C E N I K S T O R I T E V O S K R B E od 1.9.2017 dalje
Cene oskrbe I in oskrbe IV sta z veljavnostjo 1.9.2017 višji zaradi povišanja izhodiščnih plačnih razredov in s tem višjih stroškov dela
na podlagi sklenjenega dogovora med vlado in sindikati od julija 2017 dalje.
Cene oskrb II, III/A in III/B so usklajene z objavljeno višino dodatka za pomoč in postrežbo z veljavnostjo 1.1.2013.

Vrsta storitve

cena v EUR
na dan

STANDARDNE STORITVE (oskrba v dvoposteljni sobi s souporabo sanitarij)
OSKRBA I
OSKRBA II
(oskrba I + 4,80€)
OSKRBA III/A (oskrba I + 9,60€)
OSKRBA III/B (oskrba I + 13,77€)
OSKRBA IV

18,09
22,89
27,69
31,86
32,22

doplačilo za enoposteljno sobo

1,81

NADSTANDARDNE STORITVE
doplačilo za lastne sanitarije v enoposteljni sobi

0,90

doplačilo za lastne sanitarije v dvoposteljni sobi

0,72

doplačilo za lastno kopalnico v enoposteljni sobi

1,81

doplačilo za lastno kopalnico v dvoposteljni sobi

1,45

doplačilo za garsonjero

5,43

Odsotnost (cena nudene oskrbe zmanjšana za strošek živil)

-3,17

Rezervacija (cena oskrbe I zmanjšana za strošek živil)*

14,92

DNEVNO VARSTVO (v višini 70 % cene nudene oskrbe)

do 8 ur/dan

OSKRBA I
OSKRBA II
OSKRBA III/A
OSKRBA III/B
OSKRBA IV

nadaljnja ura

12,66
16,02
19,38
22,30
22,55

Strošek opominjanja

2,09

* Doplačila za nadstandarne storitve so izkazana in zaračunana posebej.

Pri uskladitvi cen oskrbe so bile upoštevane določbe Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
(Ul RS,št.87/2006 s spremembami in dopolnitvami) glede izrednega dviga stroškov dela nastalih po zadnji uskladitvi elementov cene, kot jih
določa izdani Sklep o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe starejše
od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše,
ki ga je možno upoštevati v cenah storitev (Ul RS,št. 4/2017) ter Sklepa o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo (Ul RS, št.9/2013).
Za čas odsotnosti, ko je stanovalec napoten na bolnišnično ali zdraviliško zdravljenje ali je odsoten iz drugih razlogov,
se cena nudene oskrbe s prvim dnem zniža za stroške živil, če je bila odsotnost najavljena najmanj dva dni prej.
Če odsotnost ni bila najavljena, pa od drugega dne dalje. V primeru odsotnosti zaradi nujnega zdravljenja se upošteva,
kot da je bila odsotnost najavljena.
Socialnovarstvene storitve so v skladu s 6.točko prvega odstavka 42.člena ZDDV-1 oproščene plačila DDV.

Mag. Zvonka Hočevar
Direktorica

Cene oskrbe I in IV so bile potrjene na 11. redni seji Sveta Doma upokojencev Kranj dne 30.8.2017 in veljajo od 1.9.2017 dalje.
Cene oskrbe II, III/A in III/B so usklajene z zakonsko določenim zneskom dodatka za pomoč in postrežbo.

1,58
2,00
2,42
2,79
2,82

