
 
 
 
 
POSEBEN VARNOSTNI NAČRT ZA ČLANE PIHALNEGA ORKESTRA 
OE SGBŠ  KGBL 
TURNEJA PO BALKANU 29.3 - 3.4.2019 
 
1. Načrt potovanja 
KGBL, LJUBLJANA – BEOGRAD (SRBIJA) – THESSALONIKI (GRČIJA) –VOLOS 
(GRČIJA) - SKOPJE (SEVERNA MAKEDONIJA)- LJUBLJANA 
 
Petek, 29.3.2019 
- Zbor pred KGBL, Ižanska 12,  ob 6:30 
- Odhod izpred šole ob 7:00. 
- Prevoz z avtobusi na relaciji Ljubljana – Beograd (cca. 530km) 
- Prihod cca. 14:00 
- Nastanitev v hotelu: 
  http://bgcityhotel.com/SR/index.html  
- Po prihodu in namestitvi sledi kosilo ob 14:30 
- ob 17:00 vaja v Domu armije 
- ob 20:00 koncert 
- po koncertu pogostitev v restavraciji Doma armije 
- 23:00 nočni počitek 
 
Sobota, 30.3.2019 odhod v Thessaloniki (633 km) 
- Zajtrk v hotelu 7:30-8:15;  
- 8:30 odhod iz hotela 
- 17:00 prihod v hotel Capsis hotel Thessaloniki, nastanitev; (polpenzion) 
- 22:00 počitek v hotelu 
 
Nedelja, 31.3.2019 
- 7:30  - 9:00 zajtrk v hotelu 
- 9:15 – odhod iz hotela na tonsko vajo 
- 10:00- 12:00 vaja na The State Conservatory of Thessaloniki, Frangon str.15,  
   546 25 Thessaloniki 
- 13:30 kosilo 
- popoldanska malica 
- 19:00 prihod na lokacijo koncerta, priprava odra 
- 20:00 koncert Pihalnega orkestra  
- po koncertu (cca.22:00) povratek v hotel 
- 22:30 nočni počitek 
 
Ponedeljek, 1.4.2019 
- 8:00 – 9:00 zajtrk v hotelu 
- 9:30 odhod proti Volosu (205 km) 
- 12:30 prihod in nastanitev v hotelu 
- 13:00 kosilo 
- 18:00 tonska vaja v teatru 
- 20:00 koncert  
- 21:30 povratek v hotel in večerja 
- 22:30 nočni počitek 



 
 
 
 
Torek, 2.4.2019 
-7:00 zajtrk v hotelu 
-8:00 zbor pred hotelom in odhod proti Skopju (400 km) 
- 14:00 nastanitev v hotelu Continental, kosilo, počitek 
- 17:00 tonska vaja 
- 19:30 koncert v novi koncertni dvorani Makedonske filharmonije 
(https://www.pixsell.hr/agencija/halopix/skopje-svecano-otvorenje-nove-koncertne-dvorane-
makedonske-filharmonije-galerija-762703/ ) 
-  21:30 odhod v hotel, večerja 
-  23:00 nočni počitek 
 
Sreda, 3.4.2019 
-7:00 zajtrk v hotelu 
-8:00 zbor pred hotelom in odhod proti Ljubljani (961 km) 
- 20:30 predviden prihod v Ljubljano 
 
S SEBOJ VZETI VELJAVEN OSEBNI DOKUMENT. 
 
KONCERTNA OBLEKA: Dekleta: črna majica, bluza, ramena pokrita,  črno krilo (najmanj do 
kolen) ali hlače, črne nogavice, črni zaprti čevlji. 
Fantje: Črna srajca, črne hlače, črn pas, črne nogavice, črni čevlji. 
PRIPOROČAMO: Vzeti kakšne prigrizke oz. malico s seboj. S sabo vzeti 
nekaj denarja. V Srbiji je denarna valuta srbski dinar, v Grčiji je denarna valuta evro, v 
Severni Makedoniji je denarna valuta makedonski denar. 
 
 

2. Opis varnostnih dejavnosti v času organiziranih dejavnosti: 
・ Dijaki upoštevajo vsa navodila splošnega 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. 

・ 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. 
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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. Po 27. a členu Zakona o      

     gimnazijah se dijaka lahko izključi zaradi omenjenih kršitev.    

・ 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  v času nočnega počitka od 22.30–07.00 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. Andrej Zupan, prof. (00386‐41‐690‐580) 

2. Darinka Marolt, prof. 
3. Dejan Rihtarič, prof.  
4. Uroš Razpotnik, prof.  
5. Andrej Karba, prof.  
6. Liza Hawlina, prof. 
7. Nataša Paklar, prof. 
8. Leon Pokeržnik, prof. 

9. Polona Češarek,prof. (00386‐31‐344‐861) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

 

 

PRILOGA 1 

SOGLASJE: 
Spodaj podpisani/-a ___________________________,(starš oz. zakoniti zastopnik) 
 
soglašam z udeležbo ______________________________ (ime in priimek otroka), 

 
dijaka/dijakinje ________ letnika OE SGBŠ Konservatorija za glasbo in balet  
 
Ljubljana v okviru naslednjih aktivnosti: 
 

KONCERTNA TURNEJA PIHALNEGA  ORKESTRA OE SGBŠ KGBL 
PO BALKANU od 29. marca do 3. aprila 2019. 
S svojim podpisom potrjujem, da sem seznanjen/-a sem z Varnostnim načrtom 
Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana za potovanja, ekskurzije, športne 
dneve, nastope, tekmovanja in druge organizirane odsotnosti v okviru šole. 
V primeru neupoštevanja določil Varnostnega načrta s strani dijaka/dijakinje, 
prevzemam odgovornost za dejanja in posledice svojega otroka. 
 
 
 
Datum: _________________ 
 
 
 
________________________________________________________ 
(podpis staršev oz. zakonitih zastopnikov) 


