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POSEBEN VARNOSTNI NAČRT ZA DIJAKE KGBL 
ZA GOSTOVANJE v GRADCU (AVSTRIJA) 3. - 5. decembra 2018 
 
1. Načrt potovanja 

KGBL – Gradec – KGBL 
 
Ponedeljek, 3. 12. 2018 
- Odhod izpred šole, Ižanska cesta 12, ob 6:30. 
- Prevoz z avtobusom na relaciji Ljubljana – Gradec. 
- Prihod cca. 9:00 na Konservatorij Johann-Joseph-Fux, Nikolaigasse 2, Gradec,    
  Avstrija. 
- od 9:30 do 17:00 potekajo ure na Konservatoriju po razporedu dijakov, pavza v času    
  od 12.10 do 13.00. 
- 17:15 nastanitev v hotelu; JUFA hotel Graz City, Idlhofgasse 74, 8020 Graz.    
   https://www.jufa.eu/hotel/graz/ . 
- 17:30 večerja, po večerji voden ogled mesta. 
- 22.00 nočni počitek v hotelu. 
Torek, 4. 12. 2018 

- Zajtrk v hostlu 7:45. 
- 8:50 do 17:00 ure na Konservatoriju po razporedu dijakov. 
- 12:10 kosilo. 
- Vrnitev v hotel in večerja. 
- 22:00 nočni počitek v hotelu. 
Sreda, 5.12.2018 

- 7:45 zajtrk v hotelu. 
- 8:50 do 15:20 ure na Konservatoriju po razporedu dijakov. 
- 12:20-13:50 kosilo. 
- 16:00 koncert dijakov KGBL. 
- 17:40 sendviči in pijača za udeležence seminarja. 
- 18:15 povratek proti Ljubljani. 
- 20:45 predviden prihod na Ižansko 12, Ljubljana. 
 
2. Opis varnostnih dejavnosti v času organiziranih dejavnosti:  

・ Dijaki upoštevajo vsa navodila varnostnega načrta Konservatorija za     

     glasbo in balet Ljubljana. 
・ V času dejavnosti se smiselno uporablja Pravilnik o šolskem redu in vsa Šolska  

     pravila, predvsem za zagotavljanje osebne varnosti in zdravja ter varnosti in     
     zdravja drugih udeležencev. 
・ Dijaki naj imajo vedno pri sebi osebni dokument. 

・ Ob zboru dijakov bomo spremljevalci podali dijakom natančnejša navodila  

     programa, ki jih dijaki morajo spoštovati. Pravočasno jih bomo seznanili s pravili  
     obnašanja ter jih opozorili na njihovo spoštovanje. 
     Določili bomo tudi čas počitka, pred uro počitka bomo obvezno preverili prisotnost  
     dijakov. 
・ Dijake bomo posebej opozorili na pravilno prečkanje ceste, zlasti na semaforiziranih 

     križiščih. 

https://www.jufa.eu/hotel/graz/


  

 

 

 

OE Srednja glasbena in baletna šola 

Ižanska cesta 12, 1000 Ljubljana • telefon: 0590 74 300 • faks: 0590 74 304 • splet: www.kgbl.si • e-pošta: info@kgbl.si  

matična številka: 5088763000 • davčna številka: SI77065956 

・ Dijaki se ne smejo oddaljiti od skupine brez izrecnega dovoljenja spremljevalca. 

・ Dijaki so dolžni o vseh posebnostih takoj obvestiti spremljevalce. 

・ Morebitne konflikte in nesporazume bomo reševali sproti. 

・ Vse kršitve prepovedi bodo po povratku sankcionirane v skladu s šolskimi pravilniki. 

・ V vseh okoliščinah morajo dijaki ohraniti primerno samodisciplino. 

・ V času, ko bo potekal seminar, dijaki ne zapuščajo Konservatorija. V tem času  

     poleg svoje aktivne udeležbe sodelujejo kot pasivni udeleženci seminarja ali vadijo  
     v učilnicah, ki bodo predvidene zanje. 
 
3. Opis varnostnih dejavnosti v prostem času dijakov oz. v času, ko ne 

    potekajo organizirane dejavnost: 
・ Dijaki upoštevajo navodila spremljevalcev glede varnosti v prometu. Izrecno je 

     prepovedana izposoja vseh prometnih sredstev ter uporaba privatnih prometnih      
     sredstev. 
・ Strogo je prepovedano uživanje alkohola in drugih drog. 

・ Dijaki naj se ne gibljejo sami, ampak zmeraj v večjih skupinah, da so v primeru  

     nezgode mobilni. 
・ Med seboj naj si izmenjajo telefonske številke, da bodo lahko med seboj v nujnem  

     primeru dosegljivi; svoje telefonske številke pa bodo pred odhodom posredovali tudi  
     učiteljem spremljevalcem. Na željo spremljevalcev morajo dijaki posredovati tudi  
     telefonske številke staršev ali skrbnikov.  
・ Še posebej so strogo prepovedani nočni izhodi iz hotela. 

・ Dijaki naj se v težavah obrnejo na svojega spremljevalca/profesorja in obvezno v  

     primeru kakršnih koli težav ali zapletov (tudi ponoči) poiščejo katerega od  
     spremljevalcev. Dijaki naj upoštevajo hišni red v hotelu; v sobah ne smejo kaditi, ne  
     smejo plezati po ograjah balkonov, z balkona na balkon ali iz enega nadstropja v  
     drugo; ves čas morajo skrbeti za primerno urejenost svojih sob. 
・ Dijaki naj v času nočnega počitka od 22.00–07.00 počivajo, zato morajo biti  

     najkasneje ob uri, ki jo določijo spremljevalci, v sobah. Ponoči sob brez izrecnega  
     dovoljenja učitelja ne smejo zapuščati. Za vse eventualne poškodbe inventarja v  
     hotelu nosijo osebno odgovornost dijaki, ki so nameščeni v posamezni sobi. 
 
Odgovorni spremljevalci: 

1. Karmen Pečar Koritnik (00386‐31‐252-921) 

2. Žiga Brank (00386‐31‐454‐953) 

 
 
 
 
 
 

Ljubljana, 30. 11. 2018 
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PRILOGA 1 

 

SOGLASJE: 
Spodaj podpisani/-a ___________________________,  

(starš oz. zakoniti zastopnik) 

soglašam z udeležbo _______________________________  

(ime in priimek otroka) 
dijaka/dijakinje ________ letnika Konservatorija za glasbo in balet 
Ljubljana v okviru naslednjih aktivnosti: 

GOSTOVANJE DIJAKOV KGBL V GRADCU, AVSTRIJA 
od 3. do 5. decembra 2018. 
S svojim podpisom potrjujem, da sem seznanjen/-a sem z Varnostnim 
načrtom Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana. 
 

V primeru neupoštevanja določil Varnostnega načrta s strani dijaka/dijakinje, 
prevzemam odgovornost za dejanja in posledice svojega otroka. 

 
 
 

 
Datum: _________________ 

 
 
 

 
 

 
________________________________________________________ 

(podpis staršev oz. zakonitih zastopnikov) 

 

 

 

 

 

  


