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Žan Milošič Dundek ima pri svojih letih za seboj že vrsto uspehov. Cilji so veliki in jim 
brez težav sledi. 
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Žan Milošič Dundek iz Maribora je eden izmed finalistov Mladi upi 2016. 17-letnik obiskuje 2. letnik 

umetniške gimnazije Maribor in se izobražuje na oddelku za klavir na Konservatoriju za glasbo in balet 

Maribor. 

Z glasbo in klavirjem se je spoznal že v zgodnjem otroštvu, saj je pogosto poslušal očeta, ki je igral na 

klavir. »Črnobele tipke in zvok klavirja sta me takoj povsem očarala in prevzela in v meni je bila samo 

ena želja, tudi sam igrati klavir,« nam je opisal Žan. V prostem času se rad zabava kot vsi najstniki. Rad 

ima nogomet, kolesarjenje in računalniške igrice. 

 

 

 

 

Profesorica ključna za njegov glasbeni razvoj 

Pri 8 letih so ga starši vpisali v nižjo glasbeno šolo v Mariboru, kjer je začel igrati klavir igrati v razredu 

prof. Darke Stergulec iz Konservatorija za glasbo in balet Maribor. Kot nam je dejal je na klavirskih 

urah užival od prvega dne naprej in želel je kar naprej igrati nove in nove skladbe. Profesorica je v 

njem hitro prepoznala glasbeno nadarjenost in izrazito muzikalnost. »Nedvomno je prav ona tista 

oseba, ki je bila ključnega pomena za moj pianistični razvoj.«. 



Pri igranju klavirja pozabi na zunanji svet in se prepusti glasbi in čustvom 

»Glasba je moj svet, saj skozi glasbo in igranje klavirja spregovorim in govorim veliko lažje in globje 

kot z besedami,« opisuje Mariborčan. Doma med tednom vadi okoli 2-3 ure dnevno, saj mu zaradi 

šolskih obveznosti več časa za vajo ne ostane. Čez vikend vadi nekaj ur več. Pred tekmovanji in 

koncerti se seveda število ur, ki jih presedi za klavirjem, poveča. Sicer ima dvakrat tedensko pouk s 

prof. klavirja Tatjano Dvoršak, ki mu pomaga s svojim bogatim znanjem. 

Po več znanja čez mejo 

Vzporedno se izobražuje še v sosednjem Grazu, kjer je študent klavirja na oddelku za nadarjene na 

Kunstuniversitat Graz: »Leta 2013 sem namreč pri svojih 14 letih uspešno opravil sprejemni izpit na 

Univerzi v Grazu in tako postal študent klavirja v oddelku za nadarjene na Kunstuniversitat Graz, kjer je 

moj prof. klavirja Univ.Prof. Mag.art. Eike Straub. Je moj velik vzornik, njegove izkušnje in nasveti so 

zame neprecenljivi.«. 

Tekmuje od svojega 9 leta 

Pri 9 letih se je udeležil svojega prvega mednarodnega glasbenega tekmovanja, 12. Mednarodnega 

tekmovanja mladih instrumentalistov EURITMIA v Povolettu v Italiji, in prejel 3. nagrado. Temu 

začetnemu uspehu so nato sledila številna klavirska tekmovanja, mednarodne pianistične revije in 

nastopi doma in v tujini, kjer je dosegel veliko odličnih mednarodnih in državnih  dosežkov. 

 

 



Zadnja leta je dosegel kar nekaj pomembnih prvih mest 

Na mednarodnem internetnem tekmovanju 2012 je dosegel svoj najboljši rezultat doslej in sicer je 

med 188 pianisti-tekmovalci iz 22 držav dosegel 1. mesto in osvojil 99,9 točk od 100,00 možnih. Na 

tem tekmovanju so mu podelili častno nagrado in plaketo »LAUREAT«. Na slovenskem državnem 

tekmovanju TEMSIG je bil dobitnik zlate plakete in nagrade ter enkrat srebrne plakete. 

V načrtu ima udeležbo najbolj zahtevnega pianističnega tekmovanja 

V bližnji prihodnosti oz. roku 2-3 let je njegov cilj se udeležiti najbolj zahtevnega in hkrati najbolj 

znanega mednarodnega pianističnega tekmovanja, CHOPIN tekmovanja v Varšavi, kjer poteka 

tekmovanje v več etapah in celotno tekmovanje je tudi v živo predvajano. F.Chopin je njegov  najljubši 

skladatelj in ob igranju njegovih skladb v njemu vrejo najmočnejša čustva. 

Njegova  največja osebna želja je, da bi nekoč postal koncertni pianist. Povsem jasno mu je, da je ta 

pot polna truda in odrekanja. »Tako kot že doslej. Vendar mi to ni in ne bo težko, saj v glasbi in 

igranju na klavir najbolj uživam in je klavir moje življenje,« še pove ob koncu. 

Želi si zmagati 

Strokovna komisija Mladi upi 2016 je izmed vseh prispelih vlog izbrala 20 finalistov (športniki,umetniki 

in znanstveniki), med katerimi bo 8 finalistov od 20 finalistov tudi prejelo denarno nagrado. Zaenkrat 

je Žan finalist, upa in želi pa si zmage. Za svoj nadaljnji pianistični razvoj bo namreč kmalu nujno 

potreboval pravi klavir (pianino ne bo več zadoščal) in upa, da mu to uspe z finančno pomočjo projekta 

Mladi upi 2016. Glasovanje poteka vse do 23. maja. 

 


