
 
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 

 
 
 

9. 
MERILA IN POSTOPEK ZA PODELJEVANJE POHVAL, NAGRAD 

IN DRUGIH PRIZNANJ DIJAKOM 
 

1. člen 
(vsebina pravil) 

 
Ta pravila urejajo način podeljevanja pohval, priznanj in nagrad dijakom Srednje gradbene, geodetske in 
okoljevarstvene šole Ljubljana (v nadaljevanju šola). 

 
2. člen 

(vrste  pohval, priznanj in nagrad) 
 

Dijak lahko za uspešno in prizadevno delo v šoli prejme: 
a) pohvalo, 
b) priznanje, 
c) priznanje z nagrado 
č) nagradni izlet. 

 
3. člen 

(predlagatelji) 
 

Pohvalo, priznanje, nagrado in nagradni izlet lahko predlaga: 
a) razrednik, 
b) učitelj, 
c) mentor dejavnosti, 
č) ravnatelj, 
d) drug strokovni delavec šole, 
e) oddelčna skupnost dijakov ali dijaška skupnost. 

 
4. člen 

(pohvala) 
 

Pohvala je lahko ustna ali pisna. 
 
Ustna pohvala 



Dijak je lahko ustno pohvaljen,  kadar se izkaže s prizadevnostjo pri enkratni ali kratkotrajni aktivnosti. Ustno 
pohvalo izreče razrednik, mentor dejavnosti, učitelj ali ravnatelj javno v oddelku. Izrečeno ustno pohvalo dijaku 
zabeleži razrednik ali posamezni učitelj v eDnevnik. 
 
Pisna pohvala 
Pisna pohvala se lahko podeli dijaku za: 
- prizadevno delo v oddelčni skupnosti, pri šolskem delu ali drugih dejavnostih v šoli ali izven nje (reden obisk 
pouka, sodelovanje pri promociji šole, pomoč sošolcem) 
- iz drugega razloga, ki ga razrednik oceni kot primeren razlog za izrek pohvale. 
Pisno pohvalo podeli dijaku razrednik ob podelitvi spričeval. 

 
 

5. člen 
(priznanje) 

 
Pisno priznanje se lahko podeli dijaku za: 
- odličen uspeh in pozitiven odnos do šolskega dela,  
- uspešno raziskovalno delo, 
- vidne rezultate na tekmovanjih (uvrstitev v prvo tretjino na državnih tekmovanjih), 
- dosežek, ki uveljavlja šolo na različnih področjih na državni ravni, 
- večletno prizadevno in učinkovito delo pri šolskih prireditvah in v šolski dijaški skupnosti, 
- iz drugega razloga, ki ga učiteljski zbor oceni kot primeren razlog za priznanje. 
Priznanje šole podeli dijaku ravnatelj ali razrednik ob podelitvi spričeval ali na posebni prireditvi.  

 
6. člen 

(priznanje z nagrado) 
 

Priznanje z nagrado se podeli dijaku za: 
- odličen uspeh v vseh letih šolanja 
- izjemen uspeh na poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu (zlati maturant, uspeh 5,0 na zaključnem izpitu) 
- iz drugega razloga, ki ga učiteljski zbor oceni kot primeren razlog za podelitev nagrade. 
Nagrada je praviloma knjižna.  
Nagrado podeli dijaku ravnatelj ob podelitvi spričeval ali na posebni prireditvi. 

 
7. člen 

(nagradni izlet) 
 

Šola lahko nagradi dijake, ki so se v preteklem šolskem letu posebej izkazali, z nagradnim izletom.  
Dijake izbere komisija za podeljevanje priznanj na podlagi pohval in priznanj, izrečenih v preteklem šolskem 
letu ter predlogov učiteljev, mentorjev in drugih strokovnih delavcev. 
Nagradni izlet se izvede praviloma v septembru tekočega šolskega leta. 
 

8. člen 
(prehodne in končne določbe) 

 
Ravnatelj lahko spremeni pravila, ko si pridobi mnenje učiteljskega zbora. 
 
 
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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