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Morda imamo pred od-
hodom v »dom« pov-
sem nepotrebne stra-

hove. Po Domu pod gorco v 
Mariboru smo se sprehodili z di-
rektorjem Gregorjem Žigonom. 
Dom za starostnike je v nepo-
sredni bližini Pekrske gorce, po 
kateri je tudi dobil ime (čeprav 
Mariborčani rečejo »Pekrska« in 
ne »gorca«) in s katere so se pred 
desetletji na Bloudkovi skakalni-
ci spuščali smučarski skakalci. 
Na Slovenski Kalvariji še danes 
na vrhu stoji Marijina cerkev, do 
katere vodi križev pot.

Polni, a čutijo stisko Gregor 
Žigon dom predstavi z geslom 
»v sožitju prijetnih, prijaznih in 
srčnih ljudi«: »Tega se naša ekipa 

drži in s tem motom širimo za-
vest sožitja med stanovalci in za-
poslenimi.« Dom pod gorco ima 
v tem trenutku zapolnjene vse 
kapacitete, polnih je 150 postelj 
v domu in vseh 30 oskrbova-
nih stanovanj, čeprav je to eden 
dražjih domov v Mariboru in 
okolici. Kljub temu se tudi tukaj 
srečujejo s socialno stisko, ki se 
pozna predvsem v tem, da ljudje 
vanj prihajajo vedno starejši: »V 
preteklosti so v domove prihaja-
li veliko bolj zgodaj, v starosti od 
65 let naprej. Sedaj prihajajo, ko 
jim zdravje začne vidno pešati 
in se ne čutijo več sposobne, da 
bi živeli sami. Ta doba je danes 
vedno kasnejša.« Za vstop v dom 
starejših občanov obstaja sta-
rostna meja, to je 65 let, vendar 

imajo tudi mlajše s posebnimi  
zdravstvenimi težavami, ki ne 
morejo samostojno živeti.  

Že večkrat smo v naših pri-
spevkih govorili o tem, kako je 
finančna kriza prizadela Mari-
bor in njegove prebivalce. Stisko 
ljudi čutijo tudi v domu: »Ima-
mo kar nekaj ljudi, ki stroškov 
nastanitve v domu ne morejo 
poravnati, zato v takšnih prime-
rih vključimo center za social-
no delo, na pomoč priskoči tudi 
MO Maribor. Ta čas imamo 18 
takšnih stanovalcev. Drugi sta-
novalci si nastanitev plačujejo 
sami ali pa jim pomagajo svoj-
ci,« pojasni posledice krize v 
njihovem domu gospod Žigon. 
V domu imajo strokovno vodjo 
in socialno delavko, ki skrbita 

zanje in jim pomagata tudi pri 
urejanju različne dokumentacije 
za pridobivanje dodatne denar-
ne pomoči. Pri tem sodelujejo 
z drugimi institucijami, kot so 
ZPIZ, CSD, Varna hiša, Zaveti-
šče za brezdomce, Hospic … 

Tako kot stisk je tudi življenj-
skih zgodb veliko. Ena od njih 
se je direktorju Žigonu še pose-
bej vtisnila v spomin: »Ne bom 
pozabil dogodka, ko je prišla na 
pogovor naša stanovalka, vsa v 
solzah in v strahu za svojo pri-
hodnost zaradi prihajajoče ne-
zmožnosti plačevanja stroškov 
namestitve. Topla beseda in is-
kren pogovor z mogočimi reši-
tvami sta njeno žalost in skrb 
razblinila. Zdi se mi, da samo 
majhne pozornosti, stisk roke in 
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Morda v letih, ko smo še pri močeh in zdravi, ne pomislimo, kaj bo na stara leta. Bomo zmogli sami, bo za nas moral skrbeti kdo od svojcev? Kaj 
pa če ne bomo imeli te možnosti? Obliko pomoči na domu smo že spoznali, a je ta velikokrat bolj kot ne le priprava na odhod v »dom«.


