Marca 2022 je uspešno opravila sprejemne izpite za vpis na umetniško 

gimnazijo Koper, smer glasba, kjer bo nadaljevala z učenjem klarineta 

pri dosedanjemu učitelju.

Diti se je udeležila regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanj, na 

katerih je prejela srebrna in bronasta odličja.

 Tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije – Temsig 
 2019 – srebrna plaketa;
 Tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije – Temsig
  2022 – bronasta plaketa;
 10. mednarodno tekmovanje glasbenikov 
 Citta di Palmanova  –  Italija 2022 – 2. nagrada



Iztok Babnik,
ravnatelj GŠ Koper

Koper, 26. maja 2022

Tatjana Jercog,
pomočnica ravnatelja

Vse našteto je zgolj kamenček v mozaiku talentov in izjemne 

radovednosti pri odkrivanju in soočanju z novimi glasbenimi izzivi 

mladega dekleta ali kot je o njej povedala učiteljica Manjana 

Milostnik: V veliko veselje mi je bilo poučevati Diti. Že kot majhna 

deklica je pokazala izjemno resnost in zavzetost pri osvajanju prvih 

plesnih korakov. Opazovala sem, kako se je postopoma razvijala v 

čudovito mlado plesalko. Včasih se mi je zdelo, da je dan prekratek za 

vse dejavnosti, ki si jih je želela obiskovati, hkrati pa je bila v vsem, 

česar se je lotila, preprosto odlična.

Ob zaključku vsakega šolskega leta je Diti za svoje glasbeno 

udejstvovanje prejemala različne pohvale - za odličen uspeh, 

nastopanja, tekmovanja ter pohvale za igranje v komorni igri. 

Na podlagi navedenega podeljuje Glasbena šola Koper v šolskem 

letu 2021/2022 Diti Kljun zlati violinski ključ.                                 
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