OBRAZEC ZA PREDLOG CENE SOCIALNO VARSTVENE STORITVE

Datum:

OBRAZEC 1

Izvajalec:

Struktura povpreþnih meseþnih stroškov:
Osnova za
obraþun

Povpreþni meseþni
stroški v EUR

1. STROŠKI DELA (a+b+c+d+e+f+g)

izhodišþna plaþa
- koliþniki skupaj (za delavce)
a) plaþe delavcev (vsota koliþnikov * vrednost koliþnika)
b) plaþa direktorja
plaþe skupaj (a+b)
c) prispevki delodajalca za socialno varnost
d) davek na plaþe
e) premije KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)
f) sredstva za odpravo nesorazmerij v plaþah
g) drugi stroški dela
- regres za letni dopust
- povraþilo stroškov prehrane med delom
- povraþilo stroškov prevoza na delo in iz dela
- jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoþi
2. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+b)
a) stroški materiala
b) stroški storitev
3. STROŠKI AMORTIZACIJE
4. STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA
5. STROŠKI FINANCIRANJA
SKUPAJ (1+2+3+4+5)
Enota storitve, število enot storitve
Cena storitve (SKUPAJ 1 do 5 / število enot storitve)
OBVEZNE PRILOGE:

Priloga

- k toþki 1 – seznam zaposlenih ter pripadajoþi koliþniki (PRILOGA 1)
- k toþki 3 in 4 – izraþun stroškov amortizacije in stroškov investicijskega vzdrževanja
- k toþki 5 – izraþun stroškov financiranja s poroþilom revizijske družbe

Opombe

PRILOGA 1

SEZNAM ZAPOSLENIH TER PRIPADAJOýI KOLIýNIKI
Datum:

Izvajalec:

IME IN PRIIMEK DIREKTORJA:

IME IN PRIIMEK
1.

PLAýA DIREKTORJA (v EUR):

DELOVNO MESTO

Tarifna
skupina

Izhodišþni
koliþnik

Osnovni
koliþnik

Korekcijski
dodatek

76. þl.

78. þl.

84. þl.

89.a)
þl.

89.b)
þl.

89.c)
þl.

Dodatek na
tarifno skupino
(KP za negosp.)

Dodatek za
delovno
dobo

Koliþniki
skupaj

Delež
delavca

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

strokovni vodja

Skupaj koliþniki
Delovna uspešnost (%*17.)
Veljavna višina delovne uspešnosti

Skupaj koliþniki z delovno uspešnostjo

SKUPAJ
(skupaj
koliþniki*delež
delavca)
17.

PRILOGA 2/1

OBRAZEC ZA PREDLOG CENE STORITVE POMOýI DRUŽINI NA DOMU
Datum:
Izvajalec:
1
Število zaposlenih:
2

- za vodenje

3

- za neposredno socialno oskrbo uporabnikov

4

Število efektivnih ur na enega oskrbovalca na mesec:

5

Skupno število efektivnih ur na mesec (3*4):

Obrazložitev:

1
a)

Stroški vodenja

b)

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

c)

-

d)

- stroški materiala in
storitev, amortizacije, inv.
vzdrževanja
- stroški financiranja

e)
f)

stroški dela

SKUPAJ (a+b)

Povpreþni meseþni
stroški v EUR

Subvencija iz proraþuna Subvencija iz proraþuna
obþine v EUR na mesec RS v EUR na mesec *
*

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

Cena storitve (6=5/ sk.
št.efekt.ur)

2

3

5

6

4
0

0

0

PRILOGA 2/2

Struktura stroškov vodenja na mesec:

Osnova za
obraþun

Povpreþni meseþni
stroški v EUR

Opombe

1. STROŠKI DELA (a+b+c+d+e+f)
vrednost koliþnika
- koliþnik za Vl.tarifno skupino
- koliþnik za VII. tarifno skupino
- dodatek po KP po 73.þlenu
- dodatek po KP po 76.6lenu
- dodatek po KP po 78.þlenu
- dodatek po KP po 89. b þlenu
- dodatek po KP po 89.c þlenu
- korekcijski dodatek
- dodatek za delovno dobo
- uspešnost
vsota koliþnikov
a) plaþe (vsota koliþnikov * vrednost koliþnika)
b) prispevki delodajalca za socialno varnost
c) davek na plaþe
d) premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru
mreže javne službe)
e) sredstva za odpravo nesorazmerij v plaþah
(upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne
službe)
f) drugi stroški dela
- regres za letni dopust
- povraþilo stroškov prehrane med delom
- povraþilo stroškov prevoza na delo in iz dela
2. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV
(a+...+i)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

stroški pisarniškega materiala
stroški nabave drobnega inventarja
stroški energije in vode
stroški þistilnih storitev
drugi stroški prostorov
stroški plaþilnega prometa
stroški izobraževanja
stroški za upravno administrativna dela

3. STROŠKI AMORTIZACIJE
4. STROŠKI INVESTICIJSKEGA
VZDRŽEVANJA
5. STROŠKI FINANCIRANJA
SKUPAJ (1+2+3+4+5)
OBVEZNE PRILOGE: - k toþki 3 in 4 - izraþun stroškov amortizacije in stroškov investicijskega
vzdrževanja - k toþki 5 - izraþun stroškov financiranja s poroþilom revizijske družbe

PRILOGA 2/3
Struktura stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov na mesec
Osnova za
obraþun
1.

Povpreþni meseþni Opombe
stroški v EUR

STROŠKI DELA (a+b+c+d+e+f+g)
vrednost koliþnika
- koliþnik za III. tarifno skupino
- koliþnik za IV.tarifno skupino
- dodatek po KP za negospodarstvo
- dodatek po KP po 76.þlenu
- dodatek po KP po 78.þlenu
- dodatek po KP po 89.b þlenu
- dodatek po KP po 89.c þlenu
- korekcijski dodatek
- dodatek za delovno dobo
- uspešnost
vsota koliþnikov

a)

plaþe (vsota koliþnikov * vrednost koliþnika)

b) prispevki delodajalca za socialno varnost
c)

davek na plaþe

d) premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru
mreže javne službe)
e) sredstva za odpravo nesorazmerij v plaþah
(upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne
službe)
f) drugi stroški dela
- regres za letni dopust
- povraþilo stroškov prehrane med delom
- povraþilo stroškov prevoza na delo in iz dela
g) korekcija plaþ ter prispevkov in davkov na
plaþe
2.

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

a) stroški za prevozne storitve
b) stroški zašþitnih sredstev
c) stroški zdravstvenih pregledov
d) stroški za zavarovalne premije za zavarovanje za
splošno odgovornost iz dejavnosti
e) stroški izobraževanja
f) stroški pisarniškega materiala
g) drugi stroški materiala in storitev
3.
4.
5.

STROŠKI AMORTIZACIJE
STROŠKI INVESTICIJSKEGA
VZDRŽEVANJA
STROŠKI FINANCIRANJA
SKUPAJ (1+2+3+4+5)

OBVEZNE PRILOGE: - k toþki 3 in 4 - izraþun stroškov amortizacije in stroškov investicijskega vzdrževanja - k toþki 5 - izraþun
stroškov financiranja s poroþilom revizijske družbe

PRILOGA 3/1
OBRAZEC ZA PREDLOG CENE STORITVE SOCIALNEGA SERVISA
Datum:
Izvajalec:

Število zaposlenih:

Število efektivnih ur oskrbovalca na mesec:
Obrazložitev:

1
Stroški skupaj
Obrazložitev:

Povpreþni meseþni
stroški v EUR
2

Cena storitve
na št.efekt.ur
3

Struktura povpreþnih meseþnih stroškov:

PRILOGA 3/2
Osnova za
obraþun

Povpreþni meseþni
Opombe
stroški v EUR

1. STROŠKI DELA (a+b+c+d)
vrednost koliþnika
- osnovni koliþnik za IV. tarifno skupino
- dodatek po KP po 76. þlenu
- dodatek po KP po 78. þlenu
- dodatek po KP po 89.b þlenu
- dodatek po KP po 89.c þlenu
- korekcijski dodatek
- dodatek za delovno dobo
- dodatek za tarifno skupino
vsota koliþnikov
a) plaþe (vsota koliþnikov * vrednost koliþnika)
b) prispevki delodajalca za socialno varnost
c) davek na plaþe
d) drugi stroški dela
- regres za letni dopust
- povraþilo stroškov prehrane med delom
- povraþilo stroškov prevoza na delo in iz dela
2. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+b)
a) stroški materiala
b) stroški storitev
3. STROŠKI AMORTIZACIJE
4. STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA
5. STROŠKI FINANCIRANJA
SKUPAJ (1+2+3+4+5)
OBVEZNE PRILOGE: - k toþki 3 in 4 – izraþun stroškov amortizacije in stroškov investicijskega
vzdrževanja
- k toþki 5 – izraþun stroškov financiranja s poroþilom revizijske družbe

OBRAZEC 4.1/I/1
OBRAZEC ZA PREDLOG CENE STORITVE INSTITUCIONALNEGA VARSTVA STAREJŠIH:
za osebe starejše od 65 let – oskrba I za osebe, ki zaradi starosti ali drugih razlogov, ki spremljajo
starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje in potrebujejo manjši obseg neposredne
osebne pomoþi
Datum:
Izvajalec:
1. Struktura povpreþnih meseþnih stroškov standardne storitve za oskrbo I, ki se izvaja v
dvoposteljni sobi s souporabo sanitarij:
Doloþeni
Predlog izvajalca Opombe
standard *
I. STROŠKI DELA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)
a) izhodišþna plaþa
povpreþni kvalifikacijski koliþnik (brez direktorja, strokovnega
b) vodje, pomoþnika direktorja, vodje dislocirane enote)
število zaposlenih (brez direktorja, strokovnega vodje, pomoþnika
c) direktorja, vodje dislocirane enote)
1. povpreþni meseþni strošek plaþ (a*b*c)
2. meseþna plaþa direktorja
3. meseþna plaþa strokovnega vodje
4. meseþna plaþa pomoþnika direktorja
5. meseþna plaþa vodje dislocirane enote
plaþe skupaj (1+2+3+4+5)
6. prispevki delodajalca za socialno varnost
7. davek na plaþe
8. premije KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)
9. sredstva za odpravo nesorazmerij v plaþah
drugi stroški dela (10.a*(I.c+direktor+strokovni vodja+
10. pomoþnik direktorja+vodja dislocirane enote) (þe obstaja))
a) nominalni znesek na zaposlenega na mesec
II. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a*b+c)
a) število mest
b) standard stroškov in odhodkov oskrbe
(na varovanca, na mesec)
c) najemnine in zakupnine - povp. meseþno
III. STROŠKI AMORTIZACIJE – povp. meseþni
STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA –
IV. povp. meseþni
V. STROŠKI FINANCIRANJA – povp. meseþni
SKUPAJ (I+II+III+IV+V)
* Vpisati podatke, ki izhajajo iz veljavnih predpisov o standardih za opravljanje storitev, predpisov o višini
posameznih elementov, ki vplivajo na višino plaþ in drugih pravic iz dela in standardov po 31. þlenu tega
pravilnika.
OBVEZNE PRILOGE:
- finanþni naþrt po stroškovnih nosilcih (za leto, v katerem se oblikuje cena)
- k toþki III. in IV. – izraþun stroškov amortizacije in stroškov investicijskega vzdrževanja
- k toþki V. – izraþun stroškov financiranja s poroþilom revizijske družbe

OBRAZEC 4.1/I/2
1. Cena oskrbnega dne standardne storitve za oskrbo I:
1. Povpreþni meseþni stroški skupaj
2. Število mest
3. Število mest - 98% zasedenost doma
4. Število oskrbnih dni povpreþno na mesec
Cena oskrbnega dne v dvoposteljni sobi s
5. souporabo sanitarij (1/3/4)
Cena oskrbnega dne v enoposteljni sobi s
6. souporabo sanitarij (5+10%)

2. Nadstandardna storitev - poveþanje stroškov glede na najnižjo ceno standardne storitve:
Poveþanje stroškov
% od najnižje cene
Število uporabnikov
na uporabnika
standardne storitve
v EUR *
Lastne sanitarije (WC školjka in umivalnik)
Lastna kopalnica (k sanitarijam dodatno tuš ali
kopalna kad)
Balkon (razen »francoskega« balkona) ali terasa
Dodatna oprema v sobi
Apartma ali garsonjera s kuhinjo
Soba, ki je za veþ kot 20% veþja od predpisanih
standardov in normativov
* Doplaþilo k ceni oskrbnega dne glede na najnižjo ceno standardne storitve.

V skladu s 27. þlenom pravilnika je potrebna utemeljitev poveþanja stroškov.

3. Podstandardna storitev – znižanje cene glede na najnižjo ceno standardne storitve:
Znižanje cene na % od najnižje cene
Število uporabnikov
uporabnika v EUR * standardne storitve
Triposteljna soba
Štiri in veþ posteljna soba
Soba, ki je za veþ kot 20% manjša od predpisanih
standardov in normativov
* Znižanje cene oskrbnega dne glede na najnižjo ceno standardne storitve.

OBRAZEC 4.1/IV/1
OBRAZEC ZA PREDLOG CENE STORITVE INSTITUCIONALNEGA VARSTVA STAREJŠIH:
za osebe starejše od 65 let – oskrba IV za osebe z zahtevnejšimi dolgotrajnimi težavami v
duševnem zdravju, ki zaradi starostne demence ali sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno
osebno pomoþ in nadzor (oskrba dementnih oseb)
Datum:
Izvajalec:
1. Struktura povpreþnih meseþnih stroškov standardne storitve za oskrbo IV, ki se izvaja v
dvoposteljni sobi s souporabo sanitarij:
Doloþeni
Predlog izvajalca Opombe
standard *
I. STROŠKI DELA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)
a) izhodišþna plaþa
povpreþni kvalifikacijski koliþnik (brez direktorja, strokovnega
b) vodje, pomoþnika direktorja, vodje dislocirane enote)
število zaposlenih (brez direktorja, strokovnega vodje, pomoþnika
c) direktorja, vodje dislocirane enote)
1. povpreþni meseþni strošek plaþ (a*b*c)
2. meseþna plaþa direktorja
3. meseþna plaþa strokovnega vodje
4. meseþna plaþa pomoþnika direktorja
5. meseþna plaþa vodje dislocirane enote
plaþe skupaj (1+2+3+4+5)
6. prispevki delodajalca za socialno varnost
7. davek na plaþe
8. premije KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)
9. sredstva za odpravo nesorazmerij v plaþah
drugi stroški dela (10.a*(I.c+direktor+strokovni vodja+
10. pomoþnik direktorja+vodja dislocirane enote) (þe obstaja))
a) nominalni znesek na zaposlenega na mesec
II. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a*b+c)
a) število mest
b) standard stroškov in odhodkov oskrbe
(na varovanca, na mesec)
c) najemnine in zakupnine - povp. meseþno
III. STROŠKI AMORTIZACIJE – povp. meseþni
STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA –
IV. povp. meseþni
V. STROŠKI FINANCIRANJA – povp. meseþni
SKUPAJ (I+II+III+IV+V)
* Vpisati podatke, ki izhajajo iz veljavnih predpisov o standardih za opravljanje storitev, predpisov o višini
posameznih elementov, ki vplivajo na višino plaþ in drugih pravic iz dela in standardov po 31. þlenu tega
pravilnika.
OBVEZNE PRILOGE:
- finanþni naþrt po stroškovnih nosilcih (za leto, v katerem se oblikuje cena)
- k toþki III. in IV. – izraþun stroškov amortizacije in stroškov investicijskega vzdrževanja
- k toþki V. – izraþun stroškov financiranja s poroþilom revizijske družbe

OBRAZEC 4.1/IV/2
1. Cena oskrbnega dne standardne storitve za oskrbo IV:
1. Povpreþni meseþni stroški skupaj
2. Število mest
3. Število mest - 98% zasedenost doma
4. Število oskrbnih dni povpreþno na mesec
Cena oskrbnega dne v dvoposteljni sobi s
5. souporabo sanitarij (1/3/4)
Cena oskrbnega dne v enoposteljni sobi s
6. souporabo sanitarij (5+10%)

2. Nadstandardna storitev - poveþanje stroškov glede na najnižjo ceno standardne storitve:
Poveþanje stroškov
% od najnižje cene
Število uporabnikov
na uporabnika
standardne storitve
v EUR *
Lastne sanitarije (WC školjka in umivalnik)
Lastna kopalnica (k sanitarijam dodatno tuš ali
kopalna kad)
Balkon (razen »francoskega« balkona) ali terasa
Dodatna oprema v sobi
Apartma ali garsonjera s kuhinjo
Soba, ki je za veþ kot 20% veþja od predpisanih
standardov in normativov
* Doplaþilo k ceni oskrbnega dne glede na najnižjo ceno standardne storitve.

V skladu s 27. þlenom pravilnika je potrebna utemeljitev poveþanja stroškov.

3. Podstandardna storitev – znižanje cene glede na najnižjo ceno standardne storitve:
Znižanje cene na % od najnižje cene
Število uporabnikov
uporabnika v EUR * standardne storitve
Triposteljna soba
Štiri in veþ posteljna soba
Soba, ki je za veþ kot 20% manjša od predpisanih
standardov in normativov
* Znižanje cene oskrbnega dne glede na najnižjo ceno standardne storitve.

OBRAZEC 4.2/I/1
OBRAZEC ZA PREDLOG CENE STORITVE INSTITUCIONALNEGA VARSTVA ODRASLIH S
POSEBNIMI POTREBAMI:
za odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju, s težavami v duševnem zdravju, s
senzornimi motnjami in motnjami v gibanju – oskrba I za odrasle osebe z dolgotrajnimi težavami v
duševnem zdravju
Datum:
Izvajalec:
1. Struktura povpreþnih meseþnih stroškov standardne storitve za oskrbo I, ki se izvaja v
dvoposteljni sobi s souporabo sanitarij:
Doloþeni
Predlog izvajalca Opombe
standard *
I. STROŠKI DELA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)
a) izhodišþna plaþa
povpreþni kvalifikacijski koliþnik (brez direktorja, strokovnega
b) vodje, pomoþnika direktorja, vodje dislocirane enote)
število zaposlenih (brez direktorja, strokovnega vodje, pomoþnika
c) direktorja, vodje dislocirane enote)
1. povpreþni meseþni strošek plaþ (a*b*c)
2. meseþna plaþa direktorja
3. meseþna plaþa strokovnega vodje
4. meseþna plaþa pomoþnika direktorja
5. meseþna plaþa vodje dislocirane enote
plaþe skupaj (1+2+3+4+5)
6. prispevki delodajalca za socialno varnost
7. davek na plaþe
8. premije KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)
9. sredstva za odpravo nesorazmerij v plaþah
drugi stroški dela (10.a*(I.c+direktor+strokovni vodja+
10. pomoþnik direktorja+vodja dislocirane enote) (þe obstaja))
a) nominalni znesek na zaposlenega na mesec
II. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a*b+c)
a) število mest
b) standard stroškov in odhodkov oskrbe
(na varovanca, na mesec)
c) najemnine in zakupnine - povp. meseþno
III. STROŠKI AMORTIZACIJE – povp. meseþni
STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA –
IV. povp. meseþni
V. STROŠKI FINANCIRANJA – povp. meseþni
SKUPAJ (I+II+III+IV+V)

* Vpisati podatke, ki izhajajo iz veljavnih predpisov o standardih za opravljanje storitev, predpisov o višini
posameznih elementov, ki vplivajo na višino plaþ in drugih pravic iz dela in standardov po 34. þlenu tega
pravilnika.
OBVEZNE PRILOGE:
- finanþni naþrt po stroškovnih nosilcih (za leto, v katerem se oblikuje cena)
- k toþki III. in IV. – izraþun stroškov amortizacije in stroškov investicijskega vzdrževanja
- k toþki V. – izraþun stroškov financiranja s poroþilom revizijske družbe

OBRAZEC 4.2/I/2
1. Cena oskrbnega dne standardne storitve za oskrbo I:
1. Povpreþni meseþni stroški skupaj
2. Število mest
3. Število mest - 98% zasedenost doma
4. Število oskrbnih dni povpreþno na mesec
Cena oskrbnega dne v dvoposteljni sobi s
5. souporabo sanitarij (1/3/4)
Cena oskrbnega dne v enoposteljni sobi s
6. souporabo sanitarij (5+10%)

2. Nadstandardna storitev - poveþanje stroškov glede na najnižjo ceno standardne storitve:
Poveþanje stroškov
% od najnižje cene
Število uporabnikov
na uporabnika
standardne storitve
v EUR *
Lastne sanitarije (WC školjka in umivalnik)
Lastna kopalnica (k sanitarijam dodatno tuš ali
kopalna kad)
Balkon (razen »francoskega« balkona) ali terasa
Dodatna oprema v sobi
Apartma ali garsonjera s kuhinjo
Soba, ki je za veþ kot 20% veþja od predpisanih
standardov in normativov
* Doplaþilo k ceni oskrbnega dne glede na najnižjo ceno standardne storitve.

V skladu s 27. þlenom pravilnika je potrebna utemeljitev poveþanja stroškov.

3. Podstandardna storitev – znižanje cene glede na najnižjo ceno standardne storitve:
Znižanje cene na % od najnižje cene
Število uporabnikov
uporabnika v EUR * standardne storitve
Triposteljna soba
Štiriposteljna soba
Pet in veþ posteljna soba
Soba, ki je za veþ kot 20% manjša od predpisanih
standardov in normativov
* Znižanje cene oskrbnega dne glede na najnižjo ceno standardne storitve.

OBRAZEC 4.2/II/1
OBRAZEC ZA PREDLOG CENE STORITVE INSTITUCIONALNEGA VARSTVA ODRASLIH S
POSEBNIMI POTREBAMI:
za odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju, s težavami v duševnem zdravju, s
senzornimi motnjami in motnjami v gibanju – oskrba II za odrasle osebe z zmerno motnjo v
duševnem razvoju
Datum:
Izvajalec:
1. Struktura povpreþnih meseþnih stroškov standardne storitve za oskrbo II, ki se izvaja v
dvoposteljni sobi s souporabo sanitarij:
Doloþeni
Predlog izvajalca Opombe
standard *
I. STROŠKI DELA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)
a) izhodišþna plaþa
povpreþni kvalifikacijski koliþnik (brez direktorja, strokovnega
b) vodje, pomoþnika direktorja, vodje dislocirane enote)
število zaposlenih (brez direktorja, strokovnega vodje, pomoþnika
c) direktorja, vodje dislocirane enote)
1. povpreþni meseþni strošek plaþ (a*b*c)
2. meseþna plaþa direktorja
3. meseþna plaþa strokovnega vodje
4. meseþna plaþa pomoþnika direktorja
5. meseþna plaþa vodje dislocirane enote
plaþe skupaj (1+2+3+4+5)
6. prispevki delodajalca za socialno varnost
7. davek na plaþe
8. premije KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)
9. sredstva za odpravo nesorazmerij v plaþah
drugi stroški dela (10.a*(I.c+direktor+strokovni vodja+
10. pomoþnik direktorja+vodja dislocirane enote) (þe obstaja))
a) nominalni znesek na zaposlenega na mesec
II. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a*b+c)
a) število mest
b) standard stroškov in odhodkov oskrbe
(na varovanca, na mesec)
c) najemnine in zakupnine - povp. meseþno
III. STROŠKI AMORTIZACIJE – povp. meseþni
STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA –
IV. povp. meseþni
V. STROŠKI FINANCIRANJA – povp. meseþni
SKUPAJ (I+II+III+IV+V)

* Vpisati podatke, ki izhajajo iz veljavnih predpisov o standardih za opravljanje storitev, predpisov o višini
posameznih elementov, ki vplivajo na višino plaþ in drugih pravic iz dela in standardov po 34. þlenu tega
pravilnika.
OBVEZNE PRILOGE:
- finanþni naþrt po stroškovnih nosilcih (za leto, v katerem se oblikuje cena)
- k toþki III. in IV. – izraþun stroškov amortizacije in stroškov investicijskega vzdrževanja
- k toþki V. – izraþun stroškov financiranja s poroþilom revizijske družbe

OBRAZEC 4.2/II/2
1. Cena oskrbnega dne standardne storitve za oskrbo II:
1. Povpreþni meseþni stroški skupaj
2. Število mest
3. Število mest - 98% zasedenost doma
4. Število oskrbnih dni povpreþno na mesec
Cena oskrbnega dne v dvoposteljni sobi s
5. souporabo sanitarij (1/3/4)
Cena oskrbnega dne v enoposteljni sobi s
6. souporabo sanitarij (5+10%)

2. Nadstandardna storitev - poveþanje stroškov glede na najnižjo ceno standardne storitve:
Poveþanje stroškov
% od najnižje cene
Število uporabnikov
na uporabnika
standardne storitve
v EUR *
Lastne sanitarije (WC školjka in umivalnik)
Lastna kopalnica (k sanitarijam dodatno tuš ali
kopalna kad)
Balkon (razen »francoskega« balkona) ali terasa
Dodatna oprema v sobi
Apartma ali garsonjera s kuhinjo
Soba, ki je za veþ kot 20% veþja od predpisanih
standardov in normativov
* Doplaþilo k ceni oskrbnega dne glede na najnižjo ceno standardne storitve.

V skladu s 27. þlenom pravilnika je potrebna utemeljitev poveþanja stroškov.

3. Podstandardna storitev – znižanje cene glede na najnižjo ceno standardne storitve:
Znižanje cene na % od najnižje cene
Število uporabnikov
uporabnika v EUR * standardne storitve
Triposteljna soba
Štiriposteljna soba
Pet in veþ posteljna soba
Soba, ki je za veþ kot 20% manjša od predpisanih
standardov in normativov
* Znižanje cene oskrbnega dne glede na najnižjo ceno standardne storitve.

OBRAZEC 4.2/III/1
OBRAZEC ZA PREDLOG CENE STORITVE INSTITUCIONALNEGA VARSTVA ODRASLIH S
POSEBNIMI POTREBAMI:
za odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju, s težavami v duševnem zdravju, s
senzornimi motnjami in motnjami v gibanju – oskrba III za odrasle osebe s težjo motnjo v
duševnem razvoju
Datum:
Izvajalec:
1. Struktura povpreþnih meseþnih stroškov standardne storitve za oskrbo III, ki se izvaja v
dvoposteljni sobi s souporabo sanitarij:
Doloþeni
Predlog izvajalca Opombe
standard *
I. STROŠKI DELA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)
a) izhodišþna plaþa
povpreþni kvalifikacijski koliþnik (brez direktorja, strokovnega
b) vodje, pomoþnika direktorja, vodje dislocirane enote)
število zaposlenih (brez direktorja, strokovnega vodje, pomoþnika
c) direktorja, vodje dislocirane enote)
1. povpreþni meseþni strošek plaþ (a*b*c)
2. meseþna plaþa direktorja
3. meseþna plaþa strokovnega vodje
4. meseþna plaþa pomoþnika direktorja
5. meseþna plaþa vodje dislocirane enote
plaþe skupaj (1+2+3+4+5)
6. prispevki delodajalca za socialno varnost
7. davek na plaþe
8. premije KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)
9. sredstva za odpravo nesorazmerij v plaþah
drugi stroški dela (10.a*(I.c+direktor+strokovni vodja+
10. pomoþnik direktorja+vodja dislocirane enote) (þe obstaja))
a) nominalni znesek na zaposlenega na mesec
II. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a*b+c)
a) število mest
b) standard stroškov in odhodkov oskrbe
(na varovanca, na mesec)
c) najemnine in zakupnine - povp. meseþno
III. STROŠKI AMORTIZACIJE – povp. meseþni
STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA –
IV. povp. meseþni
V. STROŠKI FINANCIRANJA – povp. meseþni
SKUPAJ (I+II+III+IV+V)

* Vpisati podatke, ki izhajajo iz veljavnih predpisov o standardih za opravljanje storitev, predpisov o višini
posameznih elementov, ki vplivajo na višino plaþ in drugih pravic iz dela in standardov po 34. þlenu tega
pravilnika.
OBVEZNE PRILOGE:
- finanþni naþrt po stroškovnih nosilcih (za leto, v katerem se oblikuje cena)
- k toþki III. in IV. – izraþun stroškov amortizacije in stroškov investicijskega vzdrževanja
- k toþki V. – izraþun stroškov financiranja s poroþilom revizijske družbe

OBRAZEC 4.2/III/2
1. Cena oskrbnega dne standardne storitve za oskrbo III:
1. Povpreþni meseþni stroški skupaj
2. Število mest
3. Število mest - 98% zasedenost doma
4. Število oskrbnih dni povpreþno na mesec
Cena oskrbnega dne v dvoposteljni sobi s
5. souporabo sanitarij (1/3/4)
Cena oskrbnega dne v enoposteljni sobi s
6. souporabo sanitarij (5+10%)

2. Nadstandardna storitev - poveþanje stroškov glede na najnižjo ceno standardne storitve:
Poveþanje stroškov
% od najnižje cene
Število uporabnikov
na uporabnika
standardne storitve
v EUR *
Lastne sanitarije (WC školjka in umivalnik)
Lastna kopalnica (k sanitarijam dodatno tuš ali
kopalna kad)
Balkon (razen »francoskega« balkona) ali terasa
Dodatna oprema v sobi
Apartma ali garsonjera s kuhinjo
Soba, ki je za veþ kot 20% veþja od predpisanih
standardov in normativov
* Doplaþilo k ceni oskrbnega dne glede na najnižjo ceno standardne storitve.

V skladu s 27. þlenom pravilnika je potrebna utemeljitev poveþanja stroškov.

3. Podstandardna storitev – znižanje cene glede na najnižjo ceno standardne storitve:
Znižanje cene na % od najnižje cene
Število uporabnikov
uporabnika v EUR * standardne storitve
Triposteljna soba
Štiriposteljna soba
Pet in veþ posteljna soba
Soba, ki je za veþ kot 20% manjša od predpisanih
standardov in normativov
* Znižanje cene oskrbnega dne glede na najnižjo ceno standardne storitve.

OBRAZEC 4.2/IV/1
OBRAZEC ZA PREDLOG CENE STORITVE INSTITUCIONALNEGA VARSTVA ODRASLIH S
POSEBNIMI POTREBAMI:
za odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju, s težavami v duševnem zdravju, s
senzornimi motnjami in motnjami v gibanju – oskrba IV za odrasle osebe s težko motnjo v
duševnem razvoju
Datum:
Izvajalec:
1. Struktura povpreþnih meseþnih stroškov standardne storitve za oskrbo IV, ki se izvaja v
dvoposteljni sobi s souporabo sanitarij:
Doloþeni
Predlog izvajalca Opombe
standard *
I. STROŠKI DELA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)
a) izhodišþna plaþa
povpreþni kvalifikacijski koliþnik (brez direktorja, strokovnega
b) vodje, pomoþnika direktorja, vodje dislocirane enote)
število zaposlenih (brez direktorja, strokovnega vodje, pomoþnika
c) direktorja, vodje dislocirane enote)
1. povpreþni meseþni strošek plaþ (a*b*c)
2. meseþna plaþa direktorja
3. meseþna plaþa strokovnega vodje
4. meseþna plaþa pomoþnika direktorja
5. meseþna plaþa vodje dislocirane enote
plaþe skupaj (1+2+3+4+5)
6. prispevki delodajalca za socialno varnost
7. davek na plaþe
8. premije KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)
9. sredstva za odpravo nesorazmerij v plaþah
drugi stroški dela (10.a*(I.c+direktor+strokovni vodja+
10. pomoþnik direktorja+vodja dislocirane enote) (þe obstaja))
a) nominalni znesek na zaposlenega na mesec
II. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a*b+c)
a) število mest
b) standard stroškov in odhodkov oskrbe
(na varovanca, na mesec)
c) najemnine in zakupnine - povp. meseþno
III. STROŠKI AMORTIZACIJE – povp. meseþni
STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA –
IV. povp. meseþni
V. STROŠKI FINANCIRANJA – povp. meseþni
SKUPAJ (I+II+III+IV+V)

* Vpisati podatke, ki izhajajo iz veljavnih predpisov o standardih za opravljanje storitev, predpisov o višini
posameznih elementov, ki vplivajo na višino plaþ in drugih pravic iz dela in standardov po 34. þlenu tega
pravilnika.
OBVEZNE PRILOGE:
- finanþni naþrt po stroškovnih nosilcih (za leto, v katerem se oblikuje cena)
- k toþki III. in IV. – izraþun stroškov amortizacije in stroškov investicijskega vzdrževanja
- k toþki V. – izraþun stroškov financiranja s poroþilom revizijske družbe

OBRAZEC 4.2/IV/2
1. Cena oskrbnega dne standardne storitve za oskrbo IV:
1. Povpreþni meseþni stroški skupaj
2. Število mest
3. Število mest - 98% zasedenost doma
4. Število oskrbnih dni povpreþno na mesec
Cena oskrbnega dne v dvoposteljni sobi s
5. souporabo sanitarij (1/3/4)
Cena oskrbnega dne v enoposteljni sobi s
6. souporabo sanitarij (5+10%)

2. Nadstandardna storitev - poveþanje stroškov glede na najnižjo ceno standardne storitve:
Poveþanje stroškov
% od najnižje cene
Število uporabnikov
na uporabnika
standardne storitve
v EUR *
Lastne sanitarije (WC školjka in umivalnik)
Lastna kopalnica (k sanitarijam dodatno tuš ali
kopalna kad)
Balkon (razen »francoskega« balkona) ali terasa
Dodatna oprema v sobi
Apartma ali garsonjera s kuhinjo
Soba, ki je za veþ kot 20% veþja od predpisanih
standardov in normativov
* Doplaþilo k ceni oskrbnega dne glede na najnižjo ceno standardne storitve.

V skladu s 27. þlenom pravilnika je potrebna utemeljitev poveþanja stroškov.

3. Podstandardna storitev – znižanje cene glede na najnižjo ceno standardne storitve:
Znižanje cene na % od najnižje cene
Število uporabnikov
uporabnika v EUR * standardne storitve
Triposteljna soba
Štiriposteljna soba
Pet in veþ posteljna soba
Soba, ki je za veþ kot 20% manjša od predpisanih
standardov in normativov
* Znižanje cene oskrbnega dne glede na najnižjo ceno standardne storitve.

OBRAZEC 4.2/V/1
OBRAZEC ZA PREDLOG CENE STORITVE INSTITUCIONALNEGA VARSTVA ODRASLIH S
POSEBNIMI POTREBAMI:
za odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju, s težavami v duševnem zdravju, s senzornimi motnjami
in motnjami v gibanju – oskrba V za odrasle osebe z veþ motnjami (odrasli z motnjo v duševnem razvoju,
osebnostnimi motnjami, gibalnimi in senzornimi oviranostmi ter s poškodbami glave)

Datum:
Izvajalec:
1. Struktura povpreþnih meseþnih stroškov standardne storitve za oskrbo V, ki se izvaja v dvoposteljni
sobi s souporabo sanitarij:

Doloþeni
standard *

Predlog izvajalca

Opombe

I. STROŠKI DELA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)
a) izhodišþna plaþa
povpreþni kvalifikacijski koliþnik (brez direktorja, strokovnega
b) vodje, pomoþnika direktorja, vodje dislocirane enote)
število zaposlenih (brez direktorja, strokovnega vodje, pomoþnika
c) direktorja, vodje dislocirane enote)
1. povpreþni meseþni strošek plaþ (a*b*c)
2. meseþna plaþa direktorja
3. meseþna plaþa strokovnega vodje
4. meseþna plaþa pomoþnika direktorja
5. meseþna plaþa vodje dislocirane enote
plaþe skupaj (1+2+3+4+5)
6. prispevki delodajalca za socialno varnost
7. davek na plaþe
8. premije KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)
9. sredstva za odpravo nesorazmerij v plaþah
drugi stroški dela (10.a*(I.c+direktor+strokovni vodja+
10. pomoþnik direktorja+vodja dislocirane enote) (þe obstaja))
a) nominalni znesek na zaposlenega na mesec
II. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a*b+c)
a) število mest
b) standard stroškov in odhodkov oskrbe
(na varovanca, na mesec)
c) najemnine in zakupnine - povp. meseþno
III. STROŠKI AMORTIZACIJE – povp. meseþni
STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA –
IV. povp. meseþni
V. STROŠKI FINANCIRANJA – povp. meseþni
SKUPAJ (I+II+III+IV+V)

* Vpisati podatke, ki izhajajo iz veljavnih predpisov o standardih za opravljanje storitev, predpisov o višini posameznih
elementov, ki vplivajo na višino plaþ in drugih pravic iz dela in standardov po 34. þlenu tega pravilnika.
OBVEZNE PRILOGE:
- finanþni naþrt po stroškovnih nosilcih (za leto, v katerem se oblikuje cena)
- k toþki III. in IV. – izraþun stroškov amortizacije in stroškov investicijskega vzdrževanja
- k toþki V. – izraþun stroškov financiranja s poroþilom revizijske družbe

OBRAZEC 4.2/V/2
1. Cena oskrbnega dne standardne storitve za oskrbo V:
1. Povpreþni meseþni stroški skupaj
2. Število mest
3. Število mest - 98% zasedenost doma
4. Število oskrbnih dni povpreþno na mesec
Cena oskrbnega dne v dvoposteljni sobi s
5. souporabo sanitarij (1/3/4)
Cena oskrbnega dne v enoposteljni sobi s
6. souporabo sanitarij (5+10%)

2. Nadstandardna storitev - poveþanje stroškov glede na najnižjo ceno standardne storitve:
Poveþanje stroškov
% od najnižje cene
Število uporabnikov
na uporabnika
standardne storitve
v EUR *
Lastne sanitarije (WC školjka in umivalnik)
Lastna kopalnica (k sanitarijam dodatno tuš ali
kopalna kad)
Balkon (razen »francoskega« balkona) ali terasa
Dodatna oprema v sobi
Apartma ali garsonjera s kuhinjo
Soba, ki je za veþ kot 20% veþja od predpisanih
standardov in normativov
* Doplaþilo k ceni oskrbnega dne glede na najnižjo ceno standardne storitve.

V skladu s 27. þlenom pravilnika je potrebna utemeljitev poveþanja stroškov.

3. Podstandardna storitev – znižanje cene glede na najnižjo ceno standardne storitve:
Znižanje cene na % od najnižje cene
Število uporabnikov
uporabnika v EUR * standardne storitve
Triposteljna soba
Štiriposteljna soba
Pet in veþ posteljna soba
Soba, ki je za veþ kot 20% manjša od predpisanih
standardov in normativov
* Znižanje cene oskrbnega dne glede na najnižjo ceno standardne storitve.

OBRAZEC 4.2/VI/1
OBRAZEC ZA PREDLOG CENE STORITVE INSTITUCIONALNEGA VARSTVA ODRASLIH S
POSEBNIMI POTREBAMI:
za odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju, s težavami v duševnem zdravju, s senzornimi motnjami
in motnjami v gibanju – oskrba VI za odrasle osebe s težjo ali težko obliko gibalne ali senzorne oviranosti, ki
niso sposobne samostojnega življenja

Datum:
Izvajalec:
1. Struktura povpreþnih meseþnih stroškov standardne storitve za oskrbo VI, ki se izvaja v dvoposteljni
sobi s souporabo sanitarij:

Doloþeni
standard *

Predlog izvajalca

Opombe

I. STROŠKI DELA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)
a) izhodišþna plaþa
povpreþni kvalifikacijski koliþnik (brez direktorja, strokovnega
b) vodje, pomoþnika direktorja, vodje dislocirane enote)
število zaposlenih (brez direktorja, strokovnega vodje, pomoþnika
c) direktorja, vodje dislocirane enote)
1. povpreþni meseþni strošek plaþ (a*b*c)
2. meseþna plaþa direktorja
3. meseþna plaþa strokovnega vodje
4. meseþna plaþa pomoþnika direktorja
5. meseþna plaþa vodje dislocirane enote
plaþe skupaj (1+2+3+4+5)
6. prispevki delodajalca za socialno varnost
7. davek na plaþe
8. premije KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)
9. sredstva za odpravo nesorazmerij v plaþah
drugi stroški dela (10.a*(I.c+direktor+strokovni vodja+
10. pomoþnik direktorja+vodja dislocirane enote) (þe obstaja))
a) nominalni znesek na zaposlenega na mesec
II. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a*b+c)
a) število mest
b) standard stroškov in odhodkov oskrbe
(na varovanca, na mesec)
c) najemnine in zakupnine - povp. meseþno
III. STROŠKI AMORTIZACIJE – povp. meseþni
STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA –
IV. povp. meseþni
V. STROŠKI FINANCIRANJA – povp. meseþni
SKUPAJ (I+II+III+IV+V)

* Vpisati podatke, ki izhajajo iz veljavnih predpisov o standardih za opravljanje storitev, predpisov o višini posameznih
elementov, ki vplivajo na višino plaþ in drugih pravic iz dela in standardov po 34. þlenu tega pravilnika.
OBVEZNE PRILOGE:
- finanþni naþrt po stroškovnih nosilcih (za leto, v katerem se oblikuje cena)
- k toþki III. in IV. – izraþun stroškov amortizacije in stroškov investicijskega vzdrževanja
- k toþki V. – izraþun stroškov financiranja s poroþilom revizijske družbe

OBRAZEC 4.2/VI/2
1. Cena oskrbnega dne standardne storitve za oskrbo VI:
1. Povpreþni meseþni stroški skupaj
2. Število mest
3. Število mest - 98% zasedenost doma
4. Število oskrbnih dni povpreþno na mesec
Cena oskrbnega dne v dvoposteljni sobi s
5. souporabo sanitarij (1/3/4)
Cena oskrbnega dne v enoposteljni sobi s
6. souporabo sanitarij (5+10%)

2. Nadstandardna storitev - poveþanje stroškov glede na najnižjo ceno standardne storitve:
Poveþanje stroškov
% od najnižje cene
Število uporabnikov
na uporabnika
standardne storitve
v EUR *
Lastne sanitarije (WC školjka in umivalnik)
Lastna kopalnica (k sanitarijam dodatno tuš ali
kopalna kad)
Balkon (razen »francoskega« balkona) ali terasa
Dodatna oprema v sobi
Apartma ali garsonjera s kuhinjo
Soba, ki je za veþ kot 20% veþja od predpisanih
standardov in normativov
* Doplaþilo k ceni oskrbnega dne glede na najnižjo ceno standardne storitve.

V skladu s 27. þlenom pravilnika je potrebna utemeljitev poveþanja stroškov.

3. Podstandardna storitev – znižanje cene glede na najnižjo ceno standardne storitve:
Znižanje cene na % od najnižje cene
Število uporabnikov
uporabnika v EUR * standardne storitve
Triposteljna soba
Štiriposteljna soba
Pet in veþ posteljna soba
Soba, ki je za veþ kot 20% manjša od predpisanih
standardov in normativov
* Znižanje cene oskrbnega dne glede na najnižjo ceno standardne storitve.

