
                                                                                                                                                                    
 

   Črna na Koroškem, 28. 02. 2022 

OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM 

CENTER 101 

2393 ČRNA NA KOROŠKEM 

 

Zadeva: IZRAČUN STROŠKOV STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU   

 

 

CUDV Črna na Koroškem od leta 2020 izvaja dejavnost pomoč družini na domu v vaši občini. Cena je 

bila nazadnje usklajena v februarju 2021. 

V Uradnem listu št. 181/2021 z dne 19. 11. 2021 je bil objavljen Aneks h kolektivni pogodbi za 

dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, kjer so bili povečani izhodiščni plačni razredi 

delovnih mest s področja sociale. Prav tako je bila v UR.l. št. 5/2022  z dne 12.01.2022 objavljena 

višina minimalne plače v letu 2022, ki od 1.1.2022 znaša 1.074,43 €.  

Navedena zakonska sprememba vpliva na stroške izvajanja storitve pomoč na domu. Pripravili smo 

nov izračun stroškov storitve pomoč na domu, kjer smo poleg zgoraj navedene spremembe višini 

minimalne plače upoštevali še naslednje sprejete zakonske spremembe, ki vplivajo na izračun 

stroškov pomoči na domu:  

- regres za letni dopust za leto 2022 v višini minimalne plače,  

- višino regresa za prehrano med delom od 01. 01. 2022 v znesku 4,47 €(Aneks h kolektivni 
pogodbi a dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Uradni list RS, št. 88/21), 

- (uskladitev višine regresa za prehrano - MJU, https://www.gov.si/teme/povracila-stroskov-
in-drugi-osebni-prejemki/). 

 

Izračun cene je pripravljen v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno 

varstvenih storitev (v nadaljevanju Pravilnik). Prilagamo gradivo z natančno obrazložitvijo izračuna 

cene. Izračunani stroški storitve pomoči na domu CUDV Črna na Koroškem prikazujejo vse stroške, 

ki nastanejo pri izvajanju storitve. Občina Črna na Koroškem financira dejansko izvedene ure pomoči 

na domu, riziko neizvedenih ur in neplačanih terjatev do uporabnikov bremeni CUDV Črna na 

Koroškem.  

V letu 2022 je novost v tem, da je MDDSZ v skladu s 130. členom Zakona o dolgotrajni oskrbi za 

razliko v ceni, ki je nastala zaradi dviga izhodiščnega plačnega razreda, namenilo subvencijo iz 

proračuna RS. Znesek je odvisen od delovnega mesta zaposlene in znaša 10,7% ali 13,8% bruto II 

plače. 

 

https://www.gov.si/teme/povracila-stroskov-in-drugi-osebni-prejemki/
https://www.gov.si/teme/povracila-stroskov-in-drugi-osebni-prejemki/
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Na podlagi uvodoma navedenih sprememb, znašajo izračunani stroški pomoči na domu v letu 2022: 

 

 Stroški 

storitve 

Oprostitev in subvencija iz 

proračuna občine 

Oprostitev iz 

proračuna RS 

Prispevek 

uporabnika  

DELAVNIK 22,11 € 14,52 € 1,79 € 5,80 € 

NEDELJA 29,72 € 19,22 € 2,70 7,80 € 

PRAZNIK 32,26 € 20,76 € 3,01 8,50 € 

 

 

Po preračunu bi znašalo plačilo uporabnika 5,80 EUR na uro pomoči na domu za delavnik,  

7,80 EUR za nedeljsko uro in 8,50 EUR za praznično uro. Višino subvencije določi občina, v predlogu 

pa je upoštevana enaka cena za uporabnika, kot je bila določena v letu 2021. 

 

Veselimo se nadaljnjega sodelovanja z vami in vas lepo pozdravljamo! 

 

Priloge: 

-Obrazložitev nove cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2022 

- Obrazec 2, Obrazec 2-nedelja, Obrazec 2-praznik 

- Priloga 2/1, priloga 2/2, priloga 2/2-nedelja, priloga 2/2-praznik 

 

Pripravila: 

Metka Naveršnik       CUDV Črna na Koroškem 

         direktorica Dalja Pečovnik 

 

 

 



OBRAZEC ZA PREDLOG CENE STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMU 
OBRAZEC 2

Datum:  28.02.2022

Izvajalec:CUDV ČRNA NA KOROŠKEM

1. Število zaposlenih: 1,22
2.   - strokovna priprava v zvezi s sklenitvijo dogovora 64% delež 0,07 zaposlene 0,042
3.   - vodenje in koordiniranje 64% delež 0,05 zaposene 0,034
4.   -za neposredno socialno oskrbo uporabnikov 54% delež 2,12 zaposlenih 1,14
5.   -število efektivnih ur na oskrbovalca na mesec 110
6. skupno štev.efektivnih ur na mesec (3*4) 125                       

Poprečni mesečni 
stroški v EUR

Subvencija iz proračuna 
občine v 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 strokovne priprave 129,68 129,68 0,00 0,00 0,00

b) Stroški vodenja in koordiniranja 225,60 144,36 0,00 81,24 0,65

c)
Stroški za neposredno socialno 
oskrbo (c+d+e) 2.417,71 1.547,12 224,29 646,30 5,15

d)  -stroški dela 2.196,49 1.405,55 224,29 566,64 4,52

e)
 -stroški materiala in storitev,               
amortizacije, inv.vzdrž. 221,23 141,56 79,66 0,64

f)  -stroški financiranja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
g) SKUPAJ (a +b+c) 2.772,99 1.821,17 224,29 727,54 5,80

SKUPAJ (a +b+c) na ef. uro v EUR 22,11 14,52 1,79 5,80 0,00

STRUKTURA CENE  (%) 66% 8% 26%
SUBVENCIJA OBČINE  (%) 64% 8% 28%

cena 2021 20,57 € 14,77 € 0,00 € 5,80 €
cena 2022 22,11 € 14,52 € 1,79 € 5,80 €
dvig cene 7,5% -1,7% - 0,0%

Direktorica
Dalja Pečovnik



Izvajalec:CUDV ČRNA NA KOROŠKEM PRILOGA 2/1 vodenje

Naročnik: OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM

STRUKTURA STROŠKOV VODENJA NA MESEC

št. zaposlenih št. zaposlenih

0,065 0,053 64% 64%

Zap.št. Osnova za Povpr.mes. Povp. mesečni STROKOVNA VODENJE IN STROKOVNA VODENJE IN 

obračun stroški v EUR

stroški v 
deležu 0,12 PRIPRAVA KOORDINIRANJE PRIPRAVA KOORDINIRANJE

1. STROŠKI DELA (a+b+c+d) 2.892,60 341,26 188,02 153,24 120,11 97,89 
a) Skupaj bruto 2.296,12 270,89 149,25 121,64 95,34 77,71 

 -osnovna bruto plača brez delovne dobe 2.114,29 249,44 137,43 112,01 87,79 71,55 
 -dodatek za delovno dobo (35.čl.KPJS) 0,33% 139,54 16,46 9,07 7,39 5,79 4,72 
 -uspešnost 42,29 4,99 2,75 2,24 1,76 1,43 
 -dodatek za mentorstvo (36.čl.KPJS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 -dodatek za specializacijo, magisterij in 
doktorat ( 37. člen KPJS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 -drugi možni dodatek po KPJS ali drugi 
pravni osnovi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) Prispevki delodajalca za socialno varnost 16,10 369,68 43,61 24,03 19,58 15,35 12,51 
c) premija KDPZ 32,87 3,88 2,14 1,74 1,36 1,11 
d) drugi stroški dela (skupaj) 193,94 22,88 12,61 10,27 8,05 6,56 

 -regres za letni dopust 89,54 10,56 5,82 4,74 3,72 3,03 
 -povračilo stroškov prehrane med delom 89,40 10,55 5,81 4,74 3,71 3,03 
 -povračilo stroškov prevoza na delo in z dela 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 -drugi stroški dela 15,00 1,77 0,98 0,79 0,62 0,51 

2.
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV 
(a+..+j) * 1.676,93 197,84 5,59 192,25 3,57 122,81 

a)

stroški za upravno administrativna dela 
(upoš- tevajo se samo pri izračunu 
stroškov iz druge alinee prvega odstavka 
12. člena tega pravilnika) 1.590,93 187,70 187,70 119,90 

b) stroški pisarniškega materiala 10,00 1,18 0,65 0,53 0,42 0,34 
c) stroški nabave drobnega inventarja 15,00 1,77 0,98 0,79 0,62 0,51 
d) stroški energije in vode 10,00 1,18 0,65 0,53 0,42 0,34 
e) stroški čistilnih storitev 0,00 0,00 
f) drugi stroški prostorov 15,00 1,77 0,98 0,79 0,62 0,51 

g) stroški plačilnega prometa 0,00 0,00 
h) stroški izobraževanja 16,00 1,89 1,04 0,85 0,66 0,54 
i) stroški najemnine 0,00 0,00 
j) drugi stroški 20,00 2,36 1,30 1,06 0,83 0,68 

3. STROŠKI AMORTIZACIJE *** 144,63 17,06 9,40 7,66 6,01 4,89 
4. STROŠKI INVESTICIJSK. VZDRŽEVANJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5. STROŠKI FINANCIRANJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SKUPAJ (1+2+3+4+5) 4.714,16 556,17 203,01 353,16 129,68 225,60 

* stroški materiala in storitev max 20% stroškov dela vodje in koordinatorja
** upravno administrativni stroški max 75% stroškov dela vodje in koordinatorja, upoštevali 55% 

*** stroški amortizacije in investicijskega vzdrževanja so lahko max 10% stroškov dela vodje in koordinatorja, upoštevali 5%

Računovodja Direktorica
Dalja Pečovnik

OBČINA ČRNA NA KOR.



Struktura stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov na mesec
Izvajalec: CUDV ČRNA NA KOROŠKEM Obrazec 2/2

Naročnik: OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM

zap.ELEMENT CENE osnova za

Povprečni 
mesečni 
stroški v €

Povprečni  
mesečni 
stroški Opombe

št. obračun na osebo 1,14
1. STROŠKI DELA(a+b+c+d+e) 1.926,17 2.196,49
a) Skupaj bruto 1.353,39 1.543,32

osnovna plača brez delovne dobe 1.221,83 1.393,31
dodatek za delovno dobo 0,33 84,09 95,89
uspešnost  24,44 27,87
dodatek za nevarnosti in posebne obremenitve 0,00 0,00
dodatek za delo v neenakomerno razporejenem
delovnem času 11,24 12,81
dodatek za delo v nedeljo in na dan, ki je z
zakonom določen kot dela prost dan 0,00 0,00
dodatek za čas stalne pripravljenosti 0,00 0,00
drugi možni dodatek po KPJS ali drugi pravni osnovi 11,80 13,45

b) prisp.delodajalca za soc.varnost 16,10% 217,90 248,48
c) premija KDPZ 37,05 42,25
d) drugi stroški dela 257,65 293,81

*regres  za letni dopust 89,54 102,10
*povrač.str.prehrane med delom 89,40 101,95
*povrač.str.prevoza na in iz dela 78,72 89,76
* drugi stroški dela po KP 0,00 0,00

e) korek. plač ter prisp. na plače 3,83% 60,18 68,63
2. STR.MATERIALA IN STRORITEV(a+..+h) 164,00 187,02
a) str.prevoznih storitev 80,00 91,23
b) stroški zaščitnih sredstev del.obl.+obutev 40,00 45,61
c) stroški zdravstvenih pregledov 8,00 9,12
d) zavarovalne premije 8,00 9,12
e) str.izobraževanja 12,00 13,68
f) str.pisarniškega materiala 4,00 4,56
g) drugi stroški storitev 12,00 13,68
3. AMORTIZACIJA 30,00 34,21
4. STR.INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA
5. STROŠKI FINANCIRANJA

SKUPAJ (1+2+3+4+5) 2.120,17 2.417,71

str.za neposredno soc.oskrbo na uro, če je 110 ef.ur/mesec 19,27 19,27

Računovodja Direktorica
Dalja Pečovnik



PREDLOG CENE STORITVE POMOČI NA DOMU 
CENA POMOČI NA DOMU -  praznična ura

OBRAZEC 2 - praznik
Datum: 22.01.2021

Izvajalec:CUDV Črna na Koroškem

1. Število zaposlenih: 1,22
2.   - strokovna priprava v zvezi s sklenitvijo dogovora 64% delež 0,07 zaposlene 0,0415
3.  - vodenje in koordiniranje 64% delež 0,05 zaposene 0,0338
4.   -za neposredno socialno oskrbo uporabnikov 54% delež 2,12 zaposlenih 1,35
5.   -število efektivnih ur na oskrbovalca na mesec 110
6. skupno štev.efektivnih ur na mesec (3*4) 125

Povprečni 
mesečni stroški v 

EUR

Subvencija iz proračuna 
občine v 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 strokovne priprave 129,68 129,68 0,00 0,00 0,00
b) Stroški vodenja in koordiniranja 225,60 142,47 0,00 83,13 0,66

c)
Stroški za neposredno socialno 
oskrbo (c+d+e) 3.691,88 2.331,52 377,27 983,09 7,84

d)  -stroški dela 3.470,65 2.191,81 377,27 901,58 7,19

e)
 -stroški materiala in storitev,               
amortizacije, inv.vzdrž. 221,23 139,71 0,00 81,52 0,64

f)  -stroški financiranja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
g) SKUPAJ (a +b+c) 4.047,16 2.603,67 377,27 1.066,22 8,50

SKUPAJ (a +b+c) na ef. uro v EUR 32,26 20,76 3,01 8,50 0,00

STRUKTURA CENE  (%) 64% 9% 26%
SUBVENCIJA OBČINE  (%) 63% 10% 27%

cena 2021 29,24 € 20,74 € 0,00 € 8,50 €
cena 2022 32,26 € 20,76 € 3,01 € 8,50 €
dvig cene 10,3% 0,1% - 0,0%

Računovodja Direktorica
Dalja Pečovnik



Izvajalec: CUDV ČRNA NA KOROŠKEM

Naročnik: OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM

PRILOGA 2/2 praznik
PRAZNIK

STRUKTURA STROŠKOV ZA NEPOSREDNO SOCIALNO OSKRBO UPORABNIKOV
NA MESEC

zap. ELEMENT CENE osnova za

Povprečni 
mesečni 
stroški v €

Povprečni  
mesečni 
stroški Opombe

št. obračun na osebo 1,14
1. STROŠKI DELA(a+b+c+d+e) 3.043,52 3.470,65
a) Skupaj bruto 2.280,30 2.600,32

osnovna plača brez delovne dobe 1.221,83 1.393,31
dodatek za delovno dobo 0,33 84,09 95,89
uspešnost  24,44 27,87
dodatek za nevarnosti in posebne obremenitve 0,00 0,00
dodatek za delo v neenakomerno razporejenem
delovnem času 11,24 12,81
dodatek za delo v nedeljo in na dan, ki je z
zakonom določen kot dela prost dan 926,91 1.056,99
dodatek za čas stalne pripravljenosti 0,00 0,00
drugi možni dodatek po KPJS ali drugi pravni osnovi 11,80 13,45

b) prisp.delodajalca za soc.varnost 16,10% 367,13 418,65
c) premija KDPZ 37,05 42,25
d) drugi stroški dela 257,65 293,81

*regres  za letni dopust 89,54 102,10
*povrač.str.prehrane med delom 89,40 101,95
*povrač.str.prevoza na in iz dela 78,72 89,76
* drugi stroški dela po KP 0,00 0,00

e) korek. plač ter prisp. na plače 3,83% 101,40 115,63
2. STR.MATERIALA IN STRORITEV(a+..+h) 164,00 187,02
a) str.prevoznih storitev 80,00 91,23
b) stroški zaščitnih sredstev del.obl.+obutev 40,00 45,61
c) stroški zdravstvenih pregledov 8,00 9,12
d) zavarovalne premije 8,00 9,12
e) str.izobraževanja 12,00 13,68
f) str.pisarniškega materiala 4,00 4,56
g) drugi stroški storitev 12,00 13,68
3. AMORTIZACIJA 30,00 34,21
4. STR.INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA
5. STROŠKI FINANCIRANJA

SKUPAJ (1+2+3+4+5) 3.237,52 3.691,88

str.za neposredno soc.oskrbo na uro, če je 110 ef.ur/mesec 29,43 29,43

str.za neposredno soc.oskrbo na uro, če je 110 ef.ur/mesec
PRAZNIK 29,43

Računovodja Direktorica
Dalja Pečovnik



PREDLOG CENE STORITVE POMOČI NA DOMU 
CENA POMOČI NA DOMU - nedeljska ura

OBRAZEC 2 - nedelja
Datum: 22.01.2021

Izvajalec:CUDV Črna na Koroškem

1. Število zaposlenih: 1,22
2.   - strokovna priprava v zvezi s sklenitvijo dogovora 64% delež 0,07 zaposlene 0,0415
3.  - vodenje in koordiniranje 64% delež 0,05 zaposene 0,0338
4.   -za neposredno socialno oskrbo uporabnikov 54% delež 2,12 zaposlenih 1,35
5.   -število efektivnih ur na oskrbovalca na mesec 110
6. skupno štev.efektivnih ur na mesec (3*4) 125

Povprečni 
mesečni stroški v 

EUR

Subvencija iz proračuna 
občine v 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 strokovne priprave 129,68 129,68 0,00 0,00 0,00
b) Stroški vodenja in koordiniranja 225,60 143,02 0,00 82,58 0,66

c)
Stroški za neposredno socialno 
oskrbo (c+d+e) 3.373,34 2.138,48 339,02 895,83 7,14

d)  -stroški dela 3.152,11 1.998,24 339,02 814,85 6,50

e)
 -stroški materiala in storitev,               
amortizacije, inv.vzdrž. 221,23 140,24 0,00 80,98 0,64

f)  -stroški financiranja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
g) SKUPAJ (a +b+c) 3.728,62 2.411,18 339,02 978,41 7,80

SKUPAJ (a +b+c) na ef. uro v EUR 29,72 19,22 2,70 7,80 0,00

STRUKTURA CENE  (%) 65% 9% 26%
SUBVENCIJA OBČINE  (%) 63% 9% 27%

cena 2021 27,16 € 19,36 € 0,00 € 7,80 €
cena 2022 29,72 € 19,22 € 2,70 € 7,80 €
dvig cene 9,4% -0,7% - 0,0%

Računovodja Direktorica
Dalja Pečovnik



Izvajalec: CUDV ČRNA NA KOROŠKEM

Naročnik: OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM

PRILOGA 2/2 nedelja
NEDELJA

STRUKTURA STROŠKOV ZA NEPOSREDNO SOCIALNO OSKRBO UPORABNIKOV
NA MESEC

zap. ELEMENT CENE osnova za

Povprečni 
mesečni stroški v 
€

Povprečni  
mesečni 
stroški Opombe

št. obračun na osebo 1,14
1. STROŠKI DELA(a+b+c+d+e) 2.764,18 3.152,11
a) Skupaj bruto 2.048,57 2.336,07

osnovna plača brez delovne dobe 1.221,83 1.393,31
dodatek za delovno dobo 0,33 84,09 95,89
uspešnost  24,44 27,87
dodatek za nevarnosti in posebne obremenitve 0,00 0,00
dodatek za delo v neenakomerno razporejenem
delovnem času 11,24 12,81
dodatek za delo v nedeljo in na dan, ki je z
zakonom določen kot dela prost dan 695,18 792,74
dodatek za čas stalne pripravljenosti 0,00 0,00
drugi možni dodatek po KPJS ali drugi pravni osnovi 11,80 13,45

b) prisp.delodajalca za soc.varnost 16,10% 329,82 376,11
c) premija KDPZ 37,05 42,25
d) drugi stroški dela 257,65 293,81

*regres  za letni dopust 89,54 102,10
*povrač.str.prehrane med delom 89,40 101,95
*povrač.str.prevoza na in iz dela 78,72 89,76
* drugi stroški dela po KP 0,00 0,00

e) korek. plač ter prisp. na plače 3,83% 91,09 103,88
2. STR.MATERIALA IN STRORITEV(a+..+h) 164,00 187,02
a) str.prevoznih storitev 80,00 91,23
b) stroški zaščitnih sredstev del.obl.+obutev 40,00 45,61
c) stroški zdravstvenih pregledov 8,00 9,12
d) zavarovalne premije 8,00 9,12
e) str.izobraževanja 12,00 13,68
f) str.pisarniškega materiala 4,00 4,56
g) drugi stroški storitev 12,00 13,68
3. AMORTIZACIJA 30,00 34,21
4. STR.INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA
5. STROŠKI FINANCIRANJA

SKUPAJ (1+2+3+4+5) 2.958,18 3.373,34

str.za neposredno soc.oskrbo na uro, če je 110 ef.ur/mesec 26,89 26,89

str.za neposredno soc.oskrbo na uro, če je 110 ef.ur/mesec
NEDELJA 26,89

Računovodja Direktorica
Dalja Pečovnik
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1. UVOD 

 

Kalkulacijo cene pomoči na domu smo pripravili v skladu s: 

 Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni 

list RS,  št. 87/2006 in spremembami), v nadaljevanju Pravilnik; 

 Pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS,  št. 

45/2010 in spremembami); 

 

2. IZHODIŠČA  

 

Pri izračunu smo upoštevali zadnja veljavna izhodišča:  

 plače socialnih oskrbovalk, strokovnih delavcev skladno z Zakonom o sistemu plač v 

javnem sektorju in Kolektivno pogodbo za dejavnost zdravstva in socialnega varstva 

 premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja skladno z objavljenim 

Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja 

(Uradni list RS,  št. 80/2019), 

 minimalna plača za leto 2022 v višini 1.074,43 € (Uradni list RS, št. 5/2022), 

 regres za letni dopust za leto 2022 v višini minimalne plače 1.074,43 €, 

 višina regresa za prehrano med delom v višini 4,47 € (Aneks h kolektivni pogodbi a 

dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Uradni list RS, št. 88/21), 

(uskladitev višine regresa za prehrano - MJU, https://www.gov.si/teme/povracila-

stroskov-in-drugi-osebni-prejemki/ ). 

 

Stroški storitve pomoč na domu so sestavljeni iz treh delov:  

1. stroškov strokovne priprave 

2. stroškov vodenja in koordiniranja in 

3. stroškov neposredne oskrbe.  

 

V nadaljevanju gradiva smo v točki 3 opisali način in osnove za izračun stroškov pomoči na 

domu, v točki 4, 5 in 6 konkreten izračun stroškov strokovne priprave, stroškov vodenja in 

koordiniranja ter stroškov neposredne oskrbe. V točki 7 je prikazan izračun stroškov storitve 

pomoč na domu, v točki 8 pa stroškov storitve pomoč na domu opravljene v nedeljo ali na 

praznik.  

 

 

3. NAČIN IN OSNOVE IZRAČUNA STROŠKOV STORITVE POMOČ 

DRUŽINI NA 

    DOMU 
 

Skladno s točko h) 6. člena Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev 

se storitev pomoč na domu organizira v dveh delih:  

Prvi del storitve:  

- ugotavljanje upravičenosti, priprava dogovora o izvajanju storitve, organizacija 

ključnih članov okolja in začetno srečanje  

Drugi del storitve:  

- vodenje storitve, koordinacija izvajalcev in njihovo usmerjanje, sodelovanje z 

upravičenci pri izvajanju dogovora in pri zapletenih življenjskih situacijah 

upravičencev  

- neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca  

https://www.gov.si/teme/povracila-stroskov-in-drugi-osebni-prejemki/
https://www.gov.si/teme/povracila-stroskov-in-drugi-osebni-prejemki/
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NAČIN IZRAČUNA: 

- Stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora   

- Stroški vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve 

 

Pri stroških strokovne priprave, vodenja in koordiniranja  smo upoštevali normativ iz 6. člena 

Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, ki določa:  

- za strokovno pripravo v zvezi s sklenitvijo dogovora 1 strokovni delavec za 200 

upravičencev 

- za vodenje in koordiniranje neposrednega izvajanja storitve 0,5 strokovnega delavca 

na vsakih 20 neposrednih izvajalcev.  

Osnova za izračun stroškov strokovne priprave vodenja in koordiniranja je bilo povprečno 

število uporabnikov in povprečno število opravljenih ur v obdobju januar – december 2021 po 

posameznih občinah.  

 

Stroški strokovne priprave, vodenja in koordiniranja so skladno s 4. točko 12. člena Pravilnika 

sestavljeni iz: 

 stroškov dela, ki predstavljajo plače s prispevki delodajalca za socialno varnost, premije 

kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in druge stroške dela strokovnih 

delavcev, pri čemer se število zaposlenih določi po normativu, kot ga določa pravilnik, ki 

ureja standarde in normative socialnovarstvenih storitev (za CUDV Črna na Koroškem za 

izvajanje pomoči v dveh občinah znaša 0,07 strokovnega delavca za strokovno pripravo v 

zvezi s sklenitvijo dogovora in 0,05 strokovnega delavca za vodenje in koordiniranje). 

Stroški dela drugih zaposlenih, ki opravljajo poslovodna, računovodska, knjigovodska, 

računalniška in druga dela, lahko znašajo največ 75 % stroškov dela vseh strokovnih 

delavcev in strokovnih sodelavcev. V kalkulaciji cene smo upoštevali upravno 

administrativne stroške v višini 55 % stroškov dela strokovnih delavcev in strokovnih 

sodelavcev. Skladno s 6. točko 12. člena se stroški dela za upravno administrativna dela 

prištejejo stroškom strokovnega delavca, ki opravlja naloge vodenja in koordiniranja.  

 stroškov materiala in storitev, ki predstavljajo skupne stroške, kot so stroški 

pisarniškega materiala, stroški nabave drobnega inventarja, stroški energije in vode, 

stroški čistilnih storitev in drugih stroškov prostorov, stroški plačilnega prometa ter 

stroški izobraževanja in podobno, pri čemer se upošteva, da ti stroški lahko znašajo 

največ 20 % stroškov dela vseh strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev. V 

kalkulaciji cene smo upoštevali stroške materiala in storitev v višini 3 % stroškov dela 

vseh strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev.  

 stroškov amortizacije in investicijskega vzdrževanja za zgradbo in opremo. Skupaj 

lahko ti stroški znašajo največ 10 % stroškov dela vseh strokovnih delavcev in 

sodelavcev. V kalkulaciji cene smo upoštevali stroške amortizacije in investicijskega 

vzdrževanja v višini 5 % stroškov dela strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev. 

Tako izračunani stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora in vodenja in 

koordiniranja neposrednega izvajanja storitve na zaposlenega so izračunani v prilogi št. 2/1.  

NAČIN IZRAČUNA:  

- Stroški za neposredno socialno oskrbo 

 

Stroški za neposredno socialno oskrbo uporabnikov so skladno s 7. točko 12. člena Pravilnika 

sestavljeni iz: 
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 stroškov dela, ki predstavljajo plače, prispevke delodajalca za socialno varnost, davek na 

plače in druge stroške dela socialnih oskrbovalcev na domu, pri čemer smo glede na 

realizacijo v preteklih letih upoštevali, da pri izvajanju standardne storitve en socialni 

oskrbovalec na domu pri uporabnikih opravi mesečno 110 ur efektivnega dela;  

Kot korekcija plač ter prispevkov na plače zaposlenih se za plačane nepredvidene 

odsotnosti z dela upošteva povečanje za 3,83 % na znesek plač ter prispevkov na plače 

neposrednih izvajalcev oskrbe.  

 stroškov materiala in storitev, ki predstavljajo stroške za prevozne storitve, stroške 

zaščitnih sredstev, stroške zdravstvenih pregledov in stroške za zavarovalne premije za 

zavarovanje za splošno odgovornost iz dejavnosti, stroške izobraževanja, stroške 

pisarniškega materiala in podobno; 

 stroškov amortizacije in investicijskega vzdrževanja za vozilo. 
Stroški materiala in storitev, stroški amortizacije in stroški vzdrževanja za vozilo lahko 

skupaj znašajo največ 15 % stroškov dela vseh neposrednih izvajalcev oskrbe na domu.  

Tako izračunani stroški neposredne socialne oskrbe so za Občino Črna na Koroškem 

prikazani v prilogi 2/2.  

 

OSNOVE ZA IZRAČUN 

 

Izračuni temeljijo na:  

- podatkih o številu izvedenih ur pomoči na domu in številu uporabnikov po 

posameznih mesecih v letu 2021, 

- planiranem številu zaposlenih, s katerimi bomo zagotavljali storitev pomoč na domu v 

letu 2021 

- dejanskih stroških plač, stroškov materiala in storitev realiziranih v letu 2021 ob 

upoštevanju  izhodišč za leto 2022, ki so navedena v uvodni točki.  

 

Mesečno število izvedenih ur pomoči na domu pri uporabnikih pomoči družini na domu v 

Občini Črna na Koroškem in Občini Mežica v letu 2021 je bilo: 

 

OBČINA 
ČRNA MEŽICA  SKUPAJ 

MESEC 

januar  108,50       104,00       212,50      

februar  118,00       89,00       207,00      

marec  125,00       110,00       235,00      

april  114,00       101,00       215,00      

maj  121,00       138,00       259,00      

junij  121,00       118,00       239,00      

julij  137,00       100,00       237,00      

avgust  130,00       104,00       234,00      

september  130,00       109,00       239,00      

oktober  126,50       105,00       231,50      

november  141,25       104,00       245,25      

december  133,00       110,00       243,00      

SKUPAJ  1.505,25       1.292,00       2.797,25      
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Število uporabnikov po mesecih je bilo v letu 2021 v občinah Črna na Koroškem in Mežica 

naslednje: 

 

OBČINA 
ČRNA MEŽICA  SKUPAJ 

MESEC 

januar 9 5 14 

februar 10 4 14 

marec 10 4 14 

april 10 4 14 

maj 8 5 13 

junij 8 5 13 

julij 7 4 11 

avgust 7 5 12 

september 7 5 12 

oktober 8 5 13 

november 8 5 13 

december 8 5 13 

povp./mes. 8,33 4,67 13,00 

 

Planirano število zaposlenih v letu 2022 po posameznih občinah:  

OBČINA 

ŠTEVILO 

ZAPOSLENIH 

NEPOSREDNA 

OSKRBA 

ŠTEVILO 

ZAPOSLENIH  

STROKOVNA 

PRIPRAVA 

ŠTEVILO ZAPOSLENIH 

VODENJE IN 

KOORDINIRANJE 

ČRNA 1,14 0,042 0,034 

MEŽICA 0,98 0,023 0,019 

SKUPAJ 2,12 0,065 0,053 

 

Iz tabel je razvidno, da se je v letu 2021 zmanjšalo število uporabnikov, pri čemer pa se je 

povečalo število opravljenih ur. Glede na povečano število opravljenih ur smo povečali 

število zaposlenih socialnih oskrbovalk. 

 

Za leto 2022 planiramo 2,12 socialne oskrbovalke, ki bosta delali v obeh občinah in sicer 

1,14 v Občini Črna na Koroškem ter 0,98 zaposlene v Občini Mežica. 

V nadaljevanju obrazložitve je prikazan izračun posameznih elementov stroškov 

storitve pomoč družini na domu.  

 

4.  IZRAČUN STROŠKOV STROKOVNE PRIPRAVE   

 

Pri izračunu stroškov strokovne priprave smo upoštevali normativ iz 6. člena Pravilnika o 

standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, ki določa za strokovno pripravo v zvezi 

s sklenitvijo dogovora normativ 1 strokovni delavec za 200 upravičencev.  
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Če upoštevamo normativ za strokovno pripravo v zvezi s sklenitvijo dogovora 1 strokovni 

delavec za 200 upravičencev, izračunamo 0,07 strokovnega delavca za vse zgoraj navedene 

občine, od tega za Občino Črna na Koroškem 0,04 strokovnega delavca. 

Z upoštevanjem 12. člena Pravilnika znašajo izračunani stroški strokovne priprave mesečno 

203,01 €.  

17. člen Pravilnika določa, da če izvaja izvajalec storitev za več občin, se stroški strokovne 

priprave, vodenja in koordiniranja razdelijo med občine sorazmerno glede na število 

uporabnikov iz posamezne občine. Za Občino Črna na Koroškem planiramo 8,33 uporabnikov 

v letu 2021, kar pomeni 64 % vseh uporabnikov, za katere je izvajalec pomoči družini na 

domu CUDV Črna na Koroškem.  

Ob upoštevanju tega kriterija, znašajo stroški strokovne priprave za Občino Črna na 

Koroškem 129,68 €.  

OBČINA POVPREČNO ŠT. % 

STROŠKI STROKOVNE 

PRIPRAVE 

UPORABNIKOV v € 

MEŽICA 4,67 36 73,33 

ČRNA NA KOROŠKEM 8,33 64 129,68 

SKUPAJ 13,0 100,00 203,01 

CUDV Črna na Koroškem bo izvedel 125 ur mesečno, stroški strokovne priprave, tako 

znašajo na uro izvedene pomoči na domu 1,03 €.   

 

5.  IZRAČUN STROŠKOV VODENJA IN KOORDINIRANJA   

 

Pri izračunu stroškov vodenja in koordiniranja smo upoštevali normativ iz 6. člena Pravilnika 

o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, ki določa za vodenje in koordiniranje 

neposrednega izvajanja storitve 0,5 strokovnega delavca na vsakih 20 neposrednih izvajalcev.  

 

Glede na normativ, ki določa 0,5 strokovnega delavca za vodenje in koordiniranje na 20 

socialnih oskrbovalcev na domu, izračunamo 0,053 strokovnega delavca za vodenje in 

koordiniranje za obe občini, za Občino Črna na Koroškem 0,034 strokovnega delavca. 

Z upoštevanjem 12.člena Pravilnika znašajo izračunani stroški vodenja in koordiniranja 

353,16 €.  

17. člen Pravilnika določa, da če izvaja izvajalec storitev za več občin, se stroški strokovne 

priprave, vodenja in koordiniranja razdelijo med občine sorazmerno glede na število 

uporabnikov iz posamezne občine. Občina Črna na Koroškem je imela v letu 2021 povprečno 

8,33 uporabnikov, kar pomeni 64 % vseh uporabnikov, za katere je izvajalec pomoči družini 

na domu CUDV Črna na Koroškem.  
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OBČINA 

POVPREČNO ŠT. 

% 

STROŠKI VODENJA 

UPORABNIKOV 

 

IN KOORDINIRANJA  

v € 

MEŽICA 4,67 36 127,56 

ČRNA NA 

KOROŠKEM 8,33 64 225,60 

Skupaj 13,0 100,00 353,16 

CUDV Črna na Koroškem bo izvedel 125 ur mesečno, stroški vodenja in koordiniranja tako 

znašajo na uro izvedene pomoči na domu 1,80 €.  

 

6.  IZRAČUN STROŠKOV NEPOSREDNE SOCIALNE OSKRBE  

Stroški za neposredno socialno oskrbo uporabnikov predstavljajo stroške neposrednih 

izvajalcev oskrbe - socialnih oskrbovalcev. CUDV Črna na Koroškem bo imel v letu 2022 

skupaj zaposlenih 2,12 socialne oskrbovalke. Za Občino Črna na Koroškem bomo imeli 

1,14 redno zaposlenih oskrbovalcev.  

Glede na to, da imamo pri zaposlenih, ki opravljajo storitev pomoč družini na domu različne 

stroške dela ter da se v praksi zaposleni menjavajo – v posamezni občini ne opravlja storitve 

samo določen zaposlen, ampak jih razporejamo glede na trenutne potrebe izvedbe storitve, 

prav tako pa se med seboj nadomeščajo v primeru odsotnosti – je osnova za izračun 

povprečni mesečni strošek dela. Ker zaradi posebnosti naselij posameznih občin, za katere 

izvaja CUDV Črna na Koroškem storitev pomoč na domu prihaja do razlik v strošku 

kilometrine, se strošek neposredne oskrbe med posameznimi občinami razlikuje glede na 

povprečni mesečni strošek kilometrine v posamezni občini.  

Povprečni mesečni stroški za neposredno oskrbo na zaposlenega v Občini Črna na Koroškem 

znašajo 1.926,17 €. 

6. člen Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev določa povprečno 

110 ur efektivnega dela mesečno na socialnega oskrbovalca.  

Pri izračunu neposredne oskrbe smo upoštevali, da socialni oskrbovalec pri uporabniku 

mesečno opravi povprečno 110 ur. Strošek neposredne oskrbe preračunan na uro pomoči na 

domu znaša 19,27 €.  

 

7.  IZRAČUN STROŠKOV STORITVE POMOČI NA DOMU 

Stroški storitve pomoči na domu so sestavljeni iz stroškov strokovne priprave v zvezi s 

sklenitvijo dogovora, stroškov vodenja in koordiniranja in stroškov neposredne socialne 

oskrbe.  

Mesečni stroški za Občino Črna na Koroškem v letu 2022 znašajo:  

a) stroški strokovne priprave 129,68 € za 0,042 zaposlenih 

b) stroški vodenja in koordiniranja 225,60 € za 0,034 zaposlenih 

c) stroški neposredne oskrbe 2.417,91 € za 1,14 zaposlena  



 8 

Skupaj znašajo povprečni mesečni stroški 2.772,99 €, kar znaša na uro pomoči na domu za 

125 efektivnih ur 22,11 € (razvidno iz obrazca 2). 

17. člen Pravilnika v 2. točki določa, da oprostitev, kot je določena v 20. členu Uredbe o 

merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 

110/04, 124/04, 114/06 in 62/10) velja za stroške opravljanja nalog strokovne priprave v zvezi 

s sklenitvijo dogovora in se v celoti financira iz proračuna občine.  

17. člen Pravilnika v 3. točki določa, da so občine dolžne zagotoviti subvencijo iz sredstev 

svojih proračunov najmanj v višini 50 % celotnih stroškov vodenja in koordinacije in stroškov 

za neposredno izvajanje storitve na domu uporabnikov.  

Skladno s 14. členom Pravilnika se cena storitve določi tako, da se celotni stroški najprej 

zmanjšajo za oprostitev za stroške strokovne priprave. Preostanek stroškov se nato zmanjša za 

subvencijo, ki jo je skladno s 3. točko 17. člena občina dolžna zagotoviti (najmanj 50 % 

stroškov vodenja in koordinacije ter neposredne oskrbe). Od preostanka stroškov iz prejšnjega 

stavka se odšteje še morebitna višina subvencije s strani Republike Slovenije iz četrtega 

odstavka 17. člena tega pravilnika, ostanek stroškov pa se deli s številom efektivnih ur vseh 

neposrednih izvajalcev oskrbe na mesec. 

Skladno s 130. členom Zakona o dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 196/21) se od 1. 

decembra 2021 se izvajalcem socialno varstvene storitve institucionalnega varstva odraslih iz 

50., 51., 52. in 54. člena ZSV in izvajalcem pomoči na domu iz tretjega odstavka 15. člena 

ZSV zagotavljajo sredstva za sofinanciranje dodatnih stroškov dela, ki so posledica aneksa h 

Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva. 

 

Preračunana subvencija RS iz naslova povečanih stroškov dela zaradi dviga izhodiščnega 

plačnega razreda, ki je posledica aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in 

socialnega varstva za 2,12 zaposlene znaša 416,42 € mesečno, kar glede na 64% delež za 

Občino Črno na Koroškem znaša 224,29 €. 

 

Upoštevaje 14. in 17. člen Pravilnika pomeni to prispevek občine v višini najmanj 10,54 

€ na uro.  

Z upoštevanjem obstoječe strukture cene podajamo predlog nove cene storitve pomoči 

na domu, ki jo plača uporabnik, v višini 5,80 € na uro.  

Tabelarični prikaz:  

Stroški storitve Oprostitev in subvencija iz 

proračuna občine 

Subvencija iz RS Prispevek 

uporabnika  

 

22,11 € 

 

14,52 € 

 

1,79 € 

 

5,80 € 

Izračun cene storitve pomoči na domu je prikazan v obrazcu 2. 

 

8. IZRAČUN STROŠKOV STORITVE POMOČI NA DOMU – opravljene 

na nedeljo oz. dan državnega praznika 

Cena ure storitve pomoči na domu, opravljene v nedeljo ali v nočnem času se lahko skladno s 

16. členom Pravilnika poveča največ za 40 %, opravljene na dan državnega praznika ali dela 

prostega dne pa največ za 50 %.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3898
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Skladno z gornjo navedbo smo pripravili izračun cene pomoči na domu na dan državnega 

praznika in na nedeljo. Pri izračunu smo upoštevali dejanske stroške, ki nastanejo z 

izvajanjem pomoči na domu na dan praznika in na nedeljo in sicer dodatke skladne s 44. 

členom Kolektivne pogodbe za javni sektor za delo v nedeljo v višini 90 % urne postavke 

osnovne plače javnega uslužbenca oz. dodatke za delo na prosti dan v višini 120 % urne 

postavke osnovne plače javnega uslužbenca.  

Stroški neposredne oskrbe opravljene v nedeljo znašajo na izvedeno uro pomoči na domu 

26,89 €, na dan praznika 29,43 €, stroški strokovne priprave, vodenja in koordiniranja 

ostanejo nespremenjeni.  

Tako znašajo stroški storitve pomoči na domu preračunani na uro pomoči na domu na nedeljo 

29,72 €, na dan državnega praznika 32,26 €.  

Na teh osnovah znaša cena storitve pomoči na domu – preračunano na uro pomoči na domu:  

 Stroški storitve Oprostitev in 

subvencija iz 

proračuna občine 

Oprostitev iz 

proračuna RS 

Prispevek 

uporabnika  

NEDELJA 29,72 € 19,22 € 2,70 7,80 € 

PRAZNIK 32,26 € 20,76 € 3,01 8,50 € 

Izračun cene storitve pomoči na domu opravljene na nedeljo oz. na dan državnega praznika je 

prikazan v obrazcu 2 – nedelja in v obrazcu 2-praznik. 

 

Gradivo pripravila:        

Metka Naveršnik 

 

        CUDV Črna na Koroškem 

        direktorica Dalja Pečovnik 

 


