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Na podlagi sestindvajsete alineje sedmega odstavka 81. elena Zakona 0 organizaciji in
financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - uradno preeiseeno
. besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 -
ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 - popr. in 25/17 - ZVaj) in 13. elena Pravilnika 0 bivanju
v dijaskih domovih (Uradni list RS, st. 30/18 in 46/19), ministrica za izobrazevanje,
znanost in sport (v nadaljevanju: minister) izdaja

SKLEP

o sofinanciranju plaeil starsev, ki imajo v dijaskem domu hkrati vkljueenega vee
kot enega otroka, v letu 2021

1. V letu 2021 je visina sofinanciranja (v nadaljnjem besedilu: subvencija) plaeil
stroskov bivanja v dijaskem domu (v nadaljnjem besedilu: oskrbnin) za starse,
ki imajo v dijaskem domu hkrati vkljueenih vee otrok, enaka celotni vrednosti
izhodisene cene oskrbnine, ki jo plaeujejo starsi za bivanje otrok v casu
izobrazevanja v dijaskih domovih in znasa 220,00 evrov meseeno.

2. Predvidena skupna vrednost sredstev za subvencije oskrbnin v vseh dijaskih
domovih v proraeunskem letu 2021 na podlagi tega sklepa je 633.652,02 evrov.

3. Do subvencije oskrbnine je upravieen tisti stars oziroma skrbnik, posvojitelj,
rejnik ali drug zakoniti zastopnik otroka (v nadaljnjem besedilu: stars), ki je kot
podpisnik nastanitvene pogodbe zavezan plaeevati oskrbnino za dva ali vee
otrok in sicer za drugega in naslednje otroke, ki soeasno bivajo v istem ali
drugem dijaskem domu. Pravica do subvencije oskrbnine pripada upravieencu
ves cas socasnega bivanja vec kot enega otroka v dijaskem domu, ce so
izpolnjeni pogoji, na podlagi katerih je bila pridobljena ta pravica.

4. Do subvencije oskrbnine so upraviceni starsi otrok, ki imajo status rednega ali
izrednega dijaka, ki biva v dijaskem domu, ce oskrbnino za njih placuje isti
stars.

5. Sredstva za subvencionirane oskrbnine otrok zagotavlja Ministrstvo za
izobrazevanje, znanost in sport javnim dijaskim domovom in zasebnim dijaskim
domovom, ki so vpisani v razvid vzgojno-izobrazevalnih zavodov v skladu z
zakonom.

6. Dijaski dom izvede ugotovitveni postopek, v katerem preveri podatke iz
prijavnice in priloge k prijavnici ter izda odlocbo 0 upravicenosti do subvencije
oskrbnine v skladu s 3. toeko tega sklepa. Dijaski dom si pridobi podatke
neposredno od drugega dijaskega doma oziroma drugega pristojnega organa,
ki razpolaga s podatki, ki jih mora preveriti. Dijaski domovi se med seboj



neposredno obveseajo 0 podatkih, potrebnih za odloeanje 0 pravici do
subvencije.

7. Odloeba 0 subvenciji se glasi na ime dijaka, ki v dijaskem domu biva krajsi cas
in jo izda tisti dijaski dom, v katerem biva ta dijak.

8. Dijaski dom vodi evidenco upravieencev do subvencionirane oskrbnine, ki poleg
podatkov 0 dijakih, ki jih vodi v skladu s predpisi vsebuje se podatke 0 poteku
postopka in izdani odloebi ter dokazilih v zvezi s subvencioniranjem oskrbnine.

9. Dijaski dom je dolzan sproti paziti na upravieenost do subvencije oskrbnine in
sporoeati vsako spremembo oziroma druge okoliseine, ki vplivajo na subvencijo
oskrbnine oziroma na uresnieevanje te pravice.

10. Sredstva iz 1. toeke tega sklepa ministrstvo meseeno nakazuje dijaskemu domu
na podlagi zahtevka, ki vsebuje potrebne podatke 0 upravieencih do subvencije
oskrbnine.

11. Sredstva so zagotovljena v proraeunu Republike Siovenije za leto 2021, na
ukrepu 3311-11-0008 Izvajanje dejavnosti dijaskih domov, na proraeunski
postavki 667310 Dejavnost dijaskih domov, na kontu 4119 Drugi transferi
posameznikom. Skrbnica proraeunske postavke je dr. Siavica Alojzija Cernosa.
Skrbnica sklepa je Urska Zobec.

12. Ta sklep zaene veljati 1. januarja 2021.

Obrazlozitev:

Stem sklepom minister doloei visino subvencije oskrbnine dijakom v dijaskem domu
na podlagi sestindvajsete alineje sedmega odstavka 81. elena Zakona 0 organizaciji in
financiranju vzgoje in izobrazevanja, do katere so upravieeni starsi, ki imajo v dijaskem
domu hkrati vkljueenega vee kot enega otroka. To upravieenje jim pripada z
uveljavitvijo Zakona 0 spremembah in dopolnitvah Zakona 0 organizaciji in financiranju
vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, s1. 36/08), ki je zaeel veljati 26. aprila 2008.

Visina oskrbnine, ki jo na predlog komisije za doloeanje oskrbnine v dijaskih domovih v
skladu z 11. elenom Pravilnika 0 bivanju v dijaskih domovih (Uradni list RS s1. 30/18 in
46/19) doloei minister za posamezno proraeunsko leto, znasa 220,00 evrov za leto
2021.
Za proraeunsko leto 2021 je visina subvencije enaka celotni vrednosti izhodisene cene
oskrbnine.

Dijaski dom prejme meseeno nakazilo subvencije oskrbnin na podlagi zahtevka glede
na stevilo upravieencev. Glede na to, da se na podlagi drugega odstavka 12. elena
Pravilnika 0 bivanju v dijaskih domovih meseena oskrbnina zmanjsa za stroske
nabavne vrednosti zivil za vse dni odsotnosti, se pri izraeunu zneska oskrbnine, ta
odbitek uposteva. Ce se meseena oskrbnina za dijaka zmanjsa tudi za stroske,
povezane s prehrano in stroske nastanitve, se uposteva tudi ta odbitek.

Do subvencije je upravieen tisti stars, ki je kot podpisnik nastanitvene pogodbe
zavezan plaeevati oskrbnino za dva ali vee otrok in sicer za drugega in naslednje
otroke, ki soeasno bivajo v istem ali drugem dijaskem domu. Pravica do subvencije



pripada upravicencu ves cas socasnega bivanja vee kot enega otroka v dijaskem
domu, ce so izpolnjeni pogoji, na podlagi katerih je bila pridobljena ta pravica.

Do subvencije so upraviceni otroci, ki imajo status rednega ali izrednega dijaka, ki biva
v dijaskem domu, ce oskrbnino za njih placuje isti stars.

Subvencionirana sredstva zagotavlja Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in sport
javnim dijaskim domovom in zasebnim dijaskim domovom, ki so vpisani v razvid
vzgojno-izobrazevalnih zavodov v skladu z zakonom.

Dijaski dom izvede ugotovitveni postopek, v katerem preveri podatke iz prijavnice in
priloge k prijavnici ter izda odlocbo 0 upravicenosti do subvencije v skladu z 2. tocko
tega sklepa. Dijaski dom si pridobi podatke neposredno od drugega dijaskega doma
oziroma drugega pristojnega organa, ki razpolaga s podatki, ki jih mora preveriti.
Dijaski domovi se med seboj neposredno obvescajo 0 podatkih, potrebnih za odlocanje
o pravici do subvencije.

Odlocba 0 subvenciji se glasi na ime dijaka, ki v dijaskem domu biva krajsi cas in jo
izda tisti dijaski dom, v katerem biva ta dijak. Dijaski dom vodi evidenco upravicencev
do subvencioniranja, kot je dolocena v izreku tega sklepa.
Dijaski dom je dolzan sproti paziti na upravicenost do subvencije in sporocati vsako
spremembo oziroma druge okoliscine, ki vplivajo na subvencijo oziroma na
uresnicevanje te pravice.


