Neveljska pot 26
1240 Kamnik
Datum: 1. 12. 2018
Številka:202-0002/2018
ZADEVA: CENIK DODATNIH STORITEV, DODATNIH STROŠKOV PREHRANE IN
OSTALIH DODATNIH STROŠKOV V DOMU STAREJŠIH OBČANOV KAMNIK OD 1. 12.
2018 DALJE
Cene se oblikujejo na osnovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitev (Ur. l. RS. Št.: 87/06 in naslednji) in sklepa Sveta Doma starejših občanov Kamnik.
DODATNE STORITVE
•

prinos hrane v sobo (za posamezni obrok)

1,17 eur

•

prinos napitkov v sobo (za posamezni obrok)

0,44 eur

•

mokro čiščenje bivalnega dela sobe (več kot 2x tedensko)
-

dvoposteljna soba

1,10 eur

-

enoposteljna soba

1,80 eur

•

menjava posteljnega perila (več kot 1x na 14 dni)

4,70 eur

•

ureditev postelje (postiljanje)

0,55 eur

•

ureditev postelje z zamenjavo prečne rjuhe

1,34 eur

•

pomoč pri kopanju

5,20 eur

•

britje

4,10 eur

•

delna pomoč pri oblačenju ali slačenju

0,80 eur

•

enkrat dnevna pomoč pri osebni higieni

1,23 eur

(Umivanje obraza ali drugih delov telesa)
Zgoraj navedene storitve se nudijo stanovalcem, ki so razvrščeni v oskrbo I.
•

Dodatno mokro čiščenje bivalnega dela sobe (več kot 1 x na dan)
-

dvoposteljna soba

1,10 eur

-

enoposteljna soba

1,80 eur

Zgoraj navedene dodatne storitve se nudijo v večjem obsegu kot je določeno v predpisanih
standardih in normativih in niso zajete v vrsto oskrbe, v katero je stanovalec razvrščen.

•

spremstvo na preglede v ZD in bolnišnico (na uro)

11,00 eur

DODATNI STROŠKI PREHRANE (na željo stanovalca ali njegovega zakonitega zastopnika)
•

dodatek za sladkorno dieto (na dan)

0,95 eur

•

dodatek za ostale diete (na dan)

0,66 eur

•

dodatek za hrano po sondi – navaden pripravek (na dan)

2,33 eur nabavna cena

(nabavna cena že pripravljenega pripravka za hrano po sondi)

•

dodatek za hrano po sondi – diabetični pripravek (na dan)

3,25 eur nabavna cena

(nabavna cena že pripravljenega pripravka za hrano po sondi)

•

sprememba posamezne jedi v obstoječem jedilniku (juha

1,40 eur

ali priloga ali meso ali solata, glede na možnosti priprave
v kuhinji)
•

turška kava (pripravljena v kuhinji)

0,45 eur

•

turška kava smetano (pripravljena v kuhinji)

0,65 eur

OSTALI DODATNI STROŠKI
•

selitev stanovalca v drugo sobo na njegovo željo

22,00 eur

•

pogrebni stroški (oblačenje pokojnika)

25,00 eur

•

pospravljanje stvari umrlega

11,00 eur

•

aplikacija mazil na del telesa na željo stanovalca 1xdan

2,70 eur

•

aplikacija mazil na celo telo na željo stanovalca 1xdan

3,50 eur

•

aplikacija

zdravilnih

sredstev

na

željo

stanovalca

2,70 eur

(prehranska dopolnil in ostalega kar ni predpisano s
strani zdravnika)
•

priklop različnih električnih aparatov v sobi (TV, hladilnik,
računalnik, električni

0,15 eur

invalidski voziček…) na dan za

vsak aparat posebej
Rok plačila je do 12. v mesecu za pretekli mesec, v nasprotnem primeru zaračunavamo
zamudne obresti po zakonu.
V skladu s 6. točko 1. odstavka 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost so
socialnovarstvene storitve oproščene plačila davka na dodano vrednost.

Cenik je sprejel svet doma na svoji 5. redni seji dne 28. 11. 2018 in velja od 1. 12. 2018
dalje.
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