
Opravljena dela v sklopu storitve vzdrževanja notranjosti 
objektov ter cenik: 

 

 

Storitev: Cena v primeru podpisa t.i. 
pogodbe o vzdrževanju in 
uprvljanju nepremičnin: 

Cena na podlagi pisnega 
naročila:  

Pranje posteljnine, 
kuhinjskih krp, brisač in 
podobno ter njihovo likanje: 

Cena navedena v pogodbi 2,5EUR na kos (DDV ni 
vključen) 

Pranje in likanje drugih 
izdelkov 

Opcija Cena se določi na podlagi 
individualnega dogovora 

Zalivanje notranjih rastlin Cena navedena v pogodbi 0,5EUR/rastlino + prevoz 
1,5EUR/1km (DDV ni 
vključen) 

Kemično čiščenje Cena navedena v pogodbi Strošek kemičnega čiščenja + 
naša storitev v višini 
5EUR/prevoz (DDV ni 
vključen) 

*Dnevno čiščenje (ročno in 
strojno) 

Cena navedena v pogodbi 9EUR/1 uro dela + prevoz 
1,5EUR/1km (DDV ni 
vključen) 

**Tedensko čiščenje (ročno 
in strojno) 

Cena navedena v pogodbi 15EUR/1 uro dela + prevoz 
1,5EUR/1km (DDV ni 
vključen) 

*** Mesečno čiščenje (ročno 
in strojno) 

Cena navedena v pogodbi 25EUR/1 uro dela + prevoz 
1,5EUR/1km (DDV ni 
vključen) 

****Letno čiščenje (ročno in 
strojno) 

Cena navedena v pogodbi 35EUR/1 uro dela + prevoz 
1,5EUR/1km (DDV ni 
vključen) 

 



 

 

 

 

*To pomeni: 

- zračenje prostorov, 
- izpraznitev košev in pepelnikov in odnos smeti v kontejner, 
- pomivanje in brisanje posode 
- brisanje prostih delovnih površin, miz, 
- brisanje okenskih polic, 
- brisanje kljuk in prstnih odtisov na vratih, 
- brisanje prstnih odtisov z omar, pohištva, steklenih vitrin, vhodov, 
- čiščenje in dezinfekcija sanitarij, 
- nameščanje toaletnih brisac, WC papirja, mila, ki ga da na razpolago narocnik, 
- vlažno brisanje tal ali sesanje, 
- pometanje glavnega vhoda. 

** To pomeni storitev dnevnega čiščenja ter sledeče: 

- temeljito čiščenje prostih delovnih površin, miz, 
- brisanje telefonskih aparatov, računalnikov, namiznih svetil, 
- temeljito čiščenje vrat, 
- odstranjevanje pajčevin. 

*** To pomeni zg. navedene storitve ter sledeče: 

- temeljito čiščenje stenske keramike, WC zracnikov, 
- čiščenje radiatorjev, 
- čiščenje stolov, foteljev, kavčev 
- temeljito čiščenje omar, pohištva, 
- čiščenje košev za smeti, 
- brisanje vertikalnih površin na dosegu roke. 

**** To pomeni: 

- vse zg. navedene storitve + čiščenje stropnih luči 


