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PREDLOG 
 
 
Na podlagi tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, 
št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo, 69/05 – odl. US, 21/06 -  odl. US, 105/06 in 
114/06 - ZUTPG), 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno 
varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06 in 127/06) in 27. člena Statuta Mestne 
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana na _________ seji, dne _____________ 2007 sprejel 
 
 
 
 

SKLEP 
 

o soglasju k cenam storitve pomoči družini na domu Comettu, Zavodu za 
pomoč in nego na domu, in CentruKontura d.o.o.    

 
 
 

1. člen 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje k cenam storitve pomoči družini 
na domu, ki se izvaja izven okvira mreže javne službe, in sicer: 
  

- Comettu, Zavodu za pomoč in nego na domu, Tbilisijska 57 b, Ljubljana, k 
ceni za uporabnika v višini 10,64 EUR na efektivno uro in 

 
- CentruKontura d.o.o., Parmova 41, Ljubljana, k ceni za uporabnika v višini 

10,58 EUR na efektivno uro. 
 
 

2. člen 
 
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme mestni svet. 
 
 
 
Številka:  
Ljubljana, dne  
 
 
                                                                                                    Župan 
                                                                                      Mestne občine Ljubljana 
                                                                                             Zoran Janković 
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Obrazložitev  Predloga Sklepa o soglasju k cenam storitve pomoči družini  na 
domu Comettu, Zavodu za pomoč in  nego na domu, in CentruKontura d.o.o  
 
   
 

1. PRAVNI TEMELJ ZA SPREJEM SKLEPA 
  

- Zakon o socialnem varstvu  (Uradni list RS, št. 36/04 – UPB, 69/05 – odl. US 
in 21/06 -  odl. US in 105/06 in 114/06 - ZUTPG), ki v tretjem odstavku 101. 
člena določa, da k cenam storitve pomoči družini na domu daje soglasje 
pristojni občinski organ.  

- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni 
list RS, št. 87/06, 127/06) določa, da je za izdajo soglasja k ceni storitve 
pomoči družini na domu pristojen občinski upravni organ.   

- Statut MOL (Uradni list RS, št. 26/01 in 280/01), v 27. členu opredeljuje, da 
Mestni svet odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon, statut ali drug 
predpis, ter o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.  

 
 

2. OCENA STANJA NA PODROČJU, KI GA AKT UREJA,  RAZLOGI IN 
CILJI ZA SPREJEM  

 
Zakon o socialnem varstvu določa, da so upravičenci, upravičenke in drugi 
zavezanci, zavezanke dolžni plačati vse po tem zakonu opravljene storitve, razen 
storitev socialne preventive, prve socialne pomoči in institucionalnega varstva v 
socialno varstvenih zavodih za usposabljanje, ki so za vse upravičence brezplačne. 
 
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (v 
nadaljevanju: pravilnik) določa metodologijo, po kateri se določijo splošni elementi za 
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev.  
 
V 37. členu pravilnika je določeno, da soglasje k ceni izvajalca, ki izvaja storitev izven 
okvira mreže javne službe, izda pristojni upravni organ občine, v kateri je sedež 
izvajalca. 
 
Izvajalca storitve pomoč družini na domu Comett, Zavod za pomoč in nego na domu, 
Tbilisijska 57 b, Ljubljana (v nadaljevanju: Comett) in CenterKontura d.o.o., Parmova 
41, Ljubljana (v nadaljevanju: CenterKontura) sta Mestni občini Ljubljana, Oddelku za 
zdravstvo in socialno varstvo Mestne uprave (v nadaljevanju: oddelek) predložila 
vlogi za izdajo soglasja k ceni storitve pomoč družini na domu, po predpisani 
metodologiji pravilnika na osnovi obrazcev v skladu z določbami pravilnika. 
 
Izvajalca izvajata storitev na osnovi dovoljenja za delo Ministrstva za delo, družino in 
socialne zadeve, izven mreže javne službe, zato so uporabniki dolžni v celoti plačati 
ceno storitve, ki jo potrdi Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 
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3. POGLAVITNE REŠITVE 
 
Izvajalca storitve pomoč družini na domu Comett in CenterKontura sta sredi leta 
2006 oddelku predložila vlogi za izdajo soglasja k ceni. Po medsebojnih dogovorih in 
dokončni uskladitvi je oddelek oba predloga cen predložil v postopek za obravnavo 
na septembrski seji Mestnega sveta.  Dne 16.08.2006 je bil v Uradnem listu številka 
87, objavljen nov Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih 
storitev, ki vsebuje spremenjene obrazce za izračun cene, zaradi česar smo morali 
gradivo umakniti iz postopka.   
 
Oba izvajalca sta oddelku ponovno predložila vlogi za izdajo soglasja k ceni na 
osnovi veljavnega pravilnika. Izračune smo na oddelku preverili tako z vidika 
pravilnosti izračunov kot pravne uskladitve z veljavno zakonodajo.  
V skladu s pravilnikom in razlago Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno 
samoupravo in regionalno politiko mora cene potrditi  Mestni svet  Mestne občine 
Ljubljana.     
 

• Izvajalec Comett je dne 08.12.2006 na oddelek naslovil vlogo za izdajo 
soglasja k ceni storitev pomoč družini na domu.   

 
Cena efektivne ure storitve pomoč družini na domu, ki nam jo je predložil izvajalec 
Comett  znaša  10,64 EUR. 
 

• Izvajalec CenterKontura je dne 24. 10. 2006 na oddelek naslovil vlogo za 
izdajo soglasja k ceni storitve pomoč družini na domu.   

 
Cena efektivne ure storitve pomoč družini na domu, ki nam jo je predložil izvajalec 
CenterKontura znaša 10,58 EUR. 
 
Plačilo storitve pomoč družini na domu, ki se  pri obeh izvajalcih izvaja izven javne 
službe na osnovi dovoljenja za delo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, v 
celoti krije uporabnik/uporabnica. 
 
S sprejetjem predlaganega sklepa bo Mestna občina Ljubljana izpolnila obveznost, 
da izda soglasje k ceni, po kateri izvajalec opravlja storitev od izdaje soglasja dalje. 
To obveznost občinskemu svetu kot pristojnemu organu nalagata zakon o socialnem 
varstvu in pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev.  
 
 

4. OCENA FINANČNIH POSLEDIC 
 
Sprejem predlaganega sklepa ne bo imel  finančnih posledic za Mestno občino 
Ljubljana.  
 
                                                                                             Načelnica  

Oddelka za zdravstvo in socialno varstvo  
                                                                                 Tilka Klančar, univ.dipl.psih. 
 
Pripravila: 
Neva Strniša, univ.dipl.ekon. 



                                                                                                                                                                        PRILOGA 2/1 
OBRAZEC ZA PREDLOG CENE STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMU 
 
Datum: 24.10.2006 
Izvajalec: CENTERKONTURA d.o.o., Parmova ulica 41,1000  Ljubljana
 
 

1 Število zaposlenih:  2,625
2 za vodenje  0,125
3 za neposredno socialno oskrbo uporabnikov  2,5
4 Število efektivnih ur na enega oskrbovalca na mesec:  120
5 Skupno število efektivnih ur na mesec (3*4)  300

 
Obrazložitev: 
 

    

Povprečni 
mesečni  

stroški v SIT

Subvencija  
iz proračuna 

občine 
v SIT na mesec 

Subvencija
 iz 

proračuna
RS 

v SIT na 
mesec 

Razlika  
v SIT na 
mesec 
5=2-3-4 

Cena storitve 
(6=5/ 

sk.št.efekt.ur) 
  1 2 3 4 5 6 
a) Stroški vodenja 103.776,16   103.776,16 345,92 
b) Stroški za neposredno  656.763,51   656.763,51 2.189,21 
  socialno oskrbo (c+d+e):      
c) stroški dela 228.705,40   228.705,40 762,35 
d) stroški materiala in storitev,  34.000,00   34.000,00 113,33 
  amortizacije, inv.vzdr.      
e) stroški financiranja      
f) SKUPAJ (a+b) 760.539,67   760.539,67 2.535,13 
 
Cena, ki jo plača uporabnik:           /300ur =  2.535,13 



PRILOGA 2/2 
 
Struktura stroškov vodenja na mesec: 
 

    Osnova za 
Povprečni 
mesečni Opombe 

    obračun stroški  v SIT   
1. STROŠKI DELA (a+b+c+d)    425.834,28   
                                         vrednost količnika    54.823,00   
  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 na delovno dobo    0,01   
  uspešnost    0,15   
                                            vsota količnikov    5,75   
a) plače (vsota količnikov*vrednost količnika)    315.232,25   
b) prispevki delodajalca za socialno varnost   16,10%  50.752,39   
c) davek na plače  3%  9.456,97   
d) drugi stroški dela    50.392,67   
  regres za letni dopust  148.028,00  12.335,67   
  povračilo stroškov prehrane med delom   15.057,00   
  povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela   23.000,00   
2. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV(a+..+h)   404.375,00   
a) stroški za upravno administrativna dela     319.375,00   
b) stroški pisarniškega materiala    10.000,00   
c) stroški nabave drobnega inventarja      
d) stroški energije in vode    2.000,00   
e) stroški čistilnih sredstev    1.000,00   
f) drugi stroški prostorov    50.000,00   
g) stroški plačilnega prometa    2.000,00   
h) stroški izobraževanja    20.000,00   
3. STROŠKI AMORTIZACIJE      
4. STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA      
5. STROŠKI FINANCIRANJA      
  SKUPAJ (1+2+3+4+5)    830.209,28   
 
 
OBVEZNE PRILOGE: -    k točki 3 in 4 – izračun stroškov amortizacije in stroškov 
                                            investicijskega vzdrževanja 

- k točki 5 – izračun stroškov financiranja s poročilom revizijske  
družbe 

  



PRILOGA 2/3 
 
Struktura stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov na mesec: 
 

    osnova za 
obračun 

povprečni 
mesečni stroški opombe 

1. STROŠKI DELA (a+b+c+d)   228.705,40  
                                                      Vrednost količnika  54.823,00  
  osnovni količnik IV. tarifna skupina 1,90 
 dodatek po kol.pog. za negospodarstvo  
  dodatek po KP 76. čl. 0,15 
  dodatek po KP 78. čl. 0,08 
  dodatek po KP 89.b čl. 0,47 
  dodatek po KP 89.c čl. 0,15 
  korekcijski dodatek 0,07 
  dodatek na delovno dobo (15 let 0,5% na leto) 0,08 
 uspešnost 0,15 
                                                           vsota količnikov 3,05 
a) plače (vsota količnikov*vrednost količnika) 166.936,04 
b) prispevki delodajalcev  16,10% 26.876,70 
c) davek na plače   0 
d) drugi stroški dela   34.892,67 
  regres za letni dopust 148.028,00 12.335,67 
  povračilo stroškov hrane med letom 15.057,00 
  povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 7.500,00 
e) korekcija plač ter prispevkov in davkov na plače  
2. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+..+f)   34.000,00   
a) stroški za prevozne storitve      
 b) Stroški zaščitnih sredstev 11.600,00 
 c) Stroški zdravniških pregledov 1.400,00 
d) stroški  za zav.premije za zavarovanje za spl.odg.  6.000,00  
 e) Stroški izobraževanja  8.000,00 
 f) Stroški pisarniškega materiala 7.000,00 
   
3. STROŠKI AMORTIZACIJE   0,00   

4. STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA   0,00   

5. STROŠKI FINANCIRANJA   0,00   

  SKUPAJ (1+2+3+4+5)   262.705,40   

 



OBRAZEC ZA PREDLOG CENE STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMU PRILOGA 2/1

Datum: 24.10.2006
Izvajalec: CENTERKONTURA d.o.o., Parmova ulica 41, 1000 Ljubljana

1 Število zaposlenih 2,625
2  - za vodenje 0,125
3 - za neposredno socialno oskrbo uporabnikov 2,5
4 Število efektivnih ur na  oskrbovalca na mesec: 120
5 Skupno število efektivnih ur na mesec (3 * 4) 300

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 433,05 0,00 0,00 433,05 1,44

b
Stroški za neposredno socialno oskrbo 
(c+d+e) 2.741,50 0,00 0,00 2.741,50 9,14

c   - stroški dela 2.386,80 0,00 0,00 2.386,80 7,96
d   - stroški materiala in storitev, amortizacije 354,70 0,00 0,00 354,70 1,18
e   - stroški financiranja
f SKUPAJ (a + b) 3.174,55 0,00 3.174,55 10,58

SKUPAJ (a + b) na uro 0,00 10,58

Cena, ki jo plača uporabnik: 10,58 EUR



Struktura stroškov vodenja na mesec: PRILOGA 2/2

Osnova za 
obračun

Povprečni mesečni 
stroški v EUR

1 STROŠKI DELA (a+b+c+d+e+f) 1.776,96
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 plačilnih nesorazmerij 
(upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne 
službe) 

f drugi stroški dela 210,29
  - regres za letni dopust 617,71 51,48
  - povračilo stroškov prehrane med delom 62,83
  - povračilo stroškov prevoza na delo in z dela 95,98

2 STROŠKI MATERIALA IN STORITEV 1.687,44
a stroški pisarniškega materiala 41,73
b stroški nabave drobnega inventarja
c stroški energije in vode 8,35
d stroški čistilnih storitev 4,17
e drugi stroški prostorov 208,65
f stroški plačilnega prometa 8,35
g stroški izobraževanja 83,46
h stroški za upravno administrativna dela 1.332,73

3 STROŠKI AMORTIZACIJE
4 STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA
5 STROŠKI FINANCIRANJA

SKUPAJ (1+2+3+4+5) 3.464,40



Struktura stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov na mesec: PRILOGA 2/3

Osnova za 
obračun

Povprečni mesečni 
stroški v EUR

1 STROŠKI DELA (a+b+c+d+e+f) 954,72
vrednost količnika 228,77

  - količnik za IV. tarifno skupino 1,90
  - dodatek po KP za negospodarstvo
  - dodatek po KP po 76. členu 0,15
  - dodatek po KP po 78. 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 (15 let 0,5% na leto) 0,08
  - uspešnost 0,15

vsota količnikov 3,05
a plače (vsota količnikov * vrednost količnika) 696,91
b prispevki delodajalca za socialno varnost 16,10% 112,20
c davek na plače 0,00

d
premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru 
mreže javne službe) 

e

sredstva za odpravo plačilnih nesorazmerij 
(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 z dela 31,30

g korekcija plač ter prispevkov in davkov na plače
2 STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+…+f) 141,88

a stroški za prevozne storitve 
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

3 STROŠKI AMORTIZACIJE 0,00
4 STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA 0,00
5 STROŠKI FINANCIRANJA 0,00

SKUPAJ (1+2+3+4+5) 1.096,60



OBRAZEC ZA PREDLOG CENE STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMU PRILOGA 2/1

Datum: 08.12.2006
Izvajalec: Comett Zavod za pomoč in nego na domu

1 Število zaposlenih 2,08
2  - za vodenje 0,08
3 - za neposredno socialno oskrbo uporabnikov 2
4 Število efektivnih ur na  oskrbovalca na mesec: 120
5 Skupno število efektivnih ur na mesec (3 * 4) 240

Povprečni 
mesečni 
stroški v SIT

Subvencija 
iz 
proračuna 
občine v 
SIT na 
mesec

Subvencija 
iz proračuna 
RS v SIT na 
mesec

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

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

1 2 3 4 5 6
a Stroški vodenja 35.657,91 0,00 0,00 35.657,91 148,57

b
Stroški za neposredno socialno oskrbo 
(c+d+e) 576.527,11 0,00 0,00 576.527,11 2.402,20

c   - stroški dela 544.327,11 0,00 0,00 544.327,11 2.268,03
d   - stroški materiala in storitev, amortizacije 32.200,00 0,00 0,00 32.200,00 134,17
e   - stroški financiranja
f SKUPAJ (a + b) 612.185,01 0,00 612.185,01 2.550,77

SKUPAJ (a + b) na uro 0,00 2.550,77



Struktura stroškov vodenja na mesec: PRILOGA 2/2

Osnova za 
obračun

Povprečni mesečni 
stroški v SIT

1 STROŠKI DELA (a+b+c+d) 412.523,82
vrednost količnika 55.086,00

  - količnik za VI. tarifno skupino
  - količnik za VII. tarifno skupino 3,00
  - dodatek po KP po 73. členu 0,60
  - dodatek po KP po 76. členu 0,15
  - dodatek po KP po 78. členu 0,19
  - dodatek po KP po 89.b členu 0,94
  - dodatek po KP po 89.c  členu 0,15
  - korekcijski dodatek 0,24
  - dodatek za delovno dobo 0,30
  - uspešnost 0,12

vsota količnikov 5,70
a plače (vsota količnikov * vrednost količnika) 313.824,94
b prispevki delodajalca za socialno varnost 16,10% 50.525,82
c davek na plače 3,20% 10.042,40
d drugi stroški dela

  - regres za letni dopust 145.568,00 12.130,67
  - povračilo stroškov prehrane med delom 1.000,00 19.000,00
  - povračilo stroškov prevoza na delo in z dela 7.000,00

2 STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+…+h) 33.200,00
a stroški za upravno administrativna dela 20.000,00
b stroški pisarniškega materiala 5.000,00
c stroški nabave drobnega inventarja 700,00
d stroški telefona, energije, ogrevanja in vode 5.000,00
e stroški čistilnih storitev 0,00
f drugi stroški prostorov (NAJEMNINA) 0,00
g stroški plačilnega prometa 0,00
h stroški izobraževanja 2.500,00

3 STROŠKI AMORTIZACIJE 0,00
4 STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA 0,00
5 STROŠKI FINANCIRANJA 0,00

SKUPAJ (1+2+3+4+5) 445.723,82



Struktura stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov na mesec:    PRILOGA 2/3

Osnova za 
obračun

Povprečni mesečni 
stroški v SIT

1 STROŠKI DELA (a+b+c+d) 272.163,55
vrednost količnika 55.086,00

  - količnik za III. tarifno skupino
  - količnik za IV. tarifno skupino 2,00
  - dodatek po KP za negospodarstvo 0,07
  - dodatek po KP po 76. členu 0,15
  - dodatek po KP po 78. členu 0,10
  - dodatek po KP po 89.b členu 0,60
  - dodatek po KP po 89.c  členu 0,10
  - korekcijski dodatek 0,09
  - dodatek za delovno dobo 0,20
  - uspešnost 0,07

vsota količnikov 3,38
a plače (vsota količnikov * vrednost količnika) 186.190,68
b prispevki delodajalca za socialno varnost 16,10% 29.976,70
c davek na plače 3,20% 5.958,10
d drugi stroški dela

  - regres za letni dopust 145.568,00 12.130,67
  - povračilo stroškov prehrane med delom 1.000,00 19.000,00
  - povračilo stroškov prevoza na delo in z dela 10.400,00

e korekcija plač ter prispevkov in davkov na plače 3,83% 8.507,41
2 STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+…+f) 16.100,00

a stroški za prevozne storitve 7.800,00
b stroški zaščitnih sredstev 1.000,00
c stroški zdravstvenih pregledov 500,00

d
stroški za zavarovalne premije za zavarovanje za 
splošno odgovornost iz dejavnosti 1.700,00

e stroški izobraževanja 3.400,00
f stroški pisarniškega materiala 1.700,00

3 STROŠKI AMORTIZACIJE 0,00
4 STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA 0,00
5 STROŠKI FINANCIRANJA 0,00

SKUPAJ (1+2+3+4+5) 288.263,55



OBRAZEC ZA PREDLOG CENE STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMU PRILOGA 2/1

Datum: 08.12.2006
Izvajalec: Comett Zavod za pomoč in nego na domu

1 Število zaposlenih 2,08
2  - za vodenje 0,08
3 - za neposredno socialno oskrbo uporabnikov 2
4 Število efektivnih ur na  oskrbovalca na mesec: 120
5 Skupno število efektivnih ur na mesec (3 * 4) 240

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 148,80 0,00 0,00 148,80 0,62

b
Stroški za neposredno socialno oskrbo 
(c+d+e) 2.405,80 0,00 0,00 2.405,80 10,02

c   - stroški dela 2.271,44 0,00 0,00 2.271,44 9,46
d   - stroški materiala in storitev, amortizacije 134,37 0,00 0,00 134,37 0,56
e   - stroški financiranja
f SKUPAJ (a + b) 2.554,60 0,00 2.554,60 10,64

SKUPAJ (a + b) na uro 0,00 10,64



Struktura stroškov vodenja na mesec: PRILOGA 2/2

Osnova za 
obračun

Povprečni mesečni 
stroški v EUR

1 STROŠKI DELA (a+b+c+d) 1.721,43
vrednost količnika 229,87

  - količnik za VI. tarifno skupino
  - količnik za VII. tarifno skupino 3,00
  - dodatek po KP po 73. členu 0,60
  - dodatek po KP po 76. členu 0,15
  - dodatek po KP po 78. členu 0,19
  - dodatek po KP po 89.b členu 0,94
  - dodatek po KP po 89.c  členu 0,15
  - korekcijski dodatek 0,24
  - dodatek za delovno dobo 0,30
  - uspešnost 0,12

vsota količnikov 5,70
a plače (vsota količnikov * vrednost količnika) 1.309,57
b prispevki delodajalca za socialno varnost 16,10% 210,84
c davek na plače 3,20% 41,91
d drugi stroški dela

  - regres za letni dopust 607,44 50,62
  - povračilo stroškov prehrane med delom 1.000,00 79,29
  - povračilo stroškov prevoza na delo in z dela 29,21

2 STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+…+h) 138,54
a stroški za upravno administrativna dela 83,46
b stroški pisarniškega materiala 20,86
c stroški nabave drobnega inventarja 2,92
d stroški telefona, energije, ogrevanja in vode 20,86
e stroški čistilnih storitev 0,00
f drugi stroški prostorov (NAJEMNINA) 0,00
g stroški plačilnega prometa 0,00
h stroški izobraževanja 10,43

3 STROŠKI AMORTIZACIJE 0,00
4 STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA 0,00
5 STROŠKI FINANCIRANJA 0,00

SKUPAJ (1+2+3+4+5) 1.859,97



Struktura stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov na mesec: PRILOGA 2/3

Osnova za 
obračun

Povprečni mesečni 
stroški v EUR

1 STROŠKI DELA (a+b+c+d) 1.135,72
vrednost količnika 229,87

  - količnik za III. tarifno skupino
  - količnik za IV. tarifno skupino 2,00
  - dodatek po KP za negospodarstvo 0,07
  - dodatek po KP po 76. členu 0,15
  - dodatek po KP po 78. členu 0,10
  - dodatek po KP po 89.b členu 0,60
  - dodatek po KP po 89.c  členu 0,10
  - korekcijski dodatek 0,09
  - dodatek za delovno dobo 0,20
  - uspešnost 0,07

vsota količnikov 3,38
a plače (vsota količnikov * vrednost količnika) 776,96
b prispevki delodajalca za socialno varnost 16,10% 125,09
c davek na plače 3,20% 24,86
d drugi stroški dela

  - regres za letni dopust 607,44 50,62
  - povračilo stroškov prehrane med delom 4,17 79,29
  - povračilo stroškov prevoza na delo in z dela 43,40

e korekcija plač ter prispevkov in davkov na plače 3,83% 35,50
2 STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+…+f) 67,18

a stroški za prevozne storitve 32,55
b stroški zaščitnih sredstev 4,17
c stroški zdravstvenih pregledov 2,09

d
stroški za zavarovalne premije za zavarovanje za 
splošno odgovornost iz dejavnosti 7,09

e stroški izobraževanja 14,19
f stroški pisarniškega materiala 7,09

3 STROŠKI AMORTIZACIJE 0,00
4 STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA 0,00
5 STROŠKI FINANCIRANJA 0,00

SKUPAJ (1+2+3+4+5) 1.202,90
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