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Skupnost dijaških domov Slovenije 

Streliška pot 7, 5000 NOVA GORICA 

  

 

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT 

Komisija za določitev izhodiščne cene oskrbnine 

Masarykova 16 

 

1000 LJUBLJANA  

  

N. Gorica, 1. december 2021  

                                                                                                        

ZADEVA: OSKRBNINA - PREDLOG ZA LETO 2022 

 

Spoštovani, 

 

v skladu z napovedjo (veza e-mail, z dne 23.11.2021, sestanek komisije za določitev izhodiščne cene 

oskrbnine za leto 2022), posredujem vsem naslovnikom predlog valorizacije posameznih kalkulativnih 

elementov »oskrbnine za leto 2022« s pripadajočo obrazložitvijo: 

 

  
KALKULATIVNI ELEMENTI OSKRBNINE ZA 

LETO 2021 
KALKULATIVNI ELEMENTI OSKRBNINE – 

PREDLOG ZA LETO 2022 

ELEMENTI CENE ZA 22 DNI NA MESEC 
NA 

DAN 
DELEŽ NA MESEC 

NA 
DAN 

DELEŽ 

HRANA  83,60 € 3,80 € 38,00% 91,96 € 4,18 € 38,00% 

STROŠKI POVEZANI S 
PREHRANO 

70,80 € 3,22 € 32,20% 77,88 € 3,54 € 32,20% 

NASTANITEV / MESEČNO 65,60 € 2,98 € 29,80% 72,16 € 3,28 € 29,80% 

SKUPAJ 220,00 € 10,00 € 100,00% 242,00 € 11,00 € 100,00% 

 

Obrazložitev / utemeljitev po posameznih elementih (1-3): 

 

1. AD 1 – kalkulativni element – hrana 

V sestavu DD vzhodne Slovenije so izdelali komparativni prikaz sprememb cen izdelčnih skupin 
»prehrane« (priloga 1) na osnovi realiziranega javnega razpisa. Primerjava nakazuje za leto 2022 
linearen dvig stroškov nabave živil po celotni strukturi.  
Sestava obrokov in cene živil (lokalno/regijsko) so po posameznih dijaških domovih raznoliki zato je 
objektivna osnova kot podstat za spremljavo gibanja cen statistična spremljava celostne blagovne 
skupine »prehrana«, ki izkazuje po medletni primerjavi (vir: SURS) porast v obsegu 9,31%. 
 
2. AD 2 – kalkulativni element – stroški povezani s prehrano 

Stroški povezani s prehrano temeljijo na izkazu (pretežnem) stroškov dela. 
Delovna mesta v kuhinji po sistemizaciji so uvrščena v plačne razrede, ki so po valorizaciji z 
upoštevanjem dodatkov do minimalne plače, evidentirani po normativih za pripravo obrokov za dijake 
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(opomba: Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači je s 1. januarjem 2020 iz definicije 
minimalne plače izvzel vse dodatke, določene z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi 
pogodbami). Netto porast minimalne plače je po časovni periodi (Tabela 3) taksativno razviden pri 
čemer pa je brutto porast (napredovanja, višja nadomestila – prehrana, prevoz, premija KAD, regres za 
letni dopust…) težko ovrednotiti tudi glede na dodatni izračun – metodologijo vseh pripadajočih 
dodatkov (individualno znotraj kadrovskega sestava in organizacijsko po domicilu DD pogojen). 
 

IZHODIŠČNA CENA OSKRBNINE V 
DIJAŠKIH DOMOVIH  
(PO SKLEPIH MIZŠ) MINIMALNA 

PLAČA 
REGRES ZA LETNI 

DOPUST 

PREHRANA 
(22 

DELOVNIH 
DNI / 10,5 

MES) 
 

PREVOZ 
(VIŠINA 
ENAKA 

PREHRANI) 

KAD  
(16. 

PREMIJSKI 
RAZRED) 

ŠOLSKO 
LETO 

OSKRBNINA 
NA  

MESEC 

OSKRBNINA 
NA  

DAN 

2015/2016 208,00 € 9,45 € 790,73 € 696,00 € / 790,73 € 857,00 € 857,00 € 134,00 € 

2016/2017 220,00 € 10,00 € 804,96 € 790,73 € / 1.000,00 € 868,00 € 868,00 € 134,00 € 

2017/2018 220,00 € 10,00 € 842,79 € 842,79 € / 1.050,00 € 917,00 € 917,00 € 464,00 € 

2018/2019 220,00 € 10,00 € 886,63 € 886,63 / 1.050,00 € 917,00 € 917,00 € 490,00 € 

2019/2020 220,00 € 10,00 € 940,24 € 940,58 € / 1.050,00 € 947,00 € 947,00 € 490,00 € 

2020/2021 220,00 € 10,00 € 1.024,24 € 1.050,00 € 1.014,00 € 1.014,00 € 510,00 € 

2021/2022 242,00 € 11,00 € 1.133,35 €     

 
 
3.  AD 3 – kalkulativni element – nastanitev 

V sestavu kumulativnih stroškov nastanitve ugotavljamo, da ima postavka »električna energija« 

izrazito povečano cenovno rast (opomba: cena na javnem razpisu v organizaciji Zveze SŠDDD za leto 

2022 izkazuje dodaten porast cen +3% VT oziroma +13% MT. Iz tabele št.4 je evidenten porast cen 

električne energije v obdobju 5-ih zaporednih let, ki presega 60% (68%) pri čemer je bila oskrbnina v 

opazovanem obdobju na enaki ravni.) 

Statistični urad RS je danes, 30.11.2021, objavil podatke o inflaciji in rasti cen posameznih blagovnih 

skupin. Cene virov toplotne energije so se medletno »per 2021« povečale za 55% (vir: SURS 

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9976). Spremljava stroškov vodarine in komunalnih storitev 

je otežkočena zaradi lokalne/regijske pogojenosti cenikov. Analogija velja tudi za stroške tekočega 

vzdrževanja, ki so medorganizacijsko raznoliki upoštevajoč stanje domske infrastrukture zato je 

posploševanje neprimerno. Iz razpoložljivih podatkovnih baz je evidentno, da stroški popravil oz. 

rednega vzdrževanja izkazujejo visok porast pri čemer se bodo visoke cenovne ravni primerljivo v letu 

2022 ohranile. 

 

DOBAVITELJ GEN-I ECE 
INDEKS 

ELEKTRIČNA ENERGIJA LETO 2017-2018 LETO 2021-2022 

VT  0,04225 € 0,06783 € 161 

MT 0,02850 € 0,04798 € 168 

 

DOPOLNITEV: 

Glede na določbo Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za 

izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva (Ur. list 

178/2021; 12.11.2021); člen 42.a člen »kuhar oziroma dietni kuhar v dijaškem domu« navajam sledeča 

dejstva: 

1) Nastop veljavnosti predmetne določbe je 1.9.2022, kar pomeni da je izvedeni učinek financiranja 

za leto 2022 le delni, t.j. 0,25 (= po metodologiji denarnega toka je s sklepom o financiranju za 

posamezno koledarsko leto upoštevano obdobje od 1.12. do 30.11. naslednjega leta) oziroma 

3(trije) meseci, 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-4067?sop=2018-01-4067
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9976
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2) Podatki o vpisu za tekoče šolsko leto (2021/2022) izkazujejo naslednje statistične kazalnike: 

 Mediana (je vrednost, ki deli mrežo DD na ½ članstva v razvidu MIZŠ pod oz. ½ nad vrednostjo: 

119 dijakov. 

 Aritmetična sredina (je srednja vrednost / povprečje) v mreži DD: 146 dijakov 

3) Normativ za financiranje kuharja oziroma dietnega kuharja v dijaškem domu, je 300 dijakov (veza 

42.a člen Pravilnika…). 

4) Referenčni DD (mediana) z 119 dijaki ima iz naslova oskrbnine (2021) financiranih 3,5 zaposlenih v 

kuhinji. Delež vključenosti kuharja/dietnega kuharja v MoFas (2022) glede na obseg vpisa je 

posledično 0,40 kar predstavlja razmerje v financiranju 11 : 89 (MoFas 0,40 : oskrbnina 3,10 = 

3,50), če bi določba nastopila veljavnost z dnem 1.12.2021. Zato velja dodatno upoštevati / 

izpostaviti izvedeni učinek (veza tč.1), ki je zgolj in samo 0,25, kar v končnem scenariju predstavlja 

končno razmerje v financiranju za leto 2022 2,75  :  97,25 (MoFas 0,1  :  oskrbnina 3,4 = 3,50). 

Izračun izkazuje, da je breme MIZŠ za leto 2022 preko MoFas prepoznano v obsegu do 3% 

kuhinjskega osebja medtem ko naj oskrbnina kot prevladujoč vir financiranja zagotovi namenska 

sredstva za stroške povezane s prehrano (stroški dela) v obsegu 97%. 

 

ZAKLJUČEK: 

Predsedstvo SDDS je v razširjeni sestavi (opomba: navzočih 23 pooblaščencev v mreži DD) na 11. seji, z 

dne 18.11.2021, soglašalo, da je zaradi rasti cen posameznih kalkulativnih elementov potrebno 

Oskrbnino za leto 2022 povišati. Predlog je bil s strani vseh navzočih soglasno sprejet v besedilu 

sledečega sklepa »Predlog izhodiščne cene oskrbnine za leto 2022 je 11€/dan oz. 242 € za 22 dni«. 

 

Predsedstvo SDDS predlaga, da Komisija za določitev izhodiščne cene oskrbnine podpre sistemske 

spremembe v smeri: 

 Sistemizacija delovnega mesta »glavni kuhar« naj se ustrezno vključi v metodologijo financiranja 

»MoFas«. 

 Investicijska vlaganja v domske kuhinje naj bodo predmet načrtovanja pri oblikovanju IVD razpisov 

za leto 2022. 

 

 

Dodatne obrazložitve bom podal na seji Komisije za določitev izhodiščne cene oskrbnine. 

 

S spoštljivimi pozdravi, 

 

 

 

               Dragan Kojić 

                     
                                                                              

 

 


