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CENIK NAJEMA IN PAKETOV STORITEV ZA NAJEMNIKE 

OSKRBOVANIH STANOVANJ                                                                                                 

___________________________________________________________________________ 

1 V primeru bivanja ene osebe se zaračuna najemnina za enoposteljno stanovanje in prišteje strošek za 
nezasedeno posteljo v višini 150,00 EUR. 

 
 

Cenik storitev velja od  1. 11. 2017 dalje. 

 

NAJEMNINA 

Enoposteljno stanovanje:   800,00 EUR 

Dvoposteljno stanovanje:          1.200,00 EUR1  

 

OSNOVNI PAKET - 7,33 EUR/dan 

• 24-urno varovanje s pomočjo klicne naprave 

• Storitve osnovne in socialne oskrbe, ki zajemajo: 
o Čiščenje oskrbovanega stanovanja z odnašanjem smeti (5x tedensko ob delovnih dneh) 
o Menjava posteljnega perila (1x tedensko) 
o Menjava brisač (2x tedensko oz. po potrebi) 
o Prinašanje čistega, odnašanje umazanega perila - pranje, sušenje, likanje (1x tedensko) 
o Priprava in postrežba obrokov v glavni jedilnici 
o Varstvo in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (pomoč pri vključevanju v življenje v centru, 

podpora pri reševanju osebnih stisk in težav, možnost vključevanja v organizirane prostočasne 
aktivnosti znotraj centra) 

• Parkirno mesto v garaži   

 

POLOVIČNI PAKET - 3,67 EUR/dan 

• 24-urno varovanje s pomočjo klicne naprave 

• Storitve osnovne in socialne oskrbe, ki zajemajo: 
o Čiščenje oskrbovanega stanovanja z odnašanjem smeti (3x tedensko ob delovnih dneh) 
o Menjava posteljnega perila (1x tedensko) 
o Menjava brisač (2x tedensko oz. po potrebi) 
o Prinašanje čistega in odnašanje umazanega perila - pranje, sušenje, likanje (1x tedensko) 
o Priprava in postrežba kosila v glavni jedilnici 
o Varstvo in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (pomoč pri vključevanju v življenje v centru, 

podpora pri reševanju osebnih stisk in težav, možnost vključevanja v organizirane prostočasne 
aktivnosti znotraj centra) 

• Parkirno mesto v garaži 

 

MINIMALNI PAKET - 1,84 EUR/dan 

• 24-urno varovanje s pomočjo klicne naprave 

• Storitve osnovne in socialne oskrbe, ki zajemajo: 
o Čiščenje oskrbovanega stanovanja z odnašanjem smeti (2x tedensko ob delovnih dneh) 
o Varstvo in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (pomoč pri vključevanju v življenje v centru, 

podpora pri reševanju osebnih stisk in težav, možnost vključevanja v organizirane prostočasne 
aktivnosti znotraj centra) 

• Parkirno mesto v garaži 

 

ODBITKI ZA PREHRANO 

• Odbitek za prehrano pri osnovnem paketu:                               4,57 EUR 

• Odbitek za prehrano pri polovičnem paketu:                         2,28 EUR 

 

Cene socialno varstvenih storitev so v skladu s 6. točko 42.člena Zakona o DDV oproščene 

plačila DDV. 

 

Pripravila: Katja Bolčič Šau                 Direktorica: Marinela Šavle Reščič 


