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Zadeva: - Cena storitve za pripravo predlogov za dodelitev obéinskih socialnih 
pomoéi 

Spo§tovani, 
v pfilogi vam poéiljamo predlog oene storitve za pripravo predlogov za dodeiitev obéjnskih 
socialnih pomoéi za Ieto 2018. K tabeli z izraéunom oene storitve dajemo ée nasiednjo 
obrazloiitevz 

Cena storitve za pripravo predlogov za dodelitev obéinskih socialnih pomoéi se ie veé let 
ni spremenila in tudi za Ieto 2018 znaéa 29,96 eur. 
Cena storitve je oblikovana v skiadu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen 
sociaino varstvenih storitev, kjer je v 3. élenu doloéeno, da so stroéki storitev, ki se 
upoétevajo kot elementi za oblikovanje oen: 

stroéki dela, 
stroéki materiala in storitev, 
stroéki amortizacije, 
stroéki investicijskega vzdrievanja in 
stro§ki financiranja. 

Stroéki dela vkijuéujejo plaée s prispevki deiodajalca za socialno varnost, premije 
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, in druge stro§ke dela, kot so regres za 
letni dopust, povraéila stroékov prehrane med delom, povraéila stroékov prevoza na delo in 
iz dela, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoéi v skladu z zakoni, kolektivno 
pogodbo in drugimi predpisi ter normativi in standardi za opravljanje socialno varstvenih 
storitev. Pri samem izraéunu smo upoétevali povpreéne stroéke dela zaposlenih, ki 
pripravljajo predloge za dodelitev obéinskih socialnih pomoéi. 

Stroéki materiala in storitev so vsi stroéki in odhodki za porabljeni material in opravljene 
storitve, v obsegu, ki je potreben za izvajanje storitve. 
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Stroéek amortizacije, investicijskega vzdrievanja in financiranja smo upoétevali v viéini 0 
einr. 

Iz osnove za obracun za posamezen mesec smo izraéunali povpreéni stroéek na enega 
zaposlenega, kar smo nato razdelili na povpreéno porabo ur, porabljenih za ta namen. 

Lep pozdrav, 

mag. Anja Osojnik 

direktorica 

po pooblastilu 

Ana Zakéek ~ 
Po pooblagtilu
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ét. 020-1/2017/4,7’ 
Vroéiti: - Obéina Tuzin, Mengeéka cesta 22, 1236 Trzin ; 

- priporobeno 

Prilogaz - predlog cene ston'tve za leto 2018
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slorilve se na leto 2017 ni PI1 Izrabunu nismo 

slrukturl oene strofiek materialnistroékl 1 72%. 
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