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pogovor včasih delajo čudeže. 
Največ, kar potrebujejo naši sta-
rostniki, je toplina, da jih nek-
do opazi, zanje skrbi in da jim je 
pripravljen prisluhniti.«

Med sprehodom po domu sem 
opazil, da to niso le besede, pot 
je bila veliko daljša, predvsem 
časovno, ker je ta mladi direk-
tor prav vsakemu starostniku, 
stanovalcu doma, posvetil nekaj 
besed, nekatere objel, drugim, 
oddaljenim, pomahal. Prav vsi 
so mu pozdrav vrnili vrnilo isto, 
prisrčno in toplo.

Dolgčas v domu? V domu se 
še posebej zavedajo, da je treba 
tistim, ki to zmorejo, omogočiti 
poln »delovni dan«, napolnjen 
tudi z doživetji: »Skozi vse leto 
imamo pester program – neka-
tere povabimo, da pridejo izvajat 
svoj program, ali pa sami v domu 
pripravimo prireditve,« pravi di-
rektor Žigon. Posebej priljublje-
ne so kuharske delavnice: »Tudi 
sam se vključujem v vanje, moja 
želja je, da damo poudarek slo-
venski hrani in tradicionalnim 
receptom priprave hrane. Naši 
stanovalci zelo radi kuhajo!«

V domu se, čeprav imajo za 
to posebej usposobljeni kader, v 
druženje vključuje celotna upra-
va: »To se mi zdi zelo prav! Sem 
mnenja, da mora dom delova-
ti kot družina, ljudje se morajo 
tukaj počutiti kot doma, čeprav 
jim tega v celoti ne moremo na-
domestiti. Lahko pa jim damo 
toplino, ki so jo imeli doma. 
Prav pristen stik celotnega ko-
lektiva je za vse skupaj izredne-
ga pomena. Stremimo k temu, 
da delujemo kot ena družina.« 
Ob sredah jim tako uprava za 
zajtrk pripravi pečena jajčka, ob 
petkih pomagajo pri delitvi kosi-
la, ne glede na dan pa se vključu-
jejo pri sprehodih.

Po besedah Gregorja Žigo-
na jim poskušajo zapolniti prav 
vsak dan in tu boste velikokrat 
slišali odgovor, da zato »nimajo 
časa«. Dnevne aktivnosti, za ka-
tere se odločajo sami, so razno-
like. Na zunanjem dvorišču so 
posebna igrala, prilagojena telo-
vadbi starostnikov, nova prido-
bitev so tudi vrtovi, ki jih lahko 
obdelujejo in zanje skrbijo sami.

Aktivnosti se ne dogajajo le na 
prostoru doma. Gregor Žigon: 

»S stanovalci obiskujemo tudi 
prireditve zunaj našega doma. 
Nazadnje smo bili na Festivalu 
Lent, ogledali smo si predstavo 
na Folkartu. Navdušenje je bilo 
neizmerno, nekateri so bili na 
Festivalu Lent sploh prvič. Zelo 
radi hodimo tudi na izlete, ki so 
lahko krajši ali daljši.«

Zunanji obiski Dom pod gorco 
radi obiščejo svojci, sorodniki in 
znanci stanovalcev. A stanoval-
ce obiskujejo tudi drugi: »Več-
krat povabimo koga od znanih 
ljudi, nazadnje smo, na kar smo 
zelo ponosni, pripravili »Steno 
prijetnih, prijaznih in srčnih 
ljudi«. To je prostor, ki smo ga 
namenili objavi slik in odtisov 
dlani naših prijateljev. To so 
znane in manj znane osebno-
sti, vendar so to ljudje, ki v naš 
dom prinašajo energijo in ve-
selje za naše stanovalce. Am-
basador te »stene« je Lado Le-
skovar. Pred tedni smo gostili 
Almo iz Materchefa in zmago-
valca letošnjega šova Gostilna 
išče šefa, gospoda Valerija, ki 
so ga bili še posebej veseli!« 
Stanovalce doma so navduši-
li tudi Rdeči noski, posebej so 
jih bili veseli tisti, ki ne morejo 
iz svoje sobe: »Že s svojo mimi-
ko, rdečimi noski in ogledali ter 
harmoniko so animirali prav 
vse. V naš dom so prinesli pred-
vsem veliko topline.«

Dobro se z dobrim vrača To 
so besede, s katerimi je direktor 
Žigon začel pripovedovati o tem, 
da v domu pomagajo tudi ljudem 
zunaj njega: »Udeleženi smo pri 
veliko akcijah. Zbiramo zama-
ške in star papir za zavetišče 
za živali, Materinskemu domu 
smo donirali oblačila, igrače in 
punčke. Ena večjih akcij so bile 

tudi punčke iz cunj za otroke na 
Pediatriji UKC Maribor. Leto-
šnji dan odprtih vrat doma smo 
zaznamovali z dobrodelno noto 
– povabili smo svoje sponzorje, 
dobavitelje, prijatelje in na ta dan 
priredili tekmovanje v pripravi 
»humanitarnega piskra«, izku-
piček od prodanih obrokov pa 
smo namenili v dobrodelne na-
mene – OŠ Janka Padežnika v 
Mariboru. Njim predvsem zato, 
ker nam tudi oni velikokrat pri-
skočijo na pomoč, kaj narišejo 
in pričarajo nasmehe našim sta-
novalcem s svojimi nastopi, de-
lavnicami, igrami …«

Pomagajo tudi stanovalcem, 
ki jih pesti finančna kriza: »Kar 
nekaj jih je, ki jim po plačilu na-
stanitve v domu ostane le nekaj 
malega. Pomagamo jim z obla-
čili, tudi z odpustom plačila ne-
katerih dodatnih storitev, če vi-
dimo, da tega ne morejo plačati. 
Pomagamo jim tudi pri izletih, 
ki jih organiziramo …«

Slovo »Svojci prevečkrat pri-
čakujejo, da je dom za starejše 
bolnišnica. Seveda imamo tukaj 
zdravstveno osebje, ki skrbi za 
stanovalce, pri nas imajo zdra-
vstveno varnost, vendar dom 

za starejše občane ni ustanova, 
kamor prihajajo ljudje umirat. 
Morda je to predstava zunanjega 
sveta in tistih, ki nimajo stika s 
tem, kar se dogaja tukaj,« razbli-
ni vse dvome Gregor Žigon.

A konec življenja ne izbira ne 
kraja ne časa. V ta namen so v 
Domu pod gorco opremili po-
sebno sobo, ki je namenjena 
paliativi: »Mnenja smo, da je 
nekomu, ki odhaja in se posla-
vlja, treba omogočiti intimo in 
prostor, da se lahko od njega po-
slovijo tudi svojci, tudi tako, da 
so lahko zadnje trenutke skupaj. 
Soba je primerno urejena, v njej 
je počivalnik za svojce. Morda je 
to posebnost, ki je nimajo vsi do-
movi za ostarele.«

Poletni dan Pri izhodu, do ko-
der me je pospremil direktor, 
naju je pričakal vroč in soparen 
poletni dan. Nad Pohorjem so 
se začeli zbirati nevihtni oblaki, 
popoldan se je prevesil v večer in 
po nemirni noči je zjutraj znova 
posijalo sonce. Dom pod gorco je 
obsijala jutranja zarja in njego-
vi stanovalci so stopili novemu 
dnevu naproti. Dnevu, polnem 
doživetij. Tako bi morali živeti 
tudi mi … 
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ObRAZI KRIZE

Gregor Žigon, Dom pod gorco
Gregor Žigon je direktor Doma pod gorco in prihaja iz turistično-
-gostinskih voda. Že prej je deloval kot vodja hotelov. V HIT Alpinea 
Kranjska Gora je bil vodja hotelirstva za pet hotelov, pred nastopom 
te službe je bil direktor Grand hotela Sava in Hotela Zagreb v Rogaški 
Slatini. V prostem času rad kuha, veliko teče in potuje.


