
Informacije o vprašanjih socialne oskrbe 
Strokovna vodja Romana Kavčič
05 37 34 925 ali 041 435 193
romana.kavcic@duidrija.si
med ponedeljkom in petkom od 8 - 15 ure, 
ob sredah od 9 - 17 ure 

Socialna delavka Urška Podobnik
05 37 34 945 ali urska.podobnik@duidrija.si
med ponedeljkom in petkom od 8 - 15 ure, 
ob četrtkih od 9 - 17 ure

Individualna habilitatorka Karmen Kovačič
05 37 34 942 ali karmen.kovacic@duidrija.si 
med ponedeljkom in petkom od 8 - 15 ure, 
ob četrtkih od 9 - 17 ure

Informacije o vprašanjih zdravstvene nege

Vodja zdravstvene nege in oskrbe Anica Likar
05 37 34 921 ali 041 435 189
anica.likar@duidrija.si
med ponedeljkom in petkom od 8 - 14 ure, 

Splošne informacije o zdravstvenem stanju 
Ambulantna sestra v ambulanti splošne medicine
Valerija Pavšič
05 37 34 931 ali valerija.pavsic@duidrija.si
med ponedeljkom in petkom od 8 - 14 ure,

Ambulantna sestra v psihiatrični ambulanti 
Jerneja Grahelj
05 37 34 932 ali 041 430 587
jerneja.grahelj@duidrija.si
med ponedeljkom in petkom od 8 - 12ure,

Izven navedenih terminov lahko splošne informacije 
o zdravstvenem stanju in počutju stanovalcev  
posreduje medicinska sestra  ali zdravstveni tehnik v 
ambulanti na 1 etaži.

Osnovne  telefonske številke

Recepcija Doma upokojencev Idrija d.o.o., 
enota Marof
05 37 34 920

Ambulanta Doma upokojencev Idrija 
d.o.o., enota Marof   
05 37 34 922 (pritličje - zdravnik)
05 37 34 923 (1 etaža)

Varovani oddelek Mavrica
05 37 34 936

Varovani oddelek Sončnica
05 37 34 930

Naš naslov
Dom upokojencev Idrija d.o.o., 
enota Marof
Vojkova ulica 35
5280 Idrija
http://www.duidrija.si/enota-marof/

Osnovne informacije
Enota Marof



Sorodniki, prijatelji in znanci naših 
stanovalcev predstavljate pomemben 
del kakovosti njihovega življenja

Delovni proces in življenje v Domu upokojencev 
Idrija d.o.o., enota Marof, sta organizirana s 
ciljem izvajanja kakovostnih storitev zdravstvene 
nege in oskrbe, oblikovanih po meri in potrebi 
stanovalca.

V nadaljevanju vam podajamo nekaj osnovnih 
informacij o življenju v našem Domu. 

Življenje in delo v domu je organizirano po  
posameznih oddelkih 
• stanovanjski oddelki
• varovana oddelka
• negovalni oddelek

Obiski

Vaši obiski našim stanovalcem veliko pomenijo. 
Veseli vas bomo vsak dan med 7. in 20. uro, na 
varovanih enotah med 8. in 19. uro. 
Dom upokojencev Idrija d.o.o., Enota Marof, je 
odprt med 5:30 in 21:00h. 
Izven tega časa za vstop v Dom lahko pozvonite, 
da vam zaposleni odprejo glavni vhod. Zvonec 
se nahaja na desni strani podboja glavnih vrat.

Prehrana

Kuhinja Doma upokojencev d.o.o. zagotavlja 
kakovostno, potrebam stanovalca prilagojeno 
prehrano. 
OBROKE STREŽEMO:
• zajtrk ob 8:30h
• kosilo ob 11:50h
• večerja ob 18:30h

Odhodi iz doma

V kolikor stanovalca odpeljete iz ustanove, vas prosimo, 
da o tem obvestite:
• odgovorno medicinsko sestro ali 
• socialno delavko

Informacija, da naš stanovalec odhaja iz Doma, je 
za nas pomembna, saj s tem osebju omogočite, da 
pripravi vse potrebno za načrtovano odsotnost, vi pa 
se izognete nepotrebnemu čakanju.

Pri daljših odsotnostih stanovalcev vas prosimo za 
predhodno najavo zaradi odjave obrokov ter priprave 
terapije in garderobe.

Osebna garderoba

Ob prihodu v Dom  se osebna garderoba stanovalcev 
označi, zato vas prosimo, da jo vedno oddate 
zaposlenim na oddelku ali domski gospodinji.  S tem se 
zmanjša možnost izgube perila.
Vsa garderoba se pere v domski pralnici. 

V domu posvečamo veliko pozornosti 
dobremu počutju stanovalcev. Pri svojem 
delu upoštevamo vse tiste vrednote, ki 
omogočajo stanovalcem, da se počutijo 
spoštovani, varni, upoštevani, da sami 
odločajo, da so aktivno vključeni v 
oblikovanje načina preživljanja svojega 
življenja v domu ter lahko prostovoljno 
izbirajo med številnimi programi, 
aktivnostmi in zaposlitvami, ki jim jih 
nudimo.


