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Dragi Tim,

štel si sedem let, ko si vstopil v učilnico s ''skrivnim'' prehodom skozi 

dvorišče. Slabih 3000 dni, 432 tednov, 96 mesecev ali skoraj polnih 8 let je, ko 

zaključuješ šolanje na Glasbeni šoli Izola. Delovne navade, vztrajnost, trma in 

volja so razlog za konstantno napredovanje pri pozavni, kar te je tudi privedlo 

do odločitve, da se v letošnjem letu, po opravljenem sprejemnem preizkusu, 

vpišeš na umetniško gimnazijo Koper.

Kljub vsem razdaljam, logističnim podvigom med Šmarjem, Sečovljami in 

Izolo ter usklajevanju obšolskih dejavnosti ni bilo izgovorov, da ne bi bilo 

volje in časa še za šolski pihalni orkester, kasneje za orkester Občine Izola in 

za kvartet pozavn. 
Za izziv si si zadal cilj, da se boš v vsakem šolskem letu udeležil vsaj enega 

tekmovanja. Nanizal si lepo zbirko dosežkov, ki so pripomogli, da si bliskovito 

napredoval iz leta v leto. Naj ti bo to le spodbuda ali opomnik, da le s 

pridnostjo, vestnostjo in odločnostjo lahko dosežemo cilje, ki si jih zadamo. 

Izkoristi navidezno počasnost in statičnost ter miren in tih značaj kot element 

presenečenja, bodisi ko boš muziciral na odrih ali pa če boš nekoč »veterinar, 

ki igra pozavno« - kot si sam omenil v intervjuju.
Katero koli pot boš izbral, naj bo tudi pozavna tvoja spremljevalka.

»Krivci« za večvrstično kronologijo smo:
   - Kristina Babič in Maja Cilenšek, učiteljici NGL ter SFG
   - Andraž Cencič, mentor kvarteta pozavn (in nadomestni učitelj)
   - Nelfi Paliska, korepetitor 
   - Mirko Orlač, (m)učitelj pozavne in pihalnega orkestra

   - 20. REGIJSKO TEKMOVANJE MLADIH GLASBENIKOV PRIMORSKE 2017,  

     kat. 1. b, zlato priznanje in 90 točk;

   - 46. TEKMOVANJE MLADIH GLASBENIKOV REPUBLIKE SLOVENIJE 2017, 

     kat. 1. b, srebrna plaketa (90 točk) in 3. nagrada;

   - 15. MEDNARODNO TEKMOVANJE MLADIH GLASBENIKOV 

     »DAVORIN JENKO« 2018, Beograd (Srbija), kategorija A, 2. nagrada, 

     srebrno priznanje (94,25 točk), 3. mesto;

   - SNEMANJE V STUDIU HENDRIX RADIA KOPER, 7. marca 2018. 

     Program: H. A. VanderCook: Ruby; A. Crepin: Balade en Perigord;



Iztok Babnik,
ravnatelj GŠ Koper

Mirko Orlač,
pomočnik ravnatelja

Koper, 18. junija 2020

   - Članek v Primorskih novicah ter oddaja Mladi primorski talenti 

     na Radiu Koper, 5. aprila 2018;

   - MEDNARODNO TEKMOVANJE TROBILCEV 2019, Glasbena šola 

     Varaždin (Hrvaška), kategorija C, II. nagrada (92,67 točke), 4. - 6. mesto;

   - 23. PREDTEKMOVANJE MLADIH GLASBENIKOV REPUBLIKE SLOVENIJE 

     2020, kat. 1. c - priznanje za prehod na državno tekmovanje;

   - 49. TEKMOVANJE MLADIH GLASBENIKOV REPUBLIKE SLOVENIJE 2020, 

     kat. 1. c, bronasta plaketa in 88,33 točke.

Mirko Orlač

Za izjemne dosežke in predanost Glasbena šola Koper Timu Sabadinu 
v šolskem letu 2019/20 podeljuje zlati violinski ključ.  
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