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ZADEVA:  Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu  

                    

 

I. PREDLAGATELJ 

 
            Ivanka SORŠAK,  direktorica Doma dr. Jožeta Potrča, Poljčane 

 

II. DELOVNO TELO, PRISTOJNO ZA OBRAVNAVO 

 
     Odbor za družbene dejavnosti 

 

III.  VRSTA POSTOPKA 
 

            Enofazni 

 

IV. PRAVNE PODLAGE   

        

• Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07-uradno prečiščeno besedilo UPB2, 

23/07-popr., 41/07-popr., 61/10 – zsvarpre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – zppreb-

1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17 in 21/18 – ZNORG, 31/81-ZOA-A in 28/19), 

• Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 

36/02, 87/06, 127/06,8/07, 51/08, 5/09 in 6/12), 

mailto:obcina@slov-bistrica.si
http://www.slovenska-bistrica.si/


• Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 

28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19 in 81/19, 203/21, 54/22 in 159/22), 

• Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni 

list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 – ZUTPG, 62/10 – ZUPJS, 99/13 – ZUPJS-C in 42/15) 

in 

• Statut Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, 79/19). 
 

 
V. NAMEN, CILJI SPREJEMA 

 

Pomoč družini na  domu je javna služba na področju socialnega varstva, kot to določa 42. člen 

Zakona o socialnem varstvu, Uradni list RS, št. 36/2004 (v nadaljevanju ZSV). Pomoč družini 

na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih 

primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo (15. člen ZSV). 

Lokalna skupnost zagotavlja mrežo javne službe za pomoč družini na domu po 43. členu ZSV 

in sofinanciranje storitve v obsegu, kot je opredeljeno v 99. členu ZSV. 

Vsebino, upravičence, izvajalce in normative navedene socialno varstvene storitve, določata 

Zakon o socialnem varstvu in Pravilnik o standardih  in normativih socialno varstvenih  storitev, 

metodologijo oblikovanja cene storitve določa Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen 

socialnovarstvenih storitev. 

Ceno predmetne socialno varstvene storitve določa pristojni organ izvajalca, ki mora pridobiti 

soglasje lokalne skupnosti. O oprostitvah upravičenca pri plačilu socialno varstvene storitve 

»Pomoč družini na domu«  ter ostalih zavezancih za plačilo (svojci, lokalna skupnost), določajo 

na osnovi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev po 

predpisanem postopku pristojni centri za socialno delo. 

 

V skladu z veljavno zakonodajo je občina dolžna zagotavljati mrežo javne službe pomoči na 

domu ter  subvencionirati najmanj 50 % polne cene storitve  in se nanaša na: 

• 100 % pokrivanje stroškov strokovne priprave dogovora in 

• 50 % pokrivanja stroškov vodenja in koordiniranja ter neposrednega dela. 

 

Pomoč na domu lahko izvajajo centri za socialno delo, domovi za starejše, javni zavodi 

ustanovljeni za izvajanje te službe ter koncesionarji. Na območju občine Slovenska Bistrica 

izvaja to  socialnovarstveno  storitev Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane.   

 

Dne 16. 2. 2023 je Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane ( v nadaljevanju izvajalec) posredoval vlogo 

za uskladitev cen  storitve pomoč družini na domu.  

Zadnja uskladitev cen pomoči družini na domu je bila za Občino Slovenska Bistrca sprejeta na 

14. redni seji Občinskega sveta, dne 27. 5. 2021.  

 

Veljavna  ekonomska cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za urno postavko 

je: 

- 21,70 Eur ob delavnikih, 

- 25,54 Eur ob nedeljah in nočnem času, 

- 27,65 Eur  na dan državnega praznika in dneva prostega dela. 

 

Izvajalec predlaga povišanje  za 3,23%, kar pomeni, da bi  urna postavka ob delavnikih  znašala 

22,40 Eur,  ob nedeljah in nočnem času 26,36 Eur in  na dan državnega praznika 28,55 Eur. 

 



1. Način oblikovanja cen in izhodišča za izračun 

 

Za leto 2023 še pristojno ministrstvo ni objavilo rasti elementov cen socialno varstvenih 

storitev. Glede na to, da se ti elementi usklajujejo z rastjo cen življenjskih potrebščin, je 

pričakovati, da bo rast teh elementov tudi v obdobju februar 2022 do februar 2023 narastla. 

Rast indeksa cen življenjskih potrebščin v obdobju januar – december 2022 je znašala 10,3%. 

Predlagana uskladitev je bistveno manjša, kot bi sicer lahko bila in bi zagotavljala uravnotežene 

prihodke glede na odhodke. V predlagani ceni niso upoštevali rasti stroškov dela, ki ga lahko 

prinese prenova plačnega sistema v javnem sektorju in bo bistveno vplivala na povišanje 

stroškov. V tem primeru ta uskladitev cen ne bi zadoščala za pokrivanje vseh stroškov na 

področju pomoči družini na domu v letu 2023, zato je pričakovati, da bodo ob uveljavitvi 

prenove plačnega sistema v javnem sektorju predlagali izredno uskladitev cen. 

V predlogu cene so obdržali razmerje cene med delovniki ter cenami izvajanja storitve v nedeljo 

in za praznike. V letu 2022 cene storitve pomoči družini na domu, niso usklajevali, kljub dvigu 

energentov v letu 2022 in rasti cen drugih elementov, ki vplivajo na oblikovanje cene socialno 

varstvenih storitev. V letu 2023 ne načrtujejo večjih nabav v osnovna sredstva na področju 

pomoči družini na domu, ki bi vplivala na povečanje stroškov amortizacije in posledično na 

oblikovanje cene. Zaradi nabav osebnih avtomobilov v preteklosti so zmanjšali stroške 

službenih potovanj, vendar na drugi strani povečali stroške motornih goriv in vzdrževanja 

(povečanje energentov, zavarovalnin), ki so vplivale na ceno. Na povišanje cene storitev 

pomoči na domu so vplivale rasti plač v letu 2021 in 2022, niso pa mogli upoštevati predvidene 

prenove plačnega sistema na ceno storitve, ker ne razpolagajo z vsebino sprememb. 

 

1.1. Način oblikovanja cen 

Cena socialnovarstvene storitve se določi na osnovi načrtovanih povprečnih mesečnih stroškov 

za tekoče leto po elementih za oblikovanje cen, preračunanih na enoto storitve, pri čemer je za 

socialnovarstveno storitev »pomoč družini na domu« enota storitve efektivna ura. 

Po pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev sestavljajo stroške 

storitve: 

- stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora, 

- stroški vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve, 

- stroški za neposredno izvajanje storitev na domu uporabnikov. 

 

Elementi, ki sestavljajo stroške iz prejšnjega odstavka so: 

- stroški dela, 

- stroški materiala in storitev, 

- stroški amortizacije, 

- stroški investicijskega vzdrževanja, 

- stroški financiranja. 

 

 

 

 

 



1.2. Izhodišča za izračun cene 

 

1.2.1.1. Ključ za delitev stroškov 

Pri izračunu je upoštevan ključ delitve stroškov v skladu s 3. odstavkom 17. člena Pravilnika o 

metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. 

Tabela št. 1: Število uporabnikov razdeljenih po občinah 

Občina 
Število upravičencev na dan 

31. 1. 2022 
Delež financiranja v % 

Občina Slovenska Bistrica 58 85,29 

Občina Poljčane 10 14,71 

Skupaj 68 100 

 

1.2.1.2. Načrtovano število zaposlenih 

 

Za izvajanje nalog strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora iz prve alinee prvega 

odstavka 12. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev, so 

v skladu s Pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev upoštevali enega 

strokovnega delavca na 200 uporabnikov. 

 

Za izvajanje nalog vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve iz druge alinee 

prvega odstavka 12. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih 

storitev, so v skladu s Pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev 

upoštevali 0,5 strokovnega delavca na 20 neposrednih izvajalcev oskrbe. 

 

Tabela št. 2: Delež strokovnih delavcev in sodelavcev, ki opravljajo naloge iz 1. in 2. alinee 1. 

odstavka 12. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev 

Občina 
Strokovna priprava v zvezi s 

sklenitvijo dogovora 

Vodenje in koordiniranje 

neposrednega izvajanja 

storitve 

Občina Slovenska Bistrica 0,29 0,28 

Občina Poljčane 0,05 0,03 

Skupaj 0,34 0,31 

 

Za neposredno izvajanje storitev socialne oskrbe so v letu 2023 načrtovali 12 socialnih 

oskrbovalk. 

 

Tabela št. 3: Načrtovano število zaposlenih v letu 2023 na neposredno socialno oskrbo 

Občina Število načrtovanih socialnih oskrbovalk v letu 2023 

Občina Slovenska Bistrica 11 

Občina Poljčane 1 

Skupaj 12 

 

 

 

 

 



1.3. Izračun cene za občino Slovenska Bistrica 

 

1.3.1. Izhodišča za izračun cene: 

 

a) število zaposlenih: 

- za strokovno pripravo v zvezi s sklenitvijo dogovora, 

- za vodenje in koordiniranje neposrednega izvajanja storitve, 

- za neposredno izvajanje storitve na domu uporabnikov. 

 

b) finančni elementi: 

- za strokovno pripravo v zvezi s sklenitvijo dogovora so upoštevani stroški dela (bruto 

plača, prispevki delodajalca za socialno varnost, premija KDPZ, drugi stroški dela), 

stroški nabave drobnega inventarja in drugi stroški v deležu za strokovno pripravo v 

zvezi s sklenitvijo dogovora, 

- za vodenje in koordiniranje neposrednega izvajanja storitve so upoštevani stroški dela 

(bruto plače, prispevki delodajalca za socialno varnost, premija KDPZ, drugi stroški 

dela), stroški nabave drobnega inventarja in drugi stroški v deležu za strokovno pripravo 

v zvezi s sklenitvijo dogovora in za upravno administrativna dela 75 % stroškov dela 

vseh strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev, ki opravljajo naloge strokovne 

priprave in vodenja ter koordiniranja, 

- za neposredno socialno oskrbo so upoštevani: 

➢ stroški dela (bruto plača, prispevki delodajalca za socialno varnost, premija KDPZ, 

drugi stroški dela) v deležu zaposlenih, v višini 22.341,86 Eur, 

➢ stroški materiala in storitev, v višini 1.075,14 Eur, 

➢ stroški amortizacije, v višini 288,75 Eur. 

 

 

1.3.2. Izračun cene socialnovarstvene storitve pomoči družini na domu 

 

Tabela št. 4: Prikaz izračuna cene socialno varstvene storitve pomoči družini na domu 

 

1. Število zaposlenih                                                                                                                                         11,57 

2. 
* za aktivnosti iz prve alinee prvega odstavka 12. člena tega 

pravilnika (strokovna priprava v zvezi s sklenjenimi dogovori) 

Št. upravičencev s sklenjenimi 

sporazumi                                  58 

                                             0,29 

3. * za aktivnosti iz druge alinee prvega odstavka 12. člena tega 

pravilnika (vodenje in koordiniranje) 
0,28 

4. * za neposredno socialno oskrbo uporabnikov 11 

5. Število efektivnih ur na enega oskrbovalca na mesec 110 

6. Skupno število efektivnih ur na mesec 1.210 

 

Tabela št. 5: Obrazložitev: 

 
  

Povprečni 

mesečni 

stroški v 

EUR 

Subvencija 

proračuna 

občine 

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 iz prve alinee prvega 

odstavka 12. člena tega 

pravilnika (strokovna 

1.205,55 1.205,55  0,00 0,00 



priprava v zvezi s sklenjenim 

dogovorom 

b) Stroški iz druge alinee 

prvega odstavka 12. člena 

tega pravilnika (vodenje in 

koordiniranje) 

2.195,39 1.097,70  1.097,70 0,91 

c) Stroški za neposredno 

socialno oskrbo (d+e+f) 
23.705,75 11.852,87 0,00 11.852,87 9,80 

d) *stroški dela 22.341,86 11.170,93  11.170,93 9,23 

e) *stroški materiala in storitev, 

amortizacije, inv. vzdrževanja 
1.363,89 681,75  681,95 0,56 

f) *stroški financiranja 0,00 0,00  0,00 0,00 

g) SKUPAJ (a+b+c) 27.106,68 14.156,11 0,00 12.950,57 10,70 

 SKUPAJ NA URO 

(a+b+c/skup.št.efektivnih ur) 
22,40 11,70 0,00 10,70  

 

Iz tabele št. 5 so razvidni povprečni mesečni stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo 

dogovora, stroški vodenja in koordiniranja ter stroški za neposredno izvajanje socialno 

varstvene storitve pomoči družini na domu. 

 

V skladu z določili 14. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cene, se stroški storitve 

najprej zmanjšajo za oprostitev, ki jo je očina dolžna plačati v celoti skladno z 20. členom 

Uredbe o merilih za določanje oprostitve pri plačilih socialno varstvenih storitev (vsak 

uporabnik je v celoti oproščen plačila tistega dela storitve, ki je namenjen pripravi in sklenitvi 

dogovora o izvajanju storitve po prvi alinei prvega odstavka 12. člena pravilnika). 

Preostanek stroškov se nato zmanjša za subvencijo, ki jo je dolžna zagotoviti občina v skladu z 

99. členom Zakona o socialnem varstvu v višini najmanj 50 % (stroški iz druge in tretje alinee 

prvega odstavka 12. člena pravilnika).  

V skladu s 22. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev 

se lahko cene ure storitve  opravljene v nedeljo ali v nočnem času poveča za največ 40 %, na 

dan državnega praznika in dela prostega dneva pa največ 50 % glede na dejansko povečanje 

stroškov. V predlogu je cena storitve v nedeljo višja za 17,68 %, cena storitve na dan praznika 

pa je za 27,44 % višja od cene storitve na delovni dan.  

 

V predlogu cene je izvajalec predlagal subvencijo Občine  v višini 52,22 %. 

 

 

V. SUBVENCIONIRANJE CENE STORITVE 

 

Pri obravnavi predloga za uskladitev cene storitve v občinski upravi, predlagamo, da se 

povišanje  porazdeli med uporabnike in občinski  proračun, tako da občinski proračun  pokrije 

67,24% predlagane nove cene storitve. 

 

Predlagana subvencija v višini 15,06 Eur za storitev ob delavnikih, se predlaga tudi  za 

subvencijo  za storitev  v nedeljo, nočnem času in prazniku. 

 

 

 

 

 

 

 



Specifikacija računa storitve pomoč na domu za mesec januar 2023 (62 uporabnikov) 

 

Tabela št. 6: Plačilo storitve pomoči  na domu  za mesec januar 2023 – veljavna cena v višini 

21,70 Eur/h 

Plačilo storitev Štev. ur oskrbe 

Plačilo 

uporabniki – 

7,11 Eur/uro 

Plačilo občine, 

subvencija občine – 

14,59 Eur/h 

Samoplačniki 1.009,61 7.178,33 14.730,21 

Oprostitev v celoti 38,57 0,00 836,96 

SKUPAJ 1.048,18 7.178,33 15.567,38 

 

 

4. Primerjava specifikacije računa storitve pomoč na domu za mesec januar 2023 skladno s 

predlogom nove cene (62 uporabnikov) 

 

Tabela št. 7: Plačilo storitve pomoči  na domu  – predlagana cena v višini 22,40 Eur/h 

Plačilo storitev Štev. ur oskrbe 

Plačilo 

uporabniki – 7,34 

Eur/uro 

Plačilo občine, 

subvencija občine – 

15,06 Eur/h 

Plačniki 1.009,61 7.410,53 15.204,73 

Oprostitev v celoti 38,57 0,00 863,97 

SKUPAJ 1.048,18 7.410,53 16.068,70 

 

 

 

 

2. Primerjava cena storitve pomoči na domu z drugimi občinami 

 

Tabela št.8:  Primerjava cen 

 Cena 

storitve - 

delavnik 

Cena 

storitve - 

nedelja 

Cena 

storitve - 

praznik 

Subvencija 

občine 

Prispevek 

uporabnika- 

delavnik 

Veljavna cena 

Občina Slovenska 

Bistrica 

21,70 25,54 27,65 14,59 7,11 

Predlagana cena 

Občina 

Slovenska 

Bistrica 

22,40 26,36 28,55 15,06 7,34 

Veljavna cena 

Občina Poljčane 
     

Veljavna cena 

Občina 

Podčetrtek 

23,36 25,55 27,55 16,66 6,70 

Veljavna cena 

Mestna občina 

Celje 

23,99 31,06 33,41  6,50 

Veljavna cena 

Mestne občine 

Ptuj 

23,88 30,44 32,08 14,33 9,55 



Mestna občina 

Kranj 
25,24 33,69 35,46 21,04 4,20 

Mestna občina 

Murska Sobota 
27,08 31,78 31,78 18,10 8,98 

Mestna občina 

Maribor 
24,00 30,24 32,16 18,69 5,31 

Občna Oplotnica 20,08 

predlog za 

dvig 8,3% 

28,67 31,74 15,87 4,21  

Mestna občina 

Krško 
25,58 35,81 38,37 20,48 5,10 

Mestna občina 

Koper 
22,60 31,41 35,10 27,70 5,10 

Mestna občina 

Novo mesto 
23,66 30,03 32,15 17,93 5,73 

 

 

 

 

5. Spremljanje poslovanja na stroškovnem mestu pomoč družini na domu 

 

Za zagotovitev transparentnega poslovanja in možnosti spremljanja poslovanja na stroškovnem 

mestu pomoč družini na domu je Svet doma na predlog vodstva sprejel sklep, da Dom dr. Jožeta 

Potrča Poljčane vsak mesec do 25. v mesecu Občini Slovenska Bistrica pošilja realizacijo 

finančnega načrta za stroškovno mesto pomoč družini na domu za pretekli mesec. 

 

 

VI. FINANČNE POSLEDICE 

 

V proračunu za leto 2023 so finančna sredstva za storitev pomoč družini na domu predvidevana 

v višini 270.000,00 Eur. 

Predlagane spremembe cen in s tem povišana subvencija Občine, predstavlja mesečno cca. 

501,32 eur dodatnih proračunskih sredstev. To pomeni, bodo nespremenjenem številu 

uporabnikov in številu opravljenih ur planirana sredstva na proračunski postavki  za leto 2023 

zadostovala za pokritje obveznosti. 

 

 

VII. PREDLOG SKLEPA 

 

 

V zvezi z navedenim predlagamo, da Občinski svet predstavljeno gradivo obravnava, o njem 

razpravlja ter sprejme naslednji  

 

 

S K L E P   

 

I. 
 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica daje soglasje k ceni socialno varstvene  storitve pomoč 

družini na domu, ki jo predlaga izvajalec Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, v višini 22,40 Eur za 



uro opravljene storitve ob delavnikih, 26,36 Eur za uro opravljene storitve ob nedeljah in 

nočnem času ter 28,55 Eur za uro opravljene storitve na dan državnega praznika in dneva 

prostega dela. 

 

 

II. 
 

Občina Slovenska Bistrica subvencionira ceno urne postavke  pomoč družini na domu v višini 

15,06 Eur, razliko do polne cene prispevajo uporabniki storitve. 

 

 

III. 

 

Ob upoštevanju subvencije Občine Slovenska Bistrica znaša prispevek uporabnika za uro 

opravljene storitve ob delavniku 7,34 Eur. V nedeljo in nočnem času 11,30 Eur ter na dan 

državnega praznika in dela prostega dne 13,49 Eur. 

 

 

 

IV. 

 

Ta sklep začne veljati   naslednji  dan po  objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja 

pa se od 25. 03. 2023 dalje. 

 

V. 

 

Z dnem uporabe tega sklepa, preneha veljati Sklep o določitvi cene socialno varstvene storitve 

pomoč družini na domu, številka: 9000-11/2020-0203-9, z dne 11.06.2020, objavljen v 

Uradnem glasilu slovenskih občin št. 31/2020 z dne 19.06.2020.  

 

S spoštovanjem, 

 

 

 

 

      Pripravila: 

Zlatka MLAKAR                         Irena JEREB,                                                                

                                                                                                       vodja oddelka    

 

 

 

 

 

 

 

Priloge: 

• Predlog sklepa  

• Vloga Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane 

 

 



 
 

O  B  Č  I  N  A 

SLOVENSKA BISTRICA 

O  b  č  i  n  s  k  i   s  v  e  t 
 

Kolodvorska ulica 10,  2310 Slovenska Bistrica 

telefon: h.c. + 386 2 / 843 28 20,  81 81 912,  fax: + 386 2 / 843 28 50  e-mail: obcina@slov-bistrica.si 

uradna spletna stran http://www.slovenska-bistrica.si 

 

 

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07-uradno prečiščeno besedilo 

UPB2, 23/07-popr., 41/07-popr., 61/10 – zsvarpre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – 

zppreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17 in 21/18 – ZNORG, 31/81-ZOA-A in 28/19), Pravilnika o 

metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 

36/02,87/06,127/06,8/07,51/08, 5/09 in 6/12) in določil Statuta Občine Slovenska Bistrica 

(Uradni list RS, št. 55/2010), je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na svoji 3. redni seji, 

dne 22. 3. 2023, sprejel  

 

 

S K L E P 

 O DOLOČITVI  CENE SOCIALNO VARSTVENE STORITVE  

POMOČ DRUŽINI NA DOMU 

 

 

 

 

I. 
 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica daje soglasje k ceni socialno varstvene  storitve pomoč 

družini na domu, ki jo predlaga izvajalec Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, v višini 22,40 Eur za 

uro opravljene storitve ob delavnikih, 26,36 Eur za uro opravljene storitve ob nedeljah in 

nočnem času ter 28,55 Eur za uro opravljene storitve na dan državnega praznika in dneva 

prostega dela. 

 

 

II. 
 

Občina Slovenska Bistrica subvencionira ceno urne postavke  pomoč družini na domu v višini 

15,06 Eur, razliko do polne cene prispevajo uporabniki storitve. 

 

 

 

III. 

 

Ob upoštevanju subvencije Občine Slovenska Bistrica znaša prispevek uporabnika za uro 

opravljene storitve ob delavniku 7,34 Eur,  v nedeljo in nočnem času 11,30 Eur ter na dan 

državnega praznika in dela prostega dne 13,49 Eur. 

mailto:obcina@slov-bistrica.si
http://www.slovenska-bistrica.si/


 

 

 

 

IV. 

 

Ta sklep začne veljati   naslednji  dan po  objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od  25. 

03. 2023 dalje. 

 

 

 

 

 

 

Številka:  

Slovenska Bistrica, dne  

 

                     

               dr. Ivan ŽAGAR, 

                  župan 

 Občine Slovenska Bistrica 
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POUCINE

Stev.: 900-0009/2023-13
Dne: 15. 2. 2023

Obcina Slovenska Bistrica
Kolodvorska ulica 10

2310 Slovenska Bistrica

Uskladitev cene socialnovarstvene storitve pomoc druzini na
domu za Obcino Slovenska Bistrica.

ZADEVA:

1. UVODNA POJASNILA

Dorn dr. Jozeta Potrca Poljcane izvaja sociaino varstveno storitev pomoc druzini na
domu za Obcino Slovenska Bistrica.

Zadnja uskladitev cen pomod druzini na domu je bila za Obdno Slovenska Bistrica
sprejeta na 3. redni seji Sveta doma, dne 18. 3. 2021.

Za leto 2023 se pristojno ministrstvo ni objavilo rasti elementov cen sociaino varstvenih
storitev. Glede na to^ da se ti element! usklajujejo z rastjo cen zivljenjskih potrebsdn,
je pricakovati, da bo rast teh elementov tudi v obdobju februar 2022 do februarja 2023
narastla. Rast indeksa cen zivljenjskih potrebsdn  v obdobju januar - december 2022
je znasala 10,3 %.

Trenutna ekonomska cena sociaino varstvene storitve pomod druzini na domu je 21,70
EUR za obe obdni, predlagana pa je 22,40 EUR, kar predstavlja 3,23 % povecanje
cene.

Predlagana uskladitev je bistveno manjsa, kot bi sicer lahko bila in bi zagotavljala
uravnotezene prihodke glede na odhodke. V predlagani ceni nismo upostevali rasti
stroskov dela, ki ga lahko phnese prenova placnega sistema v javnem sektorju in bo
bistveno vplivala na povisanje stroskov. V tern primeru tokratna uskladitev cen ne bo
zadoscala za pokrivanje vseh stroskov na podroqu pomoci druzini na domu v letu
2023, zato je pricakovati, da bomo ob uveljavitvi prenove placnega sistema v javnem
sektorju prelagali izredno uskladitev cen.

V predlogu cene smo obdrzali razmerje cene med delovniki ter cenami izvajanja
storitve v nedeljo in za praznike.

Pri tokratni uskladitvi cene storitve pomod druzini na domu smo pristopili skrajno
racionalno. V !etu 2022 nismo uskiajevall cene storitve pomod druzini na domu, kljub

Dom dL Joleta Pou£a B^£ane. pQtrSdm uL 1, ̂191’^j^e.Td.: 02 829 59 20, 02 80256 75, E*maiil; ii^o@dom*pol}can&sl
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dvigu energentovv letu 2022 in rasti cen drugih elementoV; ki vplivajo na oblikovanje
cene sociaino varstvenih storitev, V letu 2023 ne nacrtujemo vecjih nabav v osnovna
sredstva na podrocju pomoci druzini na domu, kl bl vplivala na povecanje stroskov
amortizacije in posledicno na oblikovanje cene. Zaradi nabav osebnih avtomobilov v
preteklosti smo zmanjsali stroske sluzbenih potovanj, vendar na drug! strani povecali
stroske motornih goriv in vzdrievanja (povecanje energentov, zavarovalnin), ki so
vplivale na ceno. Na povisanje cene storitev pomoci na domu so vplivale rasti piac v
[etu 2021 in 2022, nismo pa mogli upostevati vpliva predvidene prenove placnega
sistema na ceno storitve, ker ne razpolagamo z vsebino sprememb.

2. PRAVNE PODLAGE

Predlog cene za Obcino Slovenska Bistrica in Obcino Poljcane je pripravljen v sklad z
naslednjimi pravnimi akti:
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen sociaino varstvenih storitev (Uradni list

RS, St. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12),
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, st.

45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19, 81/19, 203/21, 54/22,
159/22),

- Uredba o merilih za dolocanje oprostitev pri placilih sociaino varstvenih storitev
(Uradni list RS, st. 110/04, 124/04, 114/06, 62/10, 40/11, 99/13, 42/15),

3. NACIN OBLIKOVAN3A CEN IN IZHODISCA ZA IZRACUN

3.1. NACIN OBLIKOVANJA CEN

Cena sociaino varstvene storitve se doloci na osnovi nacrtovanih povprecnih mesecnih
stroskov za tekoce leto po elementih za oblikovanje cen, preracunanih na enoto
storitve, pri cemer je za sociaino varstveno storitev »pomoc druzini na domu« enota
storitve efektivna ura.

Po pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen sociaino varstvenih storitev sestavijajo
stroske storitev:

- stroski strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora,
- stroski vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve,
- stroski za neposredno Izvajanje storitev na domu uporabnikov.

Eiementi, ki sestavijajo stroske iz prejsnjega odstavka so:
- stroski dela,
- stroski materlala in storitev,
- stroski amortizacije,
- stroski investicijskega vzdrievanja,
- stroski financiranja.

3.2. IZHODISCA ZA IZRACUN CENE

3.2.1. SPLOSNO



3.2.1.1. Kljuc za delitev stroskov
Pri izracunu smo upostevali kljuc za delitev stroskov v skladu z 3. odstavkom 17. cl.
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen sociaino varstvenih storitev.

Tabela 1: Stevilo uporabnikov razdeljeni po obcinah
St. opravicencevOBCINA DELEZ FINANCIRANJA %

Obcina Slovenska Bistrica 85,2958

Qbana Poljcane 14,7110
100SKUPA3 68

3.2.1.2. Nacrtovano stevilo zaposlenih
Za izvajanje nalog strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora iz prve alinee
prvega odstavka 12. cl. Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen sociaino varstvenih
storitev smo v skladu s Pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih

storitev upostevali enega strokovnega delavca na 200 uporabnikov.

Za izvajanje nalog vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve iz druge
alinee prvega' odstavka 12 cl. Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen sociaino
varstvenih storitev smo v skladu s Pravilnikom o standardih In normativih

socialnovarstvenih storitev upostevali 0,5 strokovnega delavca na 20 neposrednih
izvajalcev oskrbe.

Tabela 2: Delez strokovnih delavcev in sodelavcev, ki opravljajo naloge iz 1. in 2.
alinee 1. odstavka 12. cl. Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
sociaino varstvenih storitev

OBCINA vodenje in koordiniranje
■neposrednega izvajanja
storitve

strokovna pripravo v zvezi
s sklenitvijo dogovora

Obcina Slovenska Bistrica 0,280,29
Qbana Pollcane 0,030,05

0,31SKUPAJ 0,34

Za neposredno izvajanje storitev socialne oskrbe smo v letu 2023 nacrtovali 12
socialnih oskrbovalk

Tabela 3: Nacrtovano stevilo zaposlenih v letu 2023 za neposredno sociaino oskrbo
stevilo nacrtovanih socialnih oskrbovalk v letu 2021OBCINA

Obcina Slovenska Bistrica 11
Obcina Poljcane 1

12SKUPAJ

3.2.2. IZRACUN CENE ZA OBCINO SLOVENSKA BISTRICA

3.2.2.I. Pri izracunu smo upostevali naslednja izhodisca
a. stevilo zaposlenih:

- za strokovno pripravo v zvezi s sklenitvijo dogovora,



- za vodenje in koordiniranje neposrednega izvajanja storitve,
- za neposredno izvajanje storitve na domu uporabnikov.

b. financni elementi:

- za strokovno pripravo v zvezi s sklenitvijo dogovora smo upostevali stroske dela
(bruto placo, prispevke delodajaica za sociaino varnost, premijo KDPZ, druge
stroske delaj, stroske nabave drobnega inventarja in druge stroske v delezu za
strokovno pripravo v zvezi s sklenitvijo dogovora,

- za vodenje in koordiniranje ne posrednega izvajanja storitve smo upostevali
stroske dela (bruto placo, prispevke delodajaica za sociaino varnost, premijo
KDPZ, druge stroske dela) stroske nabave drobnega inventarja in druge stroske
V delezu za strokovno pripravo v zvezi s sklenitvijo dogovora in za upravno
administrativna dela 75 % stroskov dela vseh strokovnih delavcev in strokovnih

sodelavcev, ki opravijajo naloge strokovne priprave in vodenja ter koordiniranja.
- za neposredno sociaino oskrbo smo upo&vali:

●  stroskl dela (bruto placa, prispevki deiodajaica za sociaino varnost, premija
KDPZ, drugi stroski dela) v delezu zaposlenih, v visini 22.341,86 EUR,

●  stroski materiala, storitev v visini 1.075,14 EUR,
●  stroski amortizacije v visini 288,75 EUR.

Financni elementi so razvidni iz prilozenega obrazca 2.2. za Obcino Slovenska Bistrica.

3.2.2.2. Izracun cene sociaino varstveni storitve pomoci druzini na domu

Tabeia 4: Obrazec 2; Prikaz izracuna cene sociaino varstveni storitve pomoci druzini
na domu za Obcino Slovenska Bistrica.

Stevilo zaposlenih:1. 11,57

* za aktivnosti iz prve allnee

prvega odstavka 12. clena tega

pravflnika (strokovna priprava v

zvezi ssklen. dog.)

St. Upravicencev s sklenjenimi

sporazumi2. 58

0,29

* za aktivnosti iz druge alinee

prvega odstavka 12, clena

tega pravilnika (vodenje in

koordiniranje)

3.

0,28

* za neposredno sociaino oskrbo

uporabnikov4. 11

Stevilo efektivnih ur na enega
oskrbovaica na mesec5. 110

Skupno stevilo efektivnih ur na
mesec6. 1210

Obrazlozitev:



Povprecni
mesecni

stroski V

EUR

Subvencija

proracuna
obcine EUR

na mesec*

Subvencija Razlika v

EURna

mesec

(S-2-3-4)

Cena

storitve

(6=5/sk.
St. efekt.

iz

proracuna
RSvEUR na

mesec* ur)

63 4 51 2

a) Stroski iz prve alinee prvega

odstavka 12. clena tega pravilnika

(strokovna priprava v zvezi s sklen.

dog.)

0,000,001.205,55 1.205,55

0,91b) Stroski iz druge alinee prvega

odstavka 12. clena tega pravilnika

(vodenje in koordiniranje)

2.195,39 1.097,70 1.097,70

c) Stroski za neposredno sociaino

oskrbo (d+e+f)

11.852,87 9,8023.705,75 11.852,87 0,00

* stroski dela 11.170,93 9,23d) 22.341,86 11.170,93

e) * stroski materiala in storitev,

amorti- zacije, inv. Vzdrzevanja

0,56681,95 681,951.363,89

f) * stroski financiranja 0,000,00 0,00 0,00

SKUPAJ (a+b+c) 10,70g) 0,00 12.950,5727.106,68 14.156,11

SKUPAJ NA URO (a+b+c/skup. st.

efektivnih ur)

10,7011,7022,40 0,00

Subvencija obcine 50

Delez subvencije obcine 52,22

Iz tabele 4 so razvidni povprecni mesecni stroski strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo
dogovora, stroski vodenja in koordiniranja ter stroski za neposredno izvajanje sociaino
varstvene storitve pomoci druzini na domu.

V skiadu s dolocili 14. cl. Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cene, se stroski
storitve najprej zmanjsajo za oprostitev, ki jo je obcina dolzna placati v celoti z 20. cl.
Uredbe o merilih za dolocanje oprostitve pri placilih sociaino varstvenih storitev (vsak
uporabnik je v celoti oproscen piaala tistega dela storitve, ki je namenjen pripravi In
skienitvi dogovora o izvajanju storitve po prvi allnei prvega odstavka 12 ci. pravilnika).
Preostanek stroskov se nato zmanjsa za subvencijo, ki jo je dolzna zagotoviti obcina v
skiadu z 99. c\. Zakona o socialnem varstvu v visini najmanj 50 % (stroski iz druge in
tretje alinee prvega odstavka 12. cl. pravilnika). V predlogu cene je za stroske iz druge
in tretje alinee 12. cl. pravilnika upostevana obvezna subvencija obdne v vidni 50 %,
skupni delez subvencije obdne v ekonomski ceni pa znasa 52,22 %.

SPREJETA EKONOMSKA CENA STORITVE POMOCI DRUZINI
NA DOMU ZA OBCINO SLOVENSKA BISTRICA

4.

Na podlagi izracuna predlagamo ceno storitve pomod drudni na domu za izvajanje
storitve na obmocju Obdne Slovenska Bistrica v naslednji vidni:



- 22,40 EUR za uro storitve, opravijene ob delovnikih;
- 26,36 EUR za uro storitve, opravijene ob nedeljah in
- 28,55 EUR za uro storitve, opravijene na dan driavnega praznika.

Po dolocbi 22. clena Pravilnika o metodoiogiji za oblikovanje cen, se cena ure storitve,
opravijene v nedeijo ali v nocnem casu, lahko poveca za 40%, cena ure storitve,
opravijene na dan driavnega praznika in dela prostega dne pa za 50% cene urne
postavke na delovni dan. V predlogu je cena storitve v nedeijo za 17,68 % visja, cena
storitve na dan praznika pa je visja 27,44 % od cene storitve na delovni dan. Razmerje
ostaja nespremenjeno.

5, SPREMUANJE POSLOVANJA NA STROSKOVNEM MESTU
POMOC DRUZINI NA DOMU

Za zagotovitev transparentnega poslovanja in moznosti spremljanja poslovanja na
stroskovnem mestu pomoc druzini na domu je Svet doma sprejel skiep, da Dorn dr.
Jozeta Potrca Poljcane vsak mesec do 25. v mesecu Obcini Slovenska Bistrica posilja
realizacijo financnega nacrta za stroskovno mesto pomoc druzini na domu za pretekli
mesec.

6. DOLOCITEV SUBVENCIONIRANE CENE STORITVE POMOCI
DRUZINI NA DOMU ZA OBCINO SLOVENSKA BISTRICA

Obcino Slovenska Bistrica prosimo, da obravnava ceno sociaino varstvene storitve
pomoc druzini na domu za Obcino Slovenska Bistrica, sprejeto na 12. redni seji Sveta
doma, dne 14. 2. 2023, ter k sprejeti ceni poda soglasje in doloci subvencionirano ceno
urne postavke storitve pomoci druzini na domu za Obcino Slovenska Bistrica v roku 45
dni od prejema te vioge, v skladu z 38. cl. Pravilnika o metodoiogiji za oblikovanje cen
sociaino varstvenih storitev. VIoga se v skladu z drugim odstavkom 18. cl. Pravilnika o
metodoiogiji za oblikovanje cen sociaino varstvenih storitev steje za popoino, v kolikor
so k viogi prilozeni obrazci iz prvega odstavka 18. cl. istega pravilnika.

Obcino Slovenska Bistrica prosimo, da nas
storitve pomoci druzini na domu za

visini dolocene subvencionirane cene

l^a Bistrica obvesti vzakonitem roku.
■oc>

Pripravil pomocnik direktorice:
Goran Frangez, m^. posl.

Direktorica:
^ jttva Sorsak, uniy. dipl. soc. del.
c
O'

lU
●p-

3,(P
^CKfjPriloge: \

- Obrazec 2: Dolocitev cene;
- Obrazec 2/1: Struktura stroskov iz 1. in 2. alinee 12. cl. Pravilnika;
- Obrazec 2/2: Struktura stroskov za neposredno sociaino oskrbo;
- Obrazec amortizacija;
- Skiep Sveta doma.

Vrociti:
naslovniku - priporoceno in na e-mail: obcina@slovenska-blstrica .si,



OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
Datum: 30.01.2023 OBRAZEC 2
Izvajalec: Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane

1. Število zaposlenih: 11,57

2.
* za aktivnosti iz prve alinee prvega 
odstavka 12. člena tega 58
pravilnika (strokovna priprava v zvezi s 
sklen. dog.) 0,29

3.
* za aktivnosti iz druge alinee prvega 
odstavka 12. člena
tega pravilnika (vodenje in 
koordiniranje) 0,28

4.
* za neposredno socialno oskrbo 
uporabnikov 11

5.
Število efektivnih ur na enega 
oskrbovalca na mesec 110

6. Skupno število efektivnih ur na mesec 1210

Obrazložitev:

Povprečni 
mesečni 
stroški v EUR

Subvencija 
proračuna 
občine 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 iz prve alinee prvega odstavka 

12. člena tega pravilnika (strokovna 
priprava v zvezi s sklen. dog.)

1.205,55 1.205,55 0,00 0,00

b) Stroški iz druge alinee prvega 
odstavka 12. člena tega pravilnika 
(vodenje in koordiniranje)

2.195,39 1.097,70 1.097,70 0,91

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

23.705,75 11.852,87 0,00 11.852,87 9,80

d) * stroški dela 22.341,86 11.170,93 11.170,93 9,23
e) * stroški materiala in storitev, amorti- 

zacije, inv. Vzdrževanja
1.363,89 681,95 681,95 0,56

f) * stroški financiranja 0,00 0,00 0,00 0,00
g) SKUPAJ (a+b+c) 27.106,68 14.156,11 0,00 12.950,57 10,70

SKUPAJ NA URO (a+b+c/skup. št. 
efektivnih ur)

22,40 11,70 0,00 10,70

 
Subvencija občine 50
Delež subvencije občine  52,22

št. upravičencev s sklenjenimi sporazumi



)
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DOM DR. JOZETA POTRCA POUCANE

OBCINA POUCANE IN OBCINA SLOV. BI5TRICA

OBRAZEC 2/1

Struktura stroskov za aktivnosti iz prve alinee prvega odstavka 12. clena (strokovna priprava v zvezi

s skien. dog...) in druge alinee prvega odstavka 12. clena tega pravilnika {vodenje in koordiniranje)

na mesec*:

A.) STROKOVNA PRIPRAVA B.) VODENJE KOORDINIRANJESKUPAJ

Povprecni meseni

strosek v EUR

Povprecni meseni

strosekv EUR

Osnova za

obracun

Povprecni meseni

strosek v EUR

OpombeOsnova za

obracun

5TROSK1 DELA (a+b+c+d) 2198,46 3951,17 1343,40 2758,266 855,061

a) Skupaj bruto 1685,48 3129,2 1063,93 2004,996 621,55

1. osnovna bruto placa brez delovne dobe 1478,33 2810,51 955,57 1686,306 522,75

2. dodatek za delovno dobo (35. clen KPJS) 299,41 101,80 299,41 92,82194,62

0,00 0 0,00 0 0,003.uspesnost

4. dodatek za mentorstvo (35. clen KPJS) 19,28 6,56 19,28 5,9812,53

5. dodatek za specializacijo, magisterij in dokto-rat (37.

clen KPJS)

0,00 0 0,00 0 0,00

0 0,006. drug! mozni dodatek po KPJS all drug! pravni osnovi 0,00 0 0,00

156,18b) Prispevki delodajaica za sociaino varnost 327,47 503,8 171,29 503,8

Premija KDPZ (upostevajo izvajalci v okviru mreze

javne sluzbe)

c) 29,51 45,4 15,44 45,4 14,07

Drug! stroski dela (skupaj)d) 156,00 272,77 92,74 204,07 63,26

1, regres za letni dopust 68,69 105,67 35,93 105,67 32,76

98,4 33,46 98,4 30,502, povracilo stroskov prehrane med delom 63,96

3. povracilo stroskov prevoza na delo in iz dela 18,02 53 18,02 0 0,00

0,004, drug! stroski dela 5,34 15,7 5,34 0

STROSKI MATERIALA IN STORITEV (a+....+j) 1788,85 140 70,00 1788,85 1718,852

a) Stroski za upravno administratlvna dela (upos-tevajo

se samo pri izracunu stroskov iz druge alinee prvega

odstavka 12. clena tega pravilnika)

1648,85 0 0,00 1648,85 1648,85

b) stroski pisarniskega materiala 15,00 15 7,50 15 7,50

C) stroski nabave drobnega inventarja 35 17,50 35 17,5035,00

d) stroski energije in vode 0,000,00 0,00

e) stroski cistilnih storitev 0,00 0,00 0,00

f) drugi stroski prostorov 0,00 0,00 0,00

g) stroski placilnega prometa 0,000,00 0,00



))

h) stroski izobraievanja 0,00 0,00 0,00
20 10,00 20 10,00i) stroski najemnine 20,00

j) drug] stroski 70,00 70 35,00 70 35,00

stroSki AMORTIZACIJE 0,00 0,003

STROSKI INVESTICUSKEGA VZDR^EVANJA 0,000,004

stroSki FINANCIRANJA 0,00 0,005

SKUPAJ (1+2+3+4+5) 3987,31 4091,17 1413,40 4547,11 2573,91

2195,39Delez Obcine Slovenska Bistrica 85,29 1205,55

Delez Obcine Poljcane 14,71 207,85 378,52

OBVEZNE PRILOGE:

*K tocki 3. in 4. - izracun stroskov amortizacije in stroskov investicijskega vzdrzevanja.

*K tocki 5. - izracun stroskov financiranja s porocilom revizijske druzbe.

*lzvajalev lahko obrazec 2/1 uporabi tako za izracun stroskov iz prve in izracun stroskov iz druge

alinee prvega odstavka 12. clena tega pravilnika.

Dodatke po KPJS oz. drug! pravni osnovi se uposteva le za tiste vodje storitev, ki dejansko izpo-

Injujejo pogoje za posamezni dodatek.

Poljcane, februar 2023

Pripravila:

Maja Gal Ravnjak
DireKtorica:

Iva! orsak, univ.dipl.soc.del.



DOM DR. JOZETA POTRCa POUCANE

obCina SLOVENSKA BISTRICA

Obrazec 2/2

Struktura stroskov za neposredno sociaino oskrbo uporabnikov na mesec

Osnova za obraZun Povprecni meseCni

stfoSekvEUR

Opombe

STROSki DELA (a-i-b+c+d+e)1 2.031,08 22.341,86

a) Skupaj bfuto 1.408,65 15.495,15

1. osnovna placa bruto brez delovne dobe 1.252,68 13.779,48

2. dodatek za delovno dobo (35. ilen KPJS) 70,47 775,17

3, uspeSnost 0,000,00

4. dodatek za nevarnosti in posebne obremenitve (39.

glen KPJS)*

0,00 0,00

5. dodatek za delo v neenakomerno razporejenem

delovnem gasu (42. glen KPJS)*

6,31 69,41

6. dodatek za deto v nedeijo in na dan, ki je z zako-nom

dologen kot dela prost dan (44. glen)*

56,87 625,57

0,00 0,00

7. dodatek za gas stalne pripravljenosti (46. glen KPJS)*

8. drug! mozni dodatek po KPJS ali drug! pravni osnovi,

deljen delovni gas

22,32 245,52

b) Prispevki delodajaica za sociaino varnost 226,80 2.494,80

Premija KDPZ (upostevajo izvajalci v okviru javne

sluzbe)

36,15 397,65

c)

Drugistroski delad) 3.265,24296,84

1. regres za letni dopust 122,46 1.347,06

2. povragilo strojkov prehrane med delom 123,56 1.359,16

3. povragilo stroSkov prevoza na delo in iz dela 50,82 559,02

4. drug! stroski 0,00 0,00

korekcija plac ter prispevkov na place (3,83%)e) 62,64 689,02

STROSKI MATERIALA in STORITEV (a-f-.-t-g)2 97,74 1.075,14

a) stroski za prevozne storitve 5,00 55,00

stroski zascitnih sredstevb} 64,135,83

stroski zdravstvenih pregledovc) 4,58 50,38

stroski za zavarovalne premije za zavarovanje za

splosno odgovornost iz dejavnosti

2,33 25,63

d)

stroski izobrazevanja 27,502,50

stroski pisarniskega materialaf) 0,00 0,00

drugi stroski materiala in storlteve) 852,5077,50

stroSki AMORTIZACIJE3 26,25 288,75

STROSKI INVESTICIJSKEGA VZDRiEVANJA 0,00 0,004

stroSki financiranja 0,005 0,00

STROSKI SKUPAJ (l-f2+3+4+5) 2.155,07 23.705,75

OBVEZNE PRILOGE:

*K togki 3 in 4 - izragun stroskov amortizacije in stroSkov investicijskega vzdrzevanja.

*K togki 5 - izragun stro5kov financiranja s porogilom revizijske druzbe.

‘Dodatke po KPJS ali drug) pravni osnovi se upoSteva le za tiste izvajalce socialne oskrbe, ki

dejansko izpoinjujejo pogoje za posamezni dodatek.

Poljgane, februar2023

Pripravila:

Maja Gal Ravnjak

Direktorica: t

Iva SorSak, uriv.dipl.soc.del.



IZRACUN AMORTiZAClJE ZA IZRACUIM CENE STORITVE POMOCI DRUZINI NA

DOMU

letna

amortizacija'
oskrba

mesecna

amortizacija'
oskrbazap. st. sredstvo NV am. stopnja

1, ZGRADBAIN NJENIDEL! 0 0

2, PROGRAM ZA POMOC NA DO 3.603 20,00% 721 60

3, AVTO FIAT PANDA 4X4 13.978 12,50% 1.747 146

4. AVTO FIAT PANDA 1.2 8V EAS 8.202 12,50% 1.025 85

5, AVTO FIAT PANDA 1.2 8V EAS 8.202 12,50% 1.025 85

6. AVTO OSEBNi FIAT PANDA 1 8.242 12,50% 1.030

7. OMARA GARDEROBNA KOVIN 163 12,00% 20 2

OMARA GARDEROBNA KOVIN 163 12,00% 20 2

9. OMARA GARDEROBNA KOVIN 163 12,00% 20 2

10. OMARA GARDEROBNA KOVIN 163 12,00% 20 2

11. OMARA GARDEROBNA KOVIN 12,00%163 20 2

12. OMARA GARDEROBNA KOVIN 12,00%163 20 2

13. RENAULT TWINGO BELA CRY 10.509 12,50% 1.314 109

14. RENAULT TWINGO BEU 10.507 12,50% 1,313 109

15. 0 0

16. 0 0

17. 0 0

SKUPAJ 64.217,95 8.292,57 691,05

Poljcane, februar 2023

Pripravila: Maja Gal Ravnjak


