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LARA ŠRAMEL

Lara Šramel je šolanje na Glasbeni šoli Koper pričela s petimi leti z 

obiskovanjem predšolske glasbene vzgoje in nato glasbene pripravnice. Hkrati 

je obiskovala plesno pripravnico in kasneje tudi balet. S sedmimi leti se je 

začela učiti kljunasto flavto v razredu mag. Alenke Zupan ter nato nadaljevala s 

flavto. V 6. razredu je prestopila k učiteljici Tanji Jarc.

Glede na svojo vedoželjno naravo in ljubezen do vsega, kar je povezano s 

flavto, se je Lara v preteklih šolskih letih aktivno udeležila 5. in 6. strokovne 

delavnice za učence in učitelje flavte – FlavtIstra 2017 in 2019, delavnic za 

učence aktiva FLAKOF (2018 in 2019) ter EMONA festivala 2020 na 

Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana. Pasivno se je udeležila 3. in 4. 

mednarodnega združevanja mladih flavtistov – FlavtIstra 2014 in 2016, 12. 

Festivala flavtistov Slovenije v Zagorju ob Savi (2018) ter seminarja za flavto pri 

flavtistu Horaciju Parraviciniju (2019). Čez poletje je svoje igranje nadgrajevala 

na 19. in 20. poletni glasbeni delavnici flavte PIKOLO na Bledu (2017, 2018) ter 

na programu umetnosti igranja flavte FlavtArt (2019) v Kopru, pod 

mentorstvom mag. Alenke Zupan.

Redno je igrala na razrednih, šolskih in izvenšolskih nastopih, tako solistično 

kot v ansamblu flavt Biseri. Marca 2019 je nastopila na Srečanju učencev 

FLAKOF v glasbeni pravljici ob počastitvi 70. obletnice Glasbene šole Koper. 

Veščine nastopanja in podajanja glasbe občinstvu je s pridom izkoristila tudi v 

letošnjem šolskem letu. Januarja 2022 se je predstavila na nastopu 

tekmovalcev Zveze primorskih glasbenih šol na Glasbeni šoli Nova Gorica ter 

se na EMONA festivalu 2022 aktivno udeležila delavnice in mojstrskega tečaja 

pri flavtistu Michelu Bellavancu. Februarja 2022 se je izpopolnjevala na 

seminarju za flavto CHECK UP na Glasbeni šoli Radlje ob Dravi, pod 

mentorstvom red. prof. dr. Karoline Šantl Zupan in red. prof. Marine Novak 

(Hrvaška). Marca 2022 je uspešno opravila preizkus glasbene nadarjenosti za 

program umetniške gimnazije – glasbene smeri. Istega meseca je na 51. 

tekmovanju mladih glasbenikov Republike Slovenije v I. c kategoriji prejela 

srebrno plaketo. Aprila 2022 je na mednarodnem glasbenem tekmovanju 

"Citta di Cervignano" (Italija) v D kategoriji osvojila I. nagrado in kot 

zmagovalka prejela štipendijo za najvišje število točk. Na številne dodatne vaje 

in nastope je vedno prihajala z veseljem in ob podpori korepetitorjev Nelfija 

Paliske in Neve Klanjšček ji vse skupaj nikoli ni bilo v breme.

Lara je občutenje glasbe izkazovala tudi s petjem v otroškem pevskem zboru 

Glasbene šole Koper pri prof. Danijeli Terbižan ter v otroškem in mladinskem 

zboru osnovne šole Šmarje pri Kopru. Tako je uspešno sodelovala tudi na 

pevskih revijah ter državnih in mednarodnih tekmovanjih. Z orkestrsko igro se 

je seznanila v Pihalnem orkestru Glasbene šole Koper, pod vodstvom prof. 

Andraža Cenciča, od septembra 2021 pa skupinsko muziciranje nadaljuje kot 

članica mestnega Pihalnega orkestra Koper, pod vodstvom dirigenta Borisa 

Benčiča. 



Iztok Babnik,
ravnatelj GŠ Koper
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Tatjana Jercog,
pomočnica ravnatelja

Vseskozi je Lara spretno usklajevala šolske, glasbene in športne obveznosti, 

med slednjimi je na državnih in mednarodnih tekmovanjih v twirlingu vrsto let 

zasedala najvišja mesta. Je izjemno nadarjena in vsestranska umetniška duša, 

ki jo poleg glasbe navdihuje tudi likovna umetnost, skozi katero se nadvse rada 

izraža. Tako je letos kot mlada likovna umetnica razstavljala svoja dela v okviru 

skupinske razstave »Izola ustvarja I.« v galeriji Salsaverde v Izoli in 

medgeneracijske razstave »Tartini v mojih očeh« v Obalnih galerijah Piran. 

Trenutno pa ima samostojno razstavo »Domišljijski svet« v Mestni knjižnici 

Izola. Sprejeta je bila na poletni tečaj slikanja in risanja na akademijo The 

Sacred Art School v Firencah. Letos je uspešno opravila tudi preizkus likovne 

nadarjenosti na umetniški gimnaziji – likovne smeri v Kopru, kjer bo 

nadaljevala svoje izobraževanje.

Lara je zelo samostojna, samoiniciativna, odgovorna in vztrajna oseba, z 

nalezljivim žarom v očeh, ko se z velikim entuziazmom loteva novega izziva, in 

končnim navdušenjem ob vsakem uspehu, ki ga izrazi s hvaležnostjo. Njen 

vsestranski napredek je rezultat odločitve, da bo z discipliniranim delom 

razvijala svoje talente in sledila svojim sanjam; seveda ob podpori mentorjev 

in njene družine.

Dragi Lari želim veliko navdiha, srčnosti, zaupanja in predanosti na njeni 

nadaljnji življenjski poti, ki bo nedvomno prepletena z umetnostjo. 

Zaključujem pa z mislimi, ki jih je ob tej priložnosti zapisala njena dolgoletna 

učiteljica mag. Alenka Zupan: »Osrečujoče je spremljati otrokov glasbeni 

razvoj od prvih korakov pa vse do muzikalne, tehnično dovršene in suverene 

interpretacije. Larin glasbeni svet je bil od nekdaj pravljično-fantazijsko 

obarvan, zato je tudi najtežje prepreke na poti vedno premagovala z veliko 

optimizma, neomajno odločnostjo in vztrajnostjo. Na odru je od prvega 

nastopa dalje vedno ljubeče in svobodno predajala svojo občuteno pripoved 

občinstvu ter posledično napredovala in se razvila v zrelo mlado interpretko. 

Lari želim, da s svojim umetniškim talentom še naprej bogati svet ter vnaša v 

srca ljudi radost in toplino.«

Tanja Jarc

Za izredne uspehe podeljuje Glasbena šola Koper v šolskem letu 

2021/2022 Lari Šramel zlati violinski ključ.
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