
PRAVILNIK O PODELITVI STATUSA ODGOVORNEGA DIJAKA 
 

 
I.  
 
1. Status lahko pridobi vsak dijak DDBL, ki s svojim vedenjem, delom dokaže določeno stopnjo 
odgovornosti. Status lahko dobijo dijaki 3., 4. ali 5. letnika, izjemoma pa tudi dijaki nižjih 
letnikov. 
Dijaki novinci ne morajo pridobiti statusa pred pretekom pol leta bivanja v domu. 
 
2. Status dijaka lahko pridobi dijak: 
- ki je uspešen v šoli, 
- ki v celoti upošteva domski red, 
- kateremu ni bil izrečen vzgojni ukrep v zadnjih 12 mesecih, 
- ki je aktiven pri vsaj eni interesni dejavnost v domu ali izven njega, 
- ki se aktivno vključuje v življenje v domu, 
- ki ima pozitiven odnos do doma in je s svojim delom, odnosom lahko vzgled drugim dijakom. 
 
3. Članom predsedstva domske skupnosti, v kolikor izpolnjujejo zgornje kriterije in vestno 
sodelujejo v predsedstvu, se praviloma podeli status odgovornega dijaka. 
 

 

II.  

1. Dijak, ki pridobi status odgovornega dijaka ima naslednje pravice: 

- prosto določanje časa za učenje – ni obveznih učnih ur, 
- pravico do večernega učenja, 
- pravico do stalnih izhodov  do 22. ure, izhod do 23. ure pa s pravočasnim obvestilom 

vzgojitelja ali varnostnika, 
- pravico do samostojnega vstopa v računalnico. 

 

III.  Predlog in odločanje o statusu dijaka 

1. Predlog za status odgovornega dijaka lahko poda: 

- ravnatelj, 
- vzgojitelj, 
- dijak sam, 
- skupina najmanj 5 dijakov, 
- predsedstvo domske skupnosti. 

2. Predlog mora biti podan v pisni obliki na ustreznem obrazcu. Predlagatelj  predlog odda 
dijakovemu matičnemu vzgojitelju, ki ga je dolžan posredovati oddelčnemu vzg. zboru v 
obravnavo. 

3. Oddelčni vzgojiteljski zbor o predlogu poda svoje mnenje (z absolutno večino). 



4. O predlogu odloča celotni vzgojiteljski zbor. 
5. S podelitvijo statusa odgovornega dijaka in pravicami, ki jih le ta prinaša morajo soglašati 

tudi starši dijaka. 

 

IV. Odvzem statusa odgovornega dijaka 

1. Dijak izgubi status, če ne izpolnjuje več pogojev iz I. poglavja tega pravilnika. 
2. Odvzem statusa lahko predlagajo vsi, ki so navedeni v 1. točki III. poglavja. 
3. O predlogu odvzema odloča oddelčni vzg. zbor. 
4. Dijak, ki je status izgubil eno leto ne mora ponovno zaprositi za status. 

 

V. Prehodne določbe 

5. Določbe pravilnika veljajo za dobo šestih mesecev od sprejema. Po tem prehodnem obdobju 
se Pravilnik dokončno sprejme. 

6. Pravilnik začne veljati, ko ga sprejme in podpiše ravnatelj Dijaškega doma Bežigrad 
Ljubljana 
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