
ISKRENE ČESTITKE NAŠIMA UČENCEMA, 

NADARJENIMA MLADIMA GLASBENIKOMA, 

 

ANEJU GORENJAKU IN TINETU KAMNIKU 

 

  
 



 
Anej s svojim učiteljem Janezom Miklavžino  

in korepetitorko Petro Delopst 

 

V letošnjem šolskem letu je Anej učenec 6. razreda trobente. Njegov mentor 

je učitelj Janez Miklavžina, korepetitorka pa učiteljica Petra Delopst.  

5. februarja se je Anej udeležil predtekmovanja za uvrstitev na državno 

tekmovanje TEMSIG. Tekmovanje je bilo v glasbeni šoli Laško-Radeče (to 

tekmovanje TEMSIG je za določene instrumente na vsake tri leta). Letos je 

bilo 32 tekmovalcev, ki so se preizkušali v igranju trobente. 19 od le-teh se 

jih je uvrstilo naprej.  

21. februarja se je Anej s svojim 15-minutnim programom predstavil na 

tekmovanju »MEĐUNARODNO NATJECANJE MLADI PADOVEC 2020«. 

Osvojil je 1. nagrado in absolutno 1. mesto v svoji kategoriji. Prejel je 95 

točk, zlato priznanje in čudovito nagrado – 5-dnevni seminar pri prof. Marinu 

Zokiću, 1. trobentaču Zagrebške filharmonije.  

 



 
 

28. februarja se je udeležil tekmovanja v Beogradu »Međunarodno 

takmičenje Davorin Jenko 2020«. Sodniki so ga ocenili s 95,75 točkami. 

Prejel je zlato priznanje. 

4. marca ga je čakalo državno tekmovanje TEMSIG 2020. V svoji 

kategoriji, letnik 2005-2006 je Anej s strani treh sodnikov prejel 97,67 

točk, absolutno 1. mesto, zlato priznanje in 1. nagrado na državnem 

tekmovanju. 

Za vse te uspehe je potrebno vložiti veliko truda, dela, vztrajnosti, prostega 

časa. V tem času ga je imel Anej zelo malo. Od jutra do večera je pela 

njegova trobenta. 

Vsekakor se je tekmovalno obdobje za letos zaključilo. Čaka ga pa še precej 

velikih nastopov. 

 



 
 

Anejev profesor Janez Miklavžina je o svojem učencu in pouku z njim za 

nas/vas zapisal: 

Trobento na Glasbeni šoli Ravne Anej obiskuje že šesto leto. Vsa leta je 

izjemno uspešen učenec, saj ima največje število osvojenih ZLATIH 

priznanj. Ura trobente poteka sproščeno in je razdeljena na tri sklope, in 

sicer na začetku iz tonskih vaj (ogrevanja), nato igranja Etud in na koncu v 

tretjem sklopu so skladbe.  

V času tekmovanja se posvečava skladbam, tudi na korepeticijah (spremljava 

klavirja). Nastopi se vrstijo dva meseca vsak teden.  

Anej je pri tem zelo uspešen in z lahkoto prenaša vse napore, ki so prisotni. 

BRAVO, ANEJ! 

 



 
Fotografirala: Vera Trafela, Anejeva mama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TINE KAMNIK, učenec 4. a-razreda, je v letošnjem letu pod vodstvom prof. 

Aleksandra Kotnika, učitelja v Glasbeni šoli Ravne na Koroškem, dosegel 

odlične rezultate v igranju na evfonij. To je tenorsko glasbilo – bariton. 

 

 
 

6. 2. 2020 se je udeležil predtekmovanja v Glasbeni šoli Celje in napredoval 

na državno tekmovanje. 

21. 2. 2020 je na Mednarodnem tekmovanju učencev glasbenih šol »Mladi 

Padovec« Novi Marof na Hrvaškem osvojil 4. mesto. 

1. 3. 2020 je Tine na 17. Mednarodnem tekmovanju pihalcev in trobilcev 

»Davorin Jenko« v Beogradu v Srbiji osvojil odlično 2. mesto. 

10. marca 2020 je na državnem tekmovanju na Ptuju s 7. mestom osvojil 

srebrno priznanje. 



Tine je v svoje dosežke vložil veliko truda in časa, zato smo v 4. a zelo ponosni 

nanj.  

Čestitamo mu za vse dosežke in mu želimo še veliko uspehov. 

Tine naj še naprej pridno »trobi«, mi pa ga bomo spodbujali. 

 

Tinetove uspehe zapisala razredničarka: Milena Sinanovič 

 

 

Tine in Anej, VSI PREŽIHOVCI vama čestitamo za dosežene uspehe. 

Pohvale in stisk roke veljajo tudi vajinim glasbenim mentorjem in seveda 

staršem, ki vaju spremljajo na vseh poteh. 

 

Podatke zbrala in uredila: Vanja Benko, 

mentorica ŠNO in Anejeva razredničarka 

 


