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                             CENIK    
                                  SOCIALNOVARSTVENIH STORITEV
                                      z veljavnostjo od 1. 3. 2018 dalje

I. STORITVE INSTITUCIONALNEGA VARSTVA STAREJŠIH
vrsta storitve enota cena dodatka cena v EUR

1 OSKRBA I  V EUR

1.1. standardna oskrba v dvoposteljni sobi s souporabo sanitarij dan 18,37

1.2. standardna oskrba v enoposteljni sobi s souporabo sanitarij dan 1,84            20,21

2 OSKRBA II  
(standardna dvoposteljna soba z manjšim obsegom neposredne 

osebne pomoči) dan 4,80            23,17

zadnja sprememba dodatka (1.1.2013) v višini  146,06 €  

3 OSKRBA III   

3.1.

(standardna dvoposteljna soba s stalno neposredno osebno 

pomočjo v celoti) dan 9,60            27,97

zadnja sprememba dodatka (1.1.2013) v višini  292,11 €

3.2.

(standardna dvoposteljna soba s stalno povečano neposredno 

osebno pomočjo v celoti) dan 13,77          32,14

zadnja sprememba dodatka (1.1.2013) v višini 418,88 €  

4 OSKRBA IV

za oskrbo dementnih oseb dan 31,06

5 NADSTANDARDNE STORITVE  

5.1. dodatek za lastne sanitarije (WC školjka in umivalnik) dan 0,92            *

5.2. dodatek za lastno kopalnico (WC in tuš ali kad) dan 1,84            *

5.3. dodatek za balkon ali teraso v enoposteljni sobi dan 0,92            *

dodatek za balkon ali teraso v dvoposteljni sobi dan 0,46            

5.4. dodatek za apartma ali garsonjero dan 5,51            

5.5.

dodatek za sobo, ki je 20%večja od predpisanih standardov in 

normativov) dan 0,92            *

* cene dodatkov so določene za 1-posteljno sobo; pri 2-posteljni sobi se dodatek razdeli.

6 PODSTANDARDNE STORITVE  

6.1. odbitek za tro posteljne sobe dan 0,92 -           

6.2. odbitek za štiri in več posteljno sobo dan 1,84 -           

6.3.

odbitek za sobo, ki je več kot 20% manjša od predpisanih 

standardov in normativov dan 0,92 -            

7 REZERVACIJE  

7.1. odbitek za odsotnost dan -3,50

8 DNEVNO VARSTVO (8 ur dnevno)      *  

8.1. 70% cene oskrbe I dan 12,86

8.2. 70% cene oskrbe II dan 16,22

8.3. 70% cene oskrbe III dan 19,58

8.4. 70% cene oskrbe III povečana dan 22,50

* če se storitev izvaja več ali manj kot 8 ur dnevno, se cena sorazmerno zviša ali zniža.

9 DODATNE STORITVE K OSKRBI
9.1. dietna prehrana I: sladkorna, sondna dan 1,86                    

9.2. dietna prehrana II: ostala dieta, pasirana dan 1,48                    

9.3. spremstvo bolniške strežnice ura 5,38                    

9.4. spremstvo bolničarke ura 7,63                    

9.5. spremstvo srednje med.sestre ura 10,92                  



vrsta storitve enota cena dodatka cena v EUR

 V EUR

9.6. postrežba v sobo obrok 1,02                    

9.7. dodatno čiščenje sobe dan 1,71                    

9.8. pogostejša menjava posteljnine dan 1,71                    

9.9. pogostejša menjava brisač dan 1,18                    

9.10. pogostejše pranje osebnega perila dan 1,18                    

9.11. pomoč pri oblačenju dan 1,48                    

9.12. dodatno kopanje ali umivanje dan 5,38                    

9.13. dodatno britje ali striženje dan 2,06                    

9.14. dodatno delo hišnika ura 7,13                    

9.15. dodatno delo šivilje ura 7,56                    

9.16. pomoč pri uporabi in menjavi inkontinenčnih pripomočkov dan 1,15                    

 
Cene standardnih,nadstandardnih in podstandardnih storitev oskrbe I so oblikovane v skladu s Pravilnikom o

metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Ur.list RS, št. 87/06.127/06,8/07,51/08,5/09, 6/12) in 

Sklepom o določitvi standardov stroškov oslrbe institucionalnega varstva starejših za leto 2018 (Ur.list RS, št. 7/18).

Cena standardne oskrbe II in III se določi tako, da se cena standardne oskrbe I poveča za višino dodatka za pomoč in postrežbo

ki je določen s Sklepom o usklajenih višinah trnsferjev (Ur.list RS, št. 9/13) skladno s 3. členom pravilnika o spremembah

pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Ur.list RS, št. 51/08).

Cene dodatnih storitev oskrbe, ki niso predmet standardnega obsega posamezne kategorije oskrbe, se določijo v skladu s

28. členom zgoraj navedenega pravilnika, sprejema in usklajuje pa jih svet zavoda.

Usklajevanje cen po tem ceniku se izvaja na način, ki ga določajo 40.,41. in 42. člen pravilnika in sicer praviloma enkrat

letno glede na letne rasti, ki jih je objavil minister pristojen za socialno varstvo (Ur.list RS, št. 7/18). 

Svet zavoda je cenik socianovarstvenih storitev potrdil na 6.redni seji dne 26.2.2018 z veljavnostjo od 1.3.2018.

Storitve po tem ceniku se izvajajo na podlagi 11. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur.list RS, št. 54/92, 41/99), zato se 

promet teh storitev v skladu s 6. točko 42. člena  Zakona o davku na dodano vrednost, ZDDV-1 (Ur.list RS, št. 117/06,52/07,

33/09,85/09) šteje za dejavnost opravičeno DDV.

Fakturiranje opravljenih storitev se izvaja enkrat mesečno na zadnji dan v mesecu. Rok plačila je do 15. v naslednjem 

mesecu, razen za občinske proračune, za katere veljajo določila Zakona o izvrševanju proračuna R Slovenije. Za neplačane

obveznosti in za zamujena plačila si pridržujemo pravico računanja zakonskih zamudnih obresti.

II SOCIALNOVARSTVENA STORITEV POMOČ DRUŽINI NA DOMU

vrsta storitve enota stara cena cena v EUR

1 pomoč na domu ob delavnikih ura 6,49            6,85

2 pomoč na domu ob nedeljah ura 8,36            8,72

3 pomoč na domu ob praznikih ura 8,41            8,77

Svet zavoda je cene socianovarstvenih storitev Pomoč družini na domu potrdil na 6. redni seji dne ___________. 

Nove cene se začnejo uporabnikom zaračunavati po prejemu soglasja Občinskega sveta Občine Trbovlje.

Datum: 14.2.2018 DANICA HREN, l.r.; univ.dipl.soc.del.

                Direktorica


