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Skupaj ustvarjamo in
živimo drugačen vsakdan.

„Strokovnost ter osmisljenost 
zivljenja sta temelj, na katerem 
gradimo naso zgodbo. Stremimo 
k temu, da se starejsi pri nas 
pocutijo varne in sprejete. S tem 
stanovalcem dajemo priloznost, 
da skupaj z nami polno 
prezivljajo svoj vsakdan. Dneve 
se dodatno bogatijo aktivnosti, 
ki jih skupaj s prostovoljci 
ustvarjajo zaposleni."



Predstavitev doma SeneCura  
Hoče-Slivnica
V mirnem in zelenem okolju, kjer rezek pohorski 
zrak prinaša svež vonj po gozdu, stoji nova in 
sodobna zgradba, namenjena čudovitim in 
edinstvenim ljudem, ki bodo v jeseni svojega 
življenja imeli priložnost od blizu spremljati 
igro narave in barvni kalejdoskop pohorskih 
gozdov. 

Investitor in upravljalec Doma starejših 
občanov Hoče-Slivnica d.o.o je zasebna 
družba SeneCura s sedežem na Dunaju, ki je 
bila ustanovljena leta 1998 v Avstriji in je od 
leta 2015 del francoske skupine ORPEA. Kot 
vodilni zasebni ponudnik upravlja s številnimi 
ustanovami za zdravstveno varstvo in nego 
v Avstriji, z domovi za nego na Češkem ter 
je od leta 2019 prisotna tudi v Sloveniji, kjer 
pospešeno širi svojo mrežo. SeneCura je po 
inovativnosti med vodilnimi družbami na trgu 
v zasebnem sektorju in je tudi prejemnica več 
priznanj za kakovost in inovacije. 

Sodobni SeneCura Dom starejših občanov 
Hoče-Slivnica d.o.o ima kapaciteto za 150 
namestitev in je arhitekturno zasnovan tako, 
da je ohranjanje integritete in individualnosti 
posameznika zagotovljena, saj si znotraj hiše 
lahko vsak stanovalec ustvari »svoj košček 
sveta«. Razen štirih so namreč vse sobe 
enoposteljne (142). Slaba tretjina namestitev 
(48) je namenjena osebam z demenco, katerim 
je na voljo ustrezno varovan vrt na notranjem 
dvorišču. Arhitekturna zasnova stavbe, ki je 
brez balkonov, sledi filozofiji skupine ORPEA, 
ki je usmerjena v aktivnosti in druženja na 
skupnih terasah.



Ponudba skupine SeneCura za več 
veselja do življenja
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Skrb za druge je čast in privilegij, predvsem 
pa velika odgovornost. Pri svojem 
prizadevanju znotraj doma in v interakciji z 
zunanjimi deležniki sledimo osrednji filozofiji 
skupine SeneCura »Blizu ljudem«. Naša 
pozornost je namenjena  posamezniku - 
stanovalcu našega doma, njegovim željam 
in potrebam. Pomembno je, da je njegova 
socialna mreža ohranjena, zato v dogajanje 
vključujemo svojce in druge osebe, ki mu 
veliko pomenijo. 

Prehod v institucionalno oskrbo predstavlja 
novo priložnost. Je začetek aktivnega 
umirjenega življenja, ko se skrb za osnovne 
bivanjske potrebe lahko preloži na druge ter 
se ponujajo priložnosti za nove aktivnosti, 
druženja in doživetja. 

Naša prizadevanja so usmerjena k ohranjanju 
samooskrbe stanovalcev in zadovoljitvi 
drobnih potreb, ki polepšajo vsakdan. 
Pomembno pozornost namenjamo izvajanju 
zdravstvene nege in oskrbe, saj ima skupina 
SeneCura vzpostavljene stroge kazalnike 
kakovosti. 

S svojim delovanjem sledimo trem ključnim 
ciljem: 
• omogočati kakovost življenja ne glede 

na posameznikovo zdravje, bolezen ali 
primanjkljaje;

• ohranjati posameznikovo dostojanstvo 
in integriteto do zadnjega trenutka;

• nuditi strokovno, kakovostno in varno 
zdravstveno nego in oskrbo v vseh živ-
ljenjskih okoliščinah.



Preživljanje prostega časa in aktivnosti
Poleg številnih aktivnosti, ki stanovalcem 
omogočajo kvalitetno preživljanje prostega 
časa, sledimo tudi osnovni filozofiji »Blizu 
ljudem«. S povezanostjo z lokalnim okoljem 
želimo, da naši stanovalci ohranjajo svojo 
družbeno vlogo in vključenost v skupnost. 

Naši zaposleni 
Za dobro počutje naših stanovalcev skrbi 
približno 80 zaposlenih. Izbiri zaposlenih 
smo posvečali posebno pozornost. Naše 
zaposlene odlikujejo ustrezna izobrazba, 
delovne izkušnje, srčnost in empatija. 
Zaposleni se nenehno usposabljajo in 
izobražujejo ter pri svojem delu sledijo 
najnovejšim smernicam in standardom 
zdravstvene nege in oskrbe. 

Dodatna ponudba v SeneCuri 
Hoče-Slivnica

Dodatna ponudba za stanovalce SeneCura 
Hoče-Slivnica vključuje možnost frizerskih 
in pedikerskih storitev ter ponudbo toplih 
napitkov. V prizadevanjih po čim boljšem 
počutju svojih stanovalcev, storitev 
nadgrajujemo z raznovrstnimi aktivnostmi 
in programi, kot so: večerja v soju sveč, 
srčna želja, počitniška izmenjava idr. 



Sodelovanje s svojci 
Bližina svojcev in za stanovalca pomembnih 
drugih dajeta občutek domačnosti in var-
nosti, zato jih na različne načine vključujemo 
v domske aktivnosti in dogodke.  

Prehrana 
Prehrana v naši hiši temelji na principih 
zdrave prehrane. Jedilniki so usklajeni 
znotraj celotne skupine SeneCura na način, 
da z enotnimi in zdravimi sestavinami 
zagotavljamo uravnoteženo prehrano 
prilagojeno starejšim. Z velikim veseljem 
izpolnimo tudi kakšno željo ali pripravimo 
okusno presenečenje. 



SeneCura Dom starejših občanov Hoče - Slivnica d.o.o.
Slivnica pri Mariboru, Polanska cesta 007, 2312 Orehova vas 

T: +386 (2) 605 73 60
E: hoce-slivnica@senecura.si 
hoce-slivnica.senecura.si 

V kolikor razmišljate o namestitvi v dom –
zase ali za koga od svojih bližnjih, vas vljudno 
vabimo, da nas kontaktirate. Z veseljem se 
vam bomo predstavili ter odgovorili na 
vaša vprašanja.


