
 
 
 
Ulica Otona Župančiča 1  
Telefon: 07/ 30 61 392 
www.zik-crnomelj.eu  
E-mail: glas.mladih@zik-crnomelj.si  

Datum: 24. november 2013                                                                                                                          
BIL JE GLAS MLADIH 2013 
 
Glas mladih 2013 je upravičil svoj status enega največjih in najstarejših festivalov za  mlade 
neuveljavljene glasbenike v Sloveniji. 
 
V petek, 22. 11. in v soboto, 23. 11. 2013, je bila dvorana Kulturnega doma Črnomelj polna dobre 
glasbe željnih obiskovalcev. Na petkovem osnovnošolskem glasu mladih 2013 se je predstavilo 
trinajst glasbenih točk glasbenikov starih med 10 in 15 let. Sobotni večer pa je bil namenjen osmim 
pevcem od 15 do 30 let starosti in štirim glasbenim skupinam. Kot je v navadi festivala, je pri izbiri 
najboljših sodelovalo občinstvo in strokovna komisija v sestavi:  
 
- Alenka Gotar, operna in pop-operna pevka, profesorica petja, 
- Miha Guštin – Gušti, glasbenik, 
- Zmago Šmon, glasbeni producent,  
- Rudi Vlašič, glasbeni novinar in 
- Jernej Zajc, organizator Schengenfesta.  
Ocene strokovne komisije so pomenile 60% skupne ocene, ocene občinstva pa 40 %. 
 
Zmagovalci Glasa mladih 2013 so postali: 
 
kategorija glasbene skupine 
- Ice od fire z Dolenjske s skladbo Ponos. Fantje in dekle bodo za nagrado nastopili na Schengenfestu 
2014! 
 
kategorija pevci od 15 do 30 let starosti 
- 1. mesto: Žan Ograjšek iz Trebnjega z avtorsko skladbo Najdi 
- 2. mesto: Erika Kralj iz Boršta pri Metliki z avtorsko skladbo Poleti kot ptica v nebo 
- 3. mesto: Sandra Erpe iz Drganjih sel pri Straži s skladbo Ette James All I could do was cry 
 
Nagrade najboljšim pevcem so podeljevali ambasadorji Tedna medgeneracijskega učenja, ki ga za 
področje Bele krajine med 25. in 29. 11. 2013 koordinira in organizira ZIK Črnomelj: Mojca Čemas 
Stjepanovič, Renata Brunskole in Gil ter Denis Wraight. Nagrado najboljši glasbeni skupini je podelil 
Darjan Moravec. Glas mladih 2013 za pevce in glasbene skupine pa sta povezovali Sanja Cerjak in 
Marina Dražetič. 
 
kategorija Osnovnošolski glas mladih 2013 
- 1. mesto: Viviana Kukar iz Hrasta pri Jugorju s skladbo Leone Lewis Run 
- 2. mesto: Barbara Pavlič iz Trnovč pri Lukovici s skladbo Björk It's oh so quiet 
- 3. mesto: Nina Mikunovič iz Črnomlja s skladbo People help the people. 
 
Nagrade najboljšim osnovnošolskim pevcem so podelili zlati maturanti Gimnazije Črnomelj: Eva Plut, 
Jaka Virant in Jaka Križ. Osnovnošolski glas mladih 2013 sta povezovali Gala Margita Štiglič in Žana 
Florjanič.  
 

 
 

                                        
                                                                                                                           


