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Zadeva: Opis metode izračuna poenostavljenih oblik stroškov dela za operacijo »Izvedba
pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni
oskrbi«
Posredniški organ Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: MZ) pripravlja vlogo za odločitev o
podpori za operacijo »Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje
sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi« (v nadaljnjem besedilu »vloga«). MZ bo v skladu z
določili iz poglavja 2.8 Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske
kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 (v nadaljnjem besedilu: NUS), št. 007-66/20158, verzija 1.03, Uredbo (EU) št. 1303/2013 ter Smernicami Evropske komisije o poenostavljenih
možnostih obračunavanja stroškov iz septembra 2014 pri operaciji uporabljal poenostavljene oblike
obračuna stroškov, kot je to opisano v nadaljevanju.
Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom bodo v okviru operacije »Izvedba pilotnih projektov,
ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi«, povrnjeni v obliki
standardnega stroška na enoto (v nadaljnjem besedilu: SSE). Enota SSE predstavlja mesečni strošek
dela zaposlenega na projektu.
Skladno z NUS so upravičeni stroški lahko naslednji:
 plače in dodatki z vsemi pripadajočimi davki in prispevki delavca in delodajalca v celoti ali pa v
deležu dela na operaciji;
 povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana med delom, prevoz na delo in z dela) - v celoti ali
pa v deležu dela na operaciji;
 povračila in nadomestila (npr. boleznine do 30 dni), če delodajalec ne povrne stroškov dela iz
drugih virov;
 druge osebne prejemke v skladu z veljavno zakonodajo (regres za letni dopust, odpravnine v
skladu s 79. členom ZDR – 1, v primeru delnega dela na operaciji v sorazmernem deležu);
 jubilejne nagrade v skladu z veljavno zakonodajo (če je za delodajalca zakonsko obvezno, v
primeru delnega dela na operaciji v sorazmernem deležu);
 premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja (če je za delodajalca zakonsko
obvezno).
Stroški, ki niso upravičeni do sofinanciranja skladno z navodili organa upravljanja o upravičenih
stroških za sredstva evropske kohezijske politike:
 prispevki in druge zavarovalne premije, ki niso zakonsko določene;
 odpravnine (razen v primerih iz prejšnjega odstavka),
 solidarnostne pomoči;
 različne bonitete;
 letne stimulacije in druge nagrade;
 jubilejne nagrade (razen v primerih iz prejšnjega odstavka).

V nadaljevanju je predstavljena metodologija za izračun SSE, pri kateri je upoštevano eno temeljnih
načel standardnih lestvic stroškov na enoto, kot so opredeljene v Smernicah Evropske komisije o
poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov, in sicer, da s čim boljšim približkom zajamejo
realne stroške izvedbe.
SSE se določi z upoštevanjem naslednjih postavk:
 bruto I: osnovna plača zaposlenega;
 bruto II: osnovna plača zaposlenega s prispevki delodajalca;
 prehrane med delom;
 prevoza na delo in z dela;
 regresa za letni dopust;
 premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.
Postopek uveljavljanja SSE
Upravičenci bodo upravičeni strošek v obliki SSE uveljavljali v okviru zahtevkov za izplačilo (v
nadaljnjem besedilu: ZZI). Dokazila, ki jih morajo priložiti v ZZI:
- Obračun SEE (Priloga 1).
- Mesečna časovnica (Priloga 2).
- Pogodbe o zaposlitvi oz. aneksi o prerazporeditvi na projekt (samo ob uveljavitvi prvega
Zahtevka za izplačilo).
"V kolikor bo oseba pričela ali zaključila z delom na operaciji sredi meseca, se za ta mesec izračuna
sorazmerni delež SSE po naslednji formuli:
število dejanskih delovnih dni zaposlenega v mesecu X 100 = %
število vseh delovnih dni v mesecu
Procent, ki ga dobimo po zgornji formuli, zaokrožen na dve decimalki, se uporabi kot faktor
sorazmernega znižanja izračunanega mesečnega SSE."
V okviru operacije »Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega
zakona o dolgotrajni oskrbi« se bodo na vstopni točki na območni enoti ZZZS zaposlili:
- 15 koordinatorjev (tabela 1),
Tabela 1: Koordinatorji na enotni vstopni točki

DMS, dipl. soc. delavec, dipl.
fizioterapevt, (priporočenih 5 let
delovnih izkušenj) ali drugo

FTE (urbano
okolje)
7 oseb

FTE (semi-ruralno
okolje)
4 oseb

FTE (ruralno okolje)
4 oseb

Tabela 2: Tim za oskrbo (oskrba na domu, v dnevnih centrih in institucionalnem varstvu)

Socialni oskrbovalec in/ali bolničar
(IV TR)
Tehnik zdravstvene nege (V TR)

FTE (urbano
okolje)
4 osebe

FTE (semi-ruralno)

FTE (ruralno)

3 osebe

3 osebe

5 oseb

4 oseb

4 oseb

FTE (semi-ruralno)

FTE (ruralno)

Tabela 3: Tim za ohranjanje samostojnosti – NOVE STORITVE
FTE(urbano
okolje)
Stran 2 od 12

DMS in/ali dipl. soc. delavec in/ali
dipl. fizioterapevt in/ali dipl. delovni
terapevt in/ali mag. kineziolog

8 oseb

5 oseb

5 oseb

FTE (semi-ruralno
okolje)
1 oseba

FTE (ruralno okolje)

Tabela 4: Projektni koordinator za posamezno okolje
FTE (urbano
okolje)
1 oseba

Družbenoslovna, naravoslovna,
zdravstvena,…

1 oseba

Tabela 5: Skupaj kader, plačni razred in izračun mesečnega SSE.
KADER

PLAČNI
RAZRED

MESEČNI
SSE

36

2.392,55

Diplomirana medicinska
sestra, dipl. fizio., dipl.delovni
terapevt, mag.kineziologije
Diplomirana medicinska, dipl.
soc. delavec, dipl fizioterapevt
Socialni oskrbovalec in/ali
bolničar
Tehnik zdravstvene nege
Projektni koordinator
SKUPAJ

37
23
27
40

2.476,07
1.558,36
1.771,39
2.792,55

urbano

FTE
Semiruralno

ruralno

8

5

5

7

4

4

4
5
1
25

3
4
1
17

3
4
1
17

Posamezni, zgoraj našteti, kader je lahko zaposlen za polni ali polovični delovni čas (1 ali 0,5).
Utemeljitev izbire plačnih razredov
SSE A velja za diplomirano medicinsko sestro, diplomiranega fizioterapevta, delovnega
terapevta, magistra kineziologa (36 PR)
V okviru operacije bodo upravičenci upravičeni do povračila stroškov za zaposlitev diplomirane
medicinske sestre, diplomiranega fizioterapevta, delovnega terapevta, magistra kineziologije v
posameznih izbranih okoljih.
Navedeni profili so v skladu s katalogom funkcij, delovnih mest in nazivov v javnem sektorju v večini
primerov lahko uvrščeni minimalno v 29. - 31. plačilni razred in maksimalno v 39. - 41. plačilni razred.
V okviru operacije bomo za omenjena delovna mesta vzeli povprečje plačilnih razredov, tj. 36. plačilni
razred, saj se pričakuje, da bodo bodoči zaposleni glede na naravo dela (delo s specifično in zahtevno
populacijo) že imeli nekaj delovnih izkušenj. Tudi iz Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2017
izhaja, da ZZZS za sofinanciranje diplomirane medicinske sestre največkrat obračuna 36. plačilni
razred.
V nadaljevanju je prikazan podrobnejši izračun SSE za 36. plačilni razred, ki temelji na podatkih
kadrovske službe MZ:

Stran 3 od 12

Tabela 6: SSE A
A

Bruto I za 36. plačni razred (brez dodatka za delovno
dobo)1

B

Dodatek na delovno dobo,

57,35 EUR

ki je izračunan kot zmnožek zneska A in 0,33 % (po
kolektivni pogodbi za javni sektor) in ocenjenega števila
let delovne dobe za javnega uslužbenca razporejenega
v 36. plačni razred.
C

1.737,79 EUR

Bruto I za 36. plačni razred (z dodatkom za delovno
dobo)

= (1.737,79 EUR*0,0033)*10

1.795,14 EUR

=(1.737,79 + 57,35 EUR)
2

2.088,47 EUR

D

Bruto II (zmnožek zneska C in 1,1634)

E

Prehrana/mesec (povprečno za 21 delovnih dni/mesec)
skladno z ugotovitvenim sklepom o višini regresa za
prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju,
UL št. 38/17 z dne 14.7.2017

78,96 EUR

F

Prevoz (vzeto za 40 km na dan prevoz na delo in iz dela
za v povprečju 21 dni v mesecu)3

151,20 EUR

G

KDPZ (trenutno veljavni 1. premijski razred)

8,03 EUR

H

Regres za 36. pl. razred/mesec v letu 2017

65,89 EUR

na podlagi 5 člena Zakona o ukrepih na področju plač in
drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v
javnem sektorju (ZUPPJS17)
Skupaj (D+E+F+G+H)

=(790,73/12 mesecev)
2.392,55 EUR

Upravičen strošek dela na predmetni operaciji posameznega zaposlenega se bo izračunal kot
zmnožek SSE A x število FTE (full time equivalent). Znesek FTE je lahko 1 ali 0,5.
Merska enota izračuna je mesec.
V skladu z NUS se lahko SSE A tekom operacije posodobi. Pregled in morebitna sprememba
metodologije bo narejena 1 leto po prejetju Odločitve o podpori, v kolikor bo zaznana potreba po
spremembi zaradi načina dela.

1

Plačni razred, kot je opredeljen v plačni lestvici in vrednosti nominalnih osnov, ki je objavljena na spletni
strani Ministrstva za javno upravo in je veljavna s 1. septembrom 2016
(http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/place_v_javnem_sektorju/veljavna_placna_lestvica/).
2
Ker gre za zaposlitev za določen čas, smo upoštevali prispevno stopnjo 16,34 %.
3
40 km / dan *0,18 EUR * 21 dni
Stran 4 od 12

V II. bruto plačo je zajeto: I. bruto, prispevki skladno z zakonodajo, malica, prevoz, KDPZ (kolektivno
dodatno prostovoljno zavarovanje), krajše bolniške odsotnosti v breme delodajalca, dodatek za
delovno dobo, morebitni položajni dodatek, , regres.
Iz II. bruto plače so odšteta nadomestila (boleznina in nega v breme ZZZS, ker niso strošek
delodajalca, mentorski dodatek) in nadure.

SSE B velja za diplomirano medicinsko sestro, dipl. soc. delavec, dipl. fizioterapevt
ENOTNI VSTOPNI TOČKI (37 PR)

NA

V okviru operacije bodo upravičenci upravičeni do povračila stroškov za zaposlitev diplomirane
medicinske sestre v patronažnem varstvu.
Naveden profil je v skladu s katalogom funkcij, delovnih mest in nazivov v javnem sektorju v večini
primerov lahko uvrščen minimalno v 32. plačilni razred in maksimalno v 42. plačilni razred. V okviru
operacije bomo za omenjeno delovno mesto vzeli povprečje plačilnih razredov, tj. 37. plačilni razred,
saj se pričakuje, da bodo bodoči zaposleni glede na naravo dela (delo s specifično in zahtevno
populacijo) že imeli nekaj delovnih izkušenj.
V nadaljevanju je prikazan podrobnejši izračun SSE za 37. plačilni razred, ki temelji na podatkih
kadrovske službe MZ:
Tabela 7: SSE B
A

Bruto I za 37. plačni razred (brez dodatka za delovno
dobo)4

B

Dodatek na delovno dobo,

59,64 EUR

ki je izračunan kot zmnožek zneska A in 0,33 % (po
kolektivni pogodbi za javni sektor) in ocenjenega števila
let delovne dobe za javnega uslužbenca razporejenega
v 36. plačni razred.
C

1.807,290 EUR

Bruto I za 37. plačni razred (z dodatkom za delovno
dobo)

= (1.807,290 EUR*0,0033)*10

1.866,93 EUR

=(1.807,290+ 59,64 EUR)
5

2.171,99 EUR

D

Bruto II (zmnožek zneska C in 1,1634)

E

Prehrana/mesec (povprečno za 21 delovnih dni/mesec)
skladno z ugotovitvenim sklepom o višini regresa za
prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju,
UL št. 38/17 z dne 14.7.2017

78,96 EUR

F

Prevoz (vzeto za 40 km na dan prevoz na delo in iz dela
za v povprečju 21 dni v mesecu)6

151,20 EUR

4

Plačni razred, kot je opredeljen v plačni lestvici in vrednosti nominalnih osnov, ki je objavljena na spletni
strani Ministrstva za javno upravo in je veljavna s 1. septembrom 2016
(http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/place_v_javnem_sektorju/veljavna_placna_lestvica/).
5
Ker gre za zaposlitev za določen čas, smo upoštevali prispevno stopnjo 16,34 %.
Stran 5 od 12

H

KDPZ (trenutno veljavni 1. premijski razred)

8,03 EUR

I

Regres za 37. pl. razred/mesec v letu 2017

65,89 EUR

na podlagi 5 člena Zakona o ukrepih na področju plač in
drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v
javnem sektorju (ZUPPJS17)
Skupaj (D+E+F+G+H)

=(790,73/12 mesecev)
2.476,07 EUR

Upravičen strošek dela na predmetni operaciji posameznega zaposlenega se bo izračunal kot
zmnožek SSE B x število FTE (full time equivalent). Znesek FTE je lahko 1 ali 0,5.
Merska enota izračuna je mesec.
V skladu z NUS se lahko SSE B tekom operacije posodobi. Pregled in morebitna sprememba
metodologije bo narejena 1 leto po prejetju Odločitve o podpori, v kolikor bo zaznana potreba po
spremembi zaradi načina dela.
V II. bruto plačo je zajeto: I. bruto, prispevki skladno z zakonodajo, malica, prevoz, KDPZ (kolektivno
dodatno prostovoljno zavarovanje), krajše bolniške odsotnosti v breme delodajalca, dodatek za
delovno dobo, morebitni položajni dodatek, , regres.
Iz II. bruto plače so odšteta nadomestila (boleznina in nega v breme ZZZS, ker niso strošek
delodajalca, mentorski dodatek) in nadure.

SSE C velja za socialnega oskrbovalca in / ali bolničarja (23 PR)
V okviru operacije bodo upravičenci upravičeni do povračila stroškov za zaposlitev socialnega
oskrbovalca in / ali bolničarja v posameznih izbranih okoljih.
Navedeni profili so v skladu s katalogom funkcij, delovnih mest in nazivov v javnem sektorju v večini
primerov lahko uvrščeni minimalno v 13. -19. plačilni razred in maksimalno v 23. - 29. plačilni razred. V
okviru operacije bomo za omenjena delovna mesta vzeli povprečje plačilnih razredov, tj. 23. plačilni
razred, saj se pričakuje, da bodo bodoči zaposleni glede na naravo dela (delo s specifično in zahtevno
populacijo) že imeli nekaj delovnih izkušenj.
V nadaljevanju je prikazan podrobnejši izračun SSE za 23. plačilni razred, ki temelji na podatkih
kadrovske službe MZ:
Tabela 8: SSE C
A

Bruto I za 23. plačni razred (brez dodatka za delovno
dobo)7

B

Dodatek na delovno dobo,

1.043,68 EUR

34,44 EUR

ki je izračunan kot zmnožek zneska A in 0,33 % (po
kolektivni pogodbi za javni sektor) in ocenjenega števila
6

40 km/dan * 0,18 EUR * 21 dni.
Plačni razred, kot je opredeljen v plačni lestvici in vrednosti nominalnih osnov, ki je objavljena na spletni
strani Ministrstva za javno upravo in je veljavna s 1. septembrom 2016
(http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/place_v_javnem_sektorju/veljavna_placna_lestvica/).
Stran 6 od 12
7

C

let delovne dobe za javnega uslužbenca razporejenega
v 36. plačni razred.

= (1.043,68 EUR*0,0033)*10

Bruto I za 23. plačni razred (z dodatkom za delovno
dobo)

1.078,12EUR

=(1.043,68+34,44 EUR)
D

Bruto II (zmnožek zneska C in 1,1634)8

E

Prehrana/mesec (povprečno za 21 delovnih dni/mesec)
skladno z ugotovitvenim sklepom o višini regresa za
prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju,
UL št. 38/17 z dne 14.7.2017

78,96 EUR

F

Prevoz (vzeto za 40 km na dan prevoz na delo in iz dela
za v povprečju 21 dni v mesecu)9

151,20 EUR

G

KDPZ (trenutno veljavni 1. premijski razred)

8,03 EUR

H

Regres za 23. pl. razred/mesec v letu 2017

65,89 EUR

na podlagi 5 člena Zakona o ukrepih na področju plač in
drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v
javnem sektorju (ZUPPJS17)

1.254,28 EUR

=(790,73/12 mesecev)

Skupaj (D+E+F+G+H)

1.558,36 EUR

Upravičen strošek dela na predmetni operaciji posameznega zaposlenega se bo izračunal kot
zmnožek SSE C x število FTE (full time equivalent). Znesek FTE je lahko 1 ali 0,5.
Merska enota izračuna je mesec.
V skladu z NUS se lahko SSE C tekom operacije posodobi. Pregled in morebitna sprememba
metodologije bo narejena 1 leto po prejetju Odločitve o podpori, v kolikor bo zaznana potreba po
spremembi zaradi načina dela.
V II. bruto plačo je zajeto: I. bruto, prispevki skladno z zakonodajo, malica, prevoz, KDPZ (kolektivno
dodatno prostovoljno zavarovanje), krajše bolniške odsotnosti v breme delodajalca, dodatek za
delovno dobo, morebitni položajni dodatek, regres.
Iz II. bruto plače so odšteta nadomestila (boleznina in nega v breme ZZZS, ker niso strošek
delodajalca, mentorski dodatek) in nadure.

SSE D velja za srednjo medicinsko sestro oz. tehnika zdravstvene nege (27 PR)
V okviru operacije bodo upravičenci upravičeni do povračila stroškov za zaposlitev srednje medicinske
sestre v posameznih izbranih okoljih.

8
9

Ker gre za zaposlitev za določen čas, smo upoštevali prispevno stopnjo 16,34 %.
40 km / dan *0,18 EUR * 21 dni
Stran 7 od 12

Navedeni profili so v skladu s katalogom funkcij, delovnih mest in nazivov v javnem sektorju v večini
primerov lahko uvrščeni minimalno v 19. -24. plačilni razred in maksimalno v 29. - 34. plačilni razred. V
okviru operacije bomo za omenjena delovna mesta vzeli povprečje plačilnih razredov, tj. 27. plačilni
razred, saj se pričakuje, da bodo bodoči zaposleni glede na naravo dela (delo s specifično in zahtevno
populacijo) že imeli nekaj delovnih izkušenj.
V nadaljevanju je prikazan podrobnejši izračun SSE za 27. plačilni razred, ki temelji na podatkih
kadrovske službe MZ:
Tabela 9: SSE D
A

Bruto I za 27. plačni razred (brez dodatka za delovno
dobo)10

B

Dodatek na delovno dobo,
ki je izračunan kot zmnožek zneska A in 0,33 % (po
kolektivni pogodbi za javni sektor) in ocenjenega števila
let delovne dobe za javnega uslužbenca razporejenega
v 36. plačni razred.

C

Bruto I za 27. plačni razred (z dodatkom za delovno
dobo)

1.220,94 EUR

40,29 EUR

= (1.220,94 EUR*0,0033)*10

1.261,23EUR

=(1.220,94+40,29 EUR)
D

Bruto II (zmnožek zneska C in 1,1634)11

E

Prehrana/mesec (povprečno za 21 delovnih dni/mesec)
skladno z ugotovitvenim sklepom o višini regresa za
prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju,
UL št. 38/17 z dne 14.7.2017

78,96 EUR

F

Prevoz (vzeto za 40 km na dan prevoz na delo in iz dela
za v povprečju 21 dni v mesecu)12

151,20 EUR

G

KDPZ (trenutno veljavni 1. premijski razred)

8,03 EUR

H

Regres za 27. pl. razred/mesec v letu 2017

65,89 EUR

na podlagi 5 člena Zakona o ukrepih na področju plač in
drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v
javnem sektorju (ZUPPJS17)
Skupaj (D+E+F+G+H)

10

1.467,31 EUR

=(790,73/12 mesecev)
1.771,39 EUR

Plačni razred, kot je opredeljen v plačni lestvici in vrednosti nominalnih osnov, ki je objavljena na spletni
strani Ministrstva za javno upravo in je veljavna s 1. septembrom 2016
(http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/place_v_javnem_sektorju/veljavna_placna_lestvica/).
11
Ker gre za zaposlitev za določen čas, smo upoštevali prispevno stopnjo 16,34 %.
12
40 km / dan *0,18 EUR * 21 dni
Stran 8 od 12

Upravičen strošek dela na predmetni operaciji posameznega zaposlenega se bo izračunal kot
zmnožek SSE D x število FTE (full time equivalent). Znesek FTE je lahko 1 ali 0,5.
Merska enota izračuna je mesec.
V skladu z NUS se lahko SSE D tekom operacije posodobi. Pregled in morebitna sprememba
metodologije bo narejena 1 leto po prejetju Odločitve o podpori, v kolikor bo zaznana potreba po
spremembi zaradi načina dela.
V II. bruto plačo je zajeto: I. bruto, prispevki skladno z zakonodajo, malica, prevoz, KDPZ (kolektivno
dodatno prostovoljno zavarovanje), krajše bolniške odsotnosti v breme delodajalca, dodatek za
delovno dobo, morebitni položajni dodatek, regres.
Iz II. bruto plače so odšteta nadomestila (boleznina in nega v breme ZZZS, ker niso strošek
delodajalca, mentorski dodatek) in nadure.

SSE E velja projektnega koordinatorja (40 PR)
V okviru operacije bodo upravičenci upravičeni do povračila stroškov za zaposlitev projektnega
organizatorja v posameznih izbranih okoljih.
Navedeni profili (vodje) so v skladu s katalogom funkcij, delovnih mest in nazivov v javnem sektorju v
večini primerov lahko uvrščeni minimalno v 30 plačilni razred in maksimalno v 48 plačilni razred. V
okviru operacije bomo za omenjena delovna mesta vzeli zgornje povprečje plačilnih razredov, tj. 40.
plačilni razred, saj se pričakuje, da bodo bodoči zaposleni glede na naravo dela (delo s specifično in
zahtevno populacijo) že imeli nekaj delovnih izkušenj.
V nadaljevanju je prikazan podrobnejši izračun SSE za 40. plačilni razred, ki temelji na podatkih
kadrovske službe MZ:
Tabela 10: SSE E
A

Bruto I za 40. plačni razred (brez dodatka za delovno
dobo)13

B

Dodatek na delovno dobo,
ki je izračunan kot zmnožek zneska A in 0,33 % (po
kolektivni pogodbi za javni sektor) in ocenjenega števila
let delovne dobe za javnega uslužbenca razporejenega
v 36. plačni razred.

C

Bruto I za 40. plačni razred (z dodatkom za delovno
dobo)

2.032,98 EUR

67,09 EUR

= (2.032,98 EUR*0,0033)*10

2.090,33 EUR

=(2.032,98+ 67,09 EUR)
D

13

Bruto II (zmnožek zneska C in 1,1634)14

2.431,89 EUR

Plačni razred, kot je opredeljen v plačni lestvici in vrednosti nominalnih osnov, ki je objavljena na spletni
strani Ministrstva za javno upravo in je veljavna s 1. septembrom 2016
(http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/place_v_javnem_sektorju/veljavna_placna_lestvica/).
14
Ker gre za zaposlitev za določen čas, smo upoštevali prispevno stopnjo 16,34 %.
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E

Prehrana/mesec (povprečno za 21 delovnih dni/mesec)
skladno z ugotovitvenim sklepom o višini regresa za
prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju,
UL št. 38/17 z dne 14.7.2017

78,96 EUR

F

Prevoz (vzeto za 40 km na dan prevoz na delo in iz dela
15
za v povprečju 21 dni v mesecu)

151,20 EUR

G

KDPZ (trenutno veljavni 1. premijski razred)

8,03 EUR

H

Regres za 40. pl. razred/mesec v letu 2017

65,89 EUR

na podlagi 5 člena Zakona o ukrepih na področju plač in
drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v
javnem sektorju (ZUPPJS17)
Skupaj (D+E+F+G+H)

=(790,73/12 mesecev)
2.792,55 EUR

Upravičen strošek dela na predmetni operaciji posameznega zaposlenega se bo izračunal kot
zmnožek SSE D x število FTE (full time equivalent). Znesek FTE je lahko 1 ali 0,5.
Merska enota izračuna je mesec.
V skladu z NUS se lahko SSE E tekom operacije posodobi. Pregled in morebitna sprememba
metodologije bo narejena 1 leto po prejetju Odločitve o podpori, v kolikor bo zaznana potreba po
spremembi zaradi načina dela.
V II. bruto plačo je zajeto: I. bruto, prispevki skladno z zakonodajo, malica, prevoz, KDPZ (kolektivno
dodatno prostovoljno zavarovanje), krajše bolniške odsotnosti v breme delodajalca, dodatek za
delovno dobo, morebitni položajni dodatek, regres.
Iz II. bruto plače so odšteta nadomestila (boleznina in nega v breme ZZZS, ker niso strošek
delodajalca, mentorski dodatek) in nadure.

15

40 km / dan *0,18 EUR * 21 dni
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Podrobna opredelitev dela je razvidna iz spodnje tabele št. 11.
Iz tabele je nazorno razviden tudi skupni strošek prej omenjenega kadra. Podlaga za izračun končnih stroškov dela so stroški dela, kot to opredeljujejo
Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 (verzija 1.07). Sam izračun je
narejen na podlagi podatkov Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede povprečnih bruto bruto plač z dodatki iz preteklega obdobja (leto 2016) za različne
profile, ki bodo sodelovali na projetku.
Upravičenost stroškov dela je v skladu s poglavjem 2.8 Poenostavljene oblike nepovratnih sredstev in vračljive podpore zgoraj omenjenih navodil vezana na
opravljeno delo posameznih profilov. Pri tem mora kader opraviti vse predpisane naloge iz razpisa (kratek opis v tabeli 11).
Tabela 11: Opredelitev nalog in skupni izračuni SSE

Standardni
strošek za
enoto (SSE)

Plačni
razred

Profili

SSE A

36

Diplomirana medicinska sestra,
dipl. fizio., dipl.delovni terapevt,
mag.kineziologije

SSE B

37

Diplomirana medicinska , dipl.
soc. delavec, dipl fizioterapevt

SSE C

23

SSE D
SSE E

Naloge

Št.

Št.

Mesečni SSE

Izračun za
cel projekt

UO

SRO RO

Koordinator oskrbe
ALI
Izvajalec storitev za ohranjanje
samostojnosti
Strokovni delavec na vstopni točki
ALI
Koordinator oskrbe

8

5

5

2.392,55

803.896,8

7

4

4

2.476,07

1.129.087,92

Socialni oskrbovalec in/ali
bolničar

Izvajalec storitev tima za oskrbo

4

3

3

1.558,36

574.212

27

Tehnik zdravstvene nege

Izvajalec storitev tima za oskrbo

5

4

4

1.771,39

746.475

40

Projektni koordinator

Administracija projekta in
poročanje ter tehnično
sodelovanje z ekipo na ministrstvu

1

1

1

2.792,55

201.063,60

SKUPNO

3.454.735,32
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Št.

Glede na zgoraj navedene izračune in dejstva, je očitno, da takšna poenostavljan oblika sofinanciranja
sledi načelom zmanjševanja administrativnih bremen in posledično k učinkovitejšemu izvajanju
ukrepov kohezijske politike.
Iz vsega navedena izhaja, da je izvajanje operacije mogoče sofinancirati z uporabo metodologije
izračuna standardnega stroška na enoto.

Milojka Kolar Celarc
ministrica

Priloge:
- Priloga 1: Obračun SSE
- Priloga 2: Mesečna časovnica
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