
Zlati violinski ključ

Tadeja Udovič Kovačič

PRIZNANJE GLASBENE ŠOLE KOPER

Glasbena šola Koper
Scuola di musica Capodistria

ZA ŠOLSKO LETO 2021 / 2022 PREJME

Koper, 26. maja 2022



TADEJA UDOVIČ KOVAČIČ

Tadeja je v svet glasbe stopila v šolskem letu 2011/12, stara štiri leta in 

pol. Pričela je s poukom blokflavte pri prof. Bredi Hartman in se po dveh 

letih vpisala na harmoniko, v razred svoje mame, mag. Erike Udovič 

Kovačič, kjer letos zaključuje 8. razred. Kot je povedala v enem izmed 

intervjujev za Radio Koper, jo je harmonika pritegnila, ker ima lep zvok.

Nadpovprečno nadarjenost je Tadeja kazala od začetka svojega šolanja, 

saj je že takoj z lahkoto in suverenostjo izvajala tudi zahtevnejše 

skladbice. Pri osmih letih je napisala svojo prvo skladbico z naslovom 

Živalska suita in jo zelo uspešno izvedla na mednarodnem tekmovanju 

harmonikarjev v Pulju.

Njen prvi pomembnejši nastop je bil leta 2015, ko je osemletna nastopila 

na koncertu nagrajencev tekmovanj v ciklu Mladi glasbeni biseri, na 

Kostanjevici pri Novi Gorici. Sledili so številni šolski ter izvenšolski 

nastopi in tekmovanja.

Poleg harmonike in nauka o glasbi je Tadeja v šolskem letu 2015/2016 

sodelovala tudi v otroškem pevskem zboru Glasbene šole Koper, pod 

vodstvom prof. Danijele Terbižan. Od leta 2018 je članica Mladinskega 

pevskega zbora, ki ga vodi prof. Maja Cilenšek.

Svoje tekmovalne programe je redno snemala za arhiv Radia Koper ter 

nastopila v oddajah Mladi primorski talenti. Prav tako je svoje znanje 

izpopolnjevala na delavnicah mednarodno priznanih profesorjev.

V času šolanja je dosegla izjemne uspehe na naslednjih tekmovanjih:

 40. mednarodno tekmovanje harmonikarjev, Pulj 2015: 
 1. nagrada in 1. mesto, 94,33 točke;
 2. mednarodno tekmovanje za harmonikarje Ivan Rijavec, 
 Idrija 2015: 1. nagrada in 100 točk, priznanje za 
 najperspektivnejšo tekmovalko;
 regijsko tekmovanje ZPGŠ, Vrhnika 2016: zlato priznanje
 in posebna nagrada za najperspektivnejšo tekmovalko;
 3. mednarodno tekmovanje Ivan Rijavec, Idrija: 
 1. mesto, 98,33 točke;
 TEMSIG, 20. regijsko tekmovanje Primorske, Gorica 2017: 
 zlato priznanje, 1. mesto in 99 točk, posebna nagrada za
 najboljšo izvedbo obvezne skladbe;
 46. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije TEMSIG,
 Tržič 2017: zlata plaketa, 1. nagrada, 99 točk;
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 42. mednarodno tekmovanje harmonikarjev, Pulj 2017: 
 1. nagrada in 1. mesto, 97 točk;
 9. mednarodno tekmovanje Svirel, Nova Gorica 2017: 1. mesto, 
 99 točk, finalistka celotne discipline instrumentov s tipkami;
 mednarodno tekmovanje Tomaž Holmar, Malborghetto 2018: 
 1. mesto, 99 točk;
 5. mednarodno tekmovanje Ivan Rijavec, Idrija, 2019, 
 1. mesto, 99 točk;
 regijsko tekmovanje harmonikarjev, Tolmin, 2019, 
 zlato priznanje;
 49. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije TEMSIG, 
 Slovenska Bistrica 2017: zlata plaketa, 3. nagrada, 97 točk.
 
Tadeja letos zaključuje svoje zelo uspešno glasbeno izobraževanje na 

Glasbeni šoli Koper. Je odličnjakinja, ki se zadnja štiri leta intenzivno 

ukvarja z odbojko in ji posveča veliko časa, svojo izobraževalno in 

športno pot bo naslednje šolsko leto nadaljevala v športnem oddelku 

Gimnazije Koper.  

Za izredne uspehe podeljuje Glasbena šola Koper v šolskem letu 

2021/2022 Tadeji Udovič Kovačič zlati violinski ključ.     
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