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 Jurij Štule 

je učenec 5. razreda trobente. Že v samem začetku šolanja je pokazal 

izredno zanimanje za glasbo in na svojem instrumentu hitro napredoval. 

Kljub mladosti in otroškemu nemiru se v svetu glasbenega izražanja odlično 

znajde. Zanima ga vse, kar je povezano z glasbo, tako je že tri leta član 

šolskega pihalnega orkestra, ki ga vodi Iztok Babnik, dve leti Jazz ansambla 

pod vodstvom Sama Turka ter dve leti mladinskega pihalnega orkestra KUD 

Karol Pahor Piran. S slednjim je uspešno nastopal tudi kot solist. Jurij ima za 

seboj veliko šolskih in izvenšolskih nastopov, nastopov na srečanjih aktiva 

trobil in tolkal, na občinskih prireditvah in še bi lahko naštevali. 

Letos se je udeležil regijskega tekmovanja trobil in dobil zlato priznanje ter 

uvrstitev na TEMSIG državno tekmovanje, kjer je prejel bronasto plaketo. 

Udeležil se je tudi mednarodnega tekmovanja SVIREL v Vipolžah in osvojil 

srebrno plaketo. V osnovni šoli je vseskozi uspešen in se tudi tam uspešno 

udeležuje raznih tekmovanj (matematike, logike, slovenščine …). Njegov 

šolski teden je zelo pester. Vsaj trikrat na teden ga starši pripeljejo v 

glasbeno šolo, a kljub temu najde čas tudi za druge aktivnosti, kot je recimo 

košarka.

Jurij Štule je s svojo ljubeznijo do glasbe in predanostjo glasbeni šoli že od 

samega začetka glasbenega izobraževanja ter izredno marljivim delom 

lahko vzor svojim vrstnikom, zato mu kolektiv Glasbene šole Koper - 

podružnice Piran podeljuje Zlati violinski ključ v šolskem letu 2016/17. 

Učitelj Valter Čondič

Za izjemne dosežke in predanost Glasbena šola Koper – podružnica 

Piran Juriju Štuletu v šolskem letu 2016/17 podeljuje zlati violinski 

ključ.
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