
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAZEVANJE,
ZNANOST IN SPORT

Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana

Stevilka: 6036-282/2019/1
Datum: 10. 12.2019

T: 01 4005200

F: 01 400 53 21

Na podlagi drugega odstavka 29. elena Zakona 0 gimnazijah (Uradni list RS, s1. 1/07-
uradno preCiseeno besedilo, 68/17, 6/18 - 210-1 in 46/19), drugega odstavka Zakona 0
poklicnem in strokovnem izobraZevanju (Uradni list RS, s1. 79/06, 68/17 in 46/19) in
prvega odstavka II. elena Pravilnika 0 bivanju v dijaskih domovih (Uradni list RS, s1.
30/18 in 70/19) minister za izobraZevanje, znanost in sport (v nadaljevanju: minister)
izdaja

SKLEP 0 IZHODISCNI CENI OSKRBNINE V DI.JASKIH DOMOVIH
ZA LETO 2020

1. tocka

lzhodisena cena oskrbnine za dijake v dijaskih domovih za leto 2020 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
2020 znasa 65,6 EUR na mesec.

4. tocka

Z oskrbnino za studente visjih strokovnih sol se krijejo stroski nastanitve 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 skiepa.

6. tocka

Ta sklep zaene veljati 1. januarja 2020.



Obrazlozitev:

Cena oskrbnine je bila za leto 2019 dolocena v visini 220,00 EUR. Ceno za leto 2020 je
komisija doloCila na osnovi treh kalkulativnih elementov, ki imajo podlago v
Metodologiji za oblikovanje cene oskrbnega dne v dijaskih domovih (Irena Simeic,
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.

Pri stroskih, povezanih s prehrano bo v letu 2020 sicer prislo do manjsega porasta
stroska plac na delovnih mestih v kuhinji, ker so le-ta po sistemizaciji deloma uvrseena
v plaene razrede, ki so zajeti v institutu minimalne place, vendar se komisija za dvig
cene v tej kategoriji ni odloCila, saj ne gre za vsa delovna mesta.

Komisija je pregledala tudi stroskovne elemente nastanitve. Ugotavlja, da kategorija
nastanitve obsega sirok nabor stroskovnih postavk, ki so hkrati tudi najbolj specifieni
glede na infrastruktume parametre posameznega dijaskega doma. Komisija je ocenila,
da je vsesplosno povisanje v tej kategoriji neutemeljeno zaradi lokalne pogojenosti
cenikov.

Komisija je nadalje izpostavila, da imajo dijaski domovi glede na organizacijsko
raznolikost in skladno z dolocbami Pravilnika 0 bivanju v dijaskih domovih moznost
odstopanja od izhodisene cene za do deset odstotkov oziroma vee s soglasjem ministra.

Skupna meseena cena oskrbnine za dijake tako znasa 220,00 eur. 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.



ELEMENT! CENE BIVANJA IN OSKRBE V DIJASKIH DOMOVIH ZA LETO 2020

KALKULA TIVNI Cena v letu 2019 Cena oskrbnega doe Cena v letu 2020 Cena oskrbnega dne
ELEMENTI na dan na dan
HRANA 83.60 EUR 3.80 EUR 83.60 EUR 3.80 EUR

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

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


