
 

  DODATNE STORITVE 

V času obiska dnevnega varstva lahko 

koristite tudi storitve, ki jih ponujamo v 

okviru CENTRA ZA ZDRAVJE: 

 

▪ KLASIČNA MASAŽA, 

▪ LIMFNA MASAŽA, 

▪ PEDIKURA, 

▪ NEGA OBRAZA, 

▪ FRIZERSKE STORITVE. 
 

Kot novost v Domu ponujamo solno terapijo, ki 

izboljša oz. lajša težave pri kroničnih in akutnih 

boleznih dihal, kožnih bolezni, alergijah ter krepi 

imunski sistem. Solna terapija se uporablja tudi v 

sprostitvene namene. 

 

 

 

 

 

Sprostitev v kopalnici dobrega počutja, kjer 

oprema in ambient ponujata dodatno sprostitev, 

saj so v kopalnici sproščujoča osvetljava, glasba in 

arome, ki jih lahko prilagodimo željam 

posameznika. 

 

Preživite kakovostno in lepo starost                

v Domu upokojencev Ptuj. 

 

 

 

 

 

 

 

PRIJAZNO DOBRODOŠLI 

 

 

Za več informacij se obrnite na socialno 

službo Doma, na telefonsko številko: 

02/780 73 00 ali preko elektronske pošte: 

info@domptuj.si 

DNEVNO 

VARSTVO 
v enoti Ptuj 



 

 

DNEVNO VARSTVO 

Je oblika dnevnega bivanja, namenjena 

uporabnikom, ki še ne potrebujejo 

celodnevne oskrbe in si želijo oz. potrebujejo 

pomoč, nadzor ali organizirano obliko bivanja 

le za določeno število ur na dan oz. s pomočjo 

dnevnega varstva lažje premostijo čas do 

sprejema v institucionalno varstvo.  

 

Vključitev v dnevno varstvo pripomore k 

aktivnemu preživljanju vsakdanjika, 

krepitvi telesa in duha ter čim daljši 

samostojnosti posameznika v svojem 

domačem okolju, svojce pa razbremeni 

skrbi, v času, ko so službeno ali kako drugače 

odsotni. 
 

V dnevnem varstvu nudimo: 

▪ bivanje z možnostjo počitka, 

▪ socialno oskrbo, 

▪ storitve zdravstvene nege (aplikacija zdravil, 

inzulina, preveze, …), 

▪ fizioterapevtsko in delovno terapevtsko 

obravnavo, 

▪ organizirano prehrano (zajtrk, kosilo, napitki), 

po potrebi dietno prehrano, 

▪ razvedrilne aktivnosti v skladu z željami 

uporabnikov (vaje za krepitev psihofizične 

kondicije, družabne igre, sprehodi, vaje za 

trening spomina, razne tematske delavnice,…). 

TRAJANJE STORITVE 

▪ V enoti Ptuj vsak delavnik od ponedeljka do 

petka od 7.00 do 17.00 ure (izjemoma po 

predhodnem dogovoru tudi izven 

določenega časa). 

▪ V ostalih enotah Doma bomo dnevno varstvo 

izvajali v integrirani obliki (skupaj s 

stanovalci Doma). 

 
 

CENA STORITVE 

▪ v trajanju 8 ur dnevno znaša 70% cene 

storitev celodnevnega institucionalnega 

varstva starejših, glede na razvrstitev 

uporabnika v vrsto oskrbe. 

▪ V primeru, da se storitev izvaja več ali manj 

kot 8 ur dnevno, se cena sorazmerno zviša 

ali zniža (razen stroškov prehrane). 

▪ Zaračuna se po dejanski prisotnosti.  

 
 

KAKO DO DNEVNEGA VARSTVA 

Za sprejem v dnevno varstvo je potrebno vložiti 

prošnjo. Obrazci so isti kot za sprejem v 

institucionalno varstvo, na voljo so vam v naši 

socialni službi ali na spletni strani:  

www.dom-upokojencev.si  


