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Mnenje o kandidatu

Prosimo, da nam posredujete mnenje o kandidatu na razpis ravnatelja v Glasbeni šoli Koper, ki je bil
objavljen v Primorskih novicah in na Zavodu za zaposlovanje dne 20. januarja 2020.

Svet zavoda si mora v skladu 53. a člena ZOFVI pred odločitvijo o izbiri kandidata pridobiti mnenje
učiteljskega zbora, obrazloženo mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima šola sedež (Koper,
Izola, Piran) in obrazloženo mnenje Sveta staršev.

53. a člen ZOFVI:
2. odst.:
Svet si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje,
pridobiti:

- mnenje učiteljskega zbora
- mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima javni zavod sedež
- mnenje sveta staršev

7. odst.:
Če lokalna skupnost in organi iz drugega odstavka tega člena, ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko
so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri določi brez tega menja.

V prilogi Vam pošiljamo prejeto vlogo kandidata s programom vodenja zavoda GŠ Koper in zapisnik
1. seje komisije za izvedbo predhodnega postopka za imenovanje ravnatelja.

Naprošamo vas, da nam v roku 20-ih dni posredujete Vaše mnenje.

Lep pozdrav,

-7 Boris Benčič,
4 ~ ńredsednikISvetaıavoda

Priloge: \ 0 CĄ- zapisnik 1. seje komisije za izvedbo \Ý*ÝPO.Dislite /
predhodnega postopka za imenovanje ravnatelja

- prijava na razpis Iztoka Babnika
- program vodenja zavoda GŠ Koper



GLASBENA ŠOLA KOPER
Scuola di musica Capodistria

Koper, 12. februarja 2020

ZAPISNIK
1. sestanka komisije za izvedbo predhodnega postopka imenovanja ravnatelja

Prisotni: Boris Benčič, Gašper Čehovin, Borut Vatovec

Komisija v sestavi:
- Boris Benčič, predsednik
- Gašper Čehovin, član
- Borut Vatovec, član

se je sestala dne 12. februarja 2020 ob 18.15 v prostorih Glasbene šole Koper in pričela
z odpiranjem vlog. Ugotovila je, da je pravočasno prispela ena vloga v zapŗti ovojnici.

Na razpis se je prijavil:
Iztok Babnik, Bonini, 47 a, 6000 Koper

V nadaljevanju je komisija ugotavljala ali prispela vloga izpolnjuje razpisne pogoje:
- Diploma - specialist pozavnist V
- Potrdilo o pridobljeni pedagoško-andragoški izobrazbi 4
- Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu«
- Potrdilo o pridobljenem nazivu «
- Potrdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu L..
- dokazila o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju-d
- potrdilo sodišča, kjer ima kandidat prebivališče, da ni v kazenskem postopku v~
- potrdilo iz kazenske evidencev
- program vodenja zavoda
- življenjepis «

Ob pregledu vloge je komisija ugotovila, da ~ ali NI popolna (obkrožiti).
Komisija je svoje delo zaključila ob 1 1 30 uri.

Zapisnik pisal
Boris Benčič

Op Predstidnik komisije
Cá) I,

QA [Boľis-Benčič

2,1
»''JO D~ 6199% 0



Iztok Babnik
Bonini 47c
6000 Koper

Glasbena šola Koper
Svet zavoda
Gallusova 2
6000 Koper

Koрег, 30. 1.2020

Prijava na razpis za delovno ravnatelj/ ravnateljica Glasbene šole Koper Scuola di musica
Capodistria

Spoštovani,

Iztok Babnik, rojen 24.5. 1971, se prijavljam na razpisano delovno mesto ravnatelj/ ravnateljica
Glasbene šole Koper Scuola di musica Capodistria, objavljenega na spletni strani Zavoda za
zaposlovanje Republike Slovenije.

V skladu z razpisanimi pogoji za zasedbo delovnega mesta, prilagam zahtevano
dokumentacijo:

- Življenjepis, ki izkazuje pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za
uspešno vodenje zavoda ter delovne izkušnje v vzgoji in izobraževanju

- Dokazila o izobrazbi
- Dokazilo o nazivu
- Dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu
- Dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu
- Izpis KPIS Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport o delovni dobi v vzgoji in

izobraževanju
- Program vodenja zavoda za obdobje 2020 - 2025
- Potrdilo o nekaznovanosti
- Potrdilo sodišča, da nisem v kazenskem postopku

Vljuden pozdrav,

Iztok Babnik

~l *14- »h .



Program vodenja zavoda Glasbena šola Koper
Scuola di musica Capodistria

za obdobje 2020 - 2025

Iztok Babnik, akademski glasbenik profesor,
spec. pozavnist

Koper, 30.1.2020
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Uvod

V letu 2020 se izteka moj petletni mandat vodenja Glasbene šole Koper s podružnicama v
Piranu in Izoli. Na samem začetku bi se rad zahvalil vsem kolegicam, kolegom, sodelavkam in
sodelavcem za zaupanje v tem iztekajočem se petletnem obdobju. Skupaj smo se v zadnjih
petih letih dokazali tako v lokalnem, kot širšem slovenskem okolju in tudi izven meja, kot zelo
prepoznaven, kreativen, inovativen in strokovno podkovan zavod, ki se odziva na spremembe
v okolju, na spremembe v zakonodaji, na direktive, podane s strani pristojnega Ministrstva in
na zahteve ter želje lokalnih skupnosti.

V nadaljevanju bom predstavil cilje, ki sem sı jih zastavil v iztekajočem se mandatu, opisal
njihovo uresničitev ter predstavil razvojno vizijo Glasbene šole Koper za prihodnjih 5 let, to je
za obdobje 2020 - 2025.

Zanimanje za vpis v Glasbeno šolo Koper, podružnico Izola in podružnico Piran je še vedno
visoko. Občine ustanoviteljice nam žal vsako leto zagotavljajo manj denarja za našo dejavnost.
Vendar smo z ustrezno racionalizacijo obdržali enako kakovost poslovanja. Tako smo z lastnimi
sredstvi na Glasbeni šoli Koper kompletno obnovili levi trakt šole, pridobili novo učilnico in
prostor za arhiviranje. V podružnici Izola je bila v okviru restavratorskih in konservatorskih del
končana prenova stavbnega pohištva (okna, vhodna vrata), stopnišče z balustrado in ostali deli
na fasadi stavbe Besenghi. V Piranu smo dočakali otvoritev Mediadoma Piran in s tem dobili
prostor - dvorano, kjer naši učenci lahko nastopajo.

Uspešno smo organizirali in se udeleževali seminarjev in delavnic za učence in učitelje v okviru
posameznih aktivov, aktivno sodelovali na srečanjih Zavoda za šolstvo Republike Slovenije,
Zveze primorskih in Slovenskih glasbenih šol, sodelovali na mednarodnih festivalih, na
državnih in mednarodnih tekmovanjih. Podpiral in vzpodbujal sem dejavnost naših zborov,
godalnega in simfoničnega in pihalnega orkestra, komornih skupin, jazz ansambla, orkestra
klarinetov, orkestra kitar, Jazz ansambla, Rock bendov, kjer naši učenci pridobivajo
neprecenljive izkušnje v izvajanju in doživljanju glasbe. Naš simfonični orkester Vladimir Lovec,
je tako postal redni predmet našega kurikula. V njem se tako združujejo učenci glasbene šole
Koper in koprske Umetniške gimnazije glasbene smeri. S simfoničnim orkestrom Vladimir
Lovec, smo omogočili zainteresiranim učencem in dijakom da v njem igrajo kot solisti.

V začetku šolskega leta 2018/2019 smo kot glasbena šola prešli na sistem eGlasbene šole,
preko katere vodimo vso dokumentacijo, beležimo in urejamo prevoze na delo, prehrano za
zaposlene, urejamo nastope. S tem smo občutno olajšali vodenje šolske administracije.

Glasbena šola Koper je v minulih petih letih finančno zelo dobro poslovala. Vsako poslovno
leto smo zaključili s presežkom prihodkov nad odhodki, kljub temu, da smo realizirali vse
načrtovane aktivnosti.

V nadaljevanju bom predstavil program vodenja na petih prioritetnih področjih, ki
predstavljajo ključne prioritete nemotenega delovanja, poslovanja, in nadaljnjega razvoja
Glasbene šole Koper:

• Zagotavljanje zadostnega števila vpisanih učencev po vseh oddelkih;
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• Kakovostno izvajanje programov - zagotavljanje pogojev za uresničevanje poslanstva
zavoda;

• Kakovostno in ustvarjalno delo šolskih aktivov;
• Spodbujanje učencev k nadaljevanju glasbenega šolanja na Umetniški gimnaziji - smer

glasba na Gimnaziji Koper;
• Zagotavljanje ustrezne delovne klime in organizacijske kulture;
• Vključenost v lokalno skupnost in širše okolje;
• Zagotavljanje dodatnih virov za nadstandardne dejavnosti glasbene šole.

Zaporedje ključnih usmeritev ne odraža prioritetnosti področij. Vsa področja so med seboj
prepletena in jih je moč realizirati le s sočasnim delovanjem na vsakem področju, ter z
zagotavljanjem nemotenega delovanja vseh temeljnih procesov glasbene šole, kot javnega
zavoda, ki ima svoje poslanstvo v naprej jasno definirano.

V zadnjem poglavju tega dokumenta bom povzel ključne, prednostne, usmeritve vodenja
Glasbene šole Koper za naslednjih pet let.
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Prednostne usmeritve vodenja za obdobje 2020 - 2025

Zagotavljanje zadostnega števila vpisanih učencev po vseh oddelkih

Od septembra 2015 pa do danes smo skupaj z učitelji veliko truda vložili, da bi bili vsi oddelki
ustrezno polni in zastopani vsi instrumenti. Pri tem smo se trudili, da bi imeli vsi učitelji
zadostno število učencev, kar nam je do sedaj tudi uspevalo. V ta namen smo vsa leta izvajali
predstavitve inštrumentov in Glasbene šole Koper, Piran in Izola za vrtce in osnovne šole vseh
treh obalnih občin. Vsako leto smo večjo skrb namenili tistim inštrumentom, pri katerih smo
želeli zapolniti oddelke, oziroma zagotoviti zadostno število učencev v oddelku. Vsako leto
smo organizirali baletne predstave, glasbene pravljice in tematske nastope, na katerih smo se
predstavili širši javnosti, predvsem pa naši ciljni publiki - otrokom, našim bodočim učencem.
Reklamo za vpis v glasbeno šolo smo v zadnjih štirih letih razširili tudi preko družabnega
omrežja Facebook in z obcestnimi »jumbo« plakati, sprva v Občini Piran, kasneje še v Izoli in
Kopru.

V prihodnjem obdobju bomo nadaljevali s promocijo glasbene šole po vrtcih in šolah v vseh
obalnih občinah. Z različnimi aktivnostmi, tematskimi nastopi, predstavitvami inštrumentov,
glasbenimi pravljicami, baletnimi predstavami in koncerti naših orkestrov bomo tudi v bodoče
šolam in staršem predstavljali dejavnost glasbene šole in jih tako vabili k vpisu v glasbeno šolo.

Prepoznavnost glasbene šole Koper bomo gradili na vključevanju v občinske in regijske
projekte. Vključevali se bomo v javne prireditve obalnih občin, javnih zavodov obalnih občin
ter dogodkov in prireditev gospodarskih družb.

Še naprej bomo vlagali veliko finančnih sredstev v izobraževanje vseh zaposlenih, kar je
ključnega pomena za zagotavljanje kakovosti naše dejavnosti.

Kakovostno izvajanje programov

Za kakovostno izvajane programov sta ključna dva elementa, in sicer kadrovski pogoji in
prostorski pogoji.

Kadrovski pogoji

Na področju kadrovanja smo v zadnjih petih letih zaposlili šest visoko izobraženih strokovnih
delavcev, ki so izpolnjevali vse zaposlitvene pogoje. Prav tako smo v preteklih petih letih

pridobili odobreno širitev naše dejavnosti za 11 učencev, kar pomeni pridobitev dodatne 0,70
zaposlitve.

Ves čas sem si prizadeval za profesionalni razvoj vseh zaposlenih. Tudi v prihodnje bom

ustrezno skrbel za strokovno izpopolnjevanje in permanentno izobraževanje učiteljev na vseh
oddelkih. V Glasbeni šoli Koper se ravnamo po sistemu prostega odločanja o izobraževanju,
kar pomeni, da se učitelji samostojno odločajo, katerih izobraževanj iz ponudbe se bodo
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udeležili ali pa izobraževanja sami predlagajo. Določen del izobraževanja pa je letno načrtovan
za vse zaposlene.

V minulem obdobju smo zagotovili kakovostno izvajanje vseh naših programov, organizirali
nadstandardne oblike pouka, realizirali gostovanja naših učencev in učiteljev po Slovenıjı ın
tujini. Posebej bi poudaril sodelovanje med Glasbeno šolo Koper in Glasbeno šolo lana Ignaca
Paderewskwga iz Bialystoka, ki je po številu učencev in po svoji strokovni usmeritvi zelo
podobna našemu zavodu. Pomembno sodelovanje smo vzpostavili tudi s Konservatorijem za
glasbo iz avstrijskega Gradca na področju orkestrske glasbe. V mnogih primerih lahko rezultate
delovanja na vseh področjih merimo v presežkih, kar kaže na dejstvo, da so posamezniki in ves
kolektiv, visoko motivirani pri opravljanju svojega dela.

Uspešno smo izvedli 70. obletnico glasbene šole Koper s slavnostnim koncertom v
portoroškem Avditoriju. V jubilejnem letu je imel vsak strokovni aktiv možnost se predstaviti
se s svojim programom.

Posebej sem ponosen na izdelavo dokumentarnega filma «Spomini«, ob 70 - letnici glasbene
šole Koper, katerega je predvajala v svojem programu RTV SLO - Regionalni center
Koper/Capodistria.

V prihodnjem obdobju si bom prizadeval z ustrezno kadrovsko politiko za pridobivanje
najboljših kadrov-strokovnih delavcev, ki bodo s svojim znanjem in strokovnostjo zagotavljali
kvaliteto in razvoj glasbene šole v skladu z najsodobnejšimi smernicami.

Še naprej bom spodbujal zaposlene pri njihovem profesionalnem razvoju, z organiziranjem in
sodelovanjem pri organizaciji seminarjev, poletnih šol, raznih delavnic za učence in dijake;
spodbujal bom njihovo poustvarjanje v različnih sestavih in profesionalnih ansamblih na
državni in mednarodni ravni.

Zavzemal se bom za zagotavljanje dobre delovne klime, ki bo temeljila na dobrih medsebojnih
odnosih in prijetnem delovnem okolju. Skrbel bom za kakovostno delo v razredu posameznega
učitelja, medpredmetno povezovanje učiteljev in povezovanju učiteljev pri projektih šole.

Prostorski pogoji

V iztekajočem se mandatu sem posebno pozornost namenil izboljševanju prostorskih pogojev.

Na matični stavbi na Gallusovi 2 smo preuredili in prenovili levi trakt v pritličju šole in tako
pridobili eno večjo učilnico, novo čajno kuhinjo in sanitarne prostore za zaposlene. Z vkopom
cisterne za nafto na vrtu šole smo pridobili prostor za shrambo arhivskega gradiva.

Uredili smo učilnico baleta v Areni Bonifika, kamor smo se bili primorani preseliti, zaradi
povečanega vpisa otrok v osnovno šolo Koper in posledično izgube prostorov - učílnic, kjer
smo izvajali pouk baleta.

Trend porasta števila učencev v osnovni šoli Koper se nadaljuje, zato v sodelovanju z občino
iščemo ustrezne rešitve za pridobitev novih prostorov za izvajanje pouka glasbene šole. V
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neposredni bližini matične stavbe glasbene šole Koper na Gallusovi 2, bom v prihodnjem
obdobju skupaj s pristojnimi občinskimi službami iskal rešitve za pridobitev novih prostorov za
vaje šolskih orkestrov, več učilnic za individualni pouk, manjšo dvorano za nastope in prostor
za hrambo inštrumentov, za zagotovitev boljših pogojev za delo.

V podružnici Piran smo prostorske pogoje uredili že v preteklem mandatu s pridobitvijo novih
prostorov v Baročni hiši. Da bi se čimbolj približali našim uporabnikom, smo pouk nauka o
glasbi in glasbene pripravnice organizirali na Osnovni šoli Lucija, pouk klavirja in harmonike pa
v Krajevni skupnosti Sečovlje in Osnovni šoli Sečovlje.

Že v iztekajočem se mandatu sem opozarjal pristojne na občini Piran, da je velika potreba po
selitvi dela piranske podružnice ven iz mesta, in sicer v Lucijo. Staršem, ki vozijo otroke v Piran
v glasbeno šolo, logistika predstavlja veliko težavo. Zato smo opravili tudi skupen sestanek z
vodstvom Občine Piran in zainteresiranimi starši. Žal do ustrezne rešitve, kljub temu, da smo
podali konkreten predlog možnih prostorov glasbene šole v Luciji, še ni prišlo. V naslednjem
obdobju si bom aktivno prizadeval za rešitev prostorskih pogojev podružnice Piran, ki bo
zadovoljiva za vse deležnike.

Skladno z vsakoletnimi finančnimi načrti, bomo tudi v prihodnje skrbeli za ureditev naših
prostorov, v katerih delujemo in skrbeli bomo tudi za nakup nove opreme učilnic.

V prihodnje se bom prizadeval za ureditev dodatne učilnice za tolkala na podružnici v Izoli in
ureditve novega prostora za hišnika in čistilko.

Kakovostno in ustvarjalno delo šolskih aktivov

Delo strokovnih aktivov glasbene šole Koper je temelj za razvoj stroke v našem zavodu.
Ključnega pomena za razvoj šole, njenega delovanja in kakovostne rasti se je izkazalo
povezovanje strokovnih aktivov pri organizaciji in izvedbi različnih projektov in
nadstandardnih oblik pouka.

Še naprej se bom zavzemal za tovrstno povezovanje, spodbujal ter podpiral dobre ideje
aktivov in posameznikov ter omogočal njihovo realizacijo. Kot primer dobrega sodelovanja v
aktivih, so na naši šoli dejavni ansambel flavt, ansambel klarinetov, ansambel kitar, Rock band,
Brass band in Jazz band.

V bodoče bom strokovne aktive in njihove vodje še bolj vključeval v kratkoročne in dolgoročne
razvojne načrte Glasbene šole Koper. Spodbujal jih bom pri načrtovanju in izvedbi njihovih
projektov, oblikovanju komornih skupin in ansamblov, ter podpiral tiste projekte in ideje, ki
bodo razvojno naravnane in bodo omogočale tesnejše povezovanje med strokovnimi delavci
in aktivi.
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