CONTRACO-ŠPESOV DOM VOJNIK

TEL: (03) 780 42 00

CESTA V TOM AŽ 6A, 3212 VOJNIK

FAX: (03) 780 42 20

__________________________________________________________________________________________

OBVESTILO
Spoštovani !
Obveščamo vas, da bo od 1.5.2016 prenehal veljati stari cenik storitev
institucionalnega varstva starejših v ŠPESOVEM DOMU VOJNIK, ki je bil v veljavi
od 01.08.2011 .
Težko bi se spomnili koliko je še cen, ki se v toliko letih niso zvišale zato smo veseli,
da nam z racionalnim gospodarjenjem in iskanjem najugodnejših dobaviteljev, to v
veliki meri uspeva.
Tudi tokratna sprememba cenika ne zvišuje izhodiščnih cen standardne oskrbe I in
oskrbe IV, za kateri smo prejeli soglasje Ministrstva za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti že s 1.3.2011 !
Z novim cenikom smo s spremembami le uskladili cene višjih kategorij oskrbe, ki
so definirane kot seštevek standardne oskrbe I in dodatka za pomoč in postrežbo
(DPP), ki se je z odredbo vlade spremenil že s 1.1.2013. Ker gre za minimalno
razliko, smo to uskladitev doslej odlagali. Za plačnike je to pomenilo, da ste n.pr.
prejemali najnižji mesečni dodatek DPP za 1 € višji, kot je znašal naš račun za oskrbo
II. To bi bilo zanemarljivo, če bi ne bilo napačno zaradi definicije določanja cen
višjih kategorij oskrbe, kar je treba odpraviti.
Drugi popravek cen oskrbnin je uvedba cene za primer, ko stanovalec v oskrbi IV
biva v enoposteljni sobi. Doslej tega vsem, ki so to izrecno želeli, nismo mogli
omogočiti, saj je cenik določal le ceno oskrbe IV v dvoposteljni sobi.
Ob zamenjavi operaterja kabelske televizije so se spremenili paketi programov.
Nekateri lokalni programi so bili dodani prav na željo naših stanovalcev. Ta razširitev
paketov kabelske televizije, je razlog za spremenjeno doplačilo za priključek KTV, ki
na uporabnika znaša 0,25 € na oskrbni dan. Hkrati pa smo v domu omogočili
brezplačno Wi-Fi internetno povezavo, plačljiv je le individualni kabelski internetni
priključek za ceno, ki je bila v ceniku že doslej.
V uvodu omenjeno ohranjanje cen oskrbe nam uspeva tudi tako, da rast nekaterih
stroškov skušamo nevtralizirati z zniževanjem drugih. Tako smo v letu 2015 znižali
stroške živil, zato je z lani doseženim povprečnim dnevnim stroškom živil usklajen
znesek, ki ga ob odsotnostih stanovalcev odštejemo od oskrbnin in znaša 2,32 € na
oskrbni dan.
Naj za zaključek ponovimo, da je poleg prizadevanj za zadovoljstvo naših
stanovalcev, ohranjanje veljavnih cen brez dvigovanj, ena od ključnih nalog
celotnega kolektiva. Upamo, da ste to opazili in boste razloge za spremembe v ceniku
z razumevanjem sprejeli !
Vojnik, 26.04.2016
Direktor
Dragan Žohar l.r.

