
DODATNE STORITVE PRI VZDRŽEVANJU SOBE CENA

dodatno čiščenje sobe in sanitarij                                         8,00 € 

menjava posteljnega perila                                         2,50 € 

odnašanje in prinašanje perila v sobo (1 storitev)                                         0,50 € 

odprava namerno povzročene škode  vrednost računa 

postiljanje postelje v oskrbi I (1 krat)                                         0,90 € 

pospravljanje osebnih stvari stanovalca po odhodu                                       40,00 € 

prinos obroka na oddelek za stanovalce v I.oskrbi (1 obrok)                                         1,10 € 

priprava in serviranje napitka ali pomoč pri pitju/na dan                                         0,50 € 

storitve vzdrževalca brez materiala - 1 ura                                       13,00 € 

ureditev sobe po odhodu                                       29,00 € 

DIETNA PREHRANA CENA

sladkorna dieta                                         0,70 € 

želodčna, žolčna in neslana dieta                                         0,50 € 

dieta pasirana, mleta, miksana in ostala                                         0,40 € 

vegeterijanska prehrana                                         3,00 € 

napitki beljakovinski ali energijski  vrednost računa 

OSEBNA HIGIENA CENA

britje za stanovalce v I.oskrbi                                         3,00 € 

kopanje za stanovalce v I.oskrbi                                         7,50 € 

pedikura - klasična                                       20,00 € 

pedikura - medicinska                                       25,00 € 

pomoč pri kopanju za stanovalce v I.oskrbi                                         4,50 € 

pomoč pri umivanju zob in ustne votiline                                         1,00 € 

pomoč pri uporabi in menjavi inkontinenčnih pripomočkov                                         1,00 € 

zdravila po receptu osebnega zdravnika vrednost računa

striženje nohtov na rokah za stanovalce v I.oskrbi                                         2,00 € 

striženje nohtov na nogah za stanovalce v I.oskrbi                                         3,00 € 

OSEBNA POMOČ CENA

pomoč pri oblaženju in slačenju                                         3,00 € 

povijanje nog ali obuvanje kompresorskih nogavic                                         2,00 € 

odzivanje na nenujni klic                                         1,50 € 

PRIPOMOČKI CENA

čiščenje manjših tehničnih pripomočkov - 1 kos                                         4,00 € 

čiščenje večjih tehničnih pripomočkov - 1 kos                                         8,00 € 

dvig in dostava teh. pripomočka (na zahtevo stanovalca ali poob.)                                       50,00 € 

uporaba rolatorja za stanovalce v I.oskrbi - mesečno                                         5,00 € 

uporaba invalidskega vozička za stanovalce v I.oskrbi - dnevno                                         1,00 € 

DODATNA OPREMA CENA

priključitev telefona v sobo                                       37,56 € 

mesečna naročnina za digitalni priključek                                         8,50 € 

mesečna naročnina za analogni priključek                                         6,70 € 

mesečna naročnina za digitalni TV paket                                       13,50 € 

uporaba hladilnika (mesečno)                                         5,50 € 

DRUGE STORITVE CENA

selitev v drugo sobo na lastno željo                                       50,00 € 

storitve šivilje - 1 ura                                         9,50 € 

naknadno označevanje perila/kos                                         0,20 € 

izguba ključa                                       25,00 € 

prevozi s službenim vozilom (na km)                                         0,70 € 

spremstvo - 1 ura                                         9,00 € 

izdaja računovodskega potrdila                                       11,00 € 

Cene so obračunane z DDV-jem.

Cenik je potrdil Svet doma dne 21.12.2022 in se začne uporabljati s 01.01.2023.

mag. Milena Končina

direktorica

CENIK DODATNIH STORITEV ZA UPORABNIKE


