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Vročenn·

1 svetu šole

županom: MO Koper, Občine Ankaran, Občine Izola, Občine Piran

1 uradom za družbene dejavnosti: MO Koper, Občine Ankaran, Občina Izola, Občina

Piran

1 Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES)

Ministrstvu za finance (Poročilo o doseženih ciliih in rezultatih 2019, na zahtevo

1 ministrstva)

Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport

1
1 Koper, februarja 2020
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Iztok Babnik, prof. spec. Ý

1 ravnatelj Glasbene šole Koper *
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1 1 POSLOVNO POROČILO GLASBENE ŠOLE KOPER ZA LETO 2019 -

SPLOŠNI DEL

Pripravljeno na podlagi:

- Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr., 101/13 in 55/15-
ZFisP in 13/18), 20. do. 29. in 51. člena Zakona o računovodstvu (Ur. 1. RS, št. 23/99,
30/02-ZJF-C in 1 14/06-ZUE) ter

- Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Uradni list RS št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08,
58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19); odslej Pravilnika o sestavljanju
letnih poročil.

Ustanoviteljice Glasbene šole Koper, Podružnice Izola in Podružnice Piran so: Mestna občina
Koper, Občina Izola in Občina Piran. Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnega
glasbenega in baletnega izobraževanja na območju vseh treh občin.

1.1 KRATKA PREDSTAVITEV GLASBENE ŠOLE KOPER IN POROČILO RAVNATELJA

Osnovno glasbeno izobraževanje se je v slovenski Istri pričelo decembra 1948 v Portorožu.
Leta 1951 se je glasbeno izobraževanje preselilo v Koper - ustanovljena je bila Glasbena šola
Koper. Glasbena šola Izolaje bila ustanovljena v letu 1952 kot podružnica Glasbene šole Koper,
v šolskem letu 1955/56 pa je postala samostojna šola. Glasbena šola Piran naj bi po nekaterih
izkazih začela delovati že leta 1953 kot podružnica glasbene šole Koper, v šolskem letu 1955/56
paje postala samostojna šola. Leta 1967 so se vse tri glasbene šole združile v Center za glasbeno
vzgojo Koper, s sedežem v Kopru.

Mestna občina Koper, Občina Izola in Občina Piran so 8. julija 2003 uskladile Odlok o
ustanovitvi Javnega zavoda Center za glasbeno vzgojo Koper iz leta 1999 z določili Zakona o
organizaciji in financiranju v vzgoji in izobraževanju in tako sprejele ODLOK o spremembah
in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Center za glasbeno vzgojo Koper. Tedaj
se je JZ CGV preimenoval v: Glasbena šola Koper, glasbeni šoli v Izoli in Piranu pa sta postali

1 podružnici matične šole v Kopru.

Na Glasbeni šoli Koper izvajamo tudi glasbeni del programa gimnazije umemiške smeri.

1 Nosilka programa je Gimnazija Koper.

5



1.2 ORGANIZACIJSKA SHEMA IN PREDSTAVITEV ODGOVORNIH OSEB

Glasbeno šolo Koper vodi ravnatelj, ki je pedagoški in poslovodni organ zavoda. Po
sistemizaciji MIZŠ ima ravnatelj dva pomočnika, ki opravljata naloge, ki jim jih določi
ravnatelj in so opisane v aktu o sistemizaciji. Pomočnika ravnatelja imata učno obveznost
skladno s sistemizacijo MIZŠ. Podružnični šoli v Piranu in Izoli pa imata vsaka svojega vodjo
šole. Po sistemizaciji MIZŠ imata vodji šol celotno učno obveznost. Ravnatelj nima učne
obveznosti.

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi, strokovni
kolegij in knjižničarka.

Ravnatelj:
Iztok Babnik

Pomoěnika ravnatelja:
za GŠ Koper -Tatjana Jereog
za podružnice Izola in Piran - Mirko Orlač

Vodji podružničnih šol:
Podružnica Izola - Breda Pečnik Božič
Podružnica Piran - Irena Čok

Upravno administrativni del po sistemizaciji MIZŠ:
računovodja VI, knjigovodja V in tajnik VIZ VI.

Svet zavoda je dne 2. 3. 2010 odobril financiranje delovnega mesta administrator V. Delovno
mesto se financira iz lastnih sredstev.

Obrazložitev: Zaradi izvajanja glasbenega in plesnega izobraževanja na celotnem področju
slovenske Istre, zaradi narave in obsega dela, zaradi zahtevanih specifik treh ustanoviteljic (MO
Koper, Občine Izola in Občine Piran) ter zaradi treh podružnic, ki delujejo kot samostojne enote
in zaradi velikega števila dislociranih oddelkov, se v skladu z 19 . členom Pravilnika o
normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole na Glasbeni šoli Koper
sistemizira delovno mesto administrator, ki se financira iz lastnih sredstev.

Tehnično osebje: - en hišnik (Kp), pol hišnika ( Iz), pol hišnika (Pi)
dve čistilki (ena cela in dve polovici) - Koper
ena čistilka - Izola
polovica čistilke - Piran
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Na osnovi Odloka o ustanovitvi je oblikovan svet zavoda.
V preteklem letu so ga sestavljali:

Predstavniki občin:

- Koper: Bojan Babič
- Izola: Alojz Zorko
- Piran: Marjan Jeretič

Predstavniki staršev:

- Koper: Barbara Kopačin
- Izola: Gašper Čehovin, predsednik sveta staršev
- Piran: Marjan Štule

Predstavniki delavcev GŠ:

- Koper: Svetlin Markov, Danijela Masliuk, Borut Vatovec
- Izola: Boris Benčič, predsednik sveta zavoda
- Piran: Andraž Cencič

Za organizirano uresničevanje interesov staršev je v zavodu oblikovan svet staršev.
V minulem letu so ga po predmetnih področjih sestavljali:

Koper: Kopačin Barbara (godala, brenkala), Jerman Kristina (pihala), Raspolič Claudia
(trobila, tolkala), Miran Bordon (klavir, harmonika, petje), Lindič Sanja (balet, plesna
pripravnica) in Zorman Barbara (predšolska glasbena vzgoja, glasbena pripravnica).

Izola: Gačnik Mateja (godala, brenkala), Slama Valentina (pihala), Morato Valdi (trobila,
tolkala), Gašper Čehovin (klavir, harmonika, petje) in Pintarič Tina (predšolska glasbena
vzgoja in glasbena pripravnica).

Piran : Zlata Šerifoski (pihala), Marjan Štule ( trobila, tolkala), Alen Radojević (godala,
brenkala), Marjeta Blagojevič (klavir in harmonika), Mojca Kocjan (predšolska glasbena
vzgoja in glasbena pripravnica.

Vodie strokovnih aktivov:

oddelek za godala: Antonije Hajdin
oddelek za pihala: Špela Molek (flavta, kljunasta flavta, oboa, fagot)
oddelek za klarinet in saksofon: Aleš Grosek

. oddelek za trobila in tolkala: Mitja Bobič
oddelek za klavir: Nelfi Paliska
oddelek za harmoniko: Sonja Mezgec
oddelek za kitaro in harfo: Tanja Brecelj Vatovec
oddelek za PGV, GP, nauk o glasbi, petje, balet in PP: Sindija Šiško
umetniška gimnazija, smer glasba: Rok Vilhar
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Na šoli deluje strokovni kolegij, ki ga vodi ravnatelj. Kolegij sestavljajo: pomočnika ravnatelja,
vodje podružničnih šol Izole in Pirana ter vodje strokovnih aktivov. Strokovni kolegij se
praviloma sestaja enkrat na mesec.

Na šoli deluje šolski sklad. Sklad je bil prvič ustanovljen 19. junija 2009. Predsednik šolskega
skladaje Nelfi Paliska. 1
Na šoli delujeta dva sindikata. Njuna zaupnika sta: Kristina Babič od 1. 06. 2018 za SVE in
Breda Pečnik Božič za OSO90.

Glasbena šola Koper in obe podružnici so v šolskem letu 2018/19 izvajale pouk na štirih
dislociranih oddelkih, ob začetku šolskega leta 2019/20 pa na sedmih dislociranih oddelkih.

Septembra 2019 smo novo šolsko leto pričeli v učilnicah:

Glasbena šola Koper
Gallusova 2, Koper

Glasbena šola Koper ima 26 učilnic v centralni stavbi na Gallusovi 2;
v dvorani na Gallusovi 11 poučujemo tolkala;
v prostorih mestnega pihalnega orkestra POK potekajo vaje simfoničnega orkestra in
Brass-banda;
na oddelku OŠ Koper poteka pouk nauka o glasbi, harfe, kitare, violine, flavte,
kljunaste flavte, klavirja, harmonike in trobil;
na dislociranem oddelku v Marezigah (OŠ Marezige) poučujemo nauk o glasbi;
solfeggio, klarinet, kljunasto flavto, flavto in trobila, tolkala pa v KS Marezige;
na oddelku OŠ Anton Ukmar poučujemo predšolsko glasbeno vzgojo, glasbeno
pripravnico, nauk o glasbi, solfeggio, klavir in violino;
na oddelku na O.Š. Prade-Podružnica Sv. Anton izvajamo pouk nauka o glasbi in pouk 1
trobil;

pouk baleta in baletne pripravnice poteka v Areni Bonifika.

Podružnica Izola
Gregorčičeva 76, Izola,

pouk poteka v učilnicah Besenghijeve palače na Gregorčičevi 76;
pouk šolskega orkestra in klavirja poteka v stari italijanski šoli na Gregorčičevi 21.

Podružnica Piran
Levstikova 8, kjer ima podružnica Piran šest učilnic,

v Baročni hiši na Tartinijevem trgu 10 pet učilnic in prostor za razredne nastope;
šolski pihalni orkester in tolkala ima pouk v prostorih OŠ Ciril Kosmač Piran;
v prostorih OŠ Lucija poteka pouk glasbene pripravnice in nauka o glasbi;
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1 v krajevni skupnosti Sečovlje poteka pouk klavirja;
na osnovni šoli Sečovlje poteka pouk harmonike;
šolski in razredni nastopi so v Gledališču Tartini, Media domu Pyrhani in Baročni hiši.

Problematika piranske glasbene šole ostaja še vedno odprta zaradi pomanjkanja lastne dvorane
za nastope. Razredni nastopi se odvijajo v Baročni hiši na Tartinijevem trgu 10. Šolski nastopi
potekajo v Media domu Pyrhani. V isti dvorani organiziramo srečanja aktivov Glasbene šole
Koper, Izola in Piran in koncerte v sodelovanju z drugimi glasbenimi šolami iz Slovenije in
tujine.

Glasbena šola Koper od leta 1999 izvaja program umetniške gimnazije - smer glasba.

Nosilka programa umetniške gimnazije glasbene in likovne smeri je Gimnazija Koper. Ob
začetku šolskega leta 2018/19 je bilo vpisanih 67 dijakov v program Umetniške gimnazije-smer
glasba. Septembra 2019 - šolsko leto 2019/20, je bilo vpisanih na oddelek umetniške gimnazije
- smer glasba 63 dijakov, od tega 17 dijakov v program vzporednega glasbenega izobraževanja
(MIZŠ je za šolsko leto 2019/20 odobrilo vpis v program vzporednega glasbenega
izobraževanja).

Na naših treh šolah in dislociranih oddelkih poučujemo naslednje skupine instrumentov ali
predmetov:

orkestrski instrumenti in petje:
godala: violina, viola, violončelo, kontrabas,
pihala: kljunasta flavta, flavta, oboa, fagot, klarinet, saksofon,

• trobila: rog, trobenta, pozavna, tuba in druga trobila,
tolkala,
petje,

drugi instrumenti:
instrumenti s tipkami: klavir in harmonika,
brenkala: kitara, harfa,

ples: balet,
komorno-ansambelska igra,
orkester: simfonični, godalni, pihalni,
zbor: otroški, mladinski,
nauk o glasbi, solfeggio,
predšolska glasbena vzgoja, glasbena in plesna pripravnica.

Učenci in dijaki so v šol. 1.2018/19 igrali v mnogih komornih sestavih: dveh godalnih orkestrih,
simfoničnem orkestru, treh šolskih pihalnih orkestrih, Brass-bandu, mestnih in primestnih
pihalnih orkestrih, dveh kitarskih, Obalnem komornem orkestru, rock bandih in različnih jazz
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