
 

Večstopenjska šola s slovenskim učnim jezikom · Istituto comprensivo con lingua d’insegnamento slovena 

VLADIMIR BARTOL 

Ul./Via Caravaggio 4 · 34128 Trst/Trieste · Tel/Fax 040 567500 

e-mail: TSIC81700B@istruzione.it/TSIC81700B@pec.istruzione.it · Cf/D.p. 80018890329 

 
 

 

Prot. n./ Zap. št. 4/20/VII/6                                                          Trieste /Trst, 07/01/2020 

 

P.n. Miriam Maver,  
v službi na O. Š. »F. Milčinski« 
Ulica Marchesetti 16 
Trst  

 
 

Zadeva: Imenovanje odgovornega/referenta za varnost in prevencijo na šoli  (ASPP)  
 
Podpisana Carolina Visentin, ravnateljica večstopenjske šole »Vladimir Bartol«, 

 

NA OSNOVI 1. odstavka, črka b 18. člena ter 1. in 4. odstavka 31. člena zakonodajnega odloka 

81/2008 

 

IMENUJEM MIRIAM MAVER 
 

kot referenta za preventivo in varnost na osnovni šoli »F. Milčinski«. 
 

Na osnovi 33. člena zakonodajnega odloka 81/2008 vključuje funkcija naslednje naloge: 

a) ugotavljanje dejavnikov tveganja, ocenjevanje nevarnosti in določanje ukrepov za varnost 

in zdravje v delovnem okolju ob upoštevanju obstoječe zakonodaje in na osnovi šolske 

specifike;  

b) izdelovanje preventivnih in varnostnih ukrepov ter sistema preverjanja njihove 

učinkovitosti, določanje ustreznih posegov v korist učnega in neučnega osebja ter učencev 

za individualno varnost na osnovi ugotovitev, ki izhajajo iz črke a); 

c) izdelovanje varnostnih postopkov v okviru različnih šolskih dejavnosti; 

d) predlaganje  programov za obveščanje in izobraževanje šolskega osebja in učencev; 

e) udeležba na posvetovanjih o varnosti in zaščiti zdravja in udeležba na sestankih o varnosti, 

ki jih sklicuje ravnatelj oziroma odgovorni za storitve prevencije in zaščite (RSPP) 

f) informiranje in obveščanje sodelavcev o: 

• tveganjih o varnosti na delovnem mestu; 



• postopkih prve pomoči, protipožarne varnosti in ustreznega ukrepanja v izrednem 

stanju; 

• imenovanju nosilcev različnih funkcij s področja varnosti: odgovorni za zagotavljanje 

prve pomoči in za izvajanje preventivnih ukrepov varstva pred požarom, referenti za 

varnost in prevencijo, odgovorni za storitve prevencije in zaščite (RSPP). 

• tveganjih pri uporabi nevarnih snovi in obvladovanju tveganj v skladu z navodili, ki so 

navedena v tehničnih listih; 

• ukrepih za zaščito in preprečevanje nezgod. 

 

Referent za varnost in prevencijo  bo razpolagal z ustreznimi informacijami: 

a) o izvoru tveganj; 

b) o organizaciji dela in o ukrepih za zaščito in preprečevanje nezgod; 

c) o šolskih prostorih/stavbah; 

d) boleznih, nezgodah, poškodbah v okviru šolskega okolja; 

e) o izvajanju varnostnih ukrepov. 

V okviru svojega delovnega področja bo opravljanje zgorajnavedenih nalog potekalo v sodelovanju 

z odgovornim za storitve prevencije in zaščite (RSPP) Francom Corettijem.  

Referent za varnost in prevencijo je po dolžnosti zavezan k spoštovanju zaupnih podatkov. 

Imenovanje traja do preklica. 

 

Ravnateljica 

Carolina Visentin 
Elektronsko podpisan dokument 

v skladu z zakonodajnim odlokom št. 82/2005 

 

 

 



 

 

Večstopenjska šola s slovenskim učnim jezikom · Istituto comprensivo con lingua d’insegnamento slovena 
VLADIMIR BARTOL 

Ul./Via Caravaggio 4 · 34128 Trst/Trieste · Tel/Fax 040 567500 

e-mail: TSIC81700B@istruzione.it/TSIC81700B@pec.istruzione.it · Cf/D.p. 80018890329 

 
 

 

Prot. n./ Zap. št. 4/20/VII/6                                                    Trieste /Trst, 07/01/2020 

 

 

P.n. Marko Ferluga,  
v službi na šoli »Sv. Ciril in Metod« 
Ulica Caravaggio 4 
in podružnici na Katinari 
Reška Cesta 511 
Trst  

 
 

Zadeva: Imenovanje odgovornega/referenta za varnost in prevencijo na šoli  (ASPP)  
 
Podpisana Carolina Visentin, ravnateljica večstopenjske šole »Vladimir Bartol«, 

 

NA OSNOVI 1. odstavka, črka b 18. člena ter 1. in 4. odstavka 31. člena zakonodajnega odloka 

81/2008 

 

IMENUJEM MARKA FERLUGO 
 

kot referenta za preventivo in varnost na srednji šoli »Sv. Ciril in Metod«. 
 

Na osnovi 33. člena zakonodajnega odloka 81/2008 vključuje funkcija naslednje naloge: 

a) ugotavljanje dejavnikov tveganja, ocenjevanje nevarnosti in določanje ukrepov za varnost 

in zdravje v delovnem okolju ob upoštevanju obstoječe zakonodaje in na osnovi šolske 

specifike;  

b) izdelovanje preventivnih in varnostnih ukrepov ter sistema preverjanja njihove 

učinkovitosti, določanje ustreznih posegov v korist učnega in neučnega osebja ter učencev 

za individualno varnost na osnovi ugotovitev, ki izhajajo iz črke a); 

c) izdelovanje varnostnih postopkov v okviru različnih šolskih dejavnosti; 

d) predlaganje  programov za obveščanje in izobraževanje šolskega osebja in učencev; 



e) udeležba na posvetovanjih o varnosti in zaščiti zdravja in udeležba na sestankih o varnosti, 

ki jih sklicuje ravnatelj oziroma odgovorni za storitve prevencije in zaščite (RSPP) 

f) informiranje in obveščanje sodelavcev o: 

• tveganjih o varnosti na delovnem mestu; 

• postopkih prve pomoči, protipožarne varnosti in ustreznega ukrepanja v izrednem 

stanju; 

• imenovanju nosilcev različnih funkcij s področja varnosti: odgovorni za zagotavljanje 

prve pomoči in za izvajanje preventivnih ukrepov varstva pred požarom, referenti za 

varnost in prevencijo, odgovorni za storitve prevencije in zaščite (RSPP). 

• tveganjih pri uporabi nevarnih snovi in obvladovanju tveganj v skladu z navodili, ki so 

navedena v tehničnih listih; 

• ukrepih za zaščito in preprečevanje nezgod. 

 

Referent za varnost in prevencijo  bo razpolagal z ustreznimi informacijami: 

a) o izvoru tveganj; 

b) o organizaciji dela in o ukrepih za zaščito in preprečevanje nezgod; 

c) o šolskih prostorih/stavbah; 

d) boleznih, nezgodah, poškodbah v okviru šolskega okolja; 

e) o izvajanju varnostnih ukrepov. 

V okviru svojega delovnega področja bo opravljanje zgorajnavedenih nalog potekalo v sodelovanju 

z odgovornim za storitve prevencije in zaščite (RSPP) Francom Corettijem.  

Referent za varnost in prevencijo je po dolžnosti zavezan k spoštovanju zaupnih podatkov. 

Imenovanje traja do preklica. 

 

Ravnateljica 

Carolina Visentin 
Elektronsko podpisan dokument 

v skladu z zakonodajnim odlokom št. 82/2005 
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Prot. n./ Zap. št. 4/20/VII/6                                                    Trieste /Trst, 07/01/2020 

 

 

P.n. Cinzia Monticolo,  
v službi v vrtcu Barkovlje 
Ulica Vallicula 11 
Trst  

 
 

Zadeva: Imenovanje referenta za varnost in prevencijo na šoli  
 
Podpisana Carolina Visentin, ravnateljica večstopenjske šole »Vladimir Bartol«, 

 

NA OSNOVI zakonodajnega odloka 81/2008 

 

IMENUJEM CINZIO MONTICOLO 
 

kot referenta za prevencijo in varnost v vrtcu Barkovlje. 
 

Funkcija vključuje naslednje naloge: 

a) ugotavljanje dejavnikov tveganja in ocenjevanje nevarnosti ob upoštevanju obstoječe 

zakonodaje in na osnovi šolske specifike;  

b) predlaganje  programov za obveščanje in izobraževanje šolskega osebja in učencev; 

c) udeležba na posvetovanjih o varnosti in zaščiti zdravja in udeležba na sestankih o varnosti, 

ki jih sklicuje ravnatelj oziroma odgovorni za storitve prevencije in zaščite (RSPP) 

d) informiranje in obveščanje sodelavcev o: 

• tveganjih o varnosti na delovnem mestu; 

• postopkih prve pomoči, protipožarne varnosti in ustreznega ukrepanja v izrednem 

stanju; 

• imenovanju nosilcev različnih funkcij s področja varnosti: odgovorni za zagotavljanje 

prve pomoči in za izvajanje preventivnih ukrepov varstva pred požarom, referenti za 

varnost in prevencijo, odgovorni za storitve prevencije in zaščite (RSPP). 



• ukrepih za zaščito in preprečevanje nezgod. 

 

Referent za varnost in prevencijo  bo razpolagal z ustreznimi informacijami: 

a) o izvoru tveganj; 

b) o organizaciji dela in o ukrepih za zaščito in preprečevanje nezgod; 

c) o šolskih prostorih/stavbah; 

d) boleznih, nezgodah, poškodbah v okviru šolskega okolja; 

e) o izvajanju varnostnih ukrepov. 

V okviru svojega delovnega področja bo opravljanje zgorajnavedenih nalog potekalo v sodelovanju 

z odgovornim za storitve prevencije in zaščite (RSPP) Francom Corettijem.  

Referent za varnost in prevencijo je po dolžnosti zavezan k spoštovanju zaupnih podatkov. 

Imenovanje traja do preklica. 

 

Ravnateljica 

Carolina Visentin 
Elektronsko podpisan dokument 

v skladu z zakonodajnim odlokom št. 82/2005 
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Prot. n./ Zap. št. 4/20/VII/6                                                    Trieste /Trst, 07/01/2020 

 

 

P.n. Daniela Tul,  
v službi na O. Š. »O. Župančič« 
Ul. Caravaggio 4 
Trst  

 
 

Zadeva: Imenovanje referenta za varnost in prevencijo na šoli  
 
Podpisana Carolina Visentin, ravnateljica večstopenjske šole »Vladimir Bartol«, 

 

NA OSNOVI zakonodajnega odloka 81/2008 

 

IMENUJEM DANIELO TUL 
 

kot referenta za prevencijo in varnost na O. Š. »O. Župančič«. 
 

Funkcija vključuje naslednje naloge: 

a) ugotavljanje dejavnikov tveganja in ocenjevanje nevarnosti ob upoštevanju obstoječe 

zakonodaje in na osnovi šolske specifike;  

b) predlaganje  programov za obveščanje in izobraževanje šolskega osebja in učencev; 

c) udeležba na posvetovanjih o varnosti in zaščiti zdravja in udeležba na sestankih o varnosti, 

ki jih sklicuje ravnatelj oziroma odgovorni za storitve prevencije in zaščite (RSPP) 

d) informiranje in obveščanje sodelavcev o: 

• tveganjih o varnosti na delovnem mestu; 

• postopkih prve pomoči, protipožarne varnosti in ustreznega ukrepanja v izrednem 

stanju; 

• imenovanju nosilcev različnih funkcij s področja varnosti: odgovorni za zagotavljanje 

prve pomoči in za izvajanje preventivnih ukrepov varstva pred požarom, referenti za 

varnost in prevencijo, odgovorni za storitve prevencije in zaščite (RSPP). 

• ukrepih za zaščito in preprečevanje nezgod. 



 

Referent za varnost in prevencijo  bo razpolagal z ustreznimi informacijami: 

a) o izvoru tveganj; 

b) o organizaciji dela in o ukrepih za zaščito in preprečevanje nezgod; 

c) o šolskih prostorih/stavbah; 

d) boleznih, nezgodah, poškodbah v okviru šolskega okolja; 

e) o izvajanju varnostnih ukrepov. 

V okviru svojega delovnega področja bo opravljanje zgorajnavedenih nalog potekalo v sodelovanju 

z odgovornim za storitve prevencije in zaščite (RSPP) Francom Corettijem.  

Referent za varnost in prevencijo je po dolžnosti zavezan k spoštovanju zaupnih podatkov. 

Imenovanje traja do preklica. 

 

Ravnateljica 

Carolina Visentin 
Elektronsko podpisan dokument 

v skladu z zakonodajnim odlokom št. 82/2005 
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Prot. n./ Zap. št. 4/20/VII/6                                                    Trieste /Trst, 07/01/2020 

 

 

P.n. Valentina Destri,  
v službi na O. Š. »F.S. Finžgar« 
Ul. Cerreto 19 
Trst  

 
 

Zadeva: Imenovanje referenta za varnost in prevencijo na šoli  
 
Podpisana Carolina Visentin, ravnateljica večstopenjske šole »Vladimir Bartol«, 

NA OSNOVI zakonodajnega odloka 81/2008 

 

IMENUJEM VALENTINO DESTRI 
 

kot referenta za prevencijo in varnost na O. Š. »F.S. Finžgar«. 
 

Funkcija vključuje naslednje naloge: 

 

a) ugotavljanje dejavnikov tveganja in ocenjevanje nevarnosti ob upoštevanju obstoječe 

zakonodaje in na osnovi šolske specifike; 

b) predlaganje  programov za obveščanje in izobraževanje šolskega osebja in učencev; 

c) udeležba na posvetovanjih o varnosti in zaščiti zdravja in udeležba na sestankih o varnosti, 

ki jih sklicuje ravnatelj oziroma odgovorni za storitve prevencije in zaščite (RSPP) 

d) informiranje in obveščanje sodelavcev o: 

• tveganjih o varnosti na delovnem mestu; 

• postopkih prve pomoči, protipožarne varnosti in ustreznega ukrepanja v izrednem 

stanju; 

• imenovanju nosilcev različnih funkcij s področja varnosti: odgovorni za zagotavljanje 

prve pomoči in za izvajanje preventivnih ukrepov varstva pred požarom, referenti za 

varnost in prevencijo, odgovorni za storitve prevencije in zaščite (RSPP). 

• ukrepih za zaščito in preprečevanje nezgod. 



 

Referent za varnost in prevencijo  bo razpolagal z ustreznimi informacijami: 

a) o izvoru tveganj; 

b) o organizaciji dela in o ukrepih za zaščito in preprečevanje nezgod; 

c) o šolskih prostorih/stavbah; 

d) boleznih, nezgodah, poškodbah v okviru šolskega okolja; 

e) o izvajanju varnostnih ukrepov. 

V okviru svojega delovnega področja bo opravljanje zgorajnavedenih nalog potekalo v sodelovanju 

z odgovornim za storitve prevencije in zaščite (RSPP) Francom Corettijem.  

Referent za varnost in prevencijo je po dolžnosti zavezan k spoštovanju zaupnih podatkov. 

Imenovanje traja do preklica. 

 

Ravnateljica 

Carolina Visentin 
Elektronsko podpisan dokument 

v skladu z zakonodajnim odlokom št. 82/2005 
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VLADIMIR BARTOL 

Ul./Via Caravaggio 4 · 34128 Trst/Trieste · Tel/Fax 040 567500 
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Prot. n./ Zap. št. 4/20/VII/6                                                    Trieste /Trst, 07/01/2020 

 

 

P.n. Rosanna Franco,  
v službi v vrtcu v Lonjerju 
Lonjerska cesta 240 
Trst  

 
 

Zadeva: Imenovanje referenta za varnost in prevencijo na šoli  
 
Podpisana Carolina Visentin, ravnateljica večstopenjske šole »Vladimir Bartol«, 

NA OSNOVI zakonodajnega odloka 81/2008 

 

IMENUJEM ROSANNO FRANCO 
 

kot referenta za prevencijo in varnostv vrtcu v Lonjerju. 
 

Funkcija vključuje naslednje naloge: 

a) ugotavljanje dejavnikov tveganja in ocenjevanje nevarnosti ob upoštevanju 

obstoječe zakonodaje in na osnovi šolske specifike;  

b) predlaganje  programov za obveščanje in izobraževanje šolskega osebja in učencev; 

c) udeležba na posvetovanjih o varnosti in zaščiti zdravja in udeležba na sestankih o 

varnosti, ki jih sklicuje ravnatelj oziroma odgovorni za storitve prevencije in zaščite 

(RSPP) 

d) informiranje in obveščanje sodelavcev o: 

• tveganjih o varnosti na delovnem mestu; 

• postopkih prve pomoči, protipožarne varnosti in ustreznega ukrepanja v izrednem 

stanju; 

• imenovanju nosilcev različnih funkcij s področja varnosti: odgovorni za zagotavljanje 

prve pomoči in za izvajanje preventivnih ukrepov varstva pred požarom, referenti za 

varnost in prevencijo, odgovorni za storitve prevencije in zaščite (RSPP). 

• ukrepih za zaščito in preprečevanje nezgod. 



 

Referent za varnost in prevencijo  bo razpolagal z ustreznimi informacijami: 

a) o izvoru tveganj; 

b) o organizaciji dela in o ukrepih za zaščito in preprečevanje nezgod; 

c) o šolskih prostorih/stavbah; 

d) boleznih, nezgodah, poškodbah v okviru šolskega okolja; 

e) o izvajanju varnostnih ukrepov. 

V okviru svojega delovnega področja bo opravljanje zgorajnavedenih nalog potekalo v sodelovanju 

z odgovornim za storitve prevencije in zaščite (RSPP) Francom Corettijem.  

Referent za varnost in prevencijo je po dolžnosti zavezan k spoštovanju zaupnih podatkov. 

Imenovanje traja do preklica. 

 

Ravnateljica 

Carolina Visentin 
Elektronsko podpisan dokument 

v skladu z zakonodajnim odlokom št. 82/2005 
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