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Nika Gačnik 

obiskuje pouk violine v razredu profesorice Sonje Horvat šesto leto. Že v 
samem začetku šolanja je pokazala izredno zanimanje za vse, kar je 
povezano z glasbo. Rada je igrala, pela, improvizirala, prirejala že napisane 
skladbe in dodajala nove glasove.

Nika je pri svojem instrumentu zelo hitro napredovala, preigrala je veliko 
število skladb, koncertov ter etud, razvila je absoluten posluh in pridobila 
izreden glasbeni spomin.

Kmalu je začela skladati. Svoji skladbi Mavrična fantazija in Niks je 
predstavila na tekmovanju. 

Nika je pela tudi v otroškem pevskem zboru, ki ga je vodila profesorica 
Kristina Babič in je že nekaj let stalna članica ustvarjalne skupine Etnotok, ki 
jo vodi profesorica Mirjana Gvozdenac. Letos je igrala tudi v Simfoničnem 
orkestru »Vladimir Lovec« in v različnih komornih sestavih. 

Svojo predanost glasbi je dokazala na številnih šolskih in izvenšolskih 
nastopih, sodelovala je na različnih dobrodelnih prireditvah, nastopila je na 
zaključnih koncertih šole, revijah, razstavah, osnovnih šolah ter se udeležila 
številnih tekmovanjih.

Leta 2012 se je prvič udeležila regijskega tekmovanja, kjer je zasedla
1. mesto, zlato priznanje ter posebno priznanje za najvišje število doseženo 
točk v kategoriji, nato se je udeležila mednarodnega tekmovanja Giovani 
Musicisti Citta di Treviso, kjer je prejela 2. nagrado.

Leto kasneje je na tekmovanje Leona Pfeiferja v Ljubljani prejela 1. nagrado 
in na mednarodnem tekmovanju Tartini zlato priznanje.

Leta 2015 je ponovno na regijskem tekmovanju ZPGŠ dosegla 1. mesto, 
zlato priznanje ter posebno priznanje za najvišje število doseženo točk v 
kategoriji ter zlato priznanje na državnem tekmovanju.
Tudi letos se udeležila Regijskega tekmovanja mladih glasbenikov 
Primorske, kjer je prejela zlato priznanje za 97 točk. 

Učiteljica Sonja Horvat 

Za izjemne dosežke in predanost Glasbena šola Koper - podružnica 
Izola Niki Gačnik v šolskem letu 2016/17 podeljuje zlati violinski ključ. 
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