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Na podlagi 16. elena Zakona 0 drzavni upravi (Ur.l.RS, s1. 113/05) in prvega odstavka
11. elena Pravilnika 0 bivanju v dijaskih domovih (Ur.l.RS, s1.97/2006) ministrica za
izobrazevanje, znaost in sport (v nadaljevanju: ministrica) izdaja

SKLEP 0 IZHODISCNI CENI OSKRBNINE V DIJASKIH DOMOVIH
ZA LETO 2018

1. tocka

Izhodisena cena oskrbnine za dijake v dijaskih domovih za leto 2018 znasa
220,00 EUR.

2. tocka

Z oskrbnino za dijake se krijejo stroski za prehrano in nastanitev v dijaskem domu.

3. tocka

Izhodisena cena oskrbnine za studente visjih strokovnih sol v dijaskih domovih za leto
2018 znasa 65,6 EUR na mesec.

4. tocka

Z oskrbnino za studente visjih strokovnih sol se krijejo stroski za nastanitev v dijaskem
domu.

5. tocka

Cena oskrbnine iz 1. in 3. toeke je doloeena na podlagi predloga Komisije za doloeanje
oskrbnine v dijaskih domovih, ki je priloga tega sklepa.

6. tocka

Ta sklep zaene veljati 1. januarja 2018.



Obrazlozitev:

Cena oskrbnine je bila za leto 2017 dolocena v visini 215,00 EUR. Ceno za leto 2018 je
komisija doloCila na osnovi treh kalkulativnih elementov, ki imajo podlago v
Metodologiji za oblikovanje cene oskrbnega dne v dijaskih domovih (Irena Simcic,
dr.Verena Koch, 1998).

Ob pregledu jedilnikov v dijaskih domovih je ugotovljeno, da vrednost zivil, ki jih
domovi ponujajo ne presega vrednosti, ki je bila dolocena v preteklem letu, zato ostane
enaka, in sicer 3,80 € dnevno oziroma 83,60 € mesecno.

Valorizacija "stroskov povezanih s prehrano", ki obsegajo osebne prejemke kuhinjskega
osebja (bruto place, prispevke delodajalca, regres za letni dopust, premijo Kad,
nadomestila za prevoz in prehrano, delovne obleke ter zdravniski pregledi) izkazuje
medletno povecanje, ki temelji na odpravi placnih anomalij v skupini 1. Ob primerjavi
razlicnih tipov in velikosti dijaskih domov, razlicne struktme zaposlenega osebja za ta
namen (v domski kuhinji) in dvigu placnih razredov na teh delovnih mestih za dva do tri
piacne razrede (vezano na konkretni tip delovnega mesta), se kategorija »stroski,
povezani s prehrano« poveca na raven 3,22 € dnevno oziroma 70.80 € mesecno.

Komisija je pregledala tudi stroskovne elemente nastanitve. Ugotavlja, da kategorija
nastanitve obsega sirok nabor stroskovnih postavk, ki so hkrati tudi najbolj specificni
glede na infrastruktume parametre posameznega dijaskega doma. Tu so zajeti dodatni
materialni stroski, ki jih ima dijaski dom v zvezi z elektricno in toplotno energijo,
porabo vode, komunalnimi storitvami, tekoCim vzdrZevanjem objekta, materialom za
interesne dejavnosti, pisamiskim materialom, posto, telefonom, izobrazevanjem
delavcev ipd. Povecanje v tej kategoriji ni izkazano na naCin visjih cen posameznih
storitev oz. elementov, se pa povecuje intenzivnost in dinamika stroskov vzdrZevanja
objektov v nekaterih domovih. Komisija se za dvig cene v tej kategoriji ni odloCila.

Skupna mesecna cena oskrbnine za dijake tako znasa 220,00 em. Za studente visjih
strokovnih sol je cena oskrbnine za delovne dni v 3-posteljni sobi enaka visini stroskov
nastanitve in znasa 65,6 eur. Komisija nadalje se priporoca, da se taksna cena ponudi
tudi za bivanje v dvo-posteljni sobi. Dijaski domovi imajo v skladu z 11. ,clenom
Pravilnika 0 bivanju v dijaskih domovih moznost, da doloCijo ceno oskrbnine, ki od
izhodiscne odstopa najvec za 10 odstotkov, 0 cemer obvestijo ministrstvo.

Maja Makovec BrenCic
MINISTRICA

~~

Skiep prejmejo:
Sektor za srednje solstvo,
dijaski domovi



ELEMENTI CENE BIVANJA IN OSKRBE VDIJASKIH DOMOVIH ZA LETO 2018

KALKULATIVNI Cena v letu 2017 Cena oskrbnega dne Cena v letu 2018 Cena oskrbnega dne
ELEMENTI na dan na dan
HRANA 83.60 EUR 3.80 EUR 83.60 EUR 3.80 EUR

v

STROSKI 65.80 EUR 2.99 EUR 70.80 EUR 3,22 EUR
POVEZANI S
PREHRANO
NASTANITEV 65.60 EUR 65.60 EUR

SKUPAJ 215 EUR 220 EUR
Op.: cena se nanasa na delovne dni po solskem/studijskem koledarju.


