Neveljska pot 26
1240 Kamnik
Datum: 1. 3. 2020
Številka: 201-0006/2020
ZADEVA: CENIK STORITEV V DOMU STAREJŠIH OBČANOV KAMNIK
OD 1. 3. 2020 DALJE
Cene storitev se oblikujejo na osnovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
(Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo, 69/05 – odl. US in 21/06 – odl. US) in sklepa Sveta
Doma starejših občanov Kamnik.
Cene storitve oskrbe II, III.a. in III.b pa se določi tako, da se cena storitve oskrbe I poviša za višino dodatka za
pomoč in postrežbo v skladu s predpisi s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja (oskrba II =
oskrba I + 4,92 eur, oskrba III a = oskrba I +9,84 eur, oskrba III b = oskrba I + 14,10 eur).

VRSTA STORITEV

CENA / DAN

MESEČNO
(za 30 dni)

STANDARDNE STORITVE (standardni bivalni prostor – dvoposteljna soba s souporabo
sanitarij)
OSKRBA I (za stanovalce, ki zaradi starosti ali drugih razlogov, ki spremljajo starost, niso sposobni
za popolnoma samostojno življenje in potrebujejo manjši obseg neposredne osebne pomoči)
Dvoposteljna soba

19,89 eur

596,70 eur

OSKRBA II (za stanovalce z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki potrebujejo večji obseg
neposredne osebne pomoči)
Dvoposteljna soba

24,81 eur

744,30 eur

OSKRBA III a (za stanovalce z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi
težavami, ki v celoti potrebujejo neposredno osebno pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb)
Dvoposteljna soba

29,73 eur

891,90 eur

OSKRBA III b (za stanovalce z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi
težavami, ki v celoti potrebujejo neposredno osebno pomoč - za najtežje prizadete osebe)
Dvoposteljna soba

33,99 eur

1.019,70 eur

OSKRBA IV (za stanovalce, z zahtevnejšimi dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki zaradi
starostne demence ali sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno osebno pomoč in nadzor)
Dvoposteljna soba

32,93 eur

987,90 eur

STANDARDNE STORITVE (standardni bivalni prostor – enoposteljna s souporabo sanitarij
oziroma kopalnice)
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OSKRBA I (za stanovalce, ki zaradi starosti ali drugih razlogov, ki spremljajo starost, niso sposobni
za popolnoma samostojno življenje in potrebujejo manjši obseg neposredne osebne pomoči)
Enoposteljna soba s souporabo sanitarij oziroma
kopalnice

21,88eur

656,40 eur

OSKRBA II (za stanovalce z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki potrebujejo večji
obseg neposredne osebne pomoči)
Enoposteljna soba s souporabo sanitarij oziroma
kopalnice

26,80 eur

804,00 eur

OSKRBA III a (za stanovalce z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi
težavami, ki v celoti potrebujejo neposredno osebno pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb)
Enoposteljna soba s souporabo sanitarij oziroma
kopalnice

31,72 eur

951,60 eur

OSKRBA III b (za stanovalce z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi
težavami, ki v celoti potrebujejo neposredno osebno pomoč, za najtežje prizadete osebe)
Enoposteljna soba s souporabo sanitarij oziroma
koplanice

35,98 eur

1.079,40 eur

OSKRBA IV (za stanovalce, z zahtevnejšimi dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki zaradi
starostne demence ali sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno osebno pomoč in nadzor)
Enoposteljna soba s souporabo sanitarij oziroma
kopalnice

34,92 eur

1.047,60 eur

NADSTANDARDNE STORITVE (nadstandardni bivalni prostor) za katere se doplača:
Enoposteljna soba z lastno kopalnico

1,99 eur

59,70 eur

Dvoposteljna soba z lastno kopalnico

0,99 eur

29,70 eur

Enoposteljna z lastnimi sanitarijami

0,99 eur

29,70 eur

Balkon pri enoposteljni sobi

0,99 eur

29,70 eur

Balkon pri dvoposteljni sobi

0,49 eur

14,70 eur

PODSTANDARDNE STORITVE (podstandardni bivalni prostor) za katere se cena zniža za:
Triposteljna soba

0,99 eur
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29,70 eur

Štiriposteljna soba

1,97 eur

59,10 eur

Pomožna soba brez sanitarij

0,99 eur

29,70 eur

OBRAČUN ODSOTNOSTI STANOVALCA
Če je stanovalec svojo odsotnost najavil najmanj 2 dni prej, se mu strošek živil odšteje od njegove
oskrbe od prvega dne, če odsotnosti ni najavil, pa po drugem dnevu odsotnosti dalje. Strošek živil
znaša 3,27 eur dnevno.
DIETE (po odredbi zdravnika)
Dodatek za sladkorno dieto (na dan)

0,95 eur

28,50 eur

Dodatek za ostale diete (na dan)

0,66 eur

19,80 eur

Dodatek za brezglutensko dieto (na dan, Žito)

1,50 eur

45,00 eur

Dodatek za brezglutensko dieto (na dan, Schar)

2,10 eur

63,00 eur

REZERVACIJA NA DAN
(od oskrbe I se odšteje strošek živil – 3,27 eur dnevno)
Enoposteljna soba z lastno kopalnico

20,60 eur

Enoposteljna soba - z lastnimi sanitarijami

19,60 eur

Enoposteljna soba - s skupnimi sanitarijami oziroma

18,61 eur

kopalnico
Dvoposteljna soba z lastno kopalnico

17,61 eur

Dvoposteljna soba

16,62 eur

Triposteljna soba

15,63 eur

Štiriposteljna soba

14,65 eur

Pomožna soba

15,63 eur

Rezervacija se zaračunava:


za rezervacijo pred vselitvijo v dom v skladu z dogovorom o vrsti, obsegu in trajanju
storitve.

Rok plačila je do 12. v mesecu za pretekli mesec, v nasprotnem primeru si pridržujemo pravico, da
obračunamo zamudne obresti po zakonu.
Cene osnovne oskrbe je svet doma potrdil na svoji 15. korespondenčni seji dne 27. 2. 2020 in veljajo
od 1. 3. 2020 dalje.
V skladu s 6. točko 1. odstavka 42. člena Zakona o davku na dodatno vrednost so socialnovarstvene
storitve oproščene plačila davka na dodano vrednost.
DIREKTORICA
Maja Gradišek
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