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CENIK DODATNIH STORITEV ZA  

OSKRBOVANA STANOVANJA 
 
DODATNE SOCIALNOVARSTVENE STORITVE - PREHRANA 

  Vrsta storitve Količina (EM) Cena v EUR 

Zajtrk (v jedilnici doma za starejše) obrok (kom) 2,00 

Kosilo (v jedilnici doma za starejše) obrok (kom) 5,00 

Večerja (v jedilnici doma za starejše) obrok (kom) 2,00 

Trije obroki - zajtrk, kosilo in večerja (v jedilnici doma za starejše) na dan (dan) 7,00 

Dodatek za dieto I (sladkorna, žolčna, ledvična, ipd.) na dan (dan) 1,70 

Dodatek za dieto II (dietna brez glutena) na dan (dan) 2,00 

Dostava na dom obrok (kom) 0,70 

Storitve so obdavčljive po Zakonu o davku na dodano vrednost (ZDDV-1). 
 
DODATNE SOCIALNOVARSTVENE STORITVE - ČIŠČENJE 

  Vrsta storitve Količina (EM) Cena v EUR 

Sesanje talnih površin ali mokro čiščenje tal in brisanje prahu na pohištvu dejanske ure (ura) 12,00 

Čiščenje sanitarnega prostora z opremo dejanske ure (ura) 12,00 

Praznjenje koša za smeti na dan (dan) 0,50 EUR/dan 

Komplet storitev čiščenja vključuje:  
-2x mesečno sesanje talnih površin ali mokro čiščenje tal in brisanje prahu 
na pohištvu (1 ura), 
-1x tedensko čiščenje sanitarnega prostora z opremo (1 ura), 
-1x dnevno praznjenje koša za smeti mesec (mesec) 

80,00 
EUR/mesec 

Cene dodatnih storitev so oproščene plačila davka na dodano vrednost na podlagi 6. točke 42. člena 
Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1). 
 
DODATNE SOCIALNOVARSTVENE STORITVE - PRANJE IN LIKANJE 

 Vrsta storitve Količina (EM) Cena v EUR 

Običajno strojno pranje, sušenje in likanje osebnega perila teža perila (kg) 7,00 

Zagotavljanje sveže posteljnine storitev (kom) 3,50 

Označevanje osebnega perila perilo (kom) 0,50 

Menjava brisač - 4 kom (2 kom velika + 2 kom mala) storitev (kom) 2,00 

Komplet storitev pranja in likanja (mesečno) vključuje: 
-1x tedensko strojno pranje in likanje osebnega perila (do 5 Kg perila) 
-2x mesečno zagotavljanje sveže posteljnine 
-2x tedensko menjava brisač - 4 kom (2 kom velika + 2 kom mala) mesec (mesec) 

50,00 
EUR/mesec 

Cene dodatnih storitev so oproščene plačila davka na dodano vrednost na podlagi 6. točke 42. člena 
Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1). 
 
 

 



 
DODATNE SOCIALNOVARSTVENE STORITVE - PRANJE Z LIKANJEM ZA POSAMEZNE VRSTE PERILA 

Vrsta storitve Količina (EM) Cena v EUR 

Razna popravila oblačil dejanske ure (ura) 7,00 

Ročno likanje dejanske ure (ura) 12,50 

Storitve so obdavčljive po Zakonu o davku na dodano vrednost (ZDDV-1). 

DODATNE SOCIALNOVARSTVENE STORITVE - POSAMIČNE STORITVE 
 Storitve osebne higiene in pomoči pri osebni higieni Količina (EM) Cena v EUR 

Tuširanje storitev (kom) 12,00 

Jutranja nega, postiljanje oz. menjava posteljnega perila storitev (kom) 10,00 

Večerna toaleta (priprava na spanje) storitev (kom) 7,00 

Pomoč pri striženju nohtov na rokah storitev (kom) 2,00 

Pomoč pri striženju nohtov na nogah storitev (kom) 3,00 

Britje storitev (kom) 5,00 

Pomoč pri menjavi inkontinentnih pripomočkov storitev (kom) 1,70 

Storitev za vzdrževanje sobe, opreme in stvari uporabnika Količina (EM) Cena v EUR 

Storitve vzdrževalca dejanske ure (ura) 10,00 

Odnašanje in prinašanje perila v pranje in likanje storitev (kom) 1,30 

Dodatno čiščenje (izven kompleta storitev čiščenja) dejanske ure (ura) 4,00 

Storitev pomoči uporabnika Količina (EM) Cena v EUR 

Prinos pošte in časopisa iz nabiralnika storitev (kom) 0,50 

Spremstvo, družabništvo dejanske ure (ura) 9,00 

Zdravstvene storitve Količina (EM) Cena v EUR 

Prihodi na klic v sili storitev (kom) 0,50 

Spremljanje počutja stanovalca obisk (kom) 2,00 

Obisk psihiatra (enkraten obisk) obisk (kom) 48,00 

Urejanje zdravstvene dokumentacije in dostava zdravil iz lekarne storitev (kom) 2,00 

Urejanje medicinsko tehničnih pripomočkov (MTP) storitev (kom) 2,00 

Merjenje vitalnih funkcij na dan (dan) 2,50 

Meritve krvnega sladkorja storitev (kom) 2,00 

Aplikacija zdravila ali kreme (na kožo, sluznico, ipd.) storitev (kom) 2,00 

Izposoja medicinsko tehničnih pripomočkov na dan (dan) 5,83 

Cene dodatnih storitev so oproščene plačila davka na dodano vrednost na podlagi 6. točke 42. člena 
Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1). 
 
OSTALE DODATNE STORITVE 

Vrsta storitve Količina (EM) Cena v EUR 

Fotokopiranje - črno belo 
stran A4 0,10 

stran A3 0,20 

Najem prostora za pogostitev s postrežbo po osebi 1,50 

Najem prostora za pogostitev brez postrežbe ura 8,00 

Izdaja domskih potrdil storitev (kom) 6,20 

Posredovanje dokumentacije v druge domove storitev (kom) 2,00 

Storitve so obdavčljive po Zakonu o davku na dodano vrednost (ZDDV-1). 
 
 
Gornja Radgona,  01. 09. 2017                           Direktor DSO-GR d.o.o. 
                        mag. Marjan ŽULA 


