
 

Lara Oprešnik je z igranjem klavirja začela pri sedmih letih v razredu prof. Monike Vehovec v 

Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski Velenje. Hkrati je igrala tudi violino v razredu prof. Igorja 

Ulokina. Srednjo stopnjo je začela v razredu prof. Jožice Grebenšek in zaključila v razredu prof. 

Jerneje Grebenšek.  

Na svoji glasbeni poti je prejela številna 

priznanja in nagrade na državnem in 

mednarodnem nivoju. Leta 2010 je dosegla 

2. nagrado in zlato plaketo na tekmovanju 

»TEMSIG«. Večkrat je sodelovala na 

mednarodnem tekmovanju v Gorici in 

dosegla dve 2. nagradi (2008, 2009) in 3. 

nagrado (2010). V Gradežu je leta 2009 

prejela 3. nagrado. Na mednarodnem 

tekmovanju v Trstu si je priigrala dve 1. 

nagradi (2010, 2011). V letu 2011 je 

sodelovala v klavirskem duu z Mašo Kljun, 

s katero sta prejeli 2. nagrado in zlato 

plaketo na tekmovanju »TEMSIG«  ter v 

istem letu absolutno 1. nagrado na 

mednarodnem tekmovanju v Legnagu. 

Dvakrat se je udeležila mednarodnega 

tekmovanja »Aci Bertoncelj« in prejela 

absolutno 1. nagrado (2012) in 3. nagrado 

(2014). Leta 2013 je v sp. Idriji osvojila 2. 

nagrado. V Radljah ob Dravi je prejela 

absolutno zlato priznanje in posebno 

priznanje za obetavnega mladega pianista 

(2013) ter zlato priznanje in posebno 

priznanje za izvedbo lastne kompozicije 

(2014). Večkrat se je udeležila mednarodnega tekmovanja v Vidmu in dosegla dve 1. nagradi 

(2013, 2015) ter absolutno 1. nagrado (2014). Sodelovala  je v pihalnem triu s Klaro Kikec in Laro 

Ramšak, s katerima je dosegla 2. nagrado in zlato priznanje na tekmovanju TEMSIG (2015) ter v 

isti zasedbi osvojila tudi 1. nagrado na mednarodnem tekmovanju v Beogradu (2015).  

 

Leta 2010 je prejela naziv učenke leta Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje ter za nagrado 

igrala s simfoničnim orkestrom glasbene šole Velenje, 2. stavek Mozartovega koncerta v C – duru. 

V šol. letu 2016/17 je prejela naziv Dijakinja Umetniške gimnazije Velenje in prejela priznanje za 

posebne dosežke  Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje.  

 

Svoje znanje je izpopolnjevala pri prof. Milani Chernyavski,  Laszlu Baranyayu, Rubenu 

Dalibaltayanu, Jasminki Stančul, Sijavušu Gadžijevu, Olegu Marshevu, Nataschi Kudritskayi, Selmi 

Chicco, Aleksandru Serdarju, Riti Kinki in Lovru Pogoreliću. 

 

Trenutno je študentka 2. letnika Akademije za glasbo v razredu prof. Hinka Haasa. 

 
 


