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Ljubljana, 04. julija 2008

Na podlagi šestindvajsete alineje sedmega odstavka 81. člena Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 
36/08) in Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni 
list RS, št. 114/07) izdajam

S K L E P

o sofinanciranju plačil staršev, ki imajo v dijaškem domu hkrati vključenega več kot 
enega otroka, v letu 2008

1)V letu 2008 je višina sofinanciranja plačil stroškov bivanja v dijaškem domu  za starše, ki 
imajo v dijaškem domu hkrati vključenih več otrok (v nadaljnjem besedilu: subvencija),  
enaka  celotni vrednosti oskrbnine, ki jo plačujejo straši za bivanje otrok v času 
izobraževanja v dijaških domovih  in znaša 188,00 evrov za maj in junij 2008, za mesece 
september, oktober in november šolskega leta 2008/2009 pa znaša 201,00 evrov. 

2)Predvidena skupna vrednost sredstev za subvencije na podlagi tega sklepa v proračunskem 
letu 2008 znaša 212.000, 00 evrov.

3)Do subvencije je upravičen tisti starš oziroma skrbnik, posvojitelj, rejnik ali drug zakoniti 
zastopnik otroka (v nadaljnjem besedilu: starš), ki je kot podpisnik nastanitvene pogodbe 
zavezan plačevati oskrbnino za dva ali več otrok in sicer za drugega in naslednje otroke, ki 
sočasno bivajo v istem ali drugem dijaškem domu. Pravica do subvencije pripada 
upravičencu ves čas sočasnega bivanja več kot enega otroka v dijaškem domu, če so 
izpolnjeni pogoji, na podlagi katerih je bila pridobljena ta pravica.   

4)Do subvencije so upravičeni starši otrok, ki imajo status rednega ali izrednega dijaka, ki 
biva v dijaškem domu, če oskrbnino za njih plačuje isti starš.

5)Subvencionirana sredstva zagotavlja Ministrstvo za šolstvo in šport  javnim dijaškim 
domovom in zasebnim dijaškim domovom, ki so vpisani v razvid vzgojno-izobraževalnih 
zavodov v skladu z zakonom. 

6)Dijaški dom izvede ugotovitveni postopek, v katerem preveri podatke iz  prijavnice in 
priloge k prijavnici ter izda odločbo o upravičenosti do subvencije v skladu z 2. točko tega 
sklepa. Dijaški dom si pridobi podatke neposredno od drugega dijaškega doma oziroma 
drugega pristojnega organa, ki razpolaga s podatki, ki jih mora preveriti. Dijaški domovi 
se med seboj neposredno obveščajo o podatkih, potrebnih za odločanje o pravici do 
subvencije. 



7)Odločba o subvenciji se glasi na ime dijaka, ki v dijaškem domu biva krajši čas in jo izda 
tisti dijaški dom, v katerem biva ta dijak. 

8)Dijaški dom vodi evidenco upravičencev do subvencioniranja, ki vsebuje: 
a. podatke o otrocih: osebno ime, datum in kraj rojstva, naslov stalnega oziroma 

začasnega prebivališča, šola in izobraževalni program ter letnik, v katerega je 
vpisan, trajanje izobraževalnega programa oziroma čas bivanja v dijaškem 
domu, datum sklenitve nastanitvene pogodbe; 

b. podatke o starših - plačnikih oskrbnine: osebno ime, naslov stalnega ali 
začasnega prebivališča, razmerje do otroka, za katerega plačuje oskrbnino;

c. podatke o poteku postopka in izdani odločbi ter dokazilih.

9)Dijaški dom je dolžan sproti paziti na upravičenost do subvencije in sporočati vsako 
spremembo oziroma druge okoliščine, ki vplivajo na subvencijo oziroma na uresničevanje 
te pravice.   

10)Sredstva iz prve točke bo ministrstvo mesečno nakazovalo dijaškim domovom na podlagi 
zahtevka, ki vsebuje potrebne podatke o upravičencih do subvencije. 

11)Sredstva so zagotovljena in se izplačujejo iz proračunske postavka je 6673-dejavnost 
dijaških domov, konto 4133, skrbnik postavke je Noel Škerjanc.

12)Ta sklep je izvršljiv z dnem izdaje. 

Obrazložitev:

S tem sklepom minister določi višino subvencije plačila stroškov bivanja v dijaškem domu na 
podlagi šestindvajsete alineje sedmega odstavka 81. člena Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 
36/08), do katere so upravičeni starši, ki imajo v dijaškem domu hkrati vključenega več kot 
enega otroka. To upravičenje jim pripada z uveljavitvijo Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.  
36/08), ki je začel veljati 26. aprila 2008, za meseca maj in junij v šolskem letu 2007/2008 in 
za šolsko leto 2008/2009 za obdobje, ki se ga financira iz sredstev proračuna za leto 2008. 

Višina oskrbnine, ki jo na predlog komisije za določanje oskrbnine v dijaških domovih v 
skladu z 11. členom Pravilnika o bivanju v dijaških domovih (Uradni list  RS št. 97/06) določi 
minister za posamezno proračunsko leto, znaša 188,00 evrov za maj in junij 2008. Za mesece 
september, oktober in november šolskega leta 2008/2009 pa oskrbnina znaša 201,00 evrov.

Za proračunsko leto 2008 je višina subvencije enaka  celotni vrednosti oskrbnine. 



Dijaški domovi bodo prejemali mesečna nakazila subvencij na podlagi zahtevkov glede na 
število upravičencev. Glede na to, da se na podlagi drugega odstavka 12. člena Pravilnika o 
bivanju v dijaških domovih mesečna oskrbnina zmanjša za stroške nabavne vrednosti živil za 
vse dni odsotnosti, se pri izračunu zneska oskrbnine, ta odbitek upošteva.

Ta sklep je izvršljiv z dnem izdaje in glede na to, da pravica do subvencije pripada staršem že 
v iztekajočem se šolskem letu, morajo dijaški domovi izvesti postopek ugotavljanja 
upravičenosti do subvencije tudi za to obdobje in o tem izdati odločbo.

Do subvencije je upravičen tisti starš oziroma skrbnik, posvojitelj, rejnik ali drug zakoniti 
zastopnik otroka (v nadaljnjem besedilu: starš), ki je kot podpisnik nastanitvene pogodbe 
zavezan plačevati oskrbnino za dva ali več otrok in sicer za drugega in naslednje otroke, ki 
sočasno bivajo v istem ali drugem dijaškem domu. Pravica do subvencije pripada upravičencu 
ves čas sočasnega bivanja več kot enega otroka v dijaškem domu, če so izpolnjeni pogoji, na 
podlagi katerih je bila pridobljena ta pravica.   

Do subvencije so upravičeni starši otrok, ki imajo status rednega ali izrednega dijaka, ki biva 
v dijaškem domu, če oskrbnino za njih plačuje isti starš.

Subvencionirana sredstva zagotavlja Ministrstvo za šolstvo in šport javnim dijaškim 
domovom in zasebnim dijaškim domovom, ki so vpisani v razvid vzgojno-izobraževalnih 
zavodov v skladu z zakonom. 

Dijaški dom izvede ugotovitveni postopek, v katerem preveri podatke iz prijavnice in priloge 
k prijavnici ter izda odločbo o upravičenosti do subvencije v skladu z 2. točko tega sklepa. 
Dijaški dom si pridobi podatke neposredno od drugega dijaškega doma oziroma drugega 
pristojnega organa, ki razpolaga s podatki, ki jih mora preveriti. Dijaški domovi se med seboj 
neposredno obveščajo o podatkih, potrebnih za odločanje o pravici do subvencije. 

Odločba o subvenciji se glasi na ime dijaka, ki v dijaškem domu biva krajši čas in jo izda tisti 
dijaški dom, v katerem biva ta dijak. Dijaški dom vodi evidenco upravičencev do 
subvencioniranja, kot je določena v izreku tega sklepa.
Dijaški dom je dolžan sproti paziti na upravičenost do subvencije in sporočati vsako 
spremembo oziroma druge okoliščine, ki vplivajo na subvencijo oziroma na uresničevanje te 
pravice.   

          Dr. Milan ZVER
          M I N I S T E R



Sklep prejmejo dijaški domovi in
Se objavi na spletni strani ministrstva


