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Na podlagi drugega odstavka 29. elena Zakona 0 gimnazijah (Uradni list RS, s1. 1/07 -
uradno preeiseeno besedilo, 68/17, 6/18 - ZIO-l in 46/19), drugega odstavka 59. elena
Zakona 0 poklicnem in strokovnem izobrazevanju (Uradni list RS,
s1. 79/06, 68/17 in 46/19) in 11. elena Pravilnika 0 bivanju v dijaskih domovih (Uradni
list RS, s1.30/18 in 70/19) ministrica za izobrazevanje, znanost in sport izdaja

SKLEP 0 IZHODISCNI CENI OSKRBNINE V DIJASKIH DOMOVIH
ZA LETO 2021

1. tocka

Izhodisena cena oskrbnine za dijake v dijaskih domovih za leto 2021 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
2021 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 sklepa.

6. tocka

Ta sklep zaene veljati 1. januarja 2021.



Obrazlozitev:

Cena oskrbnine je bila za leto 2020 doloeena v visini 220,00 EUR. Ceno za leto 2021 je
komisija doloCila na osnovi treh kalkulativnih elementov, ki imajo podlago v
Metodologiji za oblikovanje cene oskrbnega dne v dijaskih domovih (Irena SimCie,
dr.Verena Koch, 1998).

Vvrednost zivil, ki jih domovi ponujajo, ne presega vrednosti, ki je bila doloeena v
preteklem letu, zato ostane enaka, in sicer 3,80 € dnevno oziroma 83,60 € meseeno.

Vrednost stroskov, povezanih s prehrano, v katere so zajeti osebni dohodki kuhinjskega
osebja, zdravniski pregledi, material za Ciseenje kuhinje in pomozni material za kuhinjo,
se ne poveeajoiz znasajo 3,22 EUR dnevno oziroma 70,80 eur meseeno.

Tudi vrednost kalkulativnega elementa stroskov nastanitve ostane na ravni iz preteklega
leta, v visini 65,60 EUR meseeno.

Skupna me seen a cena oskrbnine za dijake tako znasa 220 EUR. Za studente visjih
strokovnih sol je cena oskrbnine za delovne dni v 3-posteljni sobi enaka visini stroskov
nastanitve in znasa 65,60 EUR. Komisija priporoea, da se taksna cena ponudi tudi za
bivanje v dvo-posteljni sobi. Dijaski domovi imajo v skladu z 11. elenom Pravilnika 0
bivanju v dijaskih domovih moznost, da doloeijo ceno oskrbnine, ki od izhodisene
odstopa najvee za 10 odstotkov, 0 eemer obvestijo ministrstvo.

Sklep prejmejo:
Sektor za srednje solstvo,
dijaski domovi



ELEMENT! CENE BIVANJA IN OSKRBE VDIJASKIH DOMOVIH ZA LETO 2021

KALKULA TIVNI Cena v letu 2020 Cena oskrbnega dne Cena v letu 2021 Cena oskrbnega dne
ELEMENTI na dan na dan
HRANA 83.60 EUR 3.80 EUR 83.60 EUR 3.80 EUR

v

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

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


