
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. 
PRAVILA UPORABE MOBILNIH TELEFONOV IN DRUGIH 

ELEKTRONSKIH NAPRAV V ŠOLSKIH PROSTORIH  
IN NA DEJAVNOSTIH 

 
1. člen 

 
Dijakom, lastnikom mobilnih telefonov in drugih osebnih elektronskih naprav (pametni mobilni telefoni, tablice, 
prenosni računalniki, predvajalniki glasbe in video vsebin, večnamenske pametne ročne ure, v nadaljevanju: 
osebne elektronske naprave), uporaba v osebne namene med poukom ni dovoljena.  
Uporaba osebnih elektronskih naprav na dejavnostih izven zavoda je dovoljena skladno z navodili učitelja 
spremljevalca. 
Osebne elektronske naprave, ki jih posedujejo dijaki, morajo biti med poukom utišane na nično glasnost brez 
vibriranja in ne smejo biti položene na šolski klopi; osebne elektronske naprave so v pasivni nastavitvi 
shranjene v (šolski) torbi oz. tako, tako da ne motijo pozornosti dijaka.  
 

2. člen 
 
Dijakom je uporaba osebnih elektronskih naprav med poukom dovoljena le s soglasjem oz. po navodilu tistega 
učitelja, ki vodi pouk.  
 

3. člen 
 
Če dijak med poukom nedovoljeno uporablja osebno elektronsko napravo, lahko učitelj zahteva, da se ta 
naprava v izklopljenem stanju odloži na posebej določen prostor v učilnici. Dijak po zaključku šolske ure oz. v 
začetku odmora svojo osebno elektronsko napravo prevzame v nadaljnjo osebno uporabo.  
 

4. člen 
 



Šola oz. učitelj v nobenem primeru ne odgovarja za stanje in morebitne odtujitve dijakove osebne elektronske 
naprave. V primeru prijavljene odtujitve dijakove osebne elektronske naprave šola poskrbi, da se na zahtevo 
oz. željo dijaka odtujitev prijavi ustreznim organom pregona. 
 

5. člen 
 

Učitelj lahko za potrebe izvedbe nemotenega poteka pouka pri svojih urah od vseh dijakov v oddelku zahteva, 
da svoje osebne elektronske naprave še pred pričetkom pouka odložijo na za to pripravljeno mesto v učilnici. 
Dijaki elektronske naprave prevzamejo ob zaključku vsake šolske ure.  
 
 

6. člen 
 
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. 
 


