Fizioterapevtske storitve
V okviru fizioterapije tudi zunanjim uporabnikom
nudimo razgibavanje, elektrostimulacijo, masaže
ter ostale fizioterapevtske storitve.
Za informacije se obrnite na domska
fizioterapevta: Janez Homar, Pavle
Alandžak;tel:. 01/839-15-18, fizioterapija@dsokamnik.si.
Cenik:
Skupinske vaje (30 min)
Individualne vaje –aktivne(30 min)
Razgibavanje sklepa in vaje ( 30 min)
Učenje hoje
Tens (30min), laser, ultrazvok,
interferenčni tokovi (1 storitev)
Ročna masaža (20 min)
Refleksna masaža (40 min)
Limfna drenaža (30 min)
Masažni stol –masaža hrbta (15 min)

4,00 eur
14,00 eur
10,00 eur
6,00 eur
8,00 eur
20,00 eur
30,00 eur
20,00 eur
2,40 eur

Dnevno varstvo
Namenjeno je varstvu starejših občanov, ki še ne
potrebujejo celodnevne oskrbe in potrebujejo le
pomoč, nadzor ali organizirano obliko bivanja za
določeno število ur dnevno.
Izvaja se ob delovnikih od 6.30 - 17.00 ure.
Obrazci za sprejem v dnevno varstvo so isti kot za
sprejem v dom, na voljo pa so pri socialni delavki
doma, v recepciji ter na spletni strani doma:
www.dso-kamnik.si.
Informacije dobite pri socialni delavki doma, tel.:
01/839-15-18; sabina.ravnikar@dso-kamnik.si in
lidija.knavs@dso-kamnik.si.

Cenik:
Oskrba I (na uro)
Oskrba II (na uro)
Oskrba IIIa (na uro)
Oskrba III b (na uro)
Oskrba IV (na uro)

1,65 eur
2,08 eur
2,50 eur
2,86 eur
2,71 eur

Storitve za stanovalce v oskrbovanih
stanovanjih
Uporabnikom nudimo osnovno in socialno oskrbo
(pomoč pri čiščenju, pranju in likanju perila,
pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, in
izvajanju dnevnih opravil, pomoč pri ohranjanju
socialnih stikov,…).
Cenik:
Svetovanje pri negi nepokretnega
bolnika (1 ura)
17,00 eur
Izvajanje osnovne in socialne oskrbe
(1 ura) pon.- sob.
9,00 eur
Izvajanje osnovne in socialne oskrbe
(1 ura) ned. in prazniki
12,00 eur
*(za posamezen obisk se zaračuna minimalno 0,5
ure)

Neveljska pot 26
1240 Kamnik
Tel: 01/839-15-18
01/839-15-06
Fax: 01/839-13-26
spletna stran: www.dso-kamnik.si
e-naslov: dom-kamnik1@siol.net

Prehrana in razvoz kosil
Možnost prehrane v domski jedilnici ter razvoz
kosil na dom uporabnikom iz občine Kamnik in
Komenda zagotavljamo vse dni v letu (tudi ob
nedeljah in praznikih).
Informacije in naročilo kosila na dom: tajništvo
doma, kontaktna oseba Sonja Pristovnik; tel:
01/831-76-16; sonja.pristovnik@dso-kamnik.si.
Naročila sprejemamo med delovniki od 7.-13.
ure. Morebitne spremembe (odjava kosila,
sprememba diete,…) lahko sporočite v tajništvo
ali v recepcijo na tel.: 01/839-15-18, do 8. ure
zjutraj.
Ob naročilu se z uporabnikom ali plačnikom
sklene Dogovor, v katerem se opredeli vrsto
prehrane (navadna ali dietna), plačnika in način
plačila. Za sklenitev dogovora je potrebno
navesti EMŠO in davčno številko plačnika ter tel.
številko. Plačilo je možno po položnici ali preko
trajnega naloga, plačuje pa se za pretekli mesec.
Cenik:
KOSILA, MALICE, VEČERJA
Kosilo – navadno
4,60 eur
Kosilo – sladkorna dieta
5,40 eur
Kosilo – ostale diete
4,95 eur
Malica
3,61 eur
Zajtrk
0,90 eur
Večerja
2,25 eur
STROŠKI RAZVOZA KOSIL IN UPORABE
TERMOS POSODE
Za občino Kamnik do 10 km
1,65 eur
Za občino Kamnik nad 10 km
2,20 eur
Za občino Komenda do 10 km
1,15 eur
Za občino Komenda nad 10 km
1,45 eur
Za oskrbovana stanovanja
1,05 eur
Uporaba termos posode na dan
0,60 eur

Če se na isti naslov dostavljata dve kosili, se za
drugo kosilo računa polovična cena prevoza.
Uničena posoda s strani uporabnika se zaračuna
po nabavni ceni posode.

Kopanje
Nudimo možnost kopanja oz. pomoč pri kopanju v
kopalnici, ki je prilagojena tudi kopanju težko
pokretnih oseb s pomočjo sodobnih pripomočkov.
Informacije in predhodna prijava pri namestnici
direktorice za področje ZNO, Marjeti Kotnik;
tel.: 01/839-15-18, marjeta.kotnik@dsokamnik.si.
Cena kopanja:

10,00 eur

Izposoja ortopedskih pripomočkov
Zunanjim uporabnikom nudimo izposojo bolniške
postelje, sobnega stranišča in bergel.
Informacije so na voljo pri namestnici direktorice
za področje ZNO, Marjeti Kotnik; tel.: 01/83915-18, marjeta.kotnik@dso-kamnik.si.
4,50 eur
5,25 eur
Cenik:
eur (na dan)
Izposoja bolniške4,85
postelje
0,90 eur
3,91
eur
Izposoja sobnega stranišča (na dan) 0,21 eur
2,20 eur
Izposoja invalidskega
vozička
0,25 eur
0,85 eur

Storitve pralnice in šivalnice
Za zunanje uporabnike peremo in likamo osebno
1,60
ter posteljno perilo
ineur
brisače.
2,10
eur kot so menjava
Nudimo storitve v šivalnici,
1,10 eur
zadrge, krpanje perila,
krajšanje hlač, krila in
1,40 eur
podobno…
Informacije so na voljo v recepciji ali pralnici
0,85 eur
doma; tel.: 01/839-15-18.

Cenik:
PRANJE PERILA:
Odeja volnena oz. sintetična-enojna
Odeja volnena oz. sintetična-dvojna
Prešita odeja –enojna
Prešita odeja-dvojna
Vzglavnik
Majice-kratek rokav
Hlače (delovne)
Pranje moške srajce
Pranje perila za kg
STORITVE V ŠIVALNICI
Krpanje perila (1 ura)
Menjava zadrge hlač ali krila
Krajšanje hlač ali krila

4,00 eur
8,00 eur
4,00 eur
8,00 eur
3,50 eur
0,80 eur
1,80 eur
2,50 eur
2,80 eur
10,00 eur
3,00 eur
3,00 eur

Frizerske storitve
Frizerske storitve 2x tedensko nudi zunanji
izvajalec. Informacije in prijava v recepciji doma,
tel.: 01/839-15-18 ali neposredno pri frizerki na
tel.: 031/345-361
Plačilo se opravi neposredno pri izvajalcu v
skladu z njegovim cenikom.

