
ZAPISNIK 1. UČITELJSKE SEJE GM GORICA Š.L. 2022/23 
GORICA, 09.09.2022 OB 9.30 

 
 
 
Prisotni: ravnatelj Manuel Figheli; tajnici Andreja Pittoli, Sandra Manzini, profesorji: Paola Chiabudini, Ambra 
Cossutta, Jana Drassich, Martina Feri, Fulvijo Jurinčič, Andrej Pirjevec, Patrick Quaggiato, Franko Reja, Iris 
Risegari, Kristjan Stopar, Frančišek Tavčar,  
 
Opravičeno odsotna: Hanna Nazarenka  
 
Skupna učiteljska seja za Gorico in Špeter 
 
Dnevni red:  
1. Reklama po šolah  

2. Pregled učilnic  

4. Razno  
 
1. V tednu od 12. do 17.9.2022 bodo potekale predstavitve GM po raznih osnovnih šolah na Goriškem. Dan 
odprtih vrat v Gorici pa bo v soboto 17. septembra, od 10.00 do 12.00 ure.  

Odzvale so se šole O.Župančič-Brolo (sreda 14. ob 9.uri), F.Erjavec-Štandrež (sreda, 14.9. ob. 12.uri), J.Abram-
Pevma (četrtek, 15.9. ob 9.uri), A:Gradnik-Števerjan (četrtek, 15.9. ob 11.uri). 

Za šole pod Dobrdobskim tajništvom (Doberdob, Romjan, Sovodnje, Vrh) pa še čakamo na odgovor s strani 
tajništva. 

 

2. Ravnatelj je skupaj s profesorji preveril razpored učilnic na sedežu in podružnicah.  

Ponedeljek: Sedež Gorica: Cossutta, Risegari, Reja, Chiabudini, Stopar, v Trgovskem domu: Feri Martina 
Sovodnje: Drassich, Stopar, Doberdob: Drassich 
torek: Sedež Gorica: Reja, Quaggiato, Nazarenka, Trgovski: Donis, Sovodnje: Drassich, Dob: Cossutta 
sreda:Gorica: Nazarenka, Pirjevec, Drassich, Trgovski: Donis, Dob: Drassich 

 

3. Ravnatelj je pokazal vsem profesorjem nov obrazec prisotnosti učencev, ki bo dostopen preko spletne strani 
GM. Za vstop bo vsak profesor prejel user in password. Vsak profesor napiše datum prisotnosti učencev, v 
primeru odsotnosti poleg datuma doda še črko X. Na spletu bo vsak profesor prejemal še koledar, okrožnice in 
razne novice.  

 

4. Razno: 
a) v š.l. 2022/23 bomo obeležili 60-letnico delovanja GM Gorica; dogodek bo potekal v letu 2023 (januar-junij, 
datum ni bil še določen). Ravnatelj sprejema predloge; nastopili bodo lahko bodisi učenci kot profesorji; 
b) za pianiste: v petek, 18.11.2022 bo na Glasbeni matici srečanje z GŠ Celje, potekala bo delavnica in lekcije 
/izmenjava učencev glasbenih šol; 
c) glede na to da razna društva in organizacije sprašujejo glasbene točke za dogodke, ki potekajo v okolici, 
ravnatelj spomni profesorje naj imajo dijaki pripravljene glasbene točke za te prilike;  
d) prof. Risegari opozori, da je pomanjkanje korepetirorjev. Sama si je za letošnje šolsko leto priskrbela 
proferorja, ki bo spremljal učence; 
e) komorno igro oziroma orkestralne vaje bo z novim šolskim letom vodil Patrick Quaggiato. 
f) v Špetru bo v letošnjem šolskem letu potekalo srečanje glasbenih šol; 
g) ravnatelj spomni na srečanje s SLORI-jem v ponedeljek, 12.9. ob 15.00 v SKD Igo Gruden v Nabrežini.  
 
Zapisničarka: Andreja Pittoli  
Gorica, 03.10.2022 


