
 

 

 
          

 
          

DOM UPOKOJENCEV DOMŽALE        
Karantanska cesta 5         
1230 DOMŽALE         

           

           
Datum: 25.02.2022         

           

           

CENIK DODATNIH STORITEV    

           
1 Pomoč pri kopanju za stanovalce z oskrbo I, več  5,40 €   

 kot dovoljuje standard        

           
2 Preoblačenje postelje, več kot dovoljuje standard  4,23 €   

           
3 Dodatna menjava inkontinentnih pripomočkov  1,41 €   

           
4 Merjenje vitalnih funkcij na željo stanovalca ali svojcev  0,99 €   

           
5 Dodatno čiščenje sobe ali WC, več kot dovoljuje standard 1,90 €   

           
6 Nega kože s kremami, ki jih ni predpisal zdravnik  1,99 €   

           
7 Priprava stanovalca na specifični pregled   2,08 €   

           
8 Delna pomoč pri oblačenju, slačenju   0,69 €   

           
9 Anogenitalna nega - več kot dovoljuje standard  1,41 €   

           
10 Striženje oskrbovancev z oskrbo I (po ceniku)  5,32 €   

           
11 Britje oskrbovancev z oskrbo I    3,79 €   

           
12 Dostava hrane v sobo in oddelek za oskrbo I na obrok  0,64 €   

           
13 Dodatek za sladkorno dieto    1,93 €   

           
14 Dodatek za druge diete /žolčna, želodčna, veganska…) 1,15 €   

           
15 Prehrana po sondi     3,52 €   

           
16 Spremstvo v bolnico, zdravstveni dom - 1 ura  7,05 €   

           
17 Mokro čiščenje bivalnega dela sobe   1,75 €   

           
           



 

 

           

           

18 
Dodatno posedanje na invalidski voziček, več kot dovoljuje 
standard  3,06 €   

           
19 Selitev na željo stanovalca v okviru doma (menjava sobe) 24,90 €   

           
20 Urejanje stanovalca ob smrti    32,36 €   

           
21 Intervencija pri stanovalcih, ki so pod vplivom      

 opojnih substanc 1 ura     31,32 €   
22 Povijanje nog z elastičnimi povoji   0,82 €   

           

23 
Obuvanje kompresijskih 
nogavic    0,82 €   

           
24 Nameščanje kilskega pasu    1,16 €   

           

25 
Merjenje vitalnih funkcij za željo svojcev ali 
stanovalcev  1,16 €   

           
26 Pogostejša menjava brisač    0,67 €   

           
27 Zvonjenje - neupravičeno    1,65 €   

           
28 Dodatno čiščenje ortopetskih pripomočkov   2,46 €   

           
29 Povračilo škode povzročene s strani stanovalca  dejanski stroški    

           
30 Zdravila iz negativne liste    nabavna cena   

           
31 Prehranski dodatki na željo stanovalca   nabavna cena   

           
32 Večja poraba plenic, materiala, pripomočkov kot jih prizna ZZZS  nabavna cena   

           
33 Večja poraba toaletnega papirja    nabavna cena   

           

           

           

 Cenik je potrjen na 5. seji sveta doma, dne 25.02.2022     

           

 Cene veljajo od 01.03.2022 dalje        

           
           

           

 Predsednik sveta:   Direktorica:     

 Bogdan Osolin     mag. Nataša Zalokar, univ.dipl.soc.    
 


