
 
REZULTATI AVDICIJE ZA SOLISTIČNE NASTOPE Z ORKESTRI V SEZONI 2020/2021 

 
Strokovna žirija je kandidate ocenjevala z ocenami od 50 do 100 in pri tem upoštevala naslednje kriterije: 
tehnično – profesionalno raven in spominsko zanesljivost ter predvsem muzikalno prepričljivost in celotni 

umetniški vtis. Člani komisije svojih študentov niso ocenjevali. Žirija je na podlagi povprečnih ocen razvrstila 
kandidate ter soglasno sklenila, da objavi vrstni red prvih dvajsetih. 

 

1. Urban STANIČ, klavir 
2. Vikror RADIĆ, klavir 
3. Urška GUTNIK, violina  
4. Anže RUPNIK, klavir 
5. Matija RAIČEVIĆ, klarinet  
6. Daniel ŠIMEK, harmonika  
7. Rebeka PREGELJ, sopran  
8. Stefan PAJANOVIĆ, klavir  
9. Sebastijan BUDA, rog  
10. Lara RAMŠAK, klarinet  
11. Katarina KRALJ, violina 
12. Žiga LAKNER, kontratenor  
13. Vid JELENC, trobenta 
14. Sara ŽUVELA, sopran 
15. Lara HRASTNIK, harfa 
16. Barbara SPITAL, flavta  
17. Jana RUMPF, flavta 
18. Gašper OKORN, Sebastijan BUDA, Blaž OGRIČ in Petar KŠENEK, kvartet rogov 
19. Ita NAGODE, saksofon 
20. Sara BRIŠKI CIRMAN, mezzosopran 

 
 
 

Strokovna žirija ugotavlja, da je večina kandidatov pokazala izjemno pripravljenost in visoko raven znanja. 
Prav tako ugotavlja zgledno sodelovanje redno zaposlenih korepetitorjev in zunanjih sodelavcev. 

 
Ker dokončno število mest za soliste v Koncertnem abonmaju 2020/2021 še ni znano, v tem trenutku števila 

sprejetih kandidatov ne moremo objaviti. Solisti bodo v programe posameznih koncertov uvrščeni po točkovni 
lestvici takoj, ko jih bodo potrdili tudi vsi orkestri. 

 



 
 
 

Kandidate bo ocenjevala strokovna komisija, sestavljena iz predavateljev oddelkov za dirigiranje, petje, 
inštrumente s tipkami, godala in druge inštrumente s strunami, pihala, trobila in tolkala, staro ter sakralno 

glasbo. 
 

 
Člani komisije: 

 
izr. prof. Renata Bauer, 

doc. Žiga Brank, 
prof. Pia Brodnik, 

doc. Marko Hribernik, 
izr. prof. Barbara Jernejčič Fürst, 

prof. Vasilij Meljnikov, 
prof. Egon Mihajlović, 

prof. Vladimir Mlinarić, 
prof. Mario Perestegi, 

prof. dr. Karolina Šantl Zupan in 
izr. prof. Dario Teskera. 

 
 

prof. mag. Matjaž Drevenšek, 
prodekan za umetniško dejavnost 

 
 

Ljubljana, 17. september 2020 


