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OBRAZEC ZA PREDLOG CENE STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMU 

Datum: 17.01.2007 
Izvajalec: C.O.S.I.O. socialni servis  d.o.o. 
1 Število zaposlenih: 3,15 
2 - za vodenje 0,15  
3 - za neposredno socialno oskrbo uporabnikov 3 
4 Stevilo efektivnih ur na enega oskrbovalca na mesec: 120 
5 Skupno število efektivnih ur na mesec (3*4): 360 

 

PRILOGA2/1 

 

Obrazložitev: 
  Povprečni           mesečni 

stroški v EUR 
Subvencija iz proračuna 
občine v EUR na mesec 
* 

Subvencija   iz   proračuna 
RS v EUR na mesec * 

Razlika v EUR na mesec 
(5=2-3-4) 

Cena   storitve    (6=5/  sk.  
št.efekt.ur) 

 1 2 3 4 5 6 
a) Stroški vodenja 526,47  0 0 526,47 

b) Stroški    za    neposredno    socialno 
oskrbo (c+d+e) 

3.276,81   
 

3.276,81 

c) Stroški dela 950,39   950,39 

d) Stroški materiala in storitev, 
amortizacije, inv. vzdrževanja 

141,88   141,88 

e) Stroški fmanciranja    

f) SKUPAJ (a+b) 3.803,28   3.803,28 

 

Cena, ki jo plača uporabnik: 3.803,28 EUR / 360 ur = 10,56 EUR
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Struktura stroškov vodenja na mesec: 
PRILOGA2/2 

 

  Osnova    za 
obračun 

Povprečni   mesečni 
stroški v EUR 

Opombe 

1. STROŠKI DELA (a+b+c+d+e+f)  1.712,28  
 vrednost količnika  228,77  
 - količnik za VI. tarifno skupino  /  
 - količnik za VII. tarifno skupino  3,10  
 - dodatek po KP po 73.členu  1,20  
 - dodatek po KP po 76.členu  0,15  
 - dodatek po KP po 78. členu  0,08  
 - dodatek po KP po 89.b členu  0,70  
 - dodatek po KP po 89.c členu  0,20  
 - korekcijski dodatek  0,16  
 - dodatek za delovno dobo  0,01  
 - uspešnost  0,15  
 vsota količnikov  5,75  
a) plače (vsota količnikov * vrednost količnika)  1.315,43  
b) prispevki delodajalca za socialno varnost 16,10 % 211,78  
c) davek na plače 3% 39,46  
d) premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru 

mreže javne službe) 
/  

e) sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah 
(upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne 
službe) 

/  

f) drugi stroški dela  145,61  

 - regres za letni dopust 617,71 51,48  
 - povračilo stroškov prehrane med delom  62,83  
 - povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela  31,30  
2. STROŠKI    MATERIALA    IN     STORITEV 

(a+…+i) 
 1.797,49  

a) stroški pisarniškega materiala  125,19  
b) stroški nabave drobnega inventarja  41,73  
c) stroški energije in vode  16,69  
d) stroški čstilnih storitev  33,38  
e) drugi stroški prostorov – najemnina  171,09  
f) stroški plačilnega prometa   41,73  
g) stroški izobraževanja   83,46  
h)   /  
i) stroški za upravno administrativna dela  1.284,22  
3. STROŠKI AMORTIZACIJE  0  
4. STROŠKI INVESTICIJSKEGA 

VZDRŽEVAN.TA 
 0  

5. STROŠKI FINANCIRANJA  0  
 SKUPAJ (1+2+3+4+5)  3.509,77  

OBVEZNE PRILOGE:  - k točki 3 in 4 - izračun stroškov amortizacije in stroškov investicijskega 
vzdrževanja - k točki 5 - izračun stroškov financiranja s poročilom revizijske družbe 
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PRILOGA2/3 

Struktura stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov na mesec 
 

  Osnova za 
obračun 

Povprečni mesečni 
stroški v EUR 

Opombe 

1. STROŠKI DELA (a+b+c+d+e+f+g)  950,39  
 vrednost količnika  228,77  
 - količnik za III. tarifno skupino  /  
 - količnik za IV. tarifno skupino  1,90  
 - dodatek po KP za negospodarstvo    
 - dodatek po KP po 76.členu  0,15  
 - dodatek po KP po 7 8. členu  0,08  
 - dodatek po KP po 89.b členu  0.47  
 - dodatek po KP po 89.c členu  0,15  
 - korekcijski dodatek  0,07  
 - dodatek za delovno dobo ( 12 let*, 0,5% na leto)  0,06  
 - uspešnost  0,15  
 vsota količnikov   3,03  
a) plače (vsota količnikov * vrednost količnika)  693,17  
b) prispevki delodajalca za socialno varnost 16,10% 111,60  
c) davek na plače 0  
d) premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru 

mreže javne službe) 
/  

e) sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah 
(upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne 
službe) 

/  

f) drugi stroški dela 145,61  
 - regres za letni dopust 617,71 51,48  
 - povračilo stroškov prehrane med delom  62,83  
 - povračilo stroskov prevoza na delo in iz dela  31,30  
g) korekcija plač ter prispevkov in davkov na 

plače 
 /  

2. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV 
(a+...+g) 

 141,88  

a) stroški za prevozne storitve  0  
b) stroški zaščitnih sredstev  48,41  
c) stroški zdravstvenih pregledov  5,84  
d) stroški za zavarovalne premije za zavarovanje za 

splošno odgovornost iz dejavnosti 
 25,04  

e) stroški izobraževanja  33,38  
f) stroški pisarniškega materiala  29,21  
g) Drugi stroški materiala in storitev  0  
3. STROŠKI AMORTIZACIJE  0  
4. STROŠKI INVESTICIJSKEGA 

VZDRŽEVANJA 
 0  

5 STROŠKI FINANCIRANJA  0  
 SKUPAJ (1+2+3+4+5)  1.092,27  

OBVEZNE PRILOGE: - k točki 3 in 4 - izračun stroškov amortizacije in stroškov investicijskega vzdrževanja - k točki 5 - izračun 
stroškov financiranja s poročilom revizijske družbe 
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*  Pri obračunu dodatka za delovno dobo smo upoštevali povprečno delovno dobo vseh 3 socialnih 
oskrbovalcev oz. oskrbovalk, kar znaša 12 let. 


