Ceniki
Dom upokojencev Nova Gorica
1. STANDARDNE STORITVE (cena na dan v EUR)
vrsta sobe

OSKRBA I.

OSKRBA II.

OSKRBA III a.

OSKRBA III b.

OSKRBA IV.

dvoposteljna soba standard

18,31

23,11

27,91

32,08

31,77

enoposteljna soba

20,13

24,93

29,73

33,90

33,59

tri posteljna soba

17,39

22,19

26,99

31,16

30,85

dodatek za balkon

0,46

0,46

0,46

0,46

0,46

2. DNEVNO VARSTVO (osem ur dnevno v EUR)
OSKRBA I.

12,82

OSKRBA II.

16,18

OSKRBA III a.

19,54

OSKRBA III b.

22,46

OSKRBA IV.

22,24

3. ZDRAVSTVENE STORITVE ZA TUJE DRŽAVLJANE (cena na dan v EUR)
nega
INSTITUCIONALNO VARSTVO

16,18

DNEVNO VARSTVO / 8 ur

19,54

Fizioterapevtske storitve za tuje državljane / na točko storitve, znašajo 1,91 EUR.

4. REZERVACIJA
Pri rezervaciji se stanovalcu od zneska njegove oskrbe, odbije strošek živil.
Strošek živil znaša dnevno 4,23 EUR.

5. OBRAČUN ODSOTNOSTI STANOVALCA ZA CELODNEVNO VARSTVO
Če je stanovalec svojo odsotnost najavil najmanj dva dni prej se mu strošek živil odšteje od njegove
oskrbe od prvega dne, če odsotnosti ni najavil, pa od drugega dne odsotnosti dalje. Strošek živil znaša
dnevno 4,23 EUR.

6. OBRAČUN ODSOTNOSTI STANOVALCA ZA DNEVNO VARSTVO
Znesek odbitka za odsotnost stanovalca v dnevnem varstvu znaša 2,96 EUR za dan odsotnosti.

CENIK DODATNIH STORITEV
Dodatek k obroku po želji

0,31

Obrok hrane v sobi ali na oddelku /oskrba I.

0,70

Enkratno umivanje nog / oskrba I. ali po naročilu

0,98

Pomoč pri obuvanju, sezuvanju / oskrba I.

0,31

Dodatno čiščenje sobe na željo stanovalca

5,32

Postiljanje postelje /oskrba I.

1,02

Čiščenje sobe pri preselitvi na željo stanovalca

10,64

Pomoč pri preselitvi na željo stanovalca

10,64

Pomoč pri kopanju / oskrba I. ali po naročilu

6,06

Pedikura

10,64

Striženje /oskrba I. ali po naročilu

6,00

Britje /oskrba I. ali po naročilu

2,09

Dodatne malice za diabetike / na dan

1,04

Intenzivno čiščenje in razkuževanje prostorov in pripomočkov /na dan

4,42

Dekolonizacija

8,76

Sondna prehrana / priprava in hranjenje po sondi

7,64

Nega 1x dnevno / oskrba I.

1,96

Pomoč pri oblačenju 1x dnevno /oskrba I.

0,98

Dodatna menjava plenic in dodatne plenice

0,59

Dodatna menjava vložkov in dodatni vložki

0,30

Čiščenje ortopedskih pripomočkov na uro / oskrba I.

8,36

Obuvanje zaščitnih nogavic / par

0,72

Povijanje nog

1,47

Prevoz v laboratorij bolnišnice Šempeter 10km
(30% cene neosvinčenega goriva in 1 ura spremstva po ceni 10,50 EUR brez DDV).
Spremstvo stanovalcev – 30% cene neosvinčenega goriva za km in ure spremstva po ceni
10,50 EUR brez DDV.

Rok plačila je do 8. v mesecu za pretekli mesec, v nasprotnem primeru si pridržujemo pravico ,da obračunamo zakonske
zamudne obresti.
Cene storitev so oblikovane skladno z določili Zakona o socialnem varstvu in Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS. št.: 87/06).
Cenik storitev je potrdil Svet Doma upokojencev Nova Gorica, dne 31.8.2017 in velja od 1.9.2017 dalje

							
Bojan Stante, direktor

Dom upokojencev Podsabotin
1. STANDARDNE STORITVE (cena na dan v EUR)
vrsta sobe

OSKRBA I.

OSKRBA II.

OSKRBA III a.

OSKRBA III b.

OSKRBA IV.

dvoposteljna soba standard

20,83

25,63

30,43

34,60

32,75

dvoposteljna soba z
balkonom, sanitarijami
in kopalnico

23,02

27,82

32,62

36,79

34,94

enoposteljna soba z
balkonom, sanitarijami
in kopalnico

25,51

30,31

35,11

39,28

37,43

2. ZDRAVSTVENE STORITVE ZA TUJE DRŽAVLJANE (cena na dan v EUR)
nega
INSTITUCIONALNO VARSTVO

14,03

DNEVNO VARSTVO / 8 ur

7,77

Fizioterapevtske storitve za tuje državljane / na točko storitve, znašajo 1,91 EUR.

3. REZERVACIJA
Pri rezervaciji se stanovalcu od zneska njegove oskrbe, odbije strošek živil.
Strošek živil znaša dnevno 4,23 EUR.

4. OBRAČUN ODSOTNOSTI STANOVALCA ZA CELODNEVNO VARSTVO
Če je stanovalec svojo odsotnost najavil najmanj dva dni prej se mu strošek živil odšteje od njegove oskrbe od prvega
dne, če odsotnosti ni najavil, pa od drugega dne odsotnosti dalje. Strošek živil znaša dnevno 4,23 EUR.

5. OBRAČUN ODSOTNOSTI STANOVALCA ZA DNEVNO VARSTVO
Znesek odbitka za odsotnost stanovalca v dnevnem varstvu znaša 2,96 EUR za dan odsotnosti.

CENIK DODATNIH STORITEV
Dodatek k obroku po želji

0,31

Obrok hrane v sobi ali na oddelku /oskrba I.

0,70

Enkratno umivanje nog / oskrba I. ali po naročilu

0,98

Pomoč pri obuvanju, sezuvanju / oskrba I.

0,31

Dodatno čiščenje sobe na željo stanovalca

5,32

Postiljanje postelje /oskrba I.

1,02

Čiščenje sobe pri preselitvi na željo stanovalca

10,64

Pomoč pri preselitvi na željo stanovalca

10,64

Pomoč pri kopanju / oskrba I. ali po naročilu

6,06

Pedikura

10,64

Striženje /oskrba I. ali po naročilu

6,00

Britje /oskrba I. ali po naročilu

2,09

Dodatne malice za diabetike / na dan

1,04

Intenzivno čiščenje in razkuževanje prostorov in pripomočkov /na dan

4,42

Dekolonizacija

8,76

Sondna prehrana / priprava in hranjenje po sondi

7,64

Nega 1x dnevno / oskrba I.

1,96

Pomoč pri oblačenju 1x dnevno /oskrba I.

0,98

Dodatna menjava plenic in dodatne plenice

0,59

Dodatna menjava vložkov in dodatni vložki

0,30

Čiščenje ortopedskih pripomočkov na uro / oskrba I.

8,36

Obuvanje zaščitnih nogavic / par

0,72

Povijanje nog

1,47

Prevoz v laboratorij bolnišnice Šempeter 10km
(30% cene neosvinčenega goriva in 1 ura spremstva po ceni 10,50 EUR brez DDV).
Spremstvo stanovalcev – 30% cene neosvinčenega goriva za km in ure spremstva po ceni
10,50 EUR brez DDV.

Rok plačila je do 8. v mesecu za pretekli mesec, v nasprotnem primeru si pridržujemo pravico ,da obračunamo zakonske
zamudne obresti.
Cene storitev so oblikovane skladno z določili Zakona o socialnem varstvu in Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS. št.: 87/06).
Cenik storitev je potrdil Svet Doma upokojencev Nova Gorica, dne 31.8.2017 in velja od 1.9.2017 dalje

							
Bojan Stante, direktor

Center za pomoč na domu
NOVA GORICA

BRDA

KANAL

MIRENKOSTANJEVICA

RENČEVOGRSKO

ŠEMPETERVRTOJBA

cena - delavnik

3,90

5,11

3,80

4,00

3,85

3,10

cena - nedelja

5,01

5,11

―

5,60

―

4,34

cena - praznik

5,29

5,11

―

6,00

―

4,65

Vse cene so podane v EUR. Skladno s 6. točko 1. odstavka 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost so socialno varstvene
storitve oproščene plačila DDV.
Cena velja za uro dela socialne oskrbovalke.

