CENIK DODATNIH STORITEV
DOM STAREJŠIH OBČANOV FUŽINE
Nove Fužine 40
1000 LJUBLJANA
Štev: 409-1-4/2010

CENIK DODATNIH STORITEV
I.

DOPLAČILA ZA DIETNO IN POSEBEJ PRIPRAVLJENO HRANO
-

navadna mleta, miksana hrana
hrana po sondi
sladkorna dieta
sladkorna pasirana, mleta, miksana hrana
sladkorna dieta po sondi
ostala dieta (želodčna, žolčna, neslana, ledvična,hiperalergijska)
ostala dieta, pasirana, mleta miksana
ostala dieta po sondi
dodatek prehransko polne visokokalorične hrane
posebni obrok hrane na željo stanovalca
dodatna malica

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

0,70
0,80
1,00
1,60
1,70
0,70
1,30
1,40
1,80
2,00
0,30

II.

DODATNE STORITVE
- spremstvo z bolničarko (1 ura)
€ 5,50
- spremstvo z medicinsko sestro (1 ura)
€ 7,40
- postrežba obroka v sobo na željo stanovalca v oskrbi I.
€ 1,40
- menjava inkontinenčnih pripomočkov – hlačna predloga, vložek (1 krat)
€ 0,50
- dodatno kopanje s pomočjo strokovnega osebja
€ 6,00
- delna nega ali britje v oskrbi I. ( 1 krat)
€ 1,50
- dodatno prestiljanje postelje na željo stanovalca v oskrbi I ali oskrbi II
€ 1,40
- dodatno mokro čiščenje sobe stanovalca ( 0,50 ure)
€ 2,70
- stroški energije za uporabo lastnega hladilnika in lastnih pripomočkov za
uravnavanje temperature zraka v sobi (hlajenje, vlaženje, dodatno gretje
€ 0,20
( za posamezni pripomoček na dan)
- telefon (naročnina in pogovori po računu operaterja)
€ 0,50
- naročnina za kabelsko TV v sobi ( po ceniku operaterja)
€ 6,50
- selitev v drugo sobo na lastno željo (1 krat)
€ 30,00

III.

DODATNI INKONTINENČNI MATERIAL
- dodatni inkontinenčni pripomoček

Cena po ceniku dobavitelja

Cene so oblikovane na podlagi 28. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list št. 87/06,127/06, 8/07,51/08, 5/09).
V skladu z 6. točko 42. člena Zakona o DDV, (Uradni list št. 117/06, 33/09 in 85/09) DDV ni
obračunan.
Cene je potrdil Svet Doma starejših občanov Fužine, dne 13.12..2010 in veljajo od 1. januarja
2011 dalje.
Bojanka Genorio
direktorica

