
 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 6. točki dnevnega reda: 

 

- Soglasje k predlogu cene storitve pomoč 

družini na domu v Občini Majšperk  
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Na podlagi 13. člena Pravilnika o opravljanju socialno varstvenih storitev na podlagi dovoljenja za 

delo in vpisa v register (Uradni list RS, št. 3/06) in 16. člena Statuta Občine  Majšperk (Uradno glasilo 

slovenskih občin, št. 25/12, 34/15, 55/15) je Občinski svet Občine Majšperk na svoji __. redni seji, dne 

_______________ sprejel naslednji 

 

 

S K L E P 

 

 

 

 

1. Občinski svet Občine Majšperk daje soglasje k predlogu  cene socialno varstvene storitve pomoč 

družini na domu kot socialna oskrba na domu izven javne službe, posredovane s strani 

predlagatelja DEMO d.o.o., Majšperk 7 c, 2323 Ptujska Gora in sicer znaša predlagana cena 

storitve ob delovnikih 12,63 na eno efektivno uro neposredne storitve za uporabnika. 

 

2. Občinski svet Občine Majšperk daje soglasje k predlogu cene socialno varstvene storitve socialni 

servis za nadstandardne storitve, posredovane s strani predlagatelja DEMO  d.o.o, Majšperk 7 c, 

2323 Ptujska Gora in sicer znaša predlagana cena storitve 9,84 EUR na eno efektivno uro 

neposredne storitve za uporabnika. 

 

 

 

Številka: 124-1/2016- 

Datum: ____________ 

 

 

 

 Dr. Darinka Fakin 

 Županja Občine Majšperk   
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O b r a z l o ž i t e v: 

 

Predlagatelj DEMO d.o.o., Majšperk 7 c, 2323 Ptujska Gora je dne 25. 5. 2016 posredoval Občini 

Majšperk vlogo za soglasje k predlogu cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot 

socialna oskrba na domu in vlogo za soglasje k predlogu cene socialno varstvene storitve socialni 

servis. 

 

V skladu z 41. b členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07- popr., 

4/107 popr., 114/06 –ZUTPG, 61/10 ZSVarPre in 62/10 – ZUPJS) lahko opravljajo storitve, ki jih 

zakon določa kot javno službo in storitve socialnega varstva izven mreže javne službe, pravne in 

fizične osebe, ki so pridobile dovoljenje za delo, ki ga daje in odvzema ministrstvo pristojno za 

socialno varstvo.  

 

Na podlagi 13. člena Pravilnika o opravljanju socialno varstvenih storitev o dovoljenju za delo in 

vpisu v register minister z odločbo odloči tako, da v skladu z zakonom in tem pravilnikom, izda 

odločbo, s katero se vlagatelju izda dovoljenje za delo in se ga vpiše v register, če vlagatelj predloži 

vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje storitve in soglasje pristojnega organa občine k 

ceni storitve.  

 

Družba DEMO d.o.o., je zasebna družba z omejeno odgovornostjo, registrirana za namen 

zagotavljanja socialnovarstvenih storitev in programov. Družba bo izvajala dejavnost 

Medgeneracijskega centra Majšperk za občane lokalne skupnosti Majšperk in okolico. Prav tako bo v 

skladu z nacionalnim programom in veljavnimi predpisi pripravila pogoje za izvajanje naslednjih 

storitev in programov: 

1. institucionalno varstvo starejših oseb, v obliki dnevnega varstva 

2. storitev pomoč na domu kot socialna oskrba na domu 

3. storitev socialni servis in 

4. programe za starejše osebe, ki so ogroženi s socialno izključenostjo ali potrebujejo podporo in 

pomoč v vsakodnevnem življenju, vključno s programi pomoči in podpore za dementne osebe 

in njihove svojce. 

Z predstavljeno vsebino delovanja želi družba DEMO d.o.o. vzpostaviti kakovostne storitve in 

programe za čim bolj učinkovito zadovoljevanje potreb starejših v bivalnem okolju z namenom, da 

bi starejše in druge osebe ki potrebujejo pomoč v vsakdanjem življenju lahko čim dalj časa in čim 

bolj aktivno in kakovostno bivale v svojem življenjskem okolju, imele večjo izbiro programov in 

storitev, večjo možnost aktivacije in ohranjanja zdravja in s tem samostojnosti. Programi in 

storitve, ki jih namerava izvajati prispevajo k zmanjšanju potreb po institucionalni oskrbi, kar 

sovpada s cilji nacionalnega programa socialnega varstva od leta 2013 do leta 2020 po večji de- 

institucionalizaciji. 

 

1. S programom  socialne oskrbe želi osebam, ki potrebujejo pomoč pri svoji oskrbi zagotoviti 

strokovno vodeno in celostno podporo in pomoč z naslednjimi storitvami: 

 

- pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo naslednja opravila: pomoč pri 

oblačenju in slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih 

potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov;  

 

- gospodinjska pomoč, kamor sodijo naslednja opravila: prinašanja enega pripravljenega 

obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, 
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osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno 

vzdrževanje spalnega prostora;  

 

- pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo naslednja opravila: vzpostavljanje 

socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri 

opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter 

priprava upravičenca na institucionalno varstvo.  

 

Pri izvajanju storitve bo sledil standardu storitve v smislu upravičenosti do storitve, ki določa, da 

je posameznik upravičen  do storitve če potrebuje vsaj dve opravili iz dveh različnih zgoraj 

navedenih sklopov storitve. Storitev bo ves čas pozorno prilagajal potrebam posameznega 

upravičenca. 

 

Cena  storitve je oblikovana v skladu z metodologijo za oblikovanje  cene storitve pomoč na 

domu, kot socialna oskrba na domu in znaša 12,63 EUR na eno efektivno uro neposredne  storitve 

za uporabnika. 

 

2. Storitev socialne oskrbe  bo nadgradil s storitvijo socialnega servisa. Gre za organizirano obliko 

ponudbe nadstandardnih storitev, ki so za posameznika velikokrat pomembne, vendar jih v okolju 

ali na svojem domu ne more naročiti. Z vzpostavitvijo storitve socialni servis se bo dodatno 

povečala možnost izbire med storitvami v bivalnem okolju in s tem tudi kakovost življenja 

starejših in drugih ranljivih skupin prebivalstva. 

Družba DEMO d.o.o bo upravičencem v okviru storitve socialni servis zagotavljala naslednje 

oblike pomoči: 

-  prinašanje pripravljenih obrokov hrane 

-  nakup in prinašanje živil in drugih potrebščin 

-  nabava ozimnice 

-  pranje in likanje perila 

-  vzdrževanje vrta 

-  čiščenje v stanovanju in opremljanje 

-  spremljanje uporabnikov pri obiskih trgovin, predstav, sorodnikov ali na počitnicah 

-  organiziranje in izvajanje drugih oblik družabništva 

-  pedikerske, frizerske in druge podobne storitve za nego telesa in vzdrževanja videza 

-  pomoč pri opravljanju bančnih poslov, plačevanja računov, spremljanju in odpošiljanju       

poštnih pošiljk – po pooblastilu upravičenca 

-  varovanje in nadziranje stanja uporabnika preko noči. 

 

Cena  storitve je oblikovana v skladu z metodologijo za oblikovanje  cene storitve socialni servis in 

znaša 9,784 EUR na eno efektivno uro neposredne  storitve za uporabnika. 

 

Obe predlagani soglasji k ceni storitve  ne predstavljata finančnega bremena za proračun Občine 

Majšperk. Pri obeh storitvah gre zgolj za soglasje občine, kot pristojnega organa k ceni storitve, ki ga 

družba DEMO d.o.o potrebuje pri urejanju vpisa v register  izvajalcev socialno varstvenih storitev za 

izvajanje socialno varstvene storitve pomoč na domu kot socialna oskrba na domu in storitve socialni 

servis pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.. Pri oblikovanju cene so 

upoštevane zakonske podlage in predpisana metodologijo za oblikovanje cene storitve pomoč na domu 

in storitve socialni servis. 
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Občinskemu svetu Občine Majšperk predlagamo, da predlagani sklep obravnava in sprejme. 

 

 

Majšperk, dne: 31. 5. 2016 

 

   

 

 Dr. Darinka Fakin 

 Županja Občine Majšperk   

 



DEMO d.o.o. OBRAZEC 2

Struktura stroškov za neporedno socialno oskrbo uporabnikov na mesec

OSNOVA Povprečni Opombe

ZA OBRAČUN mesečni stroški
 v EUR              1 

soc.oskrb.

STROŠKI DELA (a+b+c+d+e) 1.102,81        

1.

Skupaj bruto 802,15           

a) -osnovna bruto plača brez delovne dobe 16. pl.raz 789,13           

-dodatek za delovno dobo (35.člen KPJS) 13,02             

-uspešnost  

-dodatek za nevarnosti in posebne obremenitve (39.čen KPJS)

-dodatek za delo v neenakomerno razporejenem 

del.času (42.člen KPSJ)

-dodatek za delo v nedeljo,prost dan (44.člen KPJS)

-dodatek za čas stalne pripravljenosti (46.člen KPSJ)

-drugi možni dodatki po KPJS ali drugi osnovi

Prispevki delodajalca za soc.varnost 129,14           

b) Premija KDPZ

c) Drugi stroški dela 171,52           

d) -regres za letni dopust 76,50             

-povračila stroškov prehrane med delom 76,02             

-povračila stroškov prevoza na delo in z dela 19,00             

-drugi stroški

korekcija plač ter prispevkov na plače (3,83%)

e)

STROŠKI MATERIALA IN STORITEV(a+..g) 15% 165,42           

2. stroški za prevozne storitve 140,17           

a) stroški zaščitnih sredsrtev 11,25             

b) stroški zdravstvenih pregledov 3,80               

c) stroški za zavarovalne premije za poklicno odgovornost 3,20               

d) stroški izobraževanja 6,50               

e) stroški pisarniškega materiala 0,50               

f)

g)

AMORTIZACIJA

3. STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA

4. STROŠKI FINANCIRANJA

5. SKUPAJ  (1+2+3+4+5) 1.268,23        

NA EFEKTIVNO URO 11,53             

DEMO d.o.o. OBRAZEC 2/1



Struktura stroškov za aktivnosti iz prve alinee prvega odstavka 12. člena (strokovna priprava 

v zvezi s sklenitvijo dogovora) in druge alinee prvega odstavka 12. člena tega pravilnika

(vodenje in koordiniranje) na mesec

BESEDILO ZA OBRAČUN MESEČNI

0,05

STROŠKI DELA (a+b+c+d) 86,74             

1. Skupaj bruto 69,12             

a)

osnovna bruto plača brez delovne dobe 30.pl. Razred 68,00             

dodatek za delovno dobo (35.čl.KPJS) 0,33% 1,12               

uspešnost

dodatek za mentrorstvo (36.čl.KPJS)

dodatek za specializacijo (37.čl.KPJS)

položajni dodatek 

prispevki delodajalca 16,10% 11,12             

b) premije KDZP 

c) drugi stroški dela 6,50               

d) regres za letni dopust 0,22               

povračila stroškov prehrane med delom 3,80               

povračila stroškov prevozov 2,48               

drugi str.del

STROŠKI MATERIALA IN STORITEV(a+..j) 40% 34,69             

2. stroški za upravno admin.dela (upoštevajo se samo pri 

a) izračunu stroškov iz druge alineje 1. odst. 12.čl. Pravilnika)              25 %25% 21,68             

materialni stroški 20% stroškov dela  15% 13,01             

stroški pis.materiala 1,90               

b) stroški nabave DI

c) stroški energije in vode 3,97               

d) stroški čistilnih storitev 0,50               

e) drugi stroški prostorov 2,50               

f) stroški plačilnega prometa 0,17               

g) stroški izobraževanja 2,00               

h) stroški najemnine

i) drugi stroški 1,97               

j)

AMORTIZACIJA

3. STR.INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA

4. STR.FINANCIRANJA

5. SKUPAJ 1+2+3+4+5 121,43           

izračun vodenja na efektivno uro 1,10               
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DEMO d.o.o.   
Majšperk 7.c,  
2323 Ptujska Gora 
 
 
Datum: 16.5.2016 
 
 
OBČINA MAJŠPERK 
Majšperk 39 
2322 MAJŠPERK 
 
 
ZADEVA:  VLOGA ZA SOGLASJE K PREDLOGU CENE SOCIALNO VARSTVENE STORITVE  
               POMOČ DRUŽINI NA DOMU KOT SOCIALNA OSKRBA NA DOMU IN STORITVE 
               SOCIALNI SERVIS 
 
 
Družba DEMO, proizvodnja, storitve, trgovina d.o.o.:(v nadaljevanju DEMO d.o.o.) je v fazi 
pridobivanja dovoljenja za delo in vpisa v register zasebnikov za izvajanje socialno varstvene 
storitve pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu in socialno varstvene storitve 
socialni servis, ki ga izdaja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V 
postopku mora DEMO d.o.o v skladu z 12. členom Pravilnika o opravljanju socialno 
varstvenih storitev na podlagi dovoljenja za delo in vpisa v register ( Uradni list RS št. 
78/2005) predložiti ministrstvu soglasje k cen storitve s strani pristojnega organa. V ta 
namen vam v prilogi posredujemo predlog cene storitve za pomoč na domu kot socialna 
oskrba na domu in storitve socialni servis na predpisanih obrazcih in z obrazložitvijo 
posameznih elementov za izračun cene. 
 
Obrazložitev: 
Družba DEMO d.o.o., je zasebna družba z omejeno odgovornostjo, registrirana za namen 
zagotavljanja socialnovarstvenih storitev in programov. Družba bo izvajala dejavnost 
Medgeneracijskega centra Majšperk za občane lokalne skupnosti Majšperk in okolico. Prav 
tako bo v skladu z nacionalnim programom in veljavnimi predpisi pripravila pogoje za 
izvajanje naslednjih storitev in programov: 

 institucionalno varstvo starejših oseb, v obliki dnevnega varstva 
 storitev pomoč na domu kot socialna oskrba na domu 
 storitev socialni servis in 
 programe za starejše osebe, ki so ogroženi s socialno izključenostjo ali potrebujejo 

podporo in pomoč v vsakodnevnem življenju, vključno s programi pomoči in podpore 
za dementne osebe in njihove svojce. 

Z predstavljeno vsebino delovanja želimo vzpostaviti kakovostne storitve in programe za 
čim bolj učinkovito zadovoljevanje potreb starejših v bivalnem okolju z namenom, da bi 
starejše in druge osebe ki potrebujejo pomoč v vsakdanjem življenju lahko čim dalj časa 
in čim bolj aktivno in kakovostno prebivale v svojem življenjskem okolju, imele večjo 
izbiro programov in storitev, večjo možnost aktivacije in ohranjanja zdravja in s tem 
samostojnosti. Programi in storitve, ki jih nameravamo izvajati prispevajo k zmanjšanju 
potreb po institucionalni oskrbi, kar sovpada s cilji nacionalnega programa socialnega 
varstva od leta 2013 do leta 2020 po večji deinstitucionalizaciji. 

 
1. S programom  socialne oskrbe želimo osebam, ki potrebujejo pomoč pri svoji oskrbi 

zagotoviti strokovno vodeno in celostno podporo in pomoč z naslednjimi storitvami: 
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- pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo naslednja opravila: pomoč pri 

oblačenju in slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih 
življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov;  

- gospodinjska pomoč, kamor sodijo naslednja opravila: prinašanja enega 
pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje 
uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, 
postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;  

- pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo naslednja opravila: vzpostavljanje 
socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri 
opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca 
ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.  

Pri izvajanju storitve bomo sledil standardu storitve v smislu upravičenosti do storitve, ki 
določa, da je posameznik upravičen  do storitve če potrebuje vsaj dve opravili iz dveh 
različnih zgoraj navedenih sklopov storitve. Storitev bomo ves čas pozorno prilagajal 
potrebam posameznega upravičenca. 
 
Cena  storitve je oblikovana v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen 
socialnovarstvenih storitev ( Ur. list RS št. 87/06, 127/06, 8/07, 5/09 in 6/12) za storitev 
pomoč na domu, kot socialna oskrba na domu in znaša 12,63 na eno efektivno uro 
neposredne  storitve za uporabnika. 

 
2. Storitev socialne oskrbe  bomo nadgradil s storitvijo socialnega servisa. Gre za 

organizirano obliko ponudbe nadstandardnih storitev, ki so za posameznika velikokrat 
pomembne, vendar jih v okolju ali na svojem domu ne more naročiti. Z vzpostavitvijo 
storitve socialni servis se bo dodatno povečala možnost izbire med storitvami v bivalnem 
okolju in s tem tudi kakovost življenja starejših in drugih ranljivih skupin prebivalstva. 
V okviru storitve socialni servis bomo upravičencem  zagotavljali naslednje oblike pomoči: 
- prinašanje pripravljenih obrokov hrane 
- nakup in prinašanje živil in drugih potrebščin 
- nabava ozimnice 
- pranje in likanje perila 
- vzdrževanje vrta 
- čiščenje v stanovanju in opremljanje 
- spremljanje uporabnikov pri obiskih trgovin, predstav, sorodnikov ali na počitnicah 
- organiziranje in izvajanje drugih oblik družabništva 
- pedikerske, frizerske in druge podobne storitve za nego telesa in vzdrževanja videza 
- pomoč pri opravljanju bančnih poslov, plačevanja računov, spremljanju in 

odpošiljanju poštnih pošiljk – po pooblastilu upravičenca 
- varovanje in nadziranje stanja uporabnika preko noči. 
 

Cena  storitve je oblikovana v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen 
socialnovarstvenih storitev ( Ur. list RS št. 87/06, 127/06, 8/07, 5/09 in 6/12) za storitev 
socialni servis in znaša 9,784 EUR na eno efektivno uro neposredne  storitve za 
uporabnika. 

 
Podaja soglasja k ceni storitve  za obe predlagani storitvi  ne predstavlja finančnega bremena 
za proračun Občine Majšperk. Pri obeh storitvah gre zgolj za soglasje občine, kot pristojnega 
organa k ceni storitve, ki ga potrebujemo pri urejanju vpisa v register  izvajalcev socialno 
varstvenih storitev za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč na domu kot socialna 
oskrba na domu in storitve socialni servis pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti. Pri oblikovanju cene so upoštevane ustrezne zakonske podlage  in 
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uporabljeni predpisani obrazci v skladu z metodologijo za oblikovanje cen socialno varstvenih 
storitev. Podano soglasje odpira možnosti za večjo dostopnost do storitev in programov 
namenjenih posameznikom in družinam na njihovih domovih in v lokalnem okolju 
 
 
S spoštovanjem! 
 
 
 
 
                                                                                                     Direktor: 
                                                                        
 
 
Priloge: 
 
Za storitev pomoč na domu: 
- Obrazec 2 
- Obrazec 2/1 
- Obrazec 2/2 
- Obrazložitev 
 
Za storitev socialni servis 
- Obrazec 3 

-  
 



 

 
OBRAZEC ZA PREDLOG CENE STORITVE SOCIALNEGA SERVISA 

 
Datum: 16.5.2016 
 
Izvajalec:    DEMO d.o.o.,  Majšperk 7.c, 2323 Ptujska Gora 
 
 

Število zaposlenih:                                              1 

OBRAZEC 3

 
 
 

Število efektivnih ur oskrbovalke na mesec:    130 

 

Obrazložitev: 

 

Cena socialno varstvene storitve socialni servis je oblikovana skladno s Pravilnikom o metodologiji za  oblikovanje cen 

socialnovarstvenih storitev ( Ur. list RS št. 87/06, 127/06, 8/07, 5/09 in 6/12). 

 

Cena storitve socialnega servisa se določi na efektivno uro tako, da se vsi stroški  preračunajo na ure neposredne 

storitve za uporabnika. Predvidevamo, da bo neposredni izvajalec lahko izvedel povprečno mesečno/ na letnem nivoju 

130 ur neposrednega dela pri uporabnikih. Pri tem je upoštevan odmor za malico, čas na poti do uporabnikov in  

nadomeščanje v času drugih upravičenih odsotnosti z dela, med katere spada tudi letni dopust. Glede na to, da se bo 

storitev socialnega servisa večinoma izvajala v obsegu 1 ure ali več, je dnevno ocenjen čas med uporabniki 45 minut.  

 

 

 Povprečni mesečni 
stroški v EUR 

Cena storitve 
na št. efekt. ur 

1 2 3 

 
Stroški skupaj 

1.279,42 9,84 

Obrazložitev: 
 

 

Cena je izračunana na podlagi povprečnih mesečnih stroških preračunanih na efektivno uro storitve in po elementih 

za oblikovanje cen, ki ga določa Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in Pravilnik o 

standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS št. 45/2010 in 28/2011).    

 

Stroški storitve socialnega servisa se določijo ob smiselnem upoštevanju določb 12. člena  Pravilnika o metodologiji 

za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, ki določa stroške za storitev pomoč na domu, s tem da se pri stroških 

dela upoštevajo plače delavcev glede na tarifna razreda, ki ju izvajalec določi.  Za  neposredno opravljanje storitve 

socialnega servisa je možna zaposlitev  delavca iz III. Ali  IV. tarifne skupine. V podjetju DEMO d.o.o. se zavedamo 

pomena razumevanja potreb starejših ljudi, vzpostavljene komunikacije in upoštevanja specifičnosti posameznih 

uporabniških skupin (osebe s težavami zaradi demence in  drugimi zdravstvenimi težavami, invalidne osebe, osebe po 

nenadnem nastanku odvisnosti od pomoči druge osebe in druge osebe) pri neposrednem izvajanju storitve, zato bomo 

zaposlovali kader z določenimi znanji na navedenih področjih dela. Za neposredno izvajanje storitve bomo tako 

zaposlili delavca iz IV. tarifne skupine s pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo socialna oskrbovalka/socialni 

oskrbovalec, kar deloma zvišuje ceno storitve,  zagotavlja pa potrebno kakovost izvajanja storitve. Pri stroških dela 

neposredne izvajalke je tako upoštevan 16. plačilni razred, dodatek za delovno dobo in druge pravice iz dela kot so 

regres za letni dopust, malica in prevoz na delo in iz dela. Pri materialnih stroških so upoštevani prevozni stroški med 

uporabniki in drugi stroški kot so preventivni pregledi, stroški izobraževanja, stroški zaščitnih sredstev in drugi minimalni 

materialni stroški. Stroški storitev zajemajo tudi tehnično administrativne in strokovne naloge vezane na pripravo 

dogovorov o izvajanju storitve, koordinacijo dela neposredne izvajalke in računovodske storitve. 

 



 
Struktura povprečnih mesečnih stroškov: 

 
 
 

 

□Socialna oskrbovalka( IV .tarifni razred)

 
  Osnova za 

obračun 
Povprečni 
mesečni 

istroški EUR 

Opombe 

1. STROŠKI DELA(a+b+c+d)  1.129,42  

 
a) 

Skupaj bruto  815,40  

 - osnovna bruto plača brez delovne dobe   16.pl. razred 789,13  

 - dodatek za delovno dobo ( 35.čl. KPJS)   10 let 26,27  

 - uspešnost    

b) Prispevki delodajalca za socialno varnost    16,10 % 131,28  

c) drugi stroški dela  182,74  

 -regres za letni dopust  76,50  

 - povračilo stroškov prehrane med delom  76,02  

 - povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela  22,00  

     

2. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+b)   
str.dela)str.dela 

 148.00  

a) stroški materiala  104,00  

 stroški za prevozne storitve  83,00  

 stroški zaščitnih sredstev  4,50  

 stroški zdravstvenih pregledov  3,80  

 stroški za zav. premije za poklicno odgovornost  3,20  

 stroški izobraževanja  5,50  

 stroški pisarniškega materiala  2,00  

     

b) Stroški storitev  46,00  

 tehnično administrativne storitve  46,00  

3. STROŠKI AMORTIZACIJE    

4. STROŠKI INVESTICIJSKEGAVZDRŽEVANJA    

5. STROŠKI FINANCIRANJA    

 SKUPAJ(1+2+3+4+5)  1.279,42  

 Strošek na efektivno uro - izvedenih 130 ef. ur mesečno 
) 

 9,84  

 


