
I.OSKRBNINA V DIJAŠKEM DOMUI.OSKRBNINA V DIJAŠKEM DOMUI.OSKRBNINA V DIJAŠKEM DOMUI.OSKRBNINA V DIJAŠKEM DOMU CENACENACENACENA

materialni strošek hrane na dan*  ** 4,08 4,08 4,08 4,08 €€€€                                                                            

stroški povezani s prehrano 77,88 77,88 77,88 77,88 €€€€                                                                    

nastanitev 72,16 72,16 72,16 72,16 €€€€                                                                    

hrana (mesečno) 89,76 89,76 89,76 89,76 €€€€                                                                    

nastanitev skupaj 232,81 232,81 232,81 232,81 €€€€                                                            

* preračunano na maksimalno možno število dni pouka v mesecu (op.: 22, upoštevajoč možnosti delovnih sobot)

Cenik velja od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023

** stroški porabljenega materiala

 • zajtrk - 0,70 €

 • kosilo - 2,04 €

 • večerja - 1,34 €

II. STORITVE ZA DIJAKE DD IN SPŠII. STORITVE ZA DIJAKE DD IN SPŠII. STORITVE ZA DIJAKE DD IN SPŠII. STORITVE ZA DIJAKE DD IN SPŠ CENACENACENACENA

izguba ključka za prehrano 5,00 5,00 5,00 5,00 €€€€                                                                            

izguba ključka za omarico 5,00 5,00 5,00 5,00 €€€€                                                                            

bivanje med počitnicami in ob koncih tedna/na dan  5,00 5,00 5,00 5,00 €€€€                                                                            

Stroški nastanitve in prehrane se določijo za vse dni pouka v šolskem letu v skladu s Pravilnikom o bivanju v dijaških domovih.

Dijaki na praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcu: Dijaki na praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcu: Dijaki na praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcu: Dijaki na praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcu: 

 - za dneve bivanja v mesecu se stroški nastanitve in prehrane zaračunajo po dnevih. 

V kolikor so kapacitete proste in želi dijak sam bivati v sobi, se mu dodatno obračuna 10 % od mesečne oskrbnine.

Opombe:

Velja od  1. 9. 2022.

CENE STORITEV DD IN SPŠ CENE STORITEV DD IN SPŠ CENE STORITEV DD IN SPŠ CENE STORITEV DD IN SPŠ 
in dijakov na izmenjavi na Srednji prometni šoli Maribor

Cene ne vključujejo DDV, oprostitev v skladu s 7. točko 1. odstavka 42. člena ZDDV-1.

 - dijakom, ki so na praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcu in v celem mesecu niso prisotni, oprostijo 

stroški prehrane in režije. 


