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ZALA GORJAN

Zala Gorjan je svojo pot v Glasbeni šoli Koper začela leta 2014, v 

razredu Tinkare Marinac. Že zelo zgodaj je začela kazati izjemno 

zavzetost za učenje violine in je hitro napredovala. Kmalu je začela 

nastopati na številnih šolskih in izvenšolskih nastopih. Udeleževala se 

je raznih delavnic, poletnih šol in mojstrskih tečajev, kjer se je kalila kot 

glasbenica in izpopolnjevala svoje znanje iz violinske igre. V času 

šolanja se je udeležila tudi štirih mednarodnih in enega državnega 

tekmovanja (Svirel, Mednarodno violinistično in kitarsko tekmovanje 

v Poreču ter Temsig), od koder je prinesla tri srebrne in eno zlato 

plaketo ter prvo in drugo nagrado. Redno je sodelovala v različnih 

komornih skupinah, je tudi članica simfoničnega orkestra Vladimir 

Lovec.

Zala je vsestransko izjemna učenka, tako v osnovni šoli, kjer kot 

odličnjakinja niza uspehe na številnih tekmovanjih iz različnih 

predmetov, kot tudi na glasbenem področju. Poleg igranja violine Zala 

poje v pevskem zboru OŠ Koper in se intenzivno ukvarja s plesom, kjer 

prav tako dosega vidne rezultate.

Kljub številnim aktivnostim se je Zala v osmih letih veliko posvečala 

violini in glasbenemu udejstvovanju nasploh ter aktivno sodelovala 

pri dogodkih GŠ Koper. Z letošnjim letom zaključuje 8. razred violine in 

bo s samostojnim nastopom sklenila izobraževanje na GŠ Koper, svojo 

ljubezen do glasbe pa bo še naprej gojila z igranjem v orkestru.

S predanostjo glasbi, vestnim delom in vztrajnostjo je bila Zala vsa leta 

zgled mlajšim učencem violine ter zanesljiva članica komornih skupin 

in orkestra. S številnimi nastopi pa je redno bogatila tako šolske kot 

izvenšolske dogodke.

Za vse izkazano podeljuje Glasbena šola Koper Zali Gorjan zlati 

violinski ključ za leto 2021/2022.

Tatjana Jercog,
pomočnica ravnatelja
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