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Begunje na Gorenjskem, 6. 11. 2017 

 
 

CENIK STORITEV PBB  
(velja od 15. 11. 2017) 

 
Sprememba cenika storitev pralnice – tržna dejavnost 

 
Na podlagi Analize stroškovne učinkovitosti pralnice z dne 26. 7. 2017 ter Poročila o izkoriščenosti pralnih strojev z 
dne 4. 10. 2017, ki ju je izdelala Služba za kakovost in razvoj, smo ugotovili, da je potrebna optimizacija zapolnitve 
strojev pri posameznih pranjih. V opazovanem obdobju je bila povprečna izkoriščenost kapacitet posameznih pranj 
68 %. Da bi izboljšali učinkovitost pranja in znižali stroške na kilogram pranja predlagamo, da se za enoto mere za 
tržno dejavnost v pralnici določi polna kapaciteta najmanjšega stroja v pralnici, to je 12 kg, namesto dosedanjih 3 
kg. Cena na kilogram ostaja nespremenjena, to je 1,33 EUR. 
 
Izjemo predstavlja le pranje osebnega perila za hospitalizirane paciente, kjer enota mere ostane 3 kg. 
 
Nove enote mere veljajo od 15. 11. 2017 dalje. 
 
Svet zavoda je na 31. seji z dne 6. 11. 2017 sprejel naslednji sklep: 
 
Od 15. 11. 2017 dalje cene storitev pralnice PBB za zunanje odjemalce (tržna dejavnost) znašajo: 

PRALNICA   Cena brez DDV DDV Cena z DDV 
pranje, sušenje in likanje - belo perilo (razen likanja srajc in bluz) do 12 kg perila 13,12 EUR 22% 16,00 EUR 
pranje, sušenje in likanje - barvno perilo (razen likanja srajc in bluz) do 12 kg perila 13,12 EUR 22% 16,00 EUR 
likanje srajc in bluz (likamo samo v pralnici PBB oprane in posušene srajce in bluze) kos 0,41 EUR 22% 0,50 EUR 
pranje, sušenje in likanje - belo osebno perilo (razen likanja srajc in bluz) – za paciente v času hospitalizacije do 3 kg perila 3,28 EUR 22% 4,00 EUR 
pranje, sušenje in likanje - barvno osebno perilo (razen likanja srajc in bluz) – za paciente v času hospitalizacije do 3 kg perila 3,28 EUR 22% 4,00 EUR  
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