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Zadeva: Cena storitve za pripravo predlogov za dodelitev obéinskih socialnih pomoéi 
Spo§tovani, 

Svet zavoda CSD Osrednja Slovenija Vzhod, je na seji 23. 2. 2021 potrdil oeno storitve za pripravo predlogov 
za dodelitev obéinskih socialnih pomoéi za Ieto 2021. Le-ta se ni spremenila in znaéa 34,84 EUR. 
Cena storitve je oblikovana v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje oen socialno varstvenih 
storitev, kjerje v 3. élenu doloceno, da so stroéki storitev, ki se upostevajo kot elementi za oblikovanje cen: 

- stroéki dela, 
- stroski materiala in storitev, 
- stroéki amortizacije, 
- stro§ki investicijskega vzdéevanja in 
- stroéki financiranja. 

Stro§ki dela vkljuéujejo plaée s prispevki delodajalca za socialno varstvo, premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja in druge stroéke dela, kot so regres za Ielni dopust, povraéila stroékov prehrane 
med delom. povraéila stroékov prevoza na delo in iz dela, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne 
pornobi v skladu z zakoni. kolektivno pogodbo in dmgimi predpisi ter normativi in standardi za opravljanje 
socialno varstvenih storitev. Pri samem izraéunu smo upoétevali povpreéne stroske dela zaposlenih, ki 
pripravljajo predloge za dodelitev obéinskih socialnih pomoéi. 

Stro§ki materiala in stofitev so vsi stroéki in odhodki za porabljeni material in opravljene storitve, v obsegu, 
ki je potreben za izvajanje storitev. 

Stro§ek amortizacije. investicijskega vzdrzevanja in financiranja smo upoétevali v vi§ini 0,00 EUR. 

Iz osnove za obraéun za posamezen mesec smo izraéunali povpreéni stro§ek na enega zaposlenega, kar 
smo nato razdelili na povpreéno porabo ur, porabljenih za ta namen. 

Lepo pozdravljeni, 

Pripravil/-a: Podpisall-a: 
Nenad Stojanovié Nenad Stojanovié 

pomoénik direktorioe 
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Center za socialno delo Osrednja Slovenija ~ vzhod, Enota Domiale 
Masljeva ulica 3, Domiale 

Domiale, 25.2.2020 

PREDLOG GENE STORITVE ZA LETO 2020 za socialno varstveno storitev- obéine 
[obrazec 1 pa Pravilniku o Metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, UR.i.5-170/2009) 

Struktura povpreénih meseénih stroékov 

povpr.mesec.sIro§ki eur na 
enega zaposl. Opombe 

1 smosm DELA (a+b+c+d) 2,330.35 
a skupaj bruto (1+2-I-3+4) 1.702,-17 

1 osnovna bruto plafia brez delovne dobe 1.373,40 
2 dodatek za delovno dobo(35.<':l.KP 15} 54,39 
3 uspe§nost 0,00 
4 dodatki po KP JS skupaj 274,68 

b prisp.delod.za soc.varnost 274,10 
c premije KD 30.53 
:3 drugi stro§kl dola (1+2+3+-4+5) 373,26 

1 regres za Ietni dopust 78,38 
2 povraéilo stro§l<ov prehrane med delom 86,68 
3 povraéilo stroikov prevoza na delo in z dela 96,20 
4 jubi|.nagrade,odprav., salidanpomoéi 0,00 
5 drug stro§ki dela 112,00 

- 2 STRO§Kl MATERIALA IN STORITEV (a+b) 1.800,00 

! a stro§ki materiala 810,00 
' h stroéki storitev 990,00 

3 srnosxn AMORTIZACIJE 
I 

4 sTRO§Kl |NVESTIC.VZDRiEVANJA 
E 

5 smoékl FINANCIRANJA 
SKUPAJ _ 4180.36 
enota storitve, Etevilo ermtoriwe 10,00 ur/mesec 
stevilo izvajalcev 1 

f CENA Sfl'_C_)fi_ITVE 34,84 
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