
 
Na podlagi 3. člena Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 
30/2018 z dne 26. 4. 2018, v nadaljevanju: Pravilnik) in na osnovi 9. člena Šolskih pravil o šolskem redu 
SGGOŠ (v nadaljevanju: Šolska pravila), Gvido Jager, ravnatelj Srednje gradbene, geodetske in 
okoljevarstvene šole Ljubljana, izdaja 
 
1. Pravila o vedenju dijakov, učiteljev in spremljevalcev na ekskurzijah, izletih v organizaciji šole in drugih 
vzgojno-izobraževalnih dejavnostih izven zavoda 
2. Pravila v prostorih športne dvorane in na zunanjem športnem igrišču 
3. Pravila v šolskih delavnicah in na poligonu 
4. Pravila v računalniških učilnicah 
5. Pravila geodetske zbirke 
6. Pravila uporabe mobilnih telefonov in drugih elektronskih naprav v šolskih prostorih oz. dejavnostih 
7. Pravila uporabe šolskih garderobnih omaric 
8. Pravila prilagoditev šolskih obveznosti dijakov oz. individualni izobraževalni načrt (pedagoška pogodba) 
9. Merila in postopek za podeljevanje pohval, nagrad in drugih priznanj dijakom 

 
 

5. 
PRAVILA GEODETSKE ZBIRKE 

 
1. člen 

(uporaba geodetskih inštrumentov) 
 
Dijakom izdajajo pripomočke učitelji geodetskih predmetov (učitelji predmeta, za katerega dijak potrebuje 
pripomočke ali mentorji seminarskih nalog). 
Vsako izdajo pripomočkov iz geodetske zbirke učitelj evidentira v posebno knjigo (Knjiga izdaje geodetskih 
pripomočkov), in sicer tako, da je razviden datum izdaje, ime in priimek dijaka, oddelek, po potrebi namen dela 
in številka izdanega pripomočka. 
Inštrumenti se izdajajo v času pouka ob prisotnosti učitelja. 
Učitelj evidentira vrnitev inštrumentov in opreme ob koncu pouka isti dan. Učitelj, ki sprejme izdane pripomočke 
po koncu njihove uporabe, preveri, če so pripomočki nepoškodovani in očiščeni. V primeru poškodbe 
pripomočka učitelj, ki ga sprejme nazaj v zbirko, to ugotovitev zapiše in obvesti skrbnika geodetske zbirke. Če 
do poškodbe pripomočka pride namerno ali zaradi neupoštevanja učiteljevih navodil, mora krivec poravnati 
škodo sam. 
Odnašanje inštrumentov domov ali v dijaški dom je prepovedano. 
 

2. člen 
(pouk izven urnika) 

 
Po potrebi se lahko pouk izvaja izven urnika ob prisotnosti učitelja z vnaprejšnjim dogovorom z ravnateljem ali 
s pomočnikom ravnatelja. 
 

3. člen 
(neopravljene obveznosti) 

 
Dijaki, ki niso opravili posameznih obveznosti pri pouku določenega modula, si lahko izposodijo inštrument in 
opremo, ko je njihov učitelj na šoli. Inštrumente in opremo lahko uporabljajo izključno na geodetskem poligonu 
za šolo (igrišča). Inštrumente in opremo vrnejo isti dan učitelju, ki jim je opremo tudi izdal. 
 

4. člen 
(terenske vaje) 

 
V času terenskih vaj se inštrumenti in oprema izdajo za celoten čas terenskih vaj. Uporabljajo se ob prisotnosti 
učiteljev, ki terenske vaje vodijo. 



 
5. člen 

(neupoštevanje pravil) 
 

Če dijak ne spoštuje ali ne upošteva navedenih pravil ter se neustrezno odziva na opozorila, šola ukrepa 
skladno s Pravilnikom o šolskem redu ter Šolskimi pravili. 

 
 

 
Številka: 603-8/2018-1 
 
Ljubljana, 30. 11. 2018 
 
 
 
 

         Gvido Jager 
             ravnatelj 

 
 
 
 
 
Šolska pravila o šolskem redu Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole Ljubljana je 
obravnaval Svet staršev na 2. seji dne 22. 11. 2018. 
Šolska pravila o šolskem redu Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole Ljubljana je 
obravnavala Dijaška skupnost na seji dne 22. 11. 2018. 
Šolska pravila o šolskem redu Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole Ljubljana so bila 
obravnavana na pedagoški konferenci SGGOŠ Ljubljana dne 28. 11. 2018. 
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