Na podlagi 51. člena Šolskih pravil je učiteljski zbor Srednje šole za strojništvo na redni pedagoški
konferenci 21. 8. 2018 sprejel in potrdil

PRAVILNIK O UPORABI GARDEROBNIH OMARIC V ŠOLKEM CENTRU ŠKOFJA LOKA

1. člen
(splošno)
Šolski center Škofja Loka s 1. 9. 2017 daje dijakom Šolskega centra Škofja Loka na uporabo 115
garderobnih omaric. Garderobne omarice so postavljene v pritličju šole na Podlubniku 1b, na hodniku
ob učilnicah C 96 in C 92 in v prvem nadstropju na hodniku ob učilnicah C 165 in C 167.
2. člen
(uporaba)
Garderobna omarica je namenjena shranjevanju športne opreme, strokovne literature in podobno.
Ker se dijaki na šoli ne preobuvajo, shranjevanje obuval ni predvideno.
Dijak zaprosi za najem garderobne omarice z obrazcem (priloga pravilnika), ki ga izpolnjenega odda v
knjižnici v Podlubniku 1b.
Dijak dobi številko omarice, ključ za odpiranje je shranjen na čipu njegove dijaške izkaznice.
Dijak je odgovoren za svojo omarico. Namenoma povzročeno škodo na ali v omarici šola zaračuna
dijaku, uporabniku garderobne omarice.
3. člen
(najem)
Dijak si lahko za obdobje enega šolskega leta (oz. pol, če je ostale pol leta na praktičnem
usposabljanju z delom) najame garderobno omarico, in sicer za ceno 20 EUR (pol leta 10€).
Garderobno omarico si lahko najameta tudi dva dijaka. V primeru prevelikega števila prošenj za
najem, ima prednost dijak, ki se prijavi prej.
Uporabnik je dolžan omarico popolnoma izprazniti najkasneje do konca pouka, to je do 24. 6. v
tekočem šolskem letu. Po tem datumu šola izprazni vse omarice. Za vsebino omarice šola ne
odgovarja.

4. člen
(odpiranje)
Vgrajen elektronski in varnostni sistem beleži vsakršno odpiranje omaric.
V primeru, da je zaradi nastalih vzrokov (sum na droge, ostre predmete, ostanki hrane….) potrebno
omarico odpreti, to lahko stori zaposleni šole ali pooblaščenec ob prisotnosti dijaka, najemnika
omarice.
Če dijak ne more biti prisoten (bolezen, druge odsotnosti) je garderobno omarico mogoče odpreti,
vendar ob prisotnosti zaposlenega šole in najmanj ene priče. Dijaka je o tem potrebno pisno obvestiti
(preko e asistenta).
O vsakem tovrstnem odpiranju garderobne omarice je potrebno napisati uradni zaznamek.

5. člen
(veljavnost)
Pravilnik o uporabi garderobnih omaric prične veljati 1. 9. 2018 in je objavljen na spletni strani
Šolskega centra Škofja Loka.
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