
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 povprečnih mesečnih stroškov standardne storitve za oskrbo I, ki se izvaja v dvoposteljni 
sobi s souporabo sanitarij: 

   Določeni standard * Predlog izvajalca Opombe 

I. STROŠKI DELA (6+7+8+9)       

a) 
Povprečna plača zaposlenih (brez direktorja, strokovnega 
vodje, pomočnika direktorja, vodje dislocirane enote)       

b) 
število zaposlenih (brez direktorja, strokovnega vodje, 
pomočnika direktorja, vodje dislocirane enote)       

1. povprečni mesečni strošek plač (a*b)       

2. mesečna plača direktorja    

3. mesečna plača pomočnika direktorja    

4. mesečna plača strokovnega vodje    

5. mesečna plača vodje enote    

6. plače skupaj (1+2+3+4+5)    

7. prispevki delodajalca za socialno varnost       

8. 
premije KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne 
službe)    

9. 
drugi stroški dela (9.a * (I.b + direktor + strokovni vodja + 
pomočnik direktorja + vodja dislocirane enote (če obstaja))       

a) nominalni znesek na zaposlenega na mesec       

         

II. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a*b+c)       

a) Število mest       

 
b) standard stroškov in odhodkov na uporabnika na mesec 

  
  

  
  

  
  

c) najemnine in zakupnine – povprečno mesečno       

         

III. STROŠKI AMORTIZACIJE – povprečni  mesečni       

IV. 
STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA–povprečni 
mesečni       

V. STROŠKI FINANCIRANJA – povprečni mesečni       

 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 plač in drugih pravic iz dela in standardov po 34. členu tega 
pravilnika. 

 
OBVEZNE PRILOGE:  

- finančni načrt po stroškovnih nosilcih (za leto v katerem se oblikuje cena) 
- k točki III. in IV. – izračun stroškov amortizacije in stroškov investicijskega vzdrževanja 
- k točki V. – izračun stroškov financiranja s poročilom revizijske družbe 



OBRAZEC 4.2./I/2 
 
 
1. Cena oskrbnega dne standardne storitve za oskrbo I: 

 

1. Povprečni mesečni stroški skupaj   

2. Število mest   

3. Število mest - 98% zasedenost doma   

4. Število oskrbnih dni povprečno na mesec    

5. 
Cena oskrbnega dne v dvoposteljni sobi s 
souporabo sanitarij (1/3/4)  

6. 
Cena oskrbnega dne v enoposteljni sobi s 
souporabo sanitarij (5+10%)   

 
 
 
 
2. Nadstandardna storitev - povečanje stroškov glede na najnižjo ceno standardne storitve: 

 

  

Povečanje stroškov 
na uporabnika 

v EUR* 

% od najnižje cene 
standardne storitve 

Število uporabnikov 

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 več kot 20% večja od predpisanih 
standardov in normativov       

 
* Doplačilo k ceni oskrbnega dne glede na najnižjo ceno standardne storitve. 
 

V skladu s 27. členom pravilnika je potrebna utemeljitev povečanja stroškov. 
 
 
 
 
3. Podstandardna storitev – znižanje cene glede na najnižjo ceno standardne storitve: 

 

  
Znižanje cene na 

uporabnika v EUR * 
% od najnižje cene 
standardne storitve 

Število uporabnikov 

Triposteljna soba       

Štiriposteljna soba       

Pet in več posteljna soba    

Soba, ki je za več kot 20% manjša od predpisanih 
standardov in normativov       

 
* Znižanje cene oskrbnega dne glede na najnižjo ceno standardne storitve. 
 


