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Na podlagi drugega odstavka 29. elena Zakona 0 gimnazijah (Uradni list RS, st. 1/07 uradno preCiseeno besedilo, 68/17 in 6/18 - ZIG-I) in prvega odstavka 11. elena
Pravilnika 0 bivanju v dijaskih domovih (Uradni list RS, st. 30/2018) minister za
izobrazevanje, znanost in sport (v nadaljevanju: minister) izdaja
!
I

SKLEP 0 IZHODISCNI CENI OSKRBNINE V DIJASKIH DO~OVIH
ZA LETO 2019
1
I

I

I

1. tocka
Izhodisena cena oskrbnine za dijake v dijaskih domovih za leto 2019 znasa!220,00
EUR.
2. tocka
Z oskrbnino za dijake se krijejo stroski za prehrano in nastanitev v dijaskerb domu.
•
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3. tocka

I
I

Izhodisena cena oskrbnine za studente visjih strokovnih sol v dijaskih dombvih za leto
2019 znasa 65,6 EUR na mesec.
I
4. tocka
Z oskrbnino za sludente visjih strokovnih sol se krijejo stroski nastanitve v!dijaiikem
domu.
i
I

5. tocka

I

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

6. tocka
Ta sklep zacne veljati 1. januarja 2019.

Obrazlozitev:

,

Cena oskrbnine je bila za leto 2018 dolocena v visini 220,00 EUR. Ceno zlleto 2019 je
komisija doloCila na osnovi treh kalkulativnih elementov, ki imaj6 podlago v
Metodologiji za oblikovanje cene oskrbnega dne v dijaskih domovih cIrena SimCic,
dr.VerenaKoch,1998).
I

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

I

Pri stroskih, povezanih s prehrano bo v letu 2019 sicer prislo do dviga Iza en placni
razred na delovnih mestih v kuhinji, vendar se komisija za dvig cene v tej kategoriji ni
odlocila.
.
Komisija je pregledala tudi stroskovne elemente nastanitve. Ugotavlja, da kategorija
nastanitve obsega sirok nabor stroskovnih postavk, ki so hkrati tudi najb6lj specificni
glede na infrastrukturne parametre posameznega dijaskega doma. Pov~canje v tej
kategoriji ni izkazano na naCin visjih cen posameznih storitev oz. elementov, ostaja pa
problematika povecevanja intenzivnosti in dinamike stroskov vzdrZevanj~ objektov v
nekaterih domovih. Tudi cena v tej kategoriji ostaja enaka.
I

Skupna mesecna cena oskrbnine za dijake tako znasa 220,00 em. Za stJdente visjih
strokovnih sol je cena oskrbnine za delovne dni v 3-posteljni sobi enaka visini stroskov
nastanitve in znasa 65,6 em. Komisija nadalje se priporoca, da se taksna !cena ponudi
tudi za bivanje v dvo-posteljni sobi. Dijaski domovi imajo v skladu z 111. clenom
Pravilnika 0 bivanju v dijaskih domovih moznost, da doloCijo ceno oskrbnine, ki od
izhodiscne odstopa najvec za 10 odstotkov, 0 cemer obvestijo ministrstvo. '
I
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dr. Jernej Pikalo
MINISTER

>'L.Sklep prejmejo:
Sektor za srednje solstvo,
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CENE BIVANJA IN OSKRBE V DIJASKIH DOMOVIH ZA LETO 2019
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Op.: cena se nanasa na delovne dni po solskem/studijskem koledarju.

