
POHVALE 

 

Sandi Franko 

MAŠA JUDEŽ prejme POHVALO za prizadevno delo in osvojeno 2. in 3. nagrado 

na mednarodnem tekmovanju.           

 

Rado Kompan  

TINA MARTINČIČ prejme POHVALO za osvojeno prvo nagrado in 97 točk na 

mednarodnem tekmovanju Sirmium music fest.  

 

Ivana Orač 

ZALA LIPIČNIK BEGOVIĆ prejme POHVALO za prejeto drugo nagrado na 

mednarodnem tekmovanju Tartini competition 2022 in drugo nagrado na Online 

medunarodnem tekmovanju mladih glasbenikov Zagreb 2022 ter vztrajnost in 

vestno delo pri pouku violine. Pohvala je potrditev za dosedanjo 6-letno glasbeno 

pot in vzpodbuda za prihajajočo glasbeno pot. 

 

Marija Snežka Podpečan 

MATIJA HODNIK prejme POHVALO za doseženo 3. nagrado na tekmovanju  

North Competition Stockholm v disciplini klavir solo, za prizadevno delo vseh 6 

let in izjemen nastop na javnem zaključnem koncertu v Šentjerneju. 

 

Nikola Semić 

ZOJA KONČAR prejme POHVALO za prizadevno delo in odličen uspeh pri 

violini, izvrstno izvedene interne in izvenšolske nastope, za doseženo srebrno 

nagrado na tekmovanju Mladi violinisti v Ljubljani in 2. nagrado na mednarodnem 

tekmovanju violinistov v Palmanovi (Italija).   

 

Petra Slak 

LUKA BLAŽIČ prejme POHVALO za doživeto odigrano in odpeto vlogo v 

mjuziklu Mamma Mia ter za vestno in ustvarjalno delo v pevskem zboru. 

 

JURIJ DOVIĆ prejme POHVALO za doživeto odigrano in odpeto vlogo v mjuziklu 

Mamma Mia ter za vestno in ustvarjalno delo v pevskem zboru. 

 

MAŠA KAPL prejme POHVALO za doživeto odigrano in odpeto vlogo v mjuziklu 

Mamma Mia ter za vestno in ustvarjalno delo v pevskem zboru. 

 

NIKA KINCL SKUBE prejme POHVALO za doživeto odigrano in odpeto vlogo v 

mjuziklu Mamma Mia ter za vestno in ustvarjalno delo v pevskem zboru. 

 

ZOJA MAKSL prejme POHVALO za doživeto odigrano in odpeto vlogo v 

mjuziklu Mamma Mia ter za vestno in ustvarjalno delo v pevskem zboru. 

 

 

 

 



 

JANA MALENŠEK prejme POHVALO za doživeto odigrano in odpeto vlogo v 

mjuziklu Mamma Mia ter za vestno in ustvarjalno delo v pevskem zboru. 

 

KATJA MOLAN prejme POHVALO za doživeto odigrano in odpeto vlogo v 

mjuziklu Mamma Mia ter za vestno in ustvarjalno delo v pevskem zboru.  

 

JULIJ OGULIN prejme POHVALO za doživeto odigrano in odpeto vlogo v 

mjuziklu Mamma Mia ter za vestno in ustvarjalno delo v pevskem zboru. 

 

NAJA RANGUS prejme POHVALO za doživeto odigrano in odpeto vlogo v 

mjuziklu Mamma Mia ter za vestno in ustvarjalno delo v pevskem zboru. 

 

ENEJ RANGUS prejme POHVALO za doživeto odigrano in odpeto vlogo v 

mjuziklu Mamma Mia ter za vestno in ustvarjalno delo v pevskem zboru. 

 

JERNEJ SLAK prejme POHVALO za doživeto odigrano in odpeto vlogo v Muziklu 

mjuziklu Mia ter za vestno in ustvarjalno delo v pevskem zboru. 

 

AŠA AKOSHIA SLAPNIK prejme POHVALO za doživeto odigrano in odpeto 

vlogo v mjuziklu Mamma Mia ter za vestno in ustvarjalno delo v pevskem zboru. 

 

LARA ŠETINA prejme POHVALO za doživeto odigrano in odpeto vlogo v 

mjuziklu Mamma Mia ter za vestno in ustvarjalno delo v pevskem zboru. 

 

LUCIJA ŠKODA prejme POHVALO za doživeto odigrano in odpeto vlogo v 

mjuziklu Mamma Mia ter za vestno in ustvarjalno delo v pevskem zboru. 

 

EVA ŽAGAR prejme POHVALO za doživeto odigrano in odpeto vlogo v mjuziklu 

Mamma Mia ter za vestno in ustvarjalno delo v pevskem zboru. 

 

Katarina Štefanič Rožanec 

MAKS CETINA prejme POHVALO za celoletno vestno in vztrajno delo na 

glasbenem področju. Pohvala je rezultat številnih javnih in šolskih nastopov, 

nadpovprečnega truda pri promociji harmonike ter zahvala za vztrajnost in 

sodelovanje v Harmonikarski komorni skupini Glasbene šole Novo mesto. Pohvala 

je tudi potrditev za dosedanjo 6-letno glasbeno pot in vzpodbuda za prihajajoče 

glasbene podvige. 

 

JURE ROŽANEC prejme POHVALO za celoletno vestno in vztrajno delo na 

glasbenem področju. Pohvala je rezultat številnih javnih in šolskih nastopov,  ter 

zahvala za vztrajnost in sodelovanje v Harmonikarski komorni skupini Glasbene šole 

Novo mesto ter mlajši komorni skupini MiniOni. Nenazadnje pa je del omenjene 

pohvale potrditev za vse dosedanje in vzpodbuda za prihajajoče glasbene podvige. 

 

 

 



Miro Tomšič  

NEJC KOTNIK prejme POHVALO za trud in predanost, igranje in javno 

nastopanje v simfoničnem orkestru, pihalnem orkestru, tolkalni skupini, kitarskem 

orkestru in komorni skupini diatoničnih harmonik. 

 

 

 

NAGRADE 

 
Ana Arh  

MANCA MEŠTRIČ prejme NAGRADO za pozitiven pristop na urah violončela, 

za njen neumoren trud in energijo, ki jo prenaša na poslušalce tako v učilnici kot 

na odru. V letošnjem šolskem letu se je priključila simfoničnemu orkestru in se 

udeležila seminarja pri prof. Gal Faganelu. Zopet je naredila korak k zrelejšemu 

doživljanju in poustvarjanju, s svojo muzikalnostjo je osvojila srca poslušalcev na 

nastopih kot tudi komisije na 1. slovenskem tekmovanju Mladi violončelist, kjer je 

prejela diplomo Zlati violončelist, 2. nagrado in posebno nagrado za izvedbo Chr. 

Bacha. Na istem tekmovanju si je na zaključnem koncertu nagrajencev priigrala 

glavno nagrado – karbonski kovček za violončelo. V letošnjem letu je izbrana za 

naj učenko glasbene šole.   

 

ŽIVA TOMAŽIČ prejme NAGRADO za izjemen napredek v letošnjem šolskem 

letu. Potrpežljivost, volja in pozitiven pristop do novega so se ji obrestovali 

predvsem v obliki lepo izvedenih nastopov in zelo uspešni udeleži na 1. slovenskem 

tekmovanju Mladi violončelist, kjer je prejela diplomo Zlati violončelist in 3. 

nagrado. Konec junija se bo udeležila mednarodnega tekmovanja Ars nova v Trstu, 

za katerega že pripravlja nov repertoar. 

 

Vesna Belić  

PATRICIJA KOCET GRIL prejme NAGRADO za vestno in uspešno delo v 

šolskem letu 2021/22 in osvojeno 1. nagrado na VI. INTERNATIONAL 

SIRMIUM MUSIC FESTU v Sremski Mitrovici. Nagrada je potrditev za vztrajnost 

in velik muzikalni napredek ter vzpodbuda za nove uspehe v prihodnje. 

 

IZA SIMONA UDOVČ prejme NAGRADO za vestno in uspešno delo v šolskem 

letu 2021/22, osvojeno 2. nagrado na tekmovanju Temsig in 1. nagrado na VI. 

INTERNATIONAL SIRMIUM MUSIC FESTU v Sremski Mitrovici ter 1. mesto in 

1. nagrado na  mednarodnem tekmovanju ARS NOVA v Trstu. Nagrada je 

potrditev za vztrajnost in velik muzikalni napredek ter vzpodbuda za nove uspehe 

v prihodnje. 

 

LILA ŽNIDARČIČ prejme NAGRADO za vestno in uspešno delo v šolskem letu 

2021/22, osvojeno 1. nagrado na Tekmovanju mladih flavtistov v Šabcu in 2. 

nagrado na VI. INTERNATIONAL SIRMIUM MUSIC FESTU v Sremski Mitrovici 

ter 2. nagrado in 2. mesto na mednarodnem tekmovanju ARS NOVA v Trstu. 



Nagrada je potrditev za vztrajnost in velik muzikalni napredek ter vzpodbuda za 

nove uspehe v prihodnje.   

 

Petra Božič  

SOFIJA SCHUSTER prejme NAGRADO za izjemen tehnični napredek v tem 

šolskem letu, izvrstne tekmovalne dosežke, lepo izpeljane nastope in marljivost, ki 

jo je krasila celo šolsko leto. 

 

ANABELA ŠINCEK prejme NAGRADO za  izvrsten uspeh na tekmovanju Mladih 

violinistov v Ljubljani - zlata plaketa, lepo izvedene nastope ter tehnični, muzikalni 

in odrski napredek, ki ga je pokazala v tem šolskem letu. 

 

ANGELIKA UMEK prejme NAGRADO za izvrstne dosežke na tekmovanjih, 

muzikalno prepričljive nastope in celosten napredek v tem šolskem letu. 

 

Damjan Brcar, Sabina Šoštarec 

MATIJA FORJAN prejme NAGRADO za prizadevno delo in odlične uspehe pri 

tekmovanjih v disciplini solfeggio in klavir: za dosežene tri zlate plakete v vseh treh 

disciplinah in dva absolutna prva mesta na 4. mednarodnem tekmovanju Maribor 

2022 ONLINE ter za bronasto plaketo na državnem tekmovanju TEMSIG, izvrstno 

izvedene interne in izvenšolske nastope, odlično korepetiranje učencev in igranje v 

jazz kvartetu. V letošnjem letu je izbran za naj učenca glasbene šole. 

 

Sandi Franko  

ULA SELAK prejme NAGRADO za prizadevno delo in osvojeno 1. in 2. nagrado 

na mednarodnem tekmovanju. 

 

Anja Jazbec 

ZOE HERIC ZAGRLJAČA prejme NAGRADO za prizadevno delo, izvrstno 

izvedene interne nastope, doseženo zlato plaketo na državnem tekmovanju 

TEMSIG in 1. nagrado na mednarodnem tekmovanju Sirmium Music Fest v 

Sremski Mitrovici, Srbija. 

 

LENART KUPLJENIK prejme NAGRADO za prizadevno delo, izvrstno izvedene 

interne in javne nastope, doseženo zlato plaketo na državnem tekmovanju TEMSIG 

in posebno priznanje za najboljšo izvedbo obvezne skladbe, 1. nagrado in 1. mesto 

- Laureat na mednarodnem tekmovanju Davorin Jenko v Beogradu, Srbija, 1. 

nagrado na mednarodnem tekmovanju Sirmium Music Fest v Sremski Mitrovici, 

Srbija. Lenart je v letošnjem šolskem letu dobitnik Krkine nagrade – Krkin talent 

leta in izbran za naj učenca glasbene šole. 

 

AJDA RECELJ prejme NAGRADO za prizadevno delo, izvrstno izvedene interne 

nastope, doseženo zlato plaketo na državen tekmovanju TEMSIG in 1. nagrado na 

mednarodnem tekmovanju Sirmium Music Fest v Sremski Mitrovici, Srbija. 

 

 

 



Rado Kompan  

NEŽA MARTINČIČ prejme NAGRADO za osvojeno srebrno plaketo in 93,67 

točk na državnem tekmovanju TEMSIG, za osvojeno tretjo nagrado in 86,33 točke 

na mednarodnem tekmovanju PamusFlow ter prvo nagrado in osvojenih 97,4 točk 

na mednarodnem tekmovanju Sirmium music fest. 

 

LEJA STRGAR prejme NAGRADO za osvojeno zlato plaketo in 96 točk na 

državnem tekmovanju TEMSIG, za osvojeno tretjo nagrado in 87 točke na 

mednarodnem tekmovanju PamusFlow ter prvo nagrado ter osvojenih 96,8 točk 

na mednarodnem tekmovanju Sirmium music fest. 

 

Sebastjan Podlesnik 

VID DOVIĆ prejme NAGRADO za uspešno opravljen sprejemni preizkus na 

KGBL Ljubljana – smer Jazz, številne interne in javne nastope v okviru glasbene 

šole in izven nje, tako pri predmetu violončelo kot tudi pri predmetu kontrabas, 

sodelovanje z godalnim orkestrom in v večih komornih skupinah v okviru šolanja 

na GŠ Marjana Kozine Novo mesto. 

 

Jožica Prus 

LARA HUDOKLIN prejme NAGRADO za prizadevno delo, muzikalno dovršene 

interne in javne nastope ter izjemna dosežka na mednarodnem tekmovanju- zlato 

nagrado in tretje mesto v 4. kategoriji na Koroškem klavirskem tekmovanju 2022 

v Radljah ob Dravi ter zlato in posebno nagrado Masterclass pri prof. Nenadu 

Kačarju na Mednarodnem tekmovanju mladih glasbenikov, Zagreb 2022.  

 

Miro Saje 

URBAN MOHORKO prejme NAGRADO za marljivo delo in osvojeno 1. nagrado 

na mednarodnem tekmovanju v Pančevu.  

 

VERONIKA FRANČIŠKA POVŠE prejme NAGRADO za marljivo delo in 

osvojeno 1. nagrado na mednarodnem tekmovanju v Pančevu.  

ARNE TRAJKOVSKI prejme NAGRADO za marljivo delo in osvojeni 1. nagradi 

na mednarodnih tekmovanjih v Pančevu in Zemunu. 

VID TRAJKOVSKI prejme NAGRADO za marljivo delo in osvojeni 1. nagradi na 

mednarodnih tekmovanjih v Pančevu in Zemunu. 

Anton Sotošek 

GAŠPER RANGUS prejme NAGRADO za aktivno nastopanje in uspešno 

sodelovanje ter osvojeno srebrno plaketo na državnem tekmovanju TEMSIG 2022. 

 

Rok Šincek  

KARMEN ŠINCEK prejme NAGRADO za zlato plaketo na državnem tekmovanju 

TEMSIG in 1. nagrado na mednarodnem tekmovanju Sirmium Music Fest. 

 

 

 



 

Irena Yebuah Tiran 

MAJA TOMIĆ prejme NAGRADO za bronasto plaketo na državnem tekmovanju 

mladih glasbenikov Slovenije ter za odlično interpretacijo vloge Daisy v dramski 

predstavi Veliki Gatsby, ki so jo dijaki Gimnazije uprizorili na deskah Anton 

Podbevšek Teatra. 

 

EMA STAREŠINIČ prejme NAGRADO za srebrno plaketo na državnem 

tekmovanju mladih glasbenikov Slovenije, za bronasto nagrado na mednarodnem 

pevskem tekmovanju Musica Gorititensis, za več javnih nstopov  ter predano delo 

pri pouku petja. 

 

 


