ZLATI VIOLINSKI KL UČ
za šolsko leto 2009/2010
prejme

Rok Markežič
Rok Markežič se je na Glasbeno šolo Koper vpisal pred šestimi leti z željo, da bi se učil
pozavno. Prihaja iz Marezig, kjer je pred tem v okviru godbeniške šole že igral
tenorsko tubo. Takrat še nisem vedel, da sem sprejel učenca, ki je nadvse odgovoren,
natančen, zanesljiv, predvsem pa želi v vsaki stvari najti bistvo in se »bori do konca«.
V teh letih je Rok Markežič sodeloval v Pihalnem orkestru Marezige, v big bandu
Hrošči, v Kvartetu pozavn umetniške gimnazije Koper, Trobilnem triu umetniške
gimnazije Koper in s tenorsko tubo požrtvovalno pomagal pri nastopih v Pihalnem
orkestru GŠ Koper. Pri svojem delu s pozavno je kljub vsem obveznostim z vso
resnostjo zelo marljivo napredoval, opravil vse izpite na GŠ z odliko, obenem pa je z
razrednimi izpiti opravil z odliko tudi vse štiri letnike pozavne na umetniški gimnaziji
Koper.
Vse to je zmogel kot dijak splošne gimnazije, kjer kot letošnji maturant tudi dosega
najvišje uspehe. Rad bi poudaril, da svoje znanje tudi nesebično deli s tistimi, ki niso
najbolj vešči, na primer v matematiki, in je vedno pripravljen pomagati svojim
vrstnikom z vso potrpežljivostjo.
Udeleževal se je tudi tekmovanj s pozavno in posegal po najvišjih mestih. Kot solist je
leta 2008 na Temsigu prejel 1. nagrado. Sodeloval je tudi v komornih skupinah: v
trobilnem triu umetniške gimnazije Koper so pod mentorstvom profesorja Tomaža
Bukovca leta 2007 na Temsigu prejeli srebrno plaketo in posebno nagrado za
najboljše izvedeno delo slovenskega avtorja; leta 2010 pa so v kvartetu pozavn
umetniške gimnazije Koper na Temsigu prejeli 2. nagrado in bronasto plaketo.
Nastopal je tudi na številnih izvenšolskih nastopih, prireditvah, otvoritvah in povsod
drugod na odprtem, kjer so trobila še posebej zaželena.
Vse to pove, kako zelo sposoben in vesten je Rok Markežič in zanesljivo vem, da bo
takšen tudi v prihodnje. Česar se bo v življenju lotil, bo opravil z največjo
odgovornostjo. Takšen učenec je največja nagrada in sreča za učitelja, zato
predlagam, da Rok Markežič ob zaključku glasbenega šolanja prejme priznanje GŠ
Koper − Zlati violinski ključ.
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