SH GLOBAL Skupina
DOM POD GORCO, d.o.o.
Pekrska cesta 56
2000 Maribor

Ul. škofa Maksimilijana Držečnika 11
2000 Maribor

”STANOVANJA IN HIŠE ZA SENIORJE”
NASELJE »STUDENCI SUNSET ELITE« MARIBOR
CENIK STORITEV
1. SOS KLIC
Možnost uporabe storitve po predhodnem dogovoru z izvajalcem.

2. DODATNE SOCIALNOVARSTVENE STORITVE - PREHRANA
VRSTA STORITVE
Dodatek za dieto I (sladkorna, žolčna, ledvična, ipd.)
Dodatek za dieto II (dieta brez glutena)
Dodatek za vegetarijansko prehrano
Zajtrk (dostava na dom)
Kosilo (dostava na dom)
Kosilo ( v jedilnici DOMA) – BON1
Večerja (dostava na dom)
Zajtrk, kosilo in večerja – trije obroki
(dostava na dom)

Količina (EM)
na dan (dan)
na dan (dan)
na dan (dan)
obrok (kom)
obrok (kom)
obrok (kom)
obrok (kom)

Cena v EUR

na dan (dan)

12,50

1,50
2,00
1,50
3,00
5,50
3,90
4,00

__________________________________________________________________________
1

BON velja samo za prehranjevanje v jedilnici DOMA POD GORCO d.o.o.

3. DODATNE SOCIALNOVARSTVENE STORITVE - ČIŠČENJE
VRSTA STORITVE
A. Sesanje talnih površin ali mokro čiščenje tal in
brisanje prahu na pohištvu 1 x tedensko
B. Čiščenje sanitarnega prostora z opremo 1 x
tedensko
Komplet storitev čiščenja (A+B)
Generalno čiščenje
Umivanje oken

Količina (EM)

Cena v EUR

dejanske ure (ura)

15,00

dejanske ure (ura)

15,00

mesec (mesec)
dejanske ure (ura)
dejanske ure (ura)

100,00 EUR/mesec
16,00
15,00

4. DODATNE SOCIALNOVARSTVENE STORITVE – PRANJE IN LIKANJE
VRSTA STORITVE
Običajno strojno pranje in likanje osebnega perila
(do 5kg perila)
Označevanje osebnega perila (komplet storitev)
Odnašanje in prinašanje perila v pranje
Pranje perila na kilogram
Pranje z likanjem na kilogram

Količina (EM)

Cena v EUR

Storitev/mesec

8,00

storitev
storitev ( kom)
teža v kilogramih (kg)
teža v kilogramih (kg)

15,00
2,50
2,00
4,00

5. DODATNE SOCIALNOVARSTVENE STORITVE – PRANJE Z LIKANJEM ZA POSAMEZNE
VRSTE PERILA
VRSTA STORITVE
Bluza/srajca
Brisača
Halja
Spodnje perilo, kapa, ruta
Hlače dolge
Krilo, kratke hlače
Majica brez rokavov/ kratek rokav
Majica dolg rokav
Nogavice
Pižama /spalna srajca
Prti beli navadni
Prti dekorativni namizni
Nadprti (100 cm x 100 cm)
Servieta
Pregrinjalo – posteljno - frotir
Prešita odeja
Prevleka za blazino
Prevleka za odejo
Rjuha - navadna
Rjuha - jogi
Odeja - volnena
Vzglavnik
Razna popravila oblačil

Količina (EM)
Cena v EUR
komad (kom)
2,50
komad (kom)
1,00
komad (kom)
2,00
komad (kom)
0,70
komad (kom)
2,10
komad (kom)
1,50
komad (kom)
0,50
komad (kom)
0,80
par (par)
0,30
komad (kom)
1,20
komad (kom)
0,80
velikost v m² (m²)
1,00
komad (kom)
0,60
komad (kom)
0,40
komad (kom)
4,00
komad (kom)
6,00
komad (kom)
0,60
komad (kom)
1,50
komad (kom)
1,00
komad (kom)
1,20
komad (kom)
4,00
par (par)
3,50
Po ceniku šiviljskih storitev

6. DODATNE SOCIALNOVARSTVENE STORITVE – POSAMIČNE STORITVE
VRSTA STORITVE
Storitve osebne higiene in pomoči pri osebni higieni
Tuširanje
Jutranja nega, postiljanje oz. menjava posteljnega perila
Večerna toaleta (priprava na spanje)
Striženje nohtov na rokah / nogah
Britje
Menjava inkontinentnih pripomočkov

Količina (EM)

Cena v EUR

storitev (kom)
storitev (kom)
storitev (kom)
storitev (kom)
storitev (kom)
storitev (kom)

15,00
12,00
10,00
4,00
4,00
4,00

Storitve za vzdrževanje sobe, opreme in stvari uporabnika
Storitve vzdrževalca
dejanske ure (ura)
Storitve pomoči uporabniku
Spremstvo, družabništvo
dejanske ure (ura)
Zdravstvene storitve
Obisk psihiatra (enkraten obisk)
Urejanje medicinsko tehničnih pripomočkov (MTP)
Merjenje vitalnih funkcij
Izposoja medicinsko tehničnih pripomočkov
Izposoja medicinsko tehničnih pripomočkov

18,00
15,00

obisk (kom)
storitev (kom)
na dan (dan)
na dan (dan)
na mesec

60,00
5,00
4,00
5,00
80,00

Socialnovarstvene storitve so oproščene plačila davka na dodano vrednost na podlagi 6. točke 1. odstavka 42.
člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1). Zdravstvene storitve so oproščene davka na dodano
vrednost v skladu s 1. točko 1. odstavka 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

7. STORITVE STROKOVNEGA DELAVCA SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE OSKRBE
VRSTA STORITVE
Obisk na domu
Urejanje in posredovanje dokumentacije v druge
institucije

Količina (EM)
Storitev (kom)

Cena v EUR
20,00

Storitev (kom)

15,00

Količina (EM)
stran A4
stran A3
stran A4
stran A3
ura

Cena v EUR
0,10
0,15
0,15
0,20
10,00

8. OSTALE DODATNE STORITVE
VRSTA STORITVE
Fotokopiranje – črno belo
Fotokopiranje – barvno
Najem prostora za pogostitev ( opomba *)

Opomba *: v primeru naročila pogostitve se strošek najema prostora ne zaračunava.

Oprostitev obračuna davka na dodano vrednost (DDV):
• Za SOS gumb davek na dodano vrednost (DDV) ni obračunan v skladu s 6. točko 1. odstavka 42. člena
Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1).
• Socialnovarstvene storitve so oproščene plačila davka na dodano vrednost na podlagi 6. točke 1.
odstavka 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1). Zdravstvene storitve so oproščene
davka na dodano vrednost v skladu s 1. točko 1. odstavka 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

Cene za ostale storitve vsebujejo DDV.
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