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Gregor je pričel svoje glasbeno šolanje pri Jasni Jerman nato pa kmalu nadaljeval in 
zaključil sedem razredov klavirja pri Selmi Chicco. Na svoji glasbeni poti se je izkazal 
kot uspešen, nadarjen, prizadeven in odličen učenec. Redno je igral na številnih 
internih in javnih nastopih ter dvakrat uspešno sodeloval na Regijskem tekmovanju 
mladih pianistov Primorske, kjer je prejel srebrno priznanje. Njegovo glasbeno 
podajanje je s pridobljenim znanjem iz leta v leto postajalo bolj bogato in suvereno, 
naravni otroški muzikalni čut pa se je skozi leta razvil v pravo umetniško podajanje.

Vse svoje dojemanje in občutenje glasbe pa je Gregor najlažje in najbolj resnično 
izrazil s svojim glasom. Najprej nezavedno, še kot otrok, v glavnih pevskih vlogah 
lutkovnih uprizoritev, nato kot fantič v otroškem pevskem zboru in nazadnje kot 
mladenič v Mladinskem pevskem zboru Glasbene šole Koper. Dirigentka Maja 
Cilenšek ga je naučila osnov vokalne tehnike ter mu privzgojila estetska merila v 
odnosu do vokalne glasbe, kar je neprecenljiva dota za vsakega mladega pevca. 
Poleg izjemnih glasbenih sposobnosti, ki so botrovale njegovi intonančni in ritmični 
brezhibnosti, je zaradi lepe barve glasu in izredne marljivosti kmalu postal eden 
vodilnih pevcev zbora. Že zelo zgodaj je bil sposoben analitičnega glasbenega 
mišljenja, od malega pa ga je odlikovala tudi povsem naravna občutljivost za zvok in 
vse njegove nianse. Gregor je v času svojega petja v zboru izvedel številne solistične 
parte skladb. Kljub temu da med svojimi vrstniki ni želel vzbujati pozornosti, je s 
svojo muzikalnostjo in občutkom za estetiko na vsakem nastopu blestel. 
Občudovanje in naklonjenost je žel tako med pevci kot med učitelji. V času, ko je bil 
član zbora, je zbor dosegel vrsto odličnih nagrad na domačih in mednarodnih 
tekmovanjih. 

Ob vpisu na Gimnazijo Koper je bil sprejet tudi na pevski oddelek GŠ Koper v razred 
prof. Tanje Grlica. Z odličnim glasbenim predznanjem je kot pevec izrazil svoj talent 
v največji meri. Zelo dojemljiv za občutenje najmanjših različic v tvorbi glasu je 
vokalno-tehnično hitro napredoval in povečal svojo izpovedno moč. Z 
blagozvočnim tenorskim glasom je navduševal na mnogih javnih nastopih in 
srečanjih pevcev. Vabljen je na pomembne prireditve, ki jih organizirajo Gimnazija 
Koper in Občina Koper. Pel je na božično-novoletnem koncertu Pihalnega orkestra 
Koper in na srečanju članov dobrodelne organizacije LIONS. Tudi v času študija 
petja je z veseljem občasno sodeloval kot solist v MePZ GŠ Koper Maje Cilenšek in 
kot zborovski pevec v pevskem zboru Gimnazije Koper pod vodstvom Ambroža 
Čopija.

Gregor Ravnik

ZLATI VIOLINSKI KL  UČ
za šolsko leto 2011/2012

prejme

PRIZNANJE GLASBENE ŠOLE KOPER



ravnatelj GŠ Koper,
Iztok Babnik

pomočnica ravnatelja, 
Vanja Gregorič

Zdi se neverjetno, ampak posebne občutke, ki jih v človeku lahko zbudi samo 
pesem, je možno opisati tudi s številkami:
Leta 2010 se je Gregor udeležil državnega tekmovanja, kjer je na regijskem in 
državnem nivoju dosegel zlato priznanje in posebno nagrado za obetavnega pevca 
v 1.A kategoriji.
Leta 2011 je navdušil na mednarodnem tekmovanju v Herceg Novem in dosegel 
100 točk ter posebno nagrado za obetavnega mladega pevca.
Decembra istega leta je na 9. mednarodnem tekmovanju solopevcev »Lazar 
Jovanović« prav tako dosegel visoko priznanje – 4. mesto in 1. nagrado. S tem si je 
prislužil tudi oder na nastopu nagrajencev mednarodnih tekmovanj ZPGŠ v 
Kostanjevici.

Gregor je poseben fant in glasbenik. Vsestransko aktiven, marljiv, dosleden, 
izredno natančen, deloven in vesten. Vesel je vsakega uspeha, a se takoj zažene v 
odkrivanje novega in boljšega. Vedno je razpoložen in nasmejan. Zanj je petje čisti 
užitek…

V naslednjem šolskem letu bo študiral medicino na Ljubljanski univerzi in 
nadaljeval pevsko šolanje na srednji stopnji v Kopru - ker je tu doma, ker so tu 
njegovi ljudje in ker zaupa svojim profesorjem. Meni, da so mu veliko dali, verjetno 
pa se ne zaveda, koliko lepih trenutkov jim je sam podaril. 


