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Nika Lucija Frank 

se je violine začela učiti s petimi leti v razredu profesorice Tinkare Marinac. 

Že zelo zgodaj je pokazala veliko zavzetost in discipliniranost, kar je 

pripomoglo k njenemu hitremu napredovanju. Kmalu je začela nastopati 

na številnih šolskih in izvenšolskih nastopih, v tretjem razredu je postala 

članica šolskega orkestra, s katerim je redno sodelovala na vseh nastopih in 

revijah. Tri leta se je učila klavirja v razredu profesorice Nives Pavlič. 
Udeležila se je tudi nekaterih tekmovanj ter nanizala naslednje uspešne 

rezultate:

 - leta 2010 mednarodno tekmovanje Paolo Spincich v Trstu, 
   92 točk, 2. nagrada,
 - leta 2015 mednarodno tekmovanje Mladi virtuozi - Etide i skale 
   v Zagrebu, 2. nagrada,
 - leta 2015 Regijsko tekmovanje mladih glasbenikov v Postojni, 
   zlato priznanje,
 - leta 2015 TEMSIG Postojna, srebrna plaketa,
 - leta 2015 SVIREL, 97 točk, zlato priznanje in posebna nagrada.

V letošnjem šolskem letu je zaigrala tudi v vseslovenskem simfoničnem 

orkestru, ki je ob 200-letnici glasbenega šolstva na Slovenskem novembra 

2016 nastopil v okviru osrednje prireditve v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Nika Lucija je dejavna tudi v več komornih sestavih. V šolskem letu 

2015/2016 je tako igrala v treh komornih skupinah, in sicer v dveh violinskih 

kvartetih in triu, v šolskem letu 2016/2017 pa v godalnem ansamblu in Triu 

Vivace. Priložnostno je nastopila še z več komornimi sestavi. Vse to je z 

veliko mero odgovornosti in zrelosti spretno usklajevala z osnovno šolo, 

kjer je prav tako vsa leta odlična učenka in kjer je prav tako pustila svojo 

glasbeno sled v šolskem pevskem zboru. Za seboj ima dva samostojna 

nastopa, letos poleg svojega še z godalnim ansamblom. Ljubezen do glasbe 

jo je gnala, da se je vsa ta leta udeleževala raznih poletnih šol in mojstrskih 

tečajev, kjer je nadgrajevala svoje znanje. Je zgledna in zanesljiva učenka, ki 

je svojim udejstvovanjem popestrila številne dogodke na glasbeni šoli 

Koper in tudi širše.

Učiteljica Tinkara Marinac



Iztok Babnik,
ravnatelj GŠ Koper

Tatjana Jercog,
pomočnica ravnatelja

Trio Vivace

Trio Vivace je nastal na pobudo skladatelja Bojana Glavine ob predstavitvi 

njegovih del za klarinet, violino in klavir na Klavirskih dnevih v Laškem leta 

2013 v organizaciji Društva klavirskih pedagogov Epta-Slovenije. Daša si je 

zaželela, da bi igrala s svojo sošolko, izjemno violinistko Niko Lucijo iz 

razreda Tinkare Marinac, v druščino pa smo povabili še leto starejšega 

nadarjenega klarinetista Jana Maleja iz razreda Boruta Vatovca. Njihovi prvi 

nastopi so z zavzetim muziciranjem takoj očarali občinstvo. Kljub številnim 

aktivnostim so vsi trije mladi glasbeniki v triu začutili poseben izziv in 

nadaljevali z delom tudi naslednje šolsko leto, ko so pripravili svoj zaključni 

koncert. V lanskem šolskem letu so posneli svoj CD, štiri skladbe pa so 

posneli tudi na Radiu Koper, ki so bile predvajane v sklopu oddaj za mlade 

glasbenike. Nastopili so na lanskem zaključnem koncertu Glasbene šole 

Koper in številnih razrednih, šolskih in izvenšolskih nastopih. 

Trio Vivace v zasedbi Nika Lucija Frank - violina, Jan Malej - klarinet in Daša 

Sedmak - klavir izvaja glasbo kvalitetno, očarljivo in mladostno zagnano in 

si za zgled presežnih uspehov zasluži najvišje priznanje Glasbene šole Koper 

- zlati violinski ključ.

Mentorica Nuša Gregorič

Za izjemne dosežke in predanost Glasbena šola Koper Niki Luciji Frank 

v šolskem letu 2016/17 podeljuje zlati violinski ključ.
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