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

7.
PRAVILA UPORABE ŠOLSKIH GARDEROBNIH OMARIC
1. člen
Vsak dijak ima pravico do stalne osebne uporabe garderobne omarice. Dijak praviloma dobi garderobno
omarico v uporabo ob prvem vpisu v šolo, in sicer na začetku šolskega leta ali neposredno ob vpisu, če je vpis
v šolo izveden kasneje.
Dijak ob prevzemu omarice brezplačno prejme en izvod ključka za omarico.
Šola vodi poimensko evidenco uporabnikov garderobnih omaric.
Dijak ima garderobno omarico v uporabi do zaključka šolanja.
Ob zaključku šolanja ali ob predčasnem izpisu iz šole dijak garderobno omarico izprazni, očisti in ključek ob
skupnem pregledu omarice vrne hišniku ali učitelju skrbniku garderobnih omaric (v nadaljnjem besedilu: učitelj
skrbnik).
Šola si pridržuje pravico, da na šolskih omaricah izvaja redne tehnične preglede in servisiranje. O potrebnih
tehničnih posegih v garderobno omarico obvesti dijaka uporabnika in se z njim dogovori o nadaljnjih postopkih.
2. člen
Za uporabo garderobne omarice vsak novo vpisani dijak plača uporabnino v višini 5 EUR. Uporabnina se plača
v enkratnem znesku in velja za celoten čas dijakovega dijaškega statusa na šoli. S sredstvi uporabnine se
omarice redno vzdržujejo in obnavljajo. Uporabnina se bo novo vpisanim dijakom zaračunavala od 1. 9. 2019
dalje.
Če dijak izgubi ključek svoje garderobne omarice, je dolžan izgubo javiti hišniku ali učitelju skrbniku. Šola
poskrbi za izdelavo novega ključka, strošek izdelave se dijaku zaračuna po ceni izdelave duplikata pri ključarju.
Dijaku, ki glede na navedbo v zadnjem odstavku 1. člena iz neupravičenih razlogov ne izvede vrnitve ključka
omarice, se zaračuna strošek komisijskega odpiranja in praznjenja omarice v višini 30 EUR, v primeru
ugotovljene škode pa še stroške popravila. Dijaka se pozove, da vsebino iz omarice skupaj z zapisnikom o
odpiranju in praznjenju omarice prevzame pri hišniku oz. v tajništvu šole.
3. člen
Dijak je dolžan s svojo garderobno omarico ravnati skrbno in pazljivo.
V omarici se vzdržuje red in čistoča.

V omarici se ne pušča sveža hrana oz. ostanki hrane.
Garderobna omarica se ne sme posojati drugi osebi in ji omogočati samostojen dostop z duplikatom ključa. Če
se pojavi potreba po takšni uporabi omarice, je potrebno o tem obvestiti učitelja skrbnika oz. pridobiti soglasje
šole. V tem primeru se dodatnega uporabnika vpiše v evidenco.
4. člen
V primeru okvare oz. škode na omarici je dijak dolžan o spremenjenem stanju omarice takoj obvestiti hišnika
ali učitelja skrbnika. Škoda, ki je posledica normalne uporabe, se poravna s sredstvi uporabnine, namerno
povzročena škoda ali škoda, ki je posledica malomarne uporabe omarice, pa se zaračuna uporabniku oz.
povzročitelju po ceni, ki jo izda pooblaščeni servis.
Če je škoda na omarici ugotovljena s strani šole, ne da bi bila predhodno najavljena s strani dijaka in ni
posledica normalne uporabe omarice, stroške sanacije krije dijak uporabnik.
5. člen
V omarici je strogo prepovedano shranjevati predmete in sredstva, ki ogrožajo varnost in zdravje ljudi ali
varnost premoženja, npr. nevarne predmete (nože in druge oblike hladnega orožja, strelno orožje ali imitacije
le tega), vnetljiva sredstva, prepovedane substance (alkohol, cigarete, droge).

6. člen
V primeru utemeljene informacije, da je v dijaški garderobni omarici shranjena katera koli oblika prepovedanih
predmetov ali stvari, lahko šola ob prisotnosti dijaka omarico odpre in jo pregleda. Če dijak ni prisoten na šoli,
izkaže pa se upravičena potreba po odpiranju omarice, se omarica odpre komisijsko, o postopku odpiranja se
izdela zapisnik.
7. člen
Kršitve uporabe garderobne omarice oz. namerna povzročitev škode na garderobnih omaricah se, poleg izreka
vzgojnega ukrepa, ki so navedeni v Šolskih pravilih o šolskem redu, lahko sankcionira tudi z odvzemom
pravice do uporabe šolske garderobne omarice za čas do konca šolskega leta.
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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.

