
 

Obrazec: 

CENIK 2021 

Št. dokumenta:  OB  PND 11 

Pripravil: Maja Olip 

Datum veljavnosti: 13.9.2021 

Verzija: 01 

Stran/strani:      1/3 

 

Dokument je oblikovan računalniško. Na papir natisnjen dokument predstavlja kopijo. V primeru razlik med dokumenti se uporabi izvirni dokument 
(elektronska ali podpisana pisna verzija), ki se nahaja pri PVK. Dokument je lastnina DFBJ, njegova nadaljnja uporaba ni dovoljena brez ustreznega 
soglasja lastnika.© 

 

OBČINA JESENICE OD 1.6.2020 DALJE 

 

Cene storitve pomoči na domu za Občino Jesenice so bile potrjene na 3. redni seji 
Občinskega sveta Občine Jesenice, dne 14.5.2020 in veljajo od 1.6.2020 dalje  

 

 
 Cena za uporabnika v 

€ 

Subvencija Občine 
Jesenice v € 

SKUPAJ v € 

Cena storitve pomoči na 
domu, delavniki 

3,85 16,98 20,83 

 

Cena storitve pomoči na 
domu, opravljene v 

nedeljo 

5,14 22,33 27,47 

Cena storitve pomoči na 
domu, opravljene na dan 

državnega praznika ali 
dela prost dan 

5,57 24,12 29,69 

Cena za obračun 
rezervacije storitve 

3,08   

 

 

 Cena kosila v € Pomoč na domu (pol 
ure) v € 

SKUPAJ v € za 
uporabnika 

Cena storitve pomoči na 
domu, delavniki 

4,43 1,93 6,36 

Cena storitve pomoči na 
domu, opravljene v nedeljo 

4,43 2,57 7,00 

Cena storitve pomoči na 

domu, opravljene na dan 

državnega praznika ali dela 
prost dan 

4,43 2,79 7,22 

 

Cene storitev pomoči na domu so oproščene plačila DDV na podlagi 6. točke prvega odstavka 42. 
člena Zakona o davku na dodano vrednost ZDDV-1. 

 

 

 

dr. Karmen Arko,  

direktorica  
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OBČINA KRANJSKA GORE OD 1.6.2020 DALJE 
 

Cene storitve pomoči na domu za Občino Kranjska Gora so bile potrjene na 9. redni seji 
Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, dne 20.5.2020 in veljajo od 1.6.2020. 
 

 
 Cena za uporabnika v 

€ 

Subvencija Občine 
Kranjska Gora v € 

SKUPAJ v € 

Cena storitve pomoči na 
domu, delavniki 

3,52 17,22 20,74 

Cena storitve pomoči na 
domu, opravljene v 

nedeljo 

4,71 22,67 27,38 

Cena storitve pomoči na 
domu, opravljene na dan 

državnega praznika ali 
dela prost dan 

5,10 24,50 29,60 

Cena za obračun 
rezervacije storitve 

2,82   

 

Cene storitev pomoči na domu so oproščene plačila DDV na podlagi 6. točke prvega odstavka 42. 
člena Zakona o davku na dodano vrednost ZDDV-1. 

 

 

 

dr. Karmen Arko,  

direktorica 
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OBČINA ŽIROVNICA OD 1.7.2020 DALJE  

 

Cene storitve pomoči na domu za Občino Žirovnica so bile potrjene na 8. redni seji 
Občinskega sveta Občine Žirovnica, dne 18.6.2020 in veljajo od 1.7.2020. 
 

 

 Cena za uporabnika v 

€ 

Subvencija Občine 
Žirovnica v € 

SKUPAJ v € 

Cena storitve pomoči na 
domu, delavniki 

4,55 16,15 20,70 

Cena storitve pomoči na 
domu, opravljene v 

nedeljo 

6,09 21,25 27,34 

Cena storitve pomoči na 
domu, opravljene na dan 

državnega praznika ali 
dela prost dan 

6,60 22,96 29,56 

Cena za obračun 
rezervacije storitve 

   

 

Cene storitev pomoči na domu so oproščene plačila DDV na podlagi 6. točke prvega odstavka 42. 
člena Zakona o davku na dodano vrednost ZDDV-1. 

 

 

 

dr. Karmen Arko,  

direktorica 


