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Hiša po meri cloveka.
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Po naročilu.

Po dogovoru dvakrat mesečno ob torkih od 
15.00 ure dalje.

Delovni čas:  od 7.00 do 19.30
Zaprto:  od 8 .30 do 10.00

                  od 11.30 do 13.20
                  od 16.30 do 17.30 

                    

Domska kapelica je odprta vsak dan in 
sprejme 16 ljudi, svete maše potekajo v veliki 
domski dvorani ob torkih ob 9.45.

Ponedeljek: od 11.30 do 15.00 ure, 
Torek: od 10.45 do 14.00 ure, 
Sreda: od 12.00 do 15.00 ure,  
Četrtek: od 8.00 do 14.00, 
Petek: od 7.00 do 11.00 ure.

Vsako sredo dopoldan.

Knjige si lahko izposodite vsak petek med 15. 
in 18. uro. Pri izbiri vam z nasvetom prijazno 
pomaga gospa Zofka Kincl.

Naslovnik telefon
1. Recepcija 7461 700

051 316 000
2. Fax  (tajništvo) 7461 819
3. Direktorica 7461 800
4. Poslovna sekretarka  7461 801

5. Vodja FRS 7461 802
6. Socialni delavki 7461 803

7461 833
7. Vodja zdravstveno 

negovalne službe
7461 804

8. Vodja tima I  7461 807                                                           
051 644 806

9. Vodja tima II 7461 815                                                                 
051 644 803

10. Oddelčna sestra 051 644 268
051 367 599                                                          

11. Dežurna sestra 051 644 805
12. Zdravnik  7461 806                                                                            
13. Fizioterapija 7461 808
14. Kuhinja  7461 811
15. Delovna terapija 7461 814
16. Hišnik  7461 816
17. Pralnica 7461 817
18. Bife 7461 841

TELEFONSKI IMENIK

ELEKTRONSKA POŠTA
Tajništvo  info@dom-sentjur.si

Direktorica vesna.razborsek@dom-sentjur.si

Socialna služba socialna.sluzba@dom-sentjur.si

 

socialna.sluzba1@dom-sentjur.si

Vodja zdr. nege suzana.kostomaj@dom-sentjur.si

Vodja FRS vodja.financ@dom-sentjur.si

Vodja tima I vodja.tima1@dom-sentjur.si

Vodja tima II  vodja.tima2@dom-sentjur.si

Računovodstvo racunovodstvo@dom-sentjur.si

Oskrbnine oskrbnine@dom-sentjur.si

Fizioterapija fizio@dom-sentjur.si

Delovna terapija delovna@dom-sentjur.si

Kuhinja kuhinja@dom-sentjur.si

Pralnica pralnica@dom-sentjur.si

ZDRAVNIK:

FRIZER:

PEDIKER:

PSIHIATER:

MAŠA IN MOLITEV:

BIFE:

KNJIŽNICA:
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Kam le čas beži, le kam se mu mudi …
Minilo je leto, odkar je z delovanjem pričel Center Pod vrbco. Kot je navada, smo se ozrli nazaj, pogledali svoje 
dosežke in preverili, ali smo svoje zastavljene cilje realizirali. Z veseljem lahko potrdimo, da smo jih. Za nami je 
naporno leto, ki je bilo polno vsega – lepega, radostnega, včasih napornega in nenazadnje tudi skrivnostnega in 
novega. Brezplačne aktivnosti za vse generacije so se dobro prijele, ljudje radi prihajajo na različna predavanja in 
delavnice. Besede udeleženke ene od delavnic: »Odkrivam skrite talente in spoznavam čudovite nove ljudi. 
Nekaterih stvari denar preprosto ne more kupiti.« Udeleženci pravijo, da delamo dobro in da smo na pravi poti. 
Lepo je gledati mešanje generacij ter prenos znanj in izkušenj med njimi. Tako se krepi povezanost med ljudmi, ki 
je zelo pomembna za lokalno okolje. 
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Sprehodimo se skozi nadvse uspešno prvo leto delovanja. Svojo zgodbo, katere namen je spodbujanje 
sodelovanja, povezovanja in vseživljenjskega učenja različnih ciljnih skupin vseh starosti, smo pričeli aprila lani. 
Po uvodnem vzpostavljanju stikov ter predstavitvi programa in njegovih vsebin smo pričeli z izvajanjem 
brezplačnih aktivnosti. Medse smo povabili horarno astrologinjo, ki je povedala, kakšen vpliv imajo planeti in letni 
časi na naše razpoloženje, z numerologinjo smo pogledali v karte, prebivalce osveščali o nevarnosti klopov in 
vsestranski uporabi konoplje, zdravili notranjega otroka, se pogovarjali o modrostih za razcvet življenja in s 
svetovanjem pravnikov rešili nemalo pravnih dilem in težav. Družili smo se ob izdelovanju naravnega pralnega 
praška in mila, kremnega parfuma, nakita iz žice in unikatnih novoletnih bučk, na jogi smeha in jogi obraza, ob 
peki krofov, babičinega kruha in potice, okraševali smo torto, delali čokoladne praline, dobro pa so bile obiskane 
tudi zeliščarske delavnice. V času poletnih počitnic smo se posvetili našim najmlajšim in zanje pripravili pisano 
paleto aktivnosti. Posebej velja izpostaviti nekaj odmevnejših oziroma dobro obiskanih dogodkov. Na začetku 
šolskega leta smo za starše pripravili predavanje o nasilju med vrstniki in predavanje z naslovom Nehajte se 
ukvarjati z otrokovimi pravicami. Neprecenljiva in odmevna pa sta bila naslednja dogodka: v novembru  nas je 
obiskala energetska terapevtka Sofija Elena Seničar, ki nas je navdušila s predavanjem Zavedanje je moč, v 
marcu pa Saša Einsiedler s predavanjem Moja samopodoba je moja odločitev. 
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Dogajalo se je veliko, mnogo več kot sem zapisala in 
dogajalo se bo tudi v prihodnje. Center Pod vrbco 
namreč ni zgolj prostor, kjer se ljudje zbiramo in 
družimo. Smo predvsem ljudje, ki radi prihajamo »pod 
vrbco« ter – kar je najpomembneje – odnašamo in 
vedno znova prinašamo vse več pozitivnih misli in tisto 
pravo življenjsko energijo.
Vsak izmed nas ima svojevrstne potrebe. Nismo 
popolni, delamo napake, se učimo, živimo. Včasih 
potrebujemo pomoč in ljudi, na katere se lahko 
zanesemo. Center Pod vrbco obstaja zaradi vas in za 
vas.
Ne glede na to, ali je sije sonce ali pada dež, bodimo 
hvaležni za še en čudovit dan in za življenje kot največji 
dar.

Sonja Božič   
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Demenca med nami
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Sem Melani Ferlež, stara sem 22 let in prihajam iz Rogaške Slatine. 
Zaposlena sem v Domu starejših Šentjur, trenutno kot Srednja 
medicinska sestra, to delo me veseli in osrečuje, saj rada pomagam 
starejših ljudem. V prostem času se rada ukvarjam s športom, rada 
kolesarim in hodim v hribe, rada si pripravim tudi kakšno zdravo kosilo ter 
sladico. Rada pa imam tudi živali, doma imamo dva hišna ljubljenčka, 
psičko Tačko in Luno.
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Sem Sonja Božič – žena, mati, tašča, babica. Po rodu 
Šentjurčanka, ki jo je ljubezen odpeljala na bližnjo 
Ponikvo. Za hiško imam precej velik vrt, po službi 
pridno vrtnarim in si vse pridelam doma.
Imela sem lepo otroštvo. Zelo delovne starše, ki so 
nam vsem trem otrokom že kmalu vcepila delovne 
navade, in babico, ki nas je razvajala in marsikdaj 
podučila. Naši dnevi so minevali brez računalnikov, ob 
potepanju po bližnjem travniku in gozdu, kjer smo 
staknili marsikatero buško in prasko. A bili smo srečni. 
Plesala sem v folklorni skupini in pela v pevskem 
zboru. Želela sem postati učiteljica – ne preveč stroga, 
a pravična do otrok. Pa se je vse obrnilo na glavo. 

Kmalu sem se poročila, postala mati in študij na Pedagoški akademiji, kot sem takrat mislila, prestavila za leto ali 
dve. Pokazala se je priložnost za dobro službo, zato sem se zaposlila in študij obesila na klin. Po desetih letih sem 
šla drugam, kjer so moja marljivost, odkritost, vljudnost, prijaznost in zanesljivost še bolj prišle do izraza. Pravijo, 
da za dežjem posije sonce … velja pa tudi obratno. Zabliskalo se je in zagrmelo … skupaj s sodelavci sem izgubila 
službo. Iskrice v očeh so ugasnile, v sanje se mi je prikradla mora. Bila sem na tleh, žalostna, prizadeta, jezna na 
cel svet … Edini, ki sem mu pustila blizu, je bil vnuk Maj. Ko mi je hči nekega dne dejala, da nisem samo jaz izgubila 
službe, temveč je tudi ona izgubila mamo, sem se zamislila in ugotovila, da tako ne gre več naprej. Začela sem 
spoznavati samo sebe in odkrivati nove talente. Posvetila sem se peki peciva in obiskala nekaj tečajev pri znanih 
slaščičarjih v Ljubljani. Peka tort, predvsem krasitev, mi je postala največji izziv.
Vse se zgodi z razlogom in v vsaki še tako slabi stvari je nekaj dobrega. To sedaj vem in če sem morala to vse 
prestati, da imam sedaj to delo, ki me neizmerno veseli in izpolnjuje, mi ni žal. Vem, da sem postala boljša oseba. 
Po 35. letih ponovno plešem v folklorni skupini, prosti čas pa preživljam z vnukom, ki je moje sonce.
S prihodom v Dom starejših Šentjur se mi je odprl nov svet. Neizmerno sem hvaležna za priložnost, ki sem jo 
dobila. Včasih sem mislila, da si je besedno zvezo »uživam v svoji službi« nekdo izmislil, ker se mi je to zdelo 
smešno in nemogoče. Danes mi je jasno, da je to mogoče in da je to blagoslov. S tem se lahko pohvalijo le redki in 
vesela sem, da sem med njimi. Verjamem, da bom s svojo dobro voljo, smehom in izvirnostjo nekaj doprinesla 
tako sodelavcem kot tudi stanovalcem.

Življenje je čudovit izziv. Samo dati mu je treba priložnost. /L. S./
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Karmen Planinšek
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Sabina Jager, pripravnica socialna delavka

Sem Sabina Jager, univerzitetna diplomirana socialna delavka in magistrica inkluzivne pedagogike.  Prihajam iz 
Šentjurja in sem mamica štiriletnega sinčka Svita. Rada se prepuščam pozitivnemu toku življenja ter uživam v 
raznih aktivnostih v naravi, s svojo družino in prijatelji.
Moje šestmesečno pripravništvo v socialni službi Doma starejših Šentjur se je pričelo z najlepšim mesecem v letu 
–  »veselim« decembrom. Tako sem imela enkratno priložnost, da sem v spremstvu Dedka Mraza in Božička 
spoznala vse naše stanovalce Doma hkrati. V Domu starejših Šentjur sem že leta 2008 opravljala študijsko 
prakso, tokrat pa me so me poleg lepo prenovljenega dela Doma pritegnili  sproščeno in pozitivno naravnano 
vzdušje, prijazno osebje ter toplina Doma. 
Iz zgoraj naštetih razlogov rada prihajam v službo v pisarno socialne delavke Ljubice Gombač, kjer me že zjutraj z 
nasmehom razveselijo stanovalci ter jutranji pogovori z njimi. Velika zahvala gre socialni delavki Ljubici Gombač, 
saj me je seznanila s sodobnimi koncepti socialnega dela, zakoni, nalogami socialne službe v domu ... Skozi 
delovni proces nisva postali samo dobri sodelavki, ampak tudi dobri prijateljici. Ljubica mi je s svojimi nasveti dala 
tudi lepo popotnico za življenje. 
Velika zahvala gre tudi socialni delavki Beti Prtenjak za vso pomoč, informacije in nasvete ter vsekakor direktorici 
in moji mentorici mag. Vesni Vodišek Razboršek za topel sprejem v kolektiv, vse nasvete, napotke, informacije, 
usmerjanja, podporo in strokovno svetovanje ter vsa omogočena izobraževanja. Med njimi bi izpostavila 
predvsem predavanja v okviru projekta Demenca med nami, ki je namenjena tako strokovni kot tudi laični 
javnosti.
Hvala celotnemu timu in strokovnim službam za dobro sodelovanje. Lepo se počutim v vaši družbi.
Moje pripravništvo se na žalost že zaključi konec maja. Izkušnja pripravništva mi bo za vedno ostala v zelo lepem 
spominu, saj sem imela možnost učenja od najboljših. Po opravljenem strokovnem izpitu odhajam novim izzivom 
naproti.
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Stanovalci pevskega zbora Doma starejših Šentjur so sodelovali pri snemanju zgoščenke.

Pevski zbor Lokovica pri Šoštanju
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V mesecu februarju je moja mama v Domu starejših Šentjur 
praznovala rojstni dan, in sicer je praznovanje potekalo v prostoru 
naše hiše, ki je namenjen temu, da se lahko stanovalci in svojci v njem 
družijo, kaj dobrega pojedo in popijejo. Mama je v domu že 15 let in se 
ji je zdravstveno stanje močno poslabšalo, zato sem se odločila, da ji v 
znak ljubezni z bratom pripraviva slavje v domu. Povabljeni so bili ožji 
svojci. Za polne želodce je poskrbela domska kuhinja in tudi glasbe ni 
manjkalo. Vesela sem, da smo mami lahko pričarali nasmeh na 
obrazu.

Želimo ji še veliko zdravja in dobrega počutja med nami.

Hvala vsem sodelavcem, ki lepo skrbite za mamo in ji nudite vso 
pomoč.



Pomlad / Poletje 2018   številka 54 43



Pomlad / Poletje 2018   številka 5444



Pomlad / Poletje 2018   številka 54 45



Pomlad / Poletje 2018   številka 5446



Pomlad / Poletje 2018   številka 54 47



Pomlad / Poletje 2018   številka 5448



Pomlad / Poletje 2018   številka 54 49



Pomlad / Poletje 2018   številka 5450



Pomlad / Poletje 2018   številka 54 51



Pomlad / Poletje 2018   številka 5452



Pomlad / Poletje 2018   številka 54 53



Pomlad / Poletje 2018   številka 5454

Vrtinec dogodkov
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navdušili
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8. marec - DAN ŽENA
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IZDELOVANJE BUTAR z otroki iz vrtca Šentjur in Stanovalci Doma starejši Šentjur
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Barvanje velikonočnih pirhov v sodelovanju z dijaki Srednješolskega centra Šentjur, 
Društvom upokojencev in skupino za samopomoč Vrtnica iz Šentjurja
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NASTOP VZGOJITELJIC LUTKARIC IZ LAŠKEGA ob materinskem dnevu Šentjur in ogled 
predstave s stanovalci Doma Šentjur in otroki Vrtca Šentjur
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Obisk starodobnikov
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Dan za spremembe



Pomlad / Poletje 2018   številka 54 69



Pomlad / Poletje 2018   številka 5470



Oktoberfest v Domu starejših Šentjur
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Ko je zapihal prvi veter in odnesel še tisto listje, ki je ostalo na drevesih je v našo deželo prišel oktober. Vse barve 
jeseni so se bohotile v novih podobah in čeprav je narava umirila življenje zunaj, se je le to preselilo za stene 
našega doma starejših Šentjur.
Pivo, preste, pecivo in harmonika so ogreli naša srca ter nam prinesli razvedrilo, ki smo ga vedno tako veseli. 
Oktoberfest, ki je dobro poznan predvsem v naši bližnji državi Nemčiji je prišel tudi med naše oskrbovance, ki so 
se ob dogodku kar malo pomladili. Željni malo drugačnega preživljanja časa so bili navdušeni nad okrepčilom in 
glasbo, ki so jo pričarali harmonikaši iz glasbene šole Mlinar. Čeprav je dogodek znan po pivu, smo postregli tudi s 
sokom, saj grenka tekočina ni prav za vsakogar, sladkosnedci pa so si lahko privoščili potratno potico, ostalo 
pecivo, slane preste, klobase, nasploh se je za vsakogar našlo nekaj. Da smo še toliko bolj verjeli, da smo na 
Oktoberfestu, so pričale še obleke delavk, ki so se prelevile v prelestne bavarke, ki so stregle z dobrotami.
Ob lepih uvodnih besedah naših predstojnic, se je druženje in dobra volja oskrbovancev, svojcev in delavcev doma 
nadaljevalo v čaroben večer. Oskrbovanci so bili izjemno razigrani, obrazi prirediteljev dogodka pa so pričali, da je 
vredno z nekaj dela in truda pričarati zadovoljstvo v naša srca.
Lepo je, ko veš da lahko nekaj podariš, pa četudi je to le druženje, glasba in smeh. Še dobro da se delavci doma 
starejših tega prav dobro zavedajo in z veseljem krajšajo čas oskrbovancem.

Anica Blaj in Ida Kuk
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Marjana Jurenec

Marjana Jurenec

Malo za šalo, malo za res...






