
DOM TlSJE 
Črni Potol< 13, Šmartno pri Litiji 

CENIK STORITEV TRŽNIH DEJAVNOSTI od 1.4.2018 dalje 

STORITVE cene v EUR 
c e n e v k l j u č u j e j o 

DDV 
znesek 

s t o p n j a DDV DDV v ceni 

HRANA - za zunanje uporabnike do 1.4.2018 
- kosilo 5,00 9,50 0,43 

- slavnostno kosilo 14,00 9,50 1,21 

- kosilo dietno 5,80 9,50 0,50 

- dodatek sadje sezonsko (0,5 kg) 0,90 9 , 5 0 0,08 

- sadna plošča za 2 osebi 4,00 9,50 0,35 

- malica 3,50 9,50 0,30 

- večerja 3,10 9,50 0,27 

- zajtrk 1,77 9,50 0,15 

- potica za KG (orehova, skutina) 8,00 9,50 0,69 

- potica za KG (makova, kokosova, pehtranova) 7,00 9,50 0,61 

- pica velika, mesna 8,00 9,50 0,69 

- pica mala, mesna 6,00 9,50 0,52 

- pica velika, vegi 7,00 9 , 5 0 0 ,61 

- pica mala, vegi 5,00 9,50 0,43 

- golaž oz. druga enolončnica z mesom - porcija 0,51 2,50 9,50 0,22 

- priprava narezka na osebo (najmanj za 10 oseb) 2,80 9,50 0,24 

- pečenje in razkosanje odojka (storitev) 30,00 9,50 2,60 

- krofi za kos (naročilo najmanj 50 kos) 0,60 9,50 0,05 

-jabolčni zavitek (naročilo najmanj 20 kosov) 0,80 9,50 0,07 

- kanapeji (cena za 1 kos) naročilo najmanj 20 kosov 0,40 9,50 0,03 

- obloženi kruhek (cena za 1 kos) naročilo najmanj 20 kos 0,80 9,50 0 ,07 

- sendvič mali (1 kos) 1,50 9 , 5 0 0,13 

- sendvič veliki (1 kos) 2,00 9,50 0,17 

KNJIGE IN BROŠURE 

Zgodbe in recepti naših babic 15,00 22,00 2,70 

KJE SO TISTE STEZICE, zgodbe in pobarvanke iz Doma Tišje 10,00 2 2 , 0 0 1,80 

TELEFONSKA NAROČNINA 3,50 22,00 0,30 

TELEFONSKI pogovor na min 0,10 22,00 0 ,01 

PRANJE IN LIKANJE -

pranje in likanje za KG (rjuhe, odeje, prti, servite, nezahtevno 

ravno perilo) 
6,00 22,00 1,08 

pranje in likanje za KOS (zahtevnejše perilo, ki ga je potrebno 

ročno likati) 
3,00 22,00 0,54 

menjava zadrge 3,87 2 2 , 0 0 0,70 

naknadno označevanje perila do 10 kos 1,14 22,00 0 ,21 

manjša šiviljska dela na uro 5,00 0,90 

MEHANOTERAPIJA -

- delna 20,00 22,00 3,61 

- celo telo 30,00 22,00 5 ,41 

REFLEKSNA MASAŽA (45 minut) 32,00 22,00 5,77 

PEDIKURA, MANIKURA, DEPILACIJA -

- Osnovna pedikura 20,00 22,00 3 ,61 

- Osnovna pedikura diabetiki 25,00 22,00 4 , 5 1 

Dodatne storitve 

- odstranitev kurjih očes 4,00 22,00 0,72 

- nagelj masa 3,00 22,00 0,54 

- odstranjevanje bradavic 3,00 22,00 0,54 

- lakiranje nohtov 4,00 22,00 0,72 

CtMrCTRŽNIH 3EJAV^0STI 1X.201S 1/3 



DOM TIŠJE 
Črni Potol< 13, Šmartno pri Litiji 

uporaba zunanjih površin/prostorov zunanjih uporabnikov na 

dan (cca 200 m2), pokrit prostor v primeru dežja, elektrika, 

voda. 

50,00 22,00 9,02 

uporaba sanitarnih prostorov in tuša zunanjih uporabnikov na 

osebo 
4,00 2 2 , 0 0 0,72 

Tržna dejavnost pri POMOČI NA DOMU 

Prevoz do 10 km 1,30 2 2 , 0 0 0,23 

Vsak začeti kilometer nad 10 km 0,39 22,00 0,07 

Najem navadne posode za kosilo za zunanje uporabnike 

PND na dan 
0,10 2 2 , 0 0 0,02 

Najem termo posode za kosilo za zunanje uporabnike PND 

na dan 
0,25 22,00 0,05 

Stanovalci doma imajo 50% popusta pri koriščenju skupinskih fizioterapevtskih stor., če niso razporejeni v 

zdr. nego oz. jinrt zdravnik ne napiše napotnice. 

Koristniki dnevnega varstva imajo 30% popusta za fizioterapevtske storitve, če niso razporejeni v 

zdravstveno nego oz. jim zdravnik ne napiše napotnice. 

Ostali zunanji uporabniki imajo 20% popusta pri storitvah pedikure in fizioterapije, če se odločijo za 5 

Cenik je potrdil svet zavoda na 7. seji dne 27. 3. 2018, cene veljajo od 1.4. 2018 dalje. 

Šmartno pri Litiji, 27. 3. 2018 

* Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov Telovnega 

Direktorica 

Vida Lukač . -
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DOM TIŠJE 

Črni Potok 13, Šmartno pri Litiji 

CENIK LETOVANJ - od 1. 4. 2018 dalje 

spodnje stanovanje zgornje stanovanje 

cene v EUR cene v EUR 

NAJEMNINA na dan v sezoni 
1.7. - 31.8. 

60,00 50,00 

NAJEMNINA na dan pred in po sezoni 
16.6. - 30.6. in 1.9. - 30.9. (-25%) 

45,00 36,00 

NAJEMNINA na dan pred in po sezoni 
1.10. -15. 6. (-50%) 

30,00 25,00 

Cene za zunaje uporabnike so višje in sicer. 65,00 55,00 

Najem za apartma pred in po sezoni / na mesec 
/najem za celoten mesec - oktober do vključno 

april 
300,00 

v cenah je vključen hrvaški PDV13%. 

Delavcem Doma Tišje se odobri plačilo letovanja na do 5 obrokov. 

Cenik je potrdil svet zavoda na 7. seji dne 27. 3. 2018, cene veljajo od 1. 4. 2018 dalje. 

Šmartno pri Litiji, 27. 3. 2018 

Direktorica: Vida Lukač 
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DOM TIŠJE 

Črni Potok 13, Šmartno pri Litiji 

Na podlagi 31. člena Zal<ona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05, ZDU-1-UPB4 s spremembami), 

drugega odstavka 34. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06, 

UPB2 in 117/06-ZDavP-2, s spremembami; v nadaljevanju ZDIJZ) in 17. člena Uredbe o posredovanju in 

ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2016 s spremembami) določam 

STR05K0VNIK O POSREDOVANJU INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

Cene materialnih stroškov posredovanja informacij javnega značaja so (brez DDV): 
1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura, 
2. ena stran fotokopije ali tiskanega fonnata A3 0,13 eura, 
3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura, 
4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura, 
5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura, 
6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura, 
7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura, 
8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura, 
9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil, 
10. pretvorba ene strani dokumenta fonnata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura, 
11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura, 
12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve. 

Zneski določeni v stroškovniku, ne vključujejo davka na dodano vrednost, ki se zaračuna ob izstavitvi 

računa skladno s predpisi, ki urejajo področje davka na dodano vrednost, veljavnimi na dan izstavitve 

računa. 

Cenik je potrdil svet zavoda na 7. seji dne 27. 3. 2018, cene veljajo od 1. 4. 2018 dalje. 
Soglasje MNZ št. 090-8/2013/91 26.11.2013 

Direktorica: Vida Lukač , n 
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