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Dedek mraz 2021
PRIHOD DEDKA MRAZA

Pesem o dedku Mrazu bo predramila pravljična bitja 
s Pohorja, ugasnile bodo luči in na temnem pobočju 
bo zagorela drobna, drobna lučka in se spuščala vse 
nižje in vse bližje … Oj, že prišel je med nas, stari dobri 
dedek Mraz …
• sobota, 11. december
17.00 – TV Maribor – igrani film V koči dedka Mraza
18.00 –  sprevod dedka Mraza in vile Simone – 

Radvanje, Pekre, Limbuš
17.00 – Brezje, Tezno
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Spoštovane 
krajanke 
in krajani 
naše mestne 
četrti, lep 
pozdrav vsem!

Leto je naokoli in spet smo izdali glasilo.
V času Covid 19 je to malo težko, toda 

nam je uspelo zbrati članke za glasilo.
Marsikatera aktivnost je v prostorih 

mestne četrti odpadla.
Nismo organizirali praznika naše mestne 

četrti, tudi društva in krožki, ki delujejo v 
prostorih mestne četrti, niso smela imeti 
srečanj in sestankov.

Člani sveta mestne četrti 
smo se nekajkrat dobili 
imeli pa smo tudi dopisne 
sestanke.

Se je pa kljub temu kar 
veliko naredilo na strani 
komunalne dejavnosti, 
kar boste lahko prebrali 
v glasilu Tudi v naslednje 
letu je program aktivnosti 
na področju komunale zelo 
pester.

Upam, da bomo do 
spomladi premagali korona virus in bo delo 
v mestni četrti spet zaživelo.

Ob koncu leta vam želim blagoslovljene 
Božične praznike in veliko sreče, zdravja in 
zadovoljstva v prihajajočem letu 2022.

Borut Cerkvenič, 
podpredsednik MČ Tabor

SLOVO DEDKA MRAZA
• torek, 28. december
17.00 – sprevod dedka Mraza in vile Simone – Magdalena, Center
17.00 – Vilinsko mesto – lutkovna predstava Stara šara
17.30 – Glavni trg – lutkovni kabaret Čuk na palici
Po predstavi na Vilinskem odru bomo dedka Mraza pospremili na njegovi zadnji poti po 

svetlečih mestnih ulicah in mu pomahali v slovo na odru Glavni trg ... Na svidenje dedek 
Mraz, pozdravi pohorska pravljična bitja in se vidimo spet prihodnje leto!

KS Razvanje, MČ Tabor: 15.12.2021
začetek 17.00 Pivola – postanek 17.00 Botanični vrt Pivola – naprej po 
Razvanjski cesti – postanek 17.15 center Razvanje (KS Razvanje) – naprej 
po Razvanjski cesti – levo po Streliški ulici – desno po Ljubljanski ulici – 
levo po Pasteurjevi ulici – desno na Ulico Matije Murka – postanek 17.35 
Ertlov gozdiček (vrtec J. Golež, Doživljajsko igrišče) – naprej po Matije 
Murka – levo na Ulico Proletarskih brigad – desno na Radvanjsko cesto – 
desno na Metelkovo ulico – postanek 17.50 Metelkova-Betnavska (vrtec 
J. Golež) – naprej po Metelkovi ulici – levo na Regentovo ulico – postanek 
18.00 Regentova – levo na Rapočevo ulico – desno na Hočko ulico – levo 
na Fochevo ulico – postanek 18.10 Focheva (vrtec J. Flander) – naprej 
po Fochevi ulici – levo na Ljubljansko – levo na Streliško ulico – desno na 
Razvanjsko cesto – naprej na Pivolo – zaključek 18.35 Pivola
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Poročilo komisije 
za komunalo, 
promet in urejanje 
prostora MČ Tabor

Po seji odbora za komunalne in gospodarske 
javne službe MO Maribor (14.01.2021) in seji 
(28.01.2021) mestnega sveta MO Maribor, so 
bili obveščeni člani sveta MČ Tabor o projektih 
na področju prometa in komunale MČ Tabor, 
ki so umeščeni v proračuna MO Maribor 
za leti 2021 in 2022 in potrjeni tudi s strani 
mestnega svet. Idejna zasnova za pridobitev 
projektne dokumentacije Frankolovska, 
Celjska in Framska, je v izvedbi. V dogovoru 
z podžupanom gospodom Medvedom je 
dogovorjeno da se v ta projekt vključi tudi 
ureditev parkirnih prostorov na Fochevi med 
Ljubljansko in Beograjsko ulico. Pridobivajo 
se še zadnji podatki o stanju infrastrukture iz 
katastra gospodarske javne infrastrukture in 
javnih podjetij. Prenova bo zajela prometno 
ureditev, zamenjavo dotrajane podzemne 
infrastrukture na kareju med Ljubljansko, 
Fochevo, Aljaževo in Pariške komune s 
parkovno površino. V načrtu je projekt 
za izvedbo celovite prenove Betnavske 
od Proletarskih brigad do Knafelčeve in 
izdelava projektne dokumentacije Ljubljanske 
ulice med krožiščem s Pariške komune in 
cesto Proletarskih brigad ter drevoredom, 
preplastitev Hočke, Tržaške, Vodovodne in 
Koresove. Celovita prenova Koseskega ulice bo 
potekala fazno. V prvi fazi med Metelkovo in 
Fochevo, v drugi pa med Fochevo in Kettejevo. 
Projekt zajema tudi zasaditev drevoreda in 
izvedbo pločnika s parkirnimi mesti. Recenzija 
projekta je že zaključena. Po recenziji, se 
izvede letos še javni razpis za izvedbo projekta. 
Izvedba del v letu 2022.

Projekti MČ Tabor so bili predstavljeni 
tudi v oddaji Regionalno na Net TV v petek 
22.01.2021 in na BKTV 27.04.2021 v oddaji 
Regionalno. V septembru je bil objavljen 
intervju v časniku Večer, kjer sem novinarki 
Tatjani Vrbnjak predstavil projekt Bumerang. 
V sredo 03.11.2021 sem kot povabljen gost 
na Radio Maribor, v oddaji Radijska tribuna 
predstavil tudi projekte, ki se odvijajo na 
področju MČ Tabor in problematiko parkiranja 
v naši MČ. Zaradi vseh projektov ki se bodo 
izvajali, je smiselno in gospodarno, da se 
projekt postavitve optike izvede po prvotnem 
načrtu v naslednjem letu 2022.

Na vprašanja novinarja spletnega medija 
Maribor24 v zvezi s strategijo za odstranjevanje 
grafitov, ki je bila nedavno sprejeta v okviru 
participativnega proračuna Mestne občine 
Maribor sem v pogovoru odgovoril da v naši 
MČ ni bilo zaznati pojava omenjenih grafitov 
(grafiti, ki so se pojavljali v središču mesta). Vsaj 
na MČ nismo dobili nobene prijave ali pritožbe 
glede tega. Grafiti vsekakor ne spadajo na 
državne in občinske ustanove ( vrtce, šole, MČ, 
občinske urade ) in na objekte v privatni lasti, 
ker povzročajo škodo na fasadah teh objektov. 
Na občinski ravni, bi se morala sprejeti ali bi 
se lahko sprejela strategija ravnanja (strokovna 
skupina psihologov, sociologov, filozofov, 
pedagogov, predstavnikov lokalnih skupnosti, 
občinskih in državnih organov, itd.)) oziroma 
dopuščanja pisanja grafitov kot umetniško 
izražanje na podlagi priznanih etičnih in 
moralnih norm na za to določenih mestih, ki 
se s svojimi sporočili oziroma vsebino lahko 
umeščajo v mestne sredine.

Za naslednje obdobje so se določile prioritete 
na področju prometa in komunale. Operativno 
se bo reševala Kardeljeva ulica med Metelkovo 
in ulico Proletarskih brigad zaradi posedkov. 
Projektno pa Metelkova med Cesto Zmage in 
Betnavsko, zadnji del Ceste Zmage od križišča 
z Metelkovo do Frana Kovačiča in prometna 
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ureditev Regentove ulice. Posamezna 
problematika se bo reševala in se rešuje 
operativno glede na potrebe in razpoložljiva 
finančna sredstva iz rednega vzdrževanja.

Potekajo pa delovne aktivnosti z MČ Nova 
vas in občino za projekt celostne prenove 
in preselitve tržnice Tabor. Na to temo sta 
bila organizirana dva sestanka, eden med 
predstavniki obeh MČ in eden s podžupanjo 
Lukaček Kujundžić. Predlog za sanacijo stopnic 
je posredovan in je v postopku dogovora s Snago 
in uradom za promet, komunalo in prostor MO 
Maribor. Z uradom za promet in komunalo 
MO Maribor s katerim odlično sodelujemo 
ves čas, je dogovorjeno označevanje (barvanje) 
prehoda za pešce z odsevno modro barvo na 
šolski poti do šole Franceta Prešerna, v križišču 
ulice Pariške komune in Ceste zmage ter 
izvedba označevanja prehoda za pešce na ulici 
Pariške komune na šolski poti pri trgovini TUŠ 
in dvignjenega prehoda za pešce na Ljubljanski 
pri trgovskem centru Mercator.

Dogovorjen pa je tudi obrez drevoredov v 
MČ. Na področju naše MČ je bilo v letu in 
pol zasajenih preko 100 dreves kot popolnitve 
obstoječih drevoredov, samostojnih 
drevoredov in nadomestitev odstranjenih 
dreves. V novembru, so bila zasajena drevesa 
v drevoredih na Beograjski in Ljubljanski ulici. 
S Snago in Nigradom, operativno odlično 
sodelujemo ob prijavah krajanov ali lastnih 
opažanjih pri obhodih kritičnih lokacij. 
Odstranjen je bil keson za zbiranje odpadne 
plastike na zbirnem mestu na Metelkovi 
ulici ob MČ. Snaga je na zahtevo in predlog 
MČ preselila zbiranje plastike in embalaže 
na lokacije posameznih stanovanjskih enot 
oziroma blokov.

17.04.2021 je bila izvedena čistilna akcija v 
naši MČ. Med drugim se je s pomočjo gasilcev 
PGD Radvanje in delavcev Nigrada odstranila 
bela omela z dreves v dveh enotah Vrtca Jadvige 
Golež na Cesti zmage in Betnavske ceste.

Ob obisku župana in podžupana je 
dogovorjena ureditev parkirnih prostorov pri 
Vrtcu Jožice Flander (širok nefunkcionalen 
pločnik to omogoča) na Fochevi ulici v mesecu 
avgustu. Župan je z vidnim zadovoljstvom 
sprejel predlog za postavitev igral in pitnikov 
za invalide na lokacijah Schreinerjev trg In 
Betnavska ( mali Betnavski gozd ) pri enoti vrtca 
Jadvige Golež ter širše na lokacijah po Mariboru.

Za dejavnost animatorjev in ohranitev 
Doživljajskega igrišča v malem Betnavskem 
gozdu, je ob podpori podžupanje Helene 
Lukaček Kujundžić sredstva zagotovila 
MO Maribor. Dopis podpore za ohranitev 
dejavnosti in igrišča, je MO Maribor naša MČ 
poslala v sodelovanju z MČ Nova vas. Pri tem 
sta bile odločilna podpora tajnici obeh MČ 
naši, gospa Polona Erker ( Tabor) in gospa 
Marina Tošić ( Nova vas). V izvedbi sta tudi 
projekta MOM za prenovo otroških igral in 
športnih igrišč. Naša MČ je poslala slikovni 
material otroških igral za prenovo na lokacijah 
Schreinerjev trg in v parku ob Ertlovi ulici v 
malem Betnavskem gozdu, ter lokaciji športnih 
igrišč ob Regentovi in Goriški ulici.

Dokončan je projekt na področju socialno 
varstvenih dejavnosti med CSD Maribor 
in MČ Tabor. Zamisel oziroma idejo mi je 
pomagala ponovno kot tudi ostale, udejanjiti 
naša tajnica gospa Polona Erker. Projekt sicer 
vključuje tudi vse ostale MČ in KS in vsebuje 
izvajanje posameznih strokovnih nalog kot 
terensko delo strokovnih delavcev CSD, 
hitrejši dostop do informacij glede socialno 
varstvenih pravic v domačem urbanem okolju 
v terminu, ki sovpada z dežurstvi patronažnih 
sester na MČ. Po potrebi je predvideno tudi 
vključevanje rajonskega policista. Ta projekt je 
vsebinsko (iz)dodelala pomočnica direktorice 
CSD Maribor gospa Milka Merc, projekt pa je 
podprla gospa Mirjana Mihin iz službe za MČ 
in KS MO Maribor z organizacijo služb v vseh 
MČ in KS ter na sami MO.
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Društvo zeliščarjev 
Maribor

Društvo zeliščarjev Maribor, gostuje v 
prostorih MČ Tabor, sestajamo se vsako 
tretjo sredo v mesecu ob 19 uri. Na naših 
srečanjih obravnavamo tekoče zadeve, 
spoznavanje rastlin, delavnice, izvajamo 
predavanja na temo za krepitev zdravja.

V lanskem letu in letos smo se srečevali 
bolj redko, zaradi epidemije, tudi nismo 
mogli izvajati določenih aktivnosti, ki smo 
jih imeli v planu. Vendar, smo nekatere 
aktivnosti izvedli: redno smo kosili travo 
okoli MČ Tabor, tudi zeliščne gredice smo 
redno okopavali oz. pleli travo. V letošnjem 
letu smo dosadili nekaj zelišč.

V letošnjem letu oz. 30. 9. do 02. 10 2021 
smo imeli tridnevno razstavo zelišč v 
Europarku. Od obiskovalcev razstave smo 
bili deležni veliko pohval, ki so jih nekateri 

vpisali tudi v knjigo vtisov. Pridobili smo tri 
nove člane. Po številnem obisku smo lahko 
tudi mi zadovoljni ob dejstvu, da narava 
ter njeno varovanje, nabiranje in uporaba 
zdravilnih zelišč in skrb za zdravje pri ljudeh 
še vedno zbujajo veliko zanimanje.

V Pivoli imamo velik zeliščni vrt, ki smo ga 
v letošnjem letu dodobra uredili, saj smo na 
novo zasadili, kar veliko rastlin, predvsem 
takšne, ki jih v naravi primanjkuje, kot je 
npr. potrošnik oz. cikorija. Potrošnik najraje 
raste ob potkah, tam, ki ga ne moremo 
nabirati zaradi onesnaženja. Na našem 
vrtu imamo tudi nasajene naslednja zelišča 
kot so: ščetica, baldrijan, materna dušica, 
šentjanževka, ameriški slamnik, plahtica, 
sivka, rožmarin, melisa, poprova meta in bi 
še lahko naštevala.

K sodelovanju, vabimo tudi nove člane, ki 
se nam lahko pridružijo.

Ana Podlesek, 
predsednica društva

Krvodajalstvo
Rdeči križ Slovenije organizira krvodajalske 

akcije že od leta 1953. Vsako leto pripravi 
program krvodajalskih akcij, ki je usklajen 
z zdravstveno službo in z neposrednimi 
organizatorji. Programi krvodajalskih akcij 
so redno objavljeni v časopisih, revijah, radiu, 
televiziji in na internetu.

Območna združenja Rdečega križa še 
posebej obveščajo (s plakati, transparenti, ter 
tudi osebnimi vabili) kdaj in kje je posamezna 
krvodajalska akcija. V zahvalo za udeležbo 
pa organizirajo vsakoletna srečanja, na 
katerih krvodajalcem podeljujejo zahvale in 
priznanja.

V Sloveniji daruje kri okoli 5 odstotkov 
prebivalcev. Da zadostimo potrebam 

zdravstva po krvi, potrebujemo vsak dan 
okoli 400 krvodajalk in krvodajalcev. Na leto 
zberemo okoli 45.000 litrov krvi, kar pomeni, 
da se na leto prijavi približno 100.000 
krvodajalcev. V Sloveniji predstavljajo tretjino 
vseh krvodajalcev ženske, dve tretjini pa 
moški.

V ta namen razvijamo organizacijski 
pristop, motivacijske prijeme, računalniško 
podporo in spodbujamo raziskovalno 
dejavnost. Krvodajalstvo je solidarnostno 
gibanje za ohranjanje življenja bolnikov in 
večjo kakovost zdravja ljudi. Širšo javnost 
seznanjamo z možnostjo avtotransfuzije 
kot varnim načinom zdravljenja z lastno 
krvjo. Promocijo krvodajalstva podpiramo 
s specifičnimi motivacijskimi pristopi 
za posamezne ciljne skupine (mladi, 
intelektualci, kmetje, gospodinje in druge 

6 Glasilo Mestne četrti Tabor



skupine prebivalstva). Čeprav nepolnoletne 
mladine ne moremo dejavno pritegniti 
v krvodajalstvo, si prizadevamo, da bi se 
vzgoja in motiviranje za krvodajalstvo začela 
že v otroštvu. Izobraževanje, ki se začne že 
v osnovni šoli, ima pomembno vlogo pri 
zagotavljanju zdravja naroda, pri uveljavljanju 
zdravega načina življenja in pri spodbujanju 
prostovoljnega in neplačanega krvodajalstva.

Rdeči križ Slovenije spodbuja ljudi k 
zdravemu življenju in jih ozavešča, da si z 
dajanjem krvi zagotovijo višjo zdravstveno 
raven. Vsakdo je tudi potencialni prejemnik 
krvi. Cilj Rdečega križa Slovenije je 
zagotavljati tolikšno število krvodajalcev, da 
bo učinkovito zadostilo potrebam zdravstva 
po krvi tudi v novih družbeno-ekonomskih 
in socialnih razmerah ter v času približevanja 
Slovenije Evropi. V času orientacije družbene 
ureditve ter sprememb v gospodarstvu 
pomeni to veliko odgovornost pa tudi izziv.

Seveda pa je tu potrebna podpora širše 
družbene skupnosti. Prav prostovoljnost, 
brezplačnost in anonimnost so se v petdesetih 
letih pokazala kot dobri temelji za preskrbo s 
krvjo. Skrb za zdravje vsakega posameznika 
in najširše družbene skupnosti pomeni tudi 
skrb za varno kri. V tem so zdravstveno 
vzgojna prizadevanja Rdečega križa Slovenije 
tudi člen v verigi varne preskrbe s krvjo. Kajti 
zdrav človek ima tudi zdravo kri. Le varna kri 

zares rešuje življenja.
V Mestni četrti Tabor je v letu 2021 569 

krvodajalk in krvodajalcev, ki so skupaj 
darovali okrog 200 litrov krvi.

V Krvodajalskem aktivu je tudi 14 vitezov 
krvodajalstva. To so vsi tisti krvodajalci, ki so 
darovali kri 100 x ali več. Med njimi je tudi 
ena krvodajalka.

Vsako leto pripravimo srečanje krvodajalcev, 
kjer podelimo priznanja za darovano kri. Žal 
pa v zadnjih dveh letih to ni bilo mogoče 
zaradi korona virusa. Takoj ko bomo ta virus 
premagali bomo izvedli srečanje.

Ob tem vabimo vse mlade zdrave občane in 
občanke stare od 18. Do 65. Leta, da se nam 
pridružijo in darujejo kri. S tem humanim 
dejanjem, bodo rešili marsikatero življenje.

Darujejo lahko vsak torek od 7.-17 in v 
četrtek od 7 do 11. ure, s tem da se je potrebno 
prej najaviti zaradi Covid 19. ure v prostorih 
Univerzitetnega kliničnega centra, v centru 
za transfuzijsko medicino. V kleti stolpnice 
in ob krvodajalski akcijo, ki jo v mesecu juliju 
organizira naš aktiv.

Obe enem bi povabili vse, ki bi želeli delati in 
pomagati pri organizaciji akcij rdečega križa v 
MČ Tabor. Vsak, ki bi želel delati v odboru RK 
MČ Tabor, naj se oglasi pri tajnici MČ in pusti 
svoje podatke, da se bomo lahko srečali.

Borut Cerkvenič

Zahvala
Gospod Lebarič je človek 

z srcem, z empatijo, z 
dušo. Je človek ki je vedno 
pripravljen pomagati, pa 
če je to tudi sredi noči.

Pri nas je okolica bloka 
vedno urejena. Hišni red 
je tako kot mora biti.

Komunikacijska vez med 
Stanivestom in prebivalci v bloku je 
vedno odlična.

Seznanjeni smo vedno do potankosti 
o vsem. Njegov angažma je 100%. 

On dela z dušo in je res človek na 
mestu.

Stanovalci 
Betnavske ceste 85b
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Oblike pomoči 
starejšim osebam v 
domačem okolju

V današnji družbi je vedno več starejšega 
prebivalstva, ki zaradi starosti, bolezni ali 
drugih dejavnikov ne zmorejo več v celoti 
poskrbeti za sebe in kakovostno življenje 
v doma. Vendar želijo ostati v domačem 
okolju. Večkrat svojci, zaradi svojih delovnih 
obveznosti, slabih odnosov, finančnih težav, 
svojih zdravstvenih težav za svoje ostarele 
svojce ne zmorejo poskrbeti.

V praksi opažamo porast posameznikov, 
ki svojcev nimajo več. Digitalizacije 
starejše osebe zaradi neznanja rokovanja 
z računalnikom ogroža v obliki socialne 
izključenosti, saj ne vejo kam in kako naj se 
obrnejo po pomoč.

Center za socialno delo, glede na stalno 
prebivališče uporabnika v okviru svojih nalog 
in pooblastil izvaja tudi socialno varstvene 
storitve, ki so za uporabnika brezplačne.

Podrobnejša predstavitev storitve prva 
socialna pomoč in osebna pomoč ter 
njuno definicijo, katero izvaja krajevno 
pristojni Center za socialno delo.

Prva socialna pomoč: Strokovni delavec 
ali strokovna delavka v razgovoru najprej 
predstavi in spodbudi, da spregovorite 
o stiskah in težavah, da poveste čim več 
pomembnih podatkov, da izrazite stališče 
do razmer v katerih se nahajate. Pomagala 
vam bo prepoznati stiske in težave, pri tem 
bo upoštevala vaša pričakovanja in predloge 
za rešitev. Strokovni delavec ali strokovna 
delavka vas bo seznanila s socialno 
varstvenimi storitvami in prejemki, ki so 
vam na voljo, kako jih uveljaviti, kakšne so 
vaše dolžnosti, o tem kakšne mreže pomoči 
in program vam je na voljo.

Osebna pomoč je namenjena vsakomur, 
ki se zaradi različnih vzrokov znajde v stiski 
ali težavi ter lahko ob ustrezni strokovni 
pomoči normalno živi v svojem okolju. Za 
storitev se odločite prostovoljno. Glede na 
stisko ali težavo, ki jo imate se lahko vključite 
v oblike pomoči:
• Svetovanje - v pogovoru boste opredelili 

problem in sklenili dogovor o svetovanju. 
V procesu pomoči, boste usmerjeni 
v spoznavanje vaših odnosov in 
odzivov , načinov konfrontacij, načinov 
sodelovanja in pogajanj pri reševanju 
konfliktov, učenju novih oblik odnosov 
in odzivov do okolja.

• Urejanje - kadar s svojim vedenjem 
( prekomerno uživanje alkohola, 
nasilje) ogrožate druge ljudi iz okolja 
(družina) vam strokovni delavec ali 
strokovna delavka lahko pomagajo pri 
premagovanju teh stisk in težav. Cilj 
je, da se po zaključku osebne pomoči 
urejanja vključite v organizirane oblike 
pomoči ali samopomoči.

• Vodenje - kadar zaradi zdravstvenih, 
osebnostnih ali drugih posebnosti ne 
morete samostojno živeti, v okolju 
pa obstajajo stalne oblike pomoči pri 
urejanju in izboljšanju vašega stanja, vam 
strokovni delavec ali strokovna delavka 
lahko pomaga pri vzpostavljanju socialne 
mreže za redno oskrbo (poišče možnosti 
pomoči v družini, med prijatelji, v 
organizacijah v okolju), spodbuja vas k 
načrtovanju in izvajanju posameznih 
dejavnosti, pripravi načrt dela in ga 
spremlja.

Kdaj lahko pridete? Na razgovor lahko 
pridete brez predhodnega naročila in v času 
uradnih ur, v nujnih primerih pa vam je v 
poslovnem času centra za socialno delo na 
razpolago tudi dežurna strokovna delavka ali 
strokovni delavec.
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Zaradi lažje organizacije dela, spodbujamo, 
da se na razgovor naročite, da se na razgovor 
lahko pripravimo in si vzamemo čas, da 
skupaj pričnemo z definicije problema ter v 
nadaljevanju z iskanjem virov pomoči.

V okviru prve socialne pomoči na Centru za 
socialno delo uporabniku oz. v nadaljevanju 
sogovorniku predstavimo oblike pomoči, ki 
so financirane s strani Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
nekatere tudi iz občinskega proračuna.

Cilj pri storitvi prva socialna pomoč 
je vzpostavitev delovnega odnosa z 
uporabnikom (in njegovo družino) ter 
opolnomočenje na poti k zastavljenemu cilju.

Namen in cilj strokovnega delavca pri 
opravljanju prvega osebnega razgovora v 
obliki prva socialne pomoči je, da človek 
v stiski omogoča varnost, sprejetost in 
strokovnost.

Socialno varstveno storitev pomoč 
družini na domu, v obliki socialne oskrbe 
na domu, izjava Center za pomoč na domu 
Maribor, kot javni zavod.

Nudijo pomoč pri temeljnih dnevnih 
opravilih, kot je oblačenje, umivanje, 
hranjenje; gospodinjsko pomoč - nabava 
živil, priprava obroka, čiščenje bivalnega 
prostora, in pomoč pri ohranjanju socialnih 
stikov, kar je še posebej pomembno, v 
vsakem življenjskem obdobju.

Upravičenci so osebe, starejše od 65 let, 
invalidne osebe, s statusom invalida ali 
pravico do tuje nege in pomoči, kronični 
bolniki in osebe z dolgotrajnimi okvarami 
zdravja ali hudo bolani otroci oz. otroci 
s težko motnjo v telesnem razvoju. 
Storitev je na voljo vse dni v tednu, 3 ure 
dnevno, odvisno od potreb in želj vsakega 
posameznika.

Storitve je plačljiva, vendar sofinancirana s 
strani občine.

Poleg koncesionarja, Centra za pomoč na 
domu Maribor v Mestni občini Maribor 
(pokriva občine Maribor, Hoče-Slivnica, 
Rače-Fram in Starše) storitev pomoč na 
domu izvajajo tudi zasebni izvajalci, kot sta 
Zavod Prodomi (pokriva celotno Slovenijo) 
in socialno podjetje Združenje Magaria.

Storitve, ki jih nudijo obsegajo:
• POMOČ NA DOMU UPORABNIKA 

(pomoč pri gospodinjskih opravilih, 
ohranjanju samostojnosti, okrevanju po 
prihodu iz bolnišnice, varstvo oseb z 
demenco, vzdrževanju osebne higiene, 
gibanju in razgibavanju.

• SPREMSTVO IN DRUŽABNIŠTVO 
(pomoč pri varovanju oseb, spremstvo k 
zdravniku, po nakupih, na pokopališče, k 
frizerju, pri urejanju uradnih zadev…)

• UREJANJU OKOLICE IN SKRB ZA 
HIŠNE LJUBLJENČKE

• 24 URNO VARSTVO NA DOMU 
UPORABNIKA

V oskrbi za starejše osebe v domačem okolju 
so združili moči in strokovno znanje Dom 
Danice Vogrinec, ZD Adolfa Drolca in drugi 
partnerji, ter ustanovili projekt Integrirana 
oskrba, ki je sklop dobro načrtovanih in 
organiziranih storitev, ki so usmerjene v 
potrebe uporabnika z namenom, da se mu 
omogoči čim bolj neodvisno življenje v 
domačem okolju.

Namen projekta je zagotoviti dostop do 
novih storitev, s katerimi se krepi možnost, 
da starejši kljub morebitni oviranosti, bolezni 
ali krhkosti ostanejo čim dlje v domačem 
okolju.

Storitev je namenjena starejšim od 65 let, 
ki so zaradi različnih dejavnikov odvisni od 
pomoči drugih. Storitev je brezplačna.

Vlogo za oceno upravičenosti lahko poda 
zainteresirani posameznik ali ob soglasju 
posameznika lahko vlogo poda tudi izbrani 
osebni zdravnik ali drug lečeči zdravnik, 
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pristojna patronažna medicinska sestra, 
strokovni delavec Centra za socialno delo ali 
druga od vlagatelja pooblaščena oseba.

Najbolj pogosta vrsta oskrbe starejših oseb 
je še vedno domsko (institucionalno) varstvo.

Kot alternativa institucionalnemu varstvu, 
vam predstavimo še dnevno varstvo.

Je oblika institucionalnega varstva, 
namenjena posameznikom, za katero je 
značilno, da uporabnik dnevno prihaja 
v Dom, kjer mu je zagotovljena socialna 
oskrba in nega ter zdravstveno varstvo 
glede na njegovo stanje in potrebe. Izvajajo 
storitve varstva in animacije med 7-mo in 17 
uro, v tem času pa nudijo prehrano, počitek, 
sprehode, kulturne in družabne prireditve, 
izvajajo pa tudi zdravstveno nego starejših.

V bistvu gre za zelo podobno obliko 
institucionalnega varstva, le da pri dnevnem 
varstvu ostajajo starostniki v domu za 
starejše preko dneva, medtem ko se zvečer 
vračajo domov, v domače okolje.

Vključitev v to obliko varstva uporabnike 
bogati, razbremenjuje njihove svojce, 
podaljšuje bivanje v domačem okolju in 
olajša morebiten prehod v domsko obliko 
varstva in oskrbe. Dnevno varstvo poteka od 
ponedeljka do petka.

Storitev dnevnega varstva omogočajo trije 
domovi za starejše v Mariboru: Dom Danice 
Vogrinec (Enota Tabor), Dom pod Gorco in 
Dom starejših občanov Tezno.

Z letom 2019 pa je Republika Slovenija 
postala bogatejša za storitev, pravica do 
osebne asistence katere namen je omogočiti 
posamezniku oziroma posameznici z 
dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, 
intelektualnimi ali senzornimi okvarami, 
ki jo v povezavi z različnimi ovirami lahko 
omejujejo, da bi enako kot drugi polno in 
učinkovito sodelovala v družbi na vseh 
področjih življenja enake možnosti, večjo 

neodvisnost, aktivnost in enakopravno 
vključenost v družbo.

Osebna asistenca je zbir storitev, ki ljudem, 
ki v vsakdanjem življenju potrebujejo 
pomoč drugega, omogoča neodvisno in bolj 
kakovostno življenje. Storitve so prilagojene 
konkretnim potrebam posameznega 
uporabnika oziroma uporabnice, njegovim 
oziroma njenim sposobnostim, željam, 
pričakovanjem in življenjskim razmeram.

Pomoč je namenjena osebam, ki še niso 
dosegle starostnega pogoja 65 let. Vlogo 
za pravico do osebne asistence vlagatelj ali 
njegova zakoniti zastopnik vloži na krajevno 
pristojnem centru za socialno delo. O 
pravici do osebne asistence (številu ur in 
vsebini) odloči center za socialno delo na 
podlagi mnenja strokovne komisije. Osebno 
asistenco kot nepridobitno dejavnost lahko 
izvajajo nevladne organizacije, zavodi in 
samostojni podjetniki na podlagi odločbe 
ministrstva.

Do osebne asistence je ne glede na njegov 
oz. njen dohodek in premoženje upravičen 
vlagatelj, ki:
• zaradi invalidnosti potrebuje pomoč 

pri opravljanju aktivnosti, vezanih 
na samostojno osebno in družinsko 
življenje, vključevanje v okolje, 
izobraževanje in zaposlitev;

• je državljan RS s stalnim bivališčem v 
Republiki Sloveniji ali tujec, ki ima stalno 
prebivališče v RS;

• je star od 18 do 65 let;
• živi ali bi želel živeti v samostojnem 

ali skupnem gospodinjstvu zunaj 
celodnevne institucionalne oskrbe in

• potrebuje pomoč najmanj 30 ur 
tedensko.

Če je vlagatelj imel pravico do osebne 
asistence pred dopolnjenim 65. letom 
starosti, je lahko upravičen do osebne 
asistence tudi potem, ko dopolni to starost.
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Mestni svet Mestne občine Maribor 
omogoča tudi brezplačne vozovnice 
za invalidne osebe v javnem mestnem 
avtobusnem prometu ter prevozu s krožno 
kabinsko žičnico na Mariborskem Pohorju. 
Do brezplačne vozovnice je upravičena 
invalidna oseba, katera poseduje ustrezno 
dokazilo izdano od Mestne občine Maribor 
ter njen (en) spremljevalec.

S pomočjo na kratko predstavljenih 
podpornih storitev, se starejšim osebam 
omogoča kvalitetno in dostojno tretje 
življenjsko obdobje v domačem okolju.

Stroka socialnega dela je v prepoznavanju, 

spodbujanju ter vključevanju socialno 
izključenih ljudi z namenom ponujanja in 
organiziranja nekaj od predstavljenih oblik 
pomoči.

Standard življenja se spreminja, vrednote 
kot je sočutje, medsebojna pomoč in 
skrb izgubljajo na pomenu. Na vsakemu 
posamezniku je, da prispeva k boljši družbi, 
saj le tako bomo vsi živeli lepše in boljše.

Andreja Tadina, univ. dipl. soc. del., 
CSD Maribor – enota Center

Melita Topolovec, mag. soc. del., CSD 
Maribor – enota Center

Finančne oblike 
pomoči na centru 
za socialno delo 
za zagotavljanje 
socialne varnosti

V današnjih časih se srečujemo s hudimi 
osebnimi stiskami, ki so lahko med drugim 
posledica finančnega primanjkljaja. 
Vsakodnevna opažanja nakazujejo, da 
se na Centre za socialno delo kot tudi 
nevladne organizacije obračajo ljudje, ki 
doslej pomoči niso potrebovali. Predvsem 
se srečujemo z ranljivimi skupinami, ki 
so izpostavljene pragu revščine (starejši, 
mlade družine, dolgotrajno brezposelni, 
enostarševska gospodinjstva, zaposleni, 
ki prejmejo plače pod eksistenčnim 
minimumom).

Kljub gospodarski rasti je trg dela še 
zmeraj nestabilen. Finančno varnost 
onemogočajo pogodbe sklenjene za določen 
čas, samozaposlitve, ki v teh razmerah 
težko ohranjajo finančno stabilnost, izgube 

zaposlitev, slabe razmere na trgu dela in 
podobno. Starejše generacije se soočajo s 
težavami ponovne vključitve na trg dela, 
zdravstvenimi težavami ter pomanjkanjem 
veščin za opravljanje določenih poklicev. 
Slab ekonomsko – socialni položaj veliko 
ljudi sčasoma privede na rob obupa, saj ne 
vedo, na koga se lahko v najtežjih trenutkih 
obrnejo po pomoč.

Center za socialno delo, med drugimi 
storitvami, posamezniku in družini nudi 
dostop do uveljavljanja pravic iz javnih 
sredstev in sicer skozi več načinov finančne 
podpore. Nekatere oblike pomoči so: 
pravica do denarne socialne pomoči, kritje 
zdravstvenih storitev, pravica do varstvenega 
dodatka, pravica do uveljavljanja izredne 
denarne pomoči ali uveljavljanje pravice 
do pogrebnine in posmrtnine, pravica do 
otroškega dodatka, državne štipendije, 
subvencije najemnine, oprostitve plačila 
domskega varstva, itd. Uveljavljanje pravic 
in pomoči je zakonsko urejeno v Zakonu 
o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in 
Zakonu o socialno varstvenih prejemkih. Za 
uveljavljanje pravic je potrebno izpolnjevati 
določene pogoje.
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Na koga se lahko obrnem po pomoč? Na 
krajevno pristojni Center za socialno delo, 
osebno v času uradnih ur, po telefonu ali 
preko elektronske pošte.

Na kaj moram biti pozoren pri 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev? 
Predhodna ureditev statusa (npr. prijava v 
evidenco brezposelnih oseb, ureditev statusa 
nezaposljive osebe, itd.) ter pravočasna 
oddaja vloge za uveljavljanje pravic iz javnih 
sredstev.

Katere so pomembne informacije 
o določenih pravicah,  
ki jih lahko uveljavljam?

Denarna socialna pomoč je urejena v 
Zakonu o socialno varstvenih prejemkih 
in je namenjena zagotavljanju sredstev za 
zadovoljevanje minimalnih življenjskih 
potreb v višini, ki omogoča preživetje. 
Cenzus za denarno socialno pomoč je 
zakonsko določen in od 01.08.2021 znaša 
402,18 EUR za posameznika, za vsako 
naslednjo odraslo osebo 229,24 EUR, za 
otroka 237,29 EUR. Usklajuje se po zakonu, ki 
ureja usklajevanje transferjev posameznikom 
in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji. 
Cenzus je odvisen od števila družinskih 
članov ter od višine razpoložljivega dohodka. 
Višina cenzusa se lahko poviša v primeru, 
če je posameznik delovno aktiven. Slednje 
pomeni, da so do višjega zneska pomoči 
upravičene: zaposlene osebe, osebe, ki 
opravljajo dejavnost, osebe, ki so vključene 
v ukrepe aktivne politike zaposlovanja 
in programe psihosocialne rehabilitacije, 
katerih cilj je zaposlitev, družinski pomočnik 
po zakonu, ki ureja socialno varstvo, osebe, ki 
so upravičene do delnega plačila za izgubljeni 
dohodek po zakonu, ki ureja starševsko 
varstvo in družinske prejemke, osebe, ki 
imajo sklenjeno pogodbo o opravljanju 
volonterskega pripravništva, osebe, ki imajo 

sklenjen pisni dogovor o prostovoljskem delu 
po zakonu, ki ureja prostovoljstvo, ter osebe, 
ki so vključene v zaposlitveno rehabilitacijo. 
Osnovna pogoja za uveljavljanje te pravice 
je stalni naslov v Republiki Sloveniji ter 
dejansko bivanje v RS. Pogoj za upravičenost 
do zgoraj navedene pravice je prijava v 
evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za 
zaposlovanje, saj mora biti oseba aktivna. Kot 
aktivna oseba se šteje oseba, ki je zaposlena 
ali nezaposlena in je zmožna za delo.

Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih 
sredstev lahko pridobite na Centrih 
za socialno delo, spletu ali v založenih 
knjigarnah. Vlogo je potrebno oddati čimprej, 
saj prične veljati s prvim dnem naslednjega 
meseca po podaji vloge. V kolikor ima 
posameznik veljavno odločbo, je potrebno 
vlogo za podaljšanje podati v tistem mesecu, 
ko odločba poteče.

Priloge k vlogi za uveljavljanje pravic 
iz javnih sredstev? Izpis prometa na vseh 
bančnih računih za vse osebe, ki so navedene 
na vlogi in imajo odprt bančni račun (za 
račune, odprte v Sloveniji in tudi za račune, 
odprte v tujini), za zadnje tri mesece pred 
mesecem oddaje vloge.

Bonitete za posameznike, ki so 
upravičeni do denarne socialne pomoči? 
S pravico do denarne socialne pomoči 
posameznik oz. družina pridobi tudi pravico 
do kritja plačila prispevka za obvezno 
zdravstveno zavarovanje, kritja razlike do 
polne vrednosti zdravstvenih storitev (pri 
čemer mora posameznik veljavno odločbo 
posredovati zavarovalnici, kjer ima sklenjeno 
dodatno zavarovanje), do dnevnega toplega 
obroka v javni kuhinji, občasnega paketa 
pri humanitarnih organizacijah, oprostitev 
plačila RTV prispevka (potrebno izpolniti 
vlogo za oprostitev plačila RTV prispevka) 
in oprostitev plačila nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča.
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Izredna denarna socialna pomoč je v 
Zakonu o socialno varstvenih prejemkih 
določena kot posebna oblika denarne 
socialne pomoči in se dodeli, če se ugotovi, 
da se je samska oseba ali družina znašla v 
položaju materialne ogroženosti oziroma, 
če izkazuje izredne stroške, ki so vezani na 
preživljanje, ki jih z lastnim dohodkom ali 
lastnim dohodkom družine ne more pokriti, 
iz razlogov, na katere ni mogla ali ne more 
vplivati.

Kako uveljavljam pravico do izredne 
pomoči? Potrebno je oddati vlogo za 
uveljavljanje pravice do izredne denarne 
socialne pomoči, v kateri je potrebno 
natančno navesti, za kateri namen je 
potrebna pomoč ter v kakšni višini. Pri 
tem je potrebno na vlogi podati tudi izjavo 
o materialni ogroženosti, kjer se natančno 
navedejo okoliščine o obstoju položaja 
materialne ogroženosti, o obstoju drugih 
izrednih stroškov in druge okoliščine, ki 
izkazujejo stisko.

Upravičenec do izredne pomoči je dolžan 
prejeto pomoč porabiti za namen, za katerega 
mu je bila le-ta dodeljena. Sredstva morajo 
biti porabljena v zakonsko določenem roku (v 
roku 30 dni od prejetja pomoči oz. do podaje 
nove vloge za izredno pomoč), Centru za 
socialno delo pa morajo biti v roku 45 dni od 
prejetja pomoči, oz. do podaje nove vloge, 
predložena ustrezna dokazila, ki izkazujejo 
porabo prejete izredne pomoči.

Priloge k vlogi za izredno pomoč? 
izpis prometa na vseh bančnih računih za 
vse osebe, ki so navedene na vlogi in imajo 
odprt bančni račun, v Sloveniji ali tujini, za 
zadnje tri mesece pred mesecem oddaje 
vloge, dokazila o materialni ogroženosti (npr. 
fotokopije neplačanih zapadlih položnic, 
predračun, dokazila o obstoju drugih 
izrednih stroškov, itd.).

Varstveni dodatek je namenjen 

zagotavljanju sredstev za kritje življenjskih 
stroškov, ki nastanejo v daljšem časovnem 
obdobju (stroški z vzdrževanjem stanovanja, 
nadomeščanjem trajnih potrošnih dobrin 
ipd.) in niso stroški za zadovoljevanje 
minimalnih življenjskih potreb. Namenjen 
je posameznikom, ki imajo urejeno stalno 
bivanje v Republiki Sloveniji, ter izpolnjujejo 
enega izmed naslednjih pogojev: so trajno 
nezaposljive osebe, trajno nezmožne za delo 
ali stare nad 63 let (ženske) in 65 let (moški).

Kako uveljavljam pravico do varstvenega 
dodatka? Potrebno je oddati vlogo za 
uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Priloge k vlogi za uveljavljanje pravice 
do varstvenega dodatka: izpis prometa 
na vseh bančnih računih za vse osebe, ki 
so navedene na vlogi in imajo odprt bančni 
račun, v Sloveniji ali tujini, za zadnje tri 
mesece pred mesecem oddaje vloge in izjave 
otrok o možnosti preživljanja staršev (na 
podlagi dolžnosti preživljanja staršev s strani 
polnoletnih otrok).

Pravica do pogrebnine in posmrtnine 
je posebna oblika izredne denarne socialne 
pomoči kot pomoč pri kritju stroškov 
pogreba in pomoč po smrti družinskega 
člana.

Kdaj lahko uveljavljam pravico do 
pogrebnine in posmrtnine? Po smrti 
bližnjega lahko slovenski državljani s stalnim 
prebivališčem ali tujci, ki stalno bivajo v 
Sloveniji, zaprosijo za pravico do pogrebnine 
in posmrtnine. Za pravico do pogrebnine in 
posmrtnine lahko zaprosijo družinski člani 
pokojnika (to so: zakonec, izvenzakonski 
partner, otroci in pastorki, starši, bratje/
sestre, nečaki/nečakinje ali vnuki/vnukinje 
pokojne osebe). Za pravico do pogrebnine 
lahko zaprosi oseba, ki je tudi dejansko 
poskrbela za pogreb (predračun ali račun za 
opravljeno pogrebno storitev se mora glasiti 
na ime vlagatelja).
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Kaj so potrebne priloge pri uveljavljanju 
pravice do pogrebnine in posmrtnine? 
Vloga mora biti izpolnjena v skladu z navodili. 
K vlogi mora biti predloženo dokazilo o 
smrti (če podatek še ni vpisan v matični 
register), originalen račun ali predračun 
za opravljeno pogrebno storitev. V kolikor 
bo posameznik predložil predračun bo 
pristojni Center za socialno delo v primeru 
upravičenosti do zgoraj navedene pravice 
sredstva nakazal Pogrebnemu podjetju, kjer 
je bila storitev opravljena. Tako bo vlagatelj 
Pogrebnemu podjetju poravnal le še razliko 
do polne vrednosti predračuna. V kolikor 
pa bo vlagatelj predložil račun o opravljeni 
pogrebni storitvi, pa bodo sredstva nakazana 
na račun vlagatelja. K vlogi je potrebno 
predložiti tudi izpis prometa na vseh bančnih 
računih v Sloveniji ali tujini, za zadnje tri 
mesece pred mesecem smrti.

Vlogo za izredno denarno socialno pomoč 
kot pomoč pri kritju stroškov pogreba 
oziroma za enkratno izredno denarno 
socialno pomoč po smrti družinskega člana 
je možno oddati v roku 1 leta po smrti. 
Vloga se lahko odda na katerem koli Centru 
za socialno delo, ki je vlagatelju najbližji. 
Glede uveljavljanja teh pravic namreč ne 
velja pravilo o krajevni pristojnosti.

Višina pogrebnine znaša 804,35 € oz. ne 
več kot so stroški pogreba, višina posmrtnine 
pa znaša 402,18 € (kot znaša trenutna višina 
osnovnega minimalnega dohodka). Oba 
prejemka se v zapuščinskem postopku ne 
vračata.

Centri za socialno delo se vsakodnevno 
soočajo s stiskami ljudi, ki so iz dneva v dan 
večje. Pod pragom revščine je na podlagi 
podatkov Statističnega urada Republike 
Slovenije v letu 2019 živelo 243.000 ljudi, v 
letu 2020 še 11.000 oseb več.

Socialna zakonodaja določa, da se 
z denarno socialno pomočjo ljudem 

zagotavljajo sredstva za zadovoljevanje 
minimalnih življenjskih potreb v višini, ki 
naj bi omogočala preživetje. Število oseb, ki 
so upravičene do denarne socialne pomoči, 
se povečuje. Pandemija COVID-19 je še 
povečala revščino, saj so mnogi v teh časih 
ostali brez zaposlitve. Na Centrih za socialno 
delo tako opažamo porast ne samo vlog za 
denarno socialno pomoč posameznikov, ki 
so ostali brez zaposlitve in brez dohodka, 
temveč tudi zaposlenih, zlasti tistih z 
minimalno plačo, saj jim le-ta ne zadostuje 
za kritje vseh osnovnih življenjskih potreb. 
Opaža se tudi porast vlog za izredno 
denarno pomoč, saj ljudje ne zmorejo več 
poravnati vseh mesečnih stroškov s svojim 
razpoložljivim dohodkom.

Center za socialno delo ob tem pojasnjuje, 
da sta denarna pomoč in izredna pomoč 
skrajno sredstvo, ki ga država zagotovi 
posamezniku oz. družini, ko so izkoriščena 
vsa druga sredstva za zagotavljanje preživetja. 
Pravica do denarne pomoči in pravica do 
izredne pomoči sta namenjeni kot pomoč 
posamezniku oz. družini, ki se znajde v 
trenutni stiski in ni dolgotrajna rešitev.

Socialni transfer omogoča posamezniku, da 
se v trenutni situaciji opolnomoči in oblaži 
stisko. Tako kot vsi posamezniki se tudi 
zaposleni na Centrih za socialno delo soočajo 
s številnimi birokratskimi ovirami, kadar gre 
za pomoč posamezniku v njegovem težkem 
obdobju. Prizadevajo si, da v težkih trenutkih 
pomagajo pri zagotavljanju socialne varnosti 
in so v oporo pri premagovanju številnih ovir, 
ki jih prinaša življenje.

Država posamezniku zagotavlja socialno 
varnost s socialno varstvenimi prejemki. 
Vsak pa mora prispevati tudi svoj delež k 
izboljšanju lastnega socialnega položaja.

Avgustini Loreta, mag. zak. in druž. štud.

Šalamon Ksenija, mag. prav.
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Predstavitev 
Patronažnega 
varstva 
Zdravstvenega 
doma dr. Adolfa 
Drolca Maribor

Spoštovani krajani Mestne četrti Tabor. 
Veseli nas, da lahko v Vašem glasilu 
predstavimo delovanje Patronažnega 
varstva Maribor in s tem tudi delovanje 
patronažnih medicinskih sester v Mestni 
četrti Tabor.

 
Patronažne medicinske sestre (od leve proti 
desni): Podgorelec Katja, Kropivšek Lidija, Šega 
Nataša

Patronažno varstvo je 
sestavni del primarnega 
zdravstvenega varstva, ki s 
svojimi dejavnostmi deluje 
na domovih pacientov 
in v lokalni skupnosti. 
V patronažnem varstvu 
Maribor je zaposlenih 66 
patronažnih medicinskih 
sester, od tega v enoti 
Tabor 17. Vsaka deluje 

na terenskem področju, ki je geografsko 
zaokrožena celota s približno 2350 
prebivalci. Patronažna medicinska sestra 
deluje po principu družinske medicinske 
sestre, kar pomeni, da družino obiskuje ena 
patronažna medicinska sestra pri čemer 
združuje vse tri dejavnost patronažnega 
varstva:
• Patronažna zdravstveno, socialno 

obravnava posameznika družine 
in lokalne skupnosti, ki predstavlja 
izvajanje splošnih, specifičnih in 
individualnih nalog patronažne 
obravnave pacientov (nosečnica, 
dojenček, mali otrok, kronični pacient, 
starostnik, družina, lokalna skupnost). 
Vse te naloge izvajamo iz preventivnega 
vidika v smislu krepitve, ohranitve ali 
povrnitve zdravja ter preprečevanja 
bolezni.

• Patronažna zdravstvena nega 
otročnice in novorojenčka. Družino z 
novorojenčkom obiščemo naslednji dan 
po odpustu iz porodnišnice.

• Patronažna zdravstvena nega pacienta 
na domu je namenjena bolnim, 
poškodovanim ali onemoglim 
pacientom. Pri tej dejavnosti smo 
patronažne medicinske sestre v 
odvisni funkciji in izvajamo negovalne 
intervencije po naročilu oziroma 
izdanem delovnem nalogu izbranega 

 
Patronažna medicinska sestra 
na preventivnem patronažnem 
obisku pred epidemijo

 
Patronažna medicinska sestra v 

osebni varovalni opremi
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osebnega zdravnika ali zdravnika 
specialista.

Družino obravnavamo od rojstva pa 
vse do smrti, se z njimi veselimo novega 
življenja, smo jim v pomoč in podporo v 
različnih obdobjih zdravja in bolezni ter ob 
slovesu njim drage osebe.

V Mestni četrti Tabor so štiri terenska 
področja, ki jih pokrivamo Kropivšek Lidija, 
Podgorelec Katja in Šega Nataša. Kmalu se 
nam bo pridružila nova sodelavka. Večina 
prebivalcev nas že pozna, saj smo obiskale 
že veliko družin.

Epidemija je globoko posegla na vsa 
področja družbenega in družabnega 
življenja. V patronažnem varstvu sledimo 
smernicam in navodilom za preprečevanje 
in obvladovanje epidemije ter se prilagajamo 

trenutni epidemiološki situaciji.
Ob vstopu v družino se predstavimo 

z identifikacijsko kartico. Naša 
prepoznavnost so tudi modre uniforme z 
emblemom Zdravstvenega doma dr. Adolfa 
Drolca Maribor in terenske torbe.

Delovni čas:
• Od ponedeljka do sobote od 6.30 do 

20.00
• Nedelja in praznik - dežurstvo od 6.30 

do 20.00
Od ponedeljka do petka od 6.30 do 14.30 

ter v soboto od 6.30 do 12.30 smo dosegljive 
na telefon 02 22 86 537. Izven tega časa smo 
dosegljive na dežurni mobilni telefon 051 
394 537.

Vse dobro in ostanite zdravi,

Patronažne medicinske sestre

Mesec september 
je svetovni mesec 
alzheimerjeve 
bolezni

Svetovna zdravstvena organizacija 
je demenco razglasila za svetovno 
zdravstveno prioriteto 21. stoletja. Poleg 
zdravstvenega, predstavlja demenca 
tudi socialni problem. Pojav 
demence narašča s starostjo. Ta 
narašča, zato lahko upravičeno 
napovedujemo porast števila 
primerov demence. To velja 
tudi za Slovenijo. Tudi za 
Maribor. Mesec september je 
svetovni mesec Alzheimerjeve 
bolezni, 21. september je njen 
svetovni dan, vijolična pentlja 
pa je mednarodni simbol 

ozaveščanja o demenci. Letos je ozaveščanje 
potekalo pod sloganom »Pravočasna 
diagnoza«. Alzheimerjeva demenca je 
kronična napredujoča možganska bolezen 
in je najpogostejša oblika demence. Bolezen 
poteka enakomerno, počasi in več let. 
Povezana je s slabšanjem zdravstvenega 

stanja, z upadom samostojnosti in 
kvalitete življenja, osamljenostjo, 
nerazumevanjem, strahom, s 
stigmo. Pripelje do čustvene 
stiske, bolnika in svojca oz. 
skrbnika. Vse našteto velja 
tudi za ostale oblike demence. 
V času epidemije z novim 
korona virusom se stiske še 
dodatno povečujejo. K temu 
prispeva tudi predpisana fizična 
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izolacija, ki povečuje socialno izolacijo 
posameznika. Zaradi oteženega dostopa 
do izvajalcev zdravstvenih storitev pa je še 
več oseb, ki nimajo postavljene diagnoze. 
»Ljudem želimo sporočiti, da je ta bolezen 
enakovredna drugim in da je prav, da 
poiščejo pomoč,« je v spletnem pogovoru 
na STA, katerega povzetek smo lahko 
prebrali v Večeru 21. 10. 2021 poudarila 
doc. dr. Milica Gregorič Kramberger. In 
»da je zgodnja in prava diagnoza ključna 
za nadaljnje zdravljenj« se je strinja tudi dr. 
Polona Rus Prelog.

Za boljše in pravočasno prepoznavanje 
opozorilnih znakov Alzheimerjeve bolezni 

in demence na sploh, si prizadevamo tudi 
v programu »Svetovanje in podpora pri 
demenci.« Skozi vso leto pripravljamo 
delavnice in predavanja v skupini ali 
se dogovorimo za osebna srečanja. 
Namenjena so svetovanju, informiranju 
in podpori za življenje z demenco, še 
posebej v domačem okolju. Udeležba je 
za uporabnike brezplačna, saj program 
sofinancira MDDSZ. Program poteka v 
prostorih MČ, po dogovoru tudi na domu. 
Več informacij na številki 031 026 858.

Lidija Breznik, mag.soc.geront. 
strokovna vodja programa

KUD Banda 
ferdamana

Banda Ferdamana tudi v nemirnem letu 
2021 ni počivala. Tudi na spletu smo aktivno 
sodelovali na nastopih Impro lige in pokazali 
svojo ustvarjalnost v izzivih z improvizatorji 
ostalih tekmovalnih ekip. Z improvizatorji 
skupine IGLU smo se nepozabno zabavali na 

Maestru. Izvedli smo več tematskih spletnih 
nastopov -- moči smo združili s štajerskimi 
komiki Stand up Avtmigeci, se „klikali vun“ 
v spletni različici tap-outa in iskali, kdo je 
sumljiv, v igrici Among Us. Predpraznični 
čas smo namenili našim najmlajšim in 
štiri večere z njimi na YouTubeu ustvarjali 
pravljice po njihovih željah. Nadaljevali smo z 
impro večerom po vzoru formata fiasco in ga 
„posvojili“ v FiAčku, zabavali pa smo se tudi 

v improviziranju v stilu 
filma noir.

Ponosni smo na 
mednarodno sodelovanje 
z improvizatorji The 
Pennyless Players iz 
Gradca. Za nami je pestro 
poletje, ki se ga bomo 
spominjali po nastopu 
v sklopu Živih dvorišč s 
skupinama Mali in Mini 
pok KUD Pekre Limbuš, 
še enem sodelovanju z 
Malim pokom v Avditoriju 
Lutkovnega gledališča in 
nastopu za rojstni dan 
MKC Pekarna. Ponovno 
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smo v sklopu počitniških dejavnosti v 
organizaciji ZPM Maribor izvedli delavnice 
impro gledališča za otroke in mladostnike 
in razveselili smo se vseh novih impro 
navdušencev, ki so se z nami podružili. V jesen 
smo stopili z impro večerom na ZIZ Festivalu, 
ne nadaljujemo pa le z vajami, temveč tudi 
z mentorstvom mladih improvizatorjev iz 

Maribora, Peker in Gornje Radgone. Veseli 
smo, da smo se spet povezali z Malim pokom 
in 19. 11. izvedli predstavo Improvizirana 
kariera -- Fake It ‚Till You Make It v Kulturnem 
domu Pekre v sklopu festivala Mladi Maribor. 
Z veliko smeha in zabave ostajamo v iskanju 
novih izzivov in priložnosti, da se izkažemo!

Projekt  
‚S teboj lahko‘ za 
večjo socialno 
vključenost 
invalidov

Današnja družba nam narekuje hiter 
tempo življenja in zahteva neprestane 
prilagoditve izzivom sodobnih tehnologij 
in dognanj. Ponuja nam obilico možnosti 
za aktivno življenje. Nekateri med nami 
vseh teh sprememb in novosti ne zmorejo 
obvladovati samostojno. Že obisk trgovine 
ali zdravnika, kamor morajo z avtobusom, 
je zanje velik izziv.

V VDC Polž Maribor, ki je regijski socialno 
varstveni zavod, v katerega so vključene 
odrasle osebe z motnjami v duševnem 
razvoju, poleg osnovne storitve varstva, 
vodenja in zaposlitve pod posebnimi 
pogoji in institucionalnega varstva od maja 
2020 izvajamo projekt ‚S teboj lahko…‘. V 
okviru projekta razvijamo in preizkušamo 
storitve socialnega vključevanja invalidov, 
ki jih kot novost prinaša Zakon o socialnem 
vključevanju invalidov. S storitvami 
socialnega vključevanja bodo lahko 
invalidne osebe z najtežjimi oblikami 
invalidnosti ob ustrezni pomoči in podpori 
čim dlje bivale doma, v svojih lokalnih 

skupnostih, kjer si to najbolj želijo.
V projekt ‚S teboj lahko…‘ so vključene 

osebe z motnjo v duševnem razvoju, 
osebe z možganskimi poškodbami in težje 
gibalno ovirane osebe. Skupaj z njimi smo 
pripravili nabor storitev, ki izhajajo iz 
njihovih potreb in želja. V lokalnih okoljih, 
od koder prihajajo vključeni uporabniki, 
smo poiskali podporne osebe, ki nudijo 
podporo izven časa, ko so invalidne osebe 
vključene v druge socialnovarstvene 
storitve, to je tudi popoldan in ob vikendih, 
ko to podporo najbolj potrebujejo. Naš 
cilj je razviti kvalitetno in trajno mrežo 
laičnih podpornih oseb v lokalnih 
okoljih, ki so osebam z invalidnostjo 
pripravljene ponuditi usmerjanje in 
podporo pri preprostih opravilih kot je 
recimo plačevanje položnic, nakupovanje, 
spremstvo k zdravniku, urejanje raznih 
birokratskih zadev, obisk prireditev…, ter 
jim pomagati pri usvajanju spretnosti in 
veščin za bolj samostojno življenje. V to 
mrežo vključujemo tudi izvajalce obstoječih 
programov in aktivnosti, v katerih lahko 
osebe z invalidnostmi uresničujejo potrebo 
po kvalitetnem preživljanju prostega časa in 
razvijajo svoje interese.

Dosedanje izkušnje, ki smo jih pridobili v 
okviru projekta, so pokazale, da invalidne 
osebe ob ustrezni podpori zmorejo živeti 
kvalitetno in z visoko stopnjo samostojnosti. 
To pa je mogoče le v družbi, ki je strpna in 
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vključujoča, ter ustvarja 
enake pogoje za vse, tudi 
tiste najbolj ranljive. K taki 
družbi smo v VDC Polž 
prispevali tudi z omenjenim 
projektom.

Projekt ‚S teboj lahko…‘ 
izvajamo v sodelovanju z 
VDC Zasavje v kohezijski 
regiji Vzhodna Slovenija 
in traja do marca 2022. 
Sofinancirata ga Republika 
Slovenija, Ministrstvo za 
delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti 
ter Evropska unija, Evropski 
socialni sklad. Več informacij 
o projektu najdete na spletni 
povezavi http://www.
stebojlahko.si/

Danijela Majcenovič 
Cipot, koordinatorka 

projekta

Medgeneracijsko 
društvo za 
samopomoč Drava 
Skupina Sončnice
Temeljni program - »Skupine 
starih ljudi za samopomoč«

V program »Skupine starih ljudi za 
samopomoč«, ki deluje že 33 let, se v našem 
društvu povezuje 383 ljudi - članic in 
članov skupin ter 88 voditeljic in voditeljev 
- prostovoljcev. Program starejšim ljudem 
omogoča, da ohranijo ali ustvarijo socialno 
mrežo, ki jim zagotavlja vključenost, varnost 

in sprejetost. Vsakotedenska srečanja na 
istem mestu in ob istem času skozi usmerjen 
pogovor krepijo medsebojne vezi in v 
varnem okolju razbremenijo marsikatero 
stisko.

V mesecu marcu 2020 je v naš vsakdan 
vstopila epidemija korona virusa, kar je 
bil dobesedno velik šok za naše skupine. 
Zapovedani samozaščitni ukrepi od takrat 
vključujejo tudi prepoved zbiranja ljudi, 
kar v našem društvu dosledno spoštujemo. 
Oblikovane so bile nove poti povezovanja 
s člani skupin in voditelji preko telefonskih 
pogovorov, uporabo sodobne tehnologije in 
družabnih omrežij in tako ostali povezani. 
Skupine se torej srečujejo na drugačen 
način, člani in voditelji pa se imajo radi na 
isti, stari način. To v tem času največ šteje.
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Skupina Sončnice, ki se srečuje v 
Mestni četrti Tabor

Kljub navedeni situaciji, se je skupina 
Sončnice med tem časom povečala na 
sedem članic. Skupaj torej šteje 9 oseb, saj 
jo vodita dve voditeljici. Po počitnicah 
se je skupina srečevala na vrtu MČ 
Tabor, sedaj, ko so ukrepi poostreni, 
se fizično ne srečuje, ampak se ohranjajo 
redni tedenske stiki po telefonu oz. 
uporabi druge tehnologije. Voditeljici v 
razgovorih preverjata in spodbujata članice, 

naj ostajajo doma in naj namesto njih 
opravi nakupe, obisk lekarne ipd. nekdo 
od njihovih bližnjih, ki je zdrav in ni iz 
rizične skupine ljudi. Spodbujata članice k 
različnim aktivnostim, ki jih lahko izvajajo 
doma. Prav tako jih spodbujata, da napišejo 
seznam ljudi, ki jih lahko pokličejo in na ta 
način ohranjajo socialne stike.

Voditeljici se zavedata, da s takšnim 
povezovanjem omogočata premagovanje 
osamljenosti.

Nada Žibern in Silva Verčko

Igrišče, ki ga 
vodijo otroci

Doživljajsko igrišče z novim 
upraviteljem - Mladinskim kulturnim 
centrom Maribor - že 11. leto vabi otroke 
in mlade na nepozabne dogodivščine v 
Mali Betnavski gozd.

V prelepem ambientu Malega Betnavskega 
gozda deluje igrišče, ki je v svojem bistvu 
popolnoma drugačno od vseh preostalih 
igrišč v Mariboru in okolici - Doživljajsko 
igrišče. Gre za edinstveno idejo, zasnovano 
na filozofiji ‘playwork’, ki jo je pred desetletji 
razvil danski arhitekt Christian Sørensen 
in se je hitro razširila po vsem svetu. 
Doživljajska igrišča so z ograjo ograjena 
mesta, na katerih usposobljeni strokovnjaki 
zagotavljajo varnost in skrbijo za pogoje, 
ki omogočajo otrokom samoorganizacijo 
lastne igre. Ali povedano po domače - to so 
igrišča, ki jih gradijo, vzdržujejo in razvijajo 
otroci sami, seveda z obilno pomočjo 
mentorjev.

Mariborsko Doživljajsko igrišče, ki je prav 
letos praznovalo 11. obletnico obstoja, 
se lahko pohvali z izjemno ekipo otrok in 

mentorjev, ki se redno lotevajo novih izzivov 
- samo v letošnjem letu so prenovili oder in 
lesarsko delavnico, osvežili peskovnik za 
najmlajše, ter postavili čisto nova dostavna 
vrata. V programu so ohranili skrb za živali 
– od aprila do oktobra na igrišču živijo tri 
udomačene kokoške - dodali pa so tudi 
torkove glasbene delavnice na odru in v 
jesen vstopili s pravljičnimi četrtki.

V novo dekado z novim 
upraviteljem

Prav v letošnjem letu je igrišče doživelo 
prvo korenito organizacijsko spremembo, 
saj je upravljanje prešlo pod okrilje javnega 
zavoda Mladinski kulturni center Maribor, 
ki namerava dobre prakse nadaljevati tudi 
v prihodnje. “Z menjavo upravitelja smo 
uspeli ohraniti skoraj vse aktivnosti, ki jih 
igrišče ponuja že 11 let. Aktivnosti smo 
prilagodili zmanjšanemu obsegu kadrov 
in financ, tako morda niso vsi kotički na 
voljo ves dan vsak dan, se pa še naprej 
trudimo odgovarjati na potrebe, želje in 
predloge otrok in mladih,” situacijo opiše 
vodja programa Doživljajskega igrišča 
Nina Krašovec. Ekipi desetih sodelavk in 
sodelavcev so se med poletnimi počitnicami 
pridružili še trije mladinci - fantje, ki 
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odraščajo na igrišču, pa so že preveliki da bi 
se igrali, in so zato postali prostovoljci.

“Mladinski kulturni center Maribor je 
prepoznal pomen Doživljajskega igrišča, 
zato smo ga letos tudi z veseljem prevzeli v 
upravljanje. Seveda je to bilo možno le zato, 
ker se vrednosti igrišča zaveda tudi Mestna 
občina Maribor, ki je zagotovila finančna 
sredstva za samo delovanje. Naša želja 
je bila, da bi lahko za izvajanje programa 
na Doživljajskem igrišču zaposlili novo, 
dodatno osebo, kar pa ni bilo mogoče zaradi 
zakonskih omejitev zaposlovanja v javnem 
sektorju. Za leto 2022 si želimo, da bi 
lahko bilo igrišče za otroke in mladostnike 
odprto še kakšen dan v tednu več, kar pa je 
seveda odvisno od finančnih sredstev,” novo 
pridobitev komentira direktorica MKC 
Maribor Marja Guček.

Veselijo se zime
Ekipa Doživljajskega igrišča in njihovi 

obiskovalci ob vstopu v zimo že težko 
pričakujejo prvo večjo pošiljko snega, do 
takrat pa se igrajo s kupi listja in grejejo ob 
ognjišču. Do novega leta imajo v načrtu 
še en večji projekt - kokošnjak spremeniti 
v rastlinjak, da bi že zgodaj pomladi 
lahko začeli z vrtnarskimi delavnicami in 
urejanjem igrišča. In kdaj jih lahko obiščete 
“v akciji”? “Igrišče bo odprto celo zimo 3x 
tedensko od 13. do 18. ure, ne glede na 
vreme. Toplo vabljeni,” odgovarja Nina.
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Iz Vrtca Jožice 
Flander Maribor - 
Enota Sapramiška
TEDEN OTROKA s sporočilom: 
»Razigran UŽIVAJ DAN«

»Otroška igra je tista dejavnost, ki 
najbolj naravno združi temeljna načela 
predšolske vzgoje.«

(Kurikulum za vrtce, str. 19)
Strokovne delavke vrtca Jožice Flander se 

zavedamo pomena besede igra. Otrokom 
skozi igro ponudimo različne dejavnosti. 
Vemo, da igra otrokom pomaga razvijati 
domišljijo, krepi telo, spleta prijateljstva in 
še najpomembnejše: igra nas povezuje!

Zveze prijateljev mladine Slovenije vsako 
leto v mesecu oktobru v okviru svojega 
programa TEDEN OTROKA izpostavi 
rdečo nit dogajanja.

Glavna sporočilo letos je bilo: 
„RAZIGRAN UŽIVAJ DAN“.

V tem tednu smo pripravile program za 
otroke, katerega smo povezale z imenom 
naše enote Sapramiška. Literarni lik 
Sapramiška je povezoval celotni teden. 
Vsak dan jim je v pismo napisala, kaj 
zanimivega bodo počeli, da se bodo lepo v 
vrtcu imeli. Otroci so likovno ustvarjali, se 

glasbeno izražali, uživali 
v sproščeni igri na 
vrtčevskem igrišču, 
ipd. Mnenja smo, da 
gre tukaj za dejavnost, 
v kateri otroci uživajo, 
ko izražajo svoja 
čustva, vzpostavljajo 
medsebojne odnose, 
iščejo nove rešitve ter 
pridobivajo različne 
izkušnje.

Igra je sicer otrokova 
dejavnost, vendar 
je pomembno, da 
odrasli otrokom 
zagotovimo pogoje 
(kakovostne igrače, 

prostor) za različne igre, od gibalne, 
konstrukcijske, domišljijske do igre s 
pravili. Vrtec otrokom omogoča prav  
vse to.

Zadnji dan pa je Sapramiška otrokom 
pripravila prav posebno presenečenje. 
Skupaj s svojimi prijatelji iz pravljice, jih je 
obiskala v vrtcu. Strokovne delavke smo 
otrokom pripravile lutkovno predstavo 
Sapramiška. Otroci so uživali ob igri, se 
smejali ter skupaj z miško iskali rešitve. 
Spoznali so pomen besede prijatelj, pomoč 
in dobrota. Sapramiška pa jim je obljubila, 
da jih kmalu spet obišče.

Mojca Lukančič, dipl. vzg. v
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Zgodovina 
Maribora skozi 
otroške oči

Ob prazniku našega mesta Maribora – 
»Dan Maribora 2021« – je praznoval tudi 
naš vrtec – Vrtec Jadvige Golež Maribor. 
Z otroki smo skozi igro spoznavali 
domače mesto in počastili njegov praznik 
z različnimi dejavnostmi. Naš prispevek 
smo pripravili pod skupnim sloganom 
Zgodovina Maribora skozi otroške oči.

V enoti Ob gozdu so spoznavali vlak, 
razvoj železnice in njen pomena za razvoj 
mesta Maribor. Pripravili so likovne izdelke 
in razstavili maketo vlaka. Vzgojiteljica 
Janja Dular je zapisala: »V enoti Ob gozdu 
smo v skupini Ptički obeležili dogajanje z 
dejavnostmi na temo »Zgodovina Maribora 
skozi otroške oči«. Spoznali smo prvi vlak, 
ki je prispel v mesto Maribor in omogočil 
razmah našega mesta. Imenoval se je 
Ocean. Tako smo dejavnosti povezali in jih 
spoznavali v daljšem časovnem obdobju 
skupaj z našim okoljem, tradicijo in 

zgodovinskimi dogodki. Ob koncu smo naš 
vlak tudi na različne načine poustvarili.«

V enoti Cesta zmage so spoznavali igre in 
igrače naših dedkov in babic. Pripravili so 
razstavo le teh in se igrali. Vzgojiteljica Mojca 
Merc je zapisal: »Ob prazniku našega mesta 
Maribor – Dan Maribora 2021, je praznoval 
tudi naš vrtec. To je zelo pomembno za naše 
otroke, saj spoznajo svoje domače mesto 
in se seznanijo s tem, kako so ljudje živeli 
nekoč. V tednu praznika Maribora smo se 
v enoti Cesta zmage z otroki posvetili igri 
in igračam nekoč. Spoznavali smo rajalne 
igre, skakali »ristance« in spoznavali pesmi 
naših babic, brali zgodbe, si ogledali igrače, 
s katerimi so se igrali. Na praznični dan smo 
pripravili poligon iger, ki so se jih v našem 
mestu igrali naše babice in dedki. Ves teden 
smo dokumentirali dejavnosti in pripravili 
razstavo v naši Pravljični sobi. V njej so 
sodelovali otroci 2. starostnega obdobja 
enote. Razstava je bila na voljo vsem 
otrokom in staršem. Otroci so si lahko 
skupaj s starši ogledali razstavo in ob njej 
pripovedovali, kaj vse so počeli in spoznali. 
Otroci so se zelo zabavali in uživali ob 
spoznavanju svojega mesta, iger ter igrač 
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svojih starih staršev.«
V enoti Betnavska so likovno poustvarjali 

znamenitosti mesta Maribor. Izhajali so iz 
ogledov posnetkov in fotografij. Uporabili 
so različne likovne tehnike. Likovna dela 
otrok so razstavili. Ob »Dnevu Maribora 
2021« so pripravili slavnostno odprtje 
razstave in tako počastili praznik mesta 
Maribor. Vzgojiteljica Metka Vernik je 
zapisala: »V Vrtcu Jadvige Golež Maribor, 
enota Betnavska smo obeležili dan našega 
mesta. Povezale smo se štiri skupine in 
načrtovale različne dejavnosti. Spoznavali 
smo mesto Maribor, zgodovinske dogodke, 
razvoj mesta, znamenitosti, središče mesta 
in njegovo bližnjo okolico.

V skupini Medvedi so raziskovali Lent – 
stari del mesta. Na maketi, ki so jo izdelali 
iz odpadne embalaže, so ustvarili značilne 
zgradbe – vodni stolp in največji ponos – 
staro trto. Skupina Ježi je mesto Maribor 
povezovala z naravo, kulturo in športom. 
S kombinirano likovno tehniko so prikazali 
zeleno Pohorje, kjer človek in narava 
soustvarjata mozaik raznolikih doživetij. 
Skupina Gobe je ob reki Dravi opazovala 
čudovite zgradbe, živalski, rastlinski svet in 

mostove, ki povezujejo levi in desni breg ter 
vse to uprizorila v slikanju z barvnimi tuši. 
Otroci skupine Čebele so s kombinirano 
likovno tehniko slikali mariborske trge, 
ki so nastajali znotraj mestnega obzidja in 
ponujajo številne znamenitosti, spomenike, 
arhitekturo in pomembne zgradbe.

Želeli smo prikazati mesto Maribor 
v likovnih izdelkih skozi ustvarjalne in 
kreativne oči otrok. Nastali so čudoviti 
izdelki, zato smo se odločili in pripravili 
razstavo izdelkov. Svečano smo jo otvorili 
na dan mesta Maribor, 20. 10. 2021. Izdelki 
krasijo okna igralnic in povezovalnega 
hodnika in so na ogled iz dvorišča vrtca. 
Prikazane so različne likovne tehnike, 
likovna področja in likovni motivi. Ponosni 
smo, da se lahko skupine povezujemo na 
takšen način, najbolj so bili ponosni otroci, 
ki so z veseljem in navdušenjem popeljali 
skozi razstavo njihovih izdelkov svoje 
starše.«

V vrtcu Jadvige Golež Maribor smo 
ponosni na naše mesto Maribor, z veseljem 
ga raziskujemo in spoznavamo, veselimo se 
povezovanja in verjamemo v dobre zgodbe.

Aleksandra Bračič Emeršič
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Zeliščar svetuje
V zimskem času je veliko prehladnih 

obolenj, razsaja gripa, pljučnica in sedaj 
korona virus (Covid 19).

Da bi si lahko čimbolj izboljšali imunski 
sistem priporočam čim več svežega zraka. 
Za vse krajane, ki lahko hodite priporočam 
gibanje na svežem zraku vsaj eno uro na 
dan. V naši Mestni četrti imamo Betnavski 
gozd. Sprehod po njemu čisti tudi pljuča. 
V gozdu kar nekaj smrek in borovcev, ki 
pomagajo za lajšanje dihanje. Za vse tiste, 
ki pa ne morete hoditi, pa priporočam, 
da se stanovanje dopoldan in proti večeru 
čim bolj prezrači. Ne samo pet minut, 
stanovanje se mora prezračiti vsaj pol ure. 
Če je možno se naj naredi prepih, ker se 
zrak v stanovanju na tak način prej prezrači.

In še nekaj receptov, ki si jih lahko naredite 
doma:

PRI TEŽAVAHA Z NADUHO ALI 
ASTMO

Zoper astmo
1 zvrhano čajno žličko janeževih plodov, 

ki smo jih prej zdrobili prelijemo s ¼ litra 
vrele vode, čaj čez 10 minut precedimo. 
Pijemo ga 3 krat na dan po 1 skodelico.

Čaj lahko tudi osladimo.
Inhalacija
Lahko pa si tudi pripravite borovo 

inhalacijo. 3 borove vršičke zavremo v 1 
litru vode, ko se rahlo ohladi to inhaliramo 
zjutraj in zvečer. Po večernem inhaliranju 
še enkrat zavremo, lonec z borovim 
prevretkom postavimo v sobo, kjer spimo. 
Za vsaki dan in vsako inhalacijo si moramo 
pripraviti svežo inhalacijo.

Na radiator damo posodice z vodo v njih 
dodamo borovo ali smrekovo eterično olje.

PRI BONHITISU
Sirup iz črne redkve
črna redkev in med.
Črno redkev olupimo in naribamo, 

dodamo 5 jedilnih žlic dobrega gozdnega 
medu, dobro premešamo in pustimo stati 
1 uro.

Po žlička uživamo dobljen sirup. Naribano 
črno redkev lahko pojemo.

Čebula in med
Čebulo na drobno narežemo, dodamo 5 

jedilnih žlic smrekovega medu in pustimo 
stati 24 ur, večkrat premešamo

Po žlička uživamo dobljen sirup, večkrat 
na dan.

GRIPA
Sok
Iz svežih listov zelnate glave lahko s 

stiskanjem ali v sokovniku pripravimo svež, 
koncentriran sok z značilnim vonjem in 
plehkim medlim okusom.

Presni sok zelo dobro deluje pri gripoznih 
obolenjih. Pijemo ga 3 krat na dan.

Pitje soka iz kislega zelja (zeljnica) pomaga 
enako kot sok iz svežega zelja.
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IZKAŠLJEVANJE
Čaj proti kašlju
2 čajni žlički sveže navadne zvezdice (kurja 

črevca) prelijemo z 2 skodelicama vrele 
vode, pustimo stati 10 minut in odcedimo. 
Sladkamo ga z medom. Čaj pijemo topel 2 
krat na dan po 1 skodelico.

Zvezdico lahko naberemo tudi pozimi, če 
ni snega.

Sok za izkašljevanje
Srednje veliko črno redkev naribamo 

dodamo 2 jedilni žlici gozdnega medu in 
dobro premešamo. Čez 1 uro bo redkev 
spustila svojo tekočino. Vmes še večkrat 
premešamo. Dobimo tekočo maso iz 
naribane redkve in medu.

Po 2 urah lahko že uživamo to zmes in to 
2 krat na dan po 1 jedilno žlico. Najboljše 
zjutraj in zvečer.

Timijanov čaj
1 čajno žličko posušenega timijana 

prelijemo s skodelico vrele vode. Po 10 
minutah čaj precedimo, ko se malo ohladi 

mu primešamo 2 čajni žlički gozdnega 
medu. Čaj pijemo 3 krat na dan.

PRI PLJUČNICI
Za čiščenje pljuč
1 čajno žličko pljučnika prelijemo s 

skodelico vrele vode. Pustimo stati 6-8 
minut. Čaj precedimo, osladimo z medom. 
Pijemo ga večkrat na dan. Stalno morate 
pripraviti svež čaj.

Čajna mešanica pri pljučnici
Zmešamo sledeča zelišča:
30 g navadni pljučnik-zel, 30 g timijan-zel, 

20 g kopriva-list, 10 g njivska preslica-zel, 
10 g materina dušica-zel.

Priprava:
1 čajno žličko mešanice prelijemo s 

skodelico vrele vode. Pustimo stati 10 minut, 
precedimo. Čaj osladimo z smrekovim 
medom ali s 3 čajnimi žličkami kandiranega 
sladkorja. Pijemo ga 3 krat na dan.

Borut Cerkvenič
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Ananas 500x 
bolj učinkovit 
od sirupa proti 
kašlju

V času, ko je kašelj bolj pogost, vsi 
posegamo po sirupih proti kašlju, ki jih 
lahko kupimo v lekarni. Ampak, to ni 
potrebno. Strokovnjaki so dokazali, da 
je ananas kar petstokrat bolj uspešen pri 
zdravljenju nadležnega kašlja kot vsak sirup 
proti kašlju, ki ga imajo v lekarni.

Zakaj bi torej kupovali sirupe, če lahko 
naredimo nekaj veliko boljšega za naše 
zdravje in si privoščimo ananas!?

Kako ta deluje in zakaj?*
Ananas vsebuje zelo močno snov, 

imenovano bromelain. To je encim, ki deluje 
proti vnetno, ki uničuje viruse in bakterije in 
ki zelo uspešno zdravi kašelj. Znanstveniki 
so dokazali, da je prav bromelain tisti, ki 

ima tako zdravilno moč, da lahko pozdravi 
kašelj, vnetje sinusov, lajša pa tudi bolečine. 
Ananas je odlično živilo za vse tiste, ki 
okrevajo po operaciji.

Varuje kosti Poleg tega je ananas poln 
mangana, to je mineral, ki skrbi za krepke 
kosti in močno vezno tkivo. Skodelica 
ananasa vsebuje skoraj dnevno dozo 
mangana, ki jo potrebuje odrasel človek. 
Strokovnjaki priporočajo uživanje ananasa 
tistim, ki imajo težave s kostmi, ki imajo 
osteoporozo in starejšim ljudem.

Preprečuje krvne strdke - Ananas je 
bogat tudi z bakrom, ta pa preprečuje 
nastajanje krvnih strdkov, pomaga pri 
proizvodnji hemoglobina in spodbuja 
celjenje ran.

Proti vnetju grla - Ananas vsebuje tudi 
vitamin C, varuje pred boleznimi pljuč, ščiti 
pred vnetjem sinusov in grla. Raziskave 
so potrdile, da lahko z rednim uživanjem 
ananasa preprečite razvoj prehlada ali gripe.

Recept za zdravje*
Če želite s pomočjo ananasa ohraniti 

zdravje, okrepiti imunsko odpornost, 
okrepiti kosti in se zaščititi pred 
osteoporozo, pozdraviti kašelj, pospešiti 
metabolizem, pospešiti izgorevanje maščob, 
urediti prebavo in odpraviti zaprtost, potem 
si pripravite sledeči recept:

S paličnim mešalnikom zmešajte skodelico 
na koščke narezanega svežega ananasa 
in pol skodelice vode. Dodajte eno žličko 
ingverja v prahu ali eno žličko naribanega 
svežega ingverja. Spet zmešajte s paličnim 
mešalnikom.

Dodajte še pol žličke kajenskega popra in 
pol žličke kurkume v prahu.

Vse skupaj dobro premešajte in popijte 
namesto zajtrka. Pijte tak napitek vsaj 
trikrat tedensko.

Ana Podlesek
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Obvestilo Policije
o povečanem številu vlomov v 

stanovanja in stanovanjske hiše
V zadnjem obdobju smo na območju 

Policijske uprave Maribor obravnavali več 
vlomov v stanovanjske hiše in tudi stanovanja 
v stanovanjskih blokih. V večini primerov so 
storilci v čez dan izkoristili krajšo odsotnost 
stanovalcev in skozi vrata objektov oziroma 
pritlična okna vlomili v objekt ter iz objektov 
odtujili zlatnino, nakit in denar.

Sedaj je čas, ko se zunaj hitreje stemni, 
zaradi česar storilci lažje preverijo ali v 
stanovanjskih hišah v popoldanskem času 
kdo doma ali ne. Da bi kar najbolj zmanjšali 
tveganje za vlom in tatvino, vam svetujemo:
• večjih vsot denarja in dragocenosti ne 

hranite doma,
• dosledno zapirajte okna in vrata, tudi če 

hišo zapustite le za kratek čas oziroma 
se nahajate v bližini (na vrtu, njivi ipd). 
Vrata in okna naj bodo zaklenjena 
oziroma zaprta tudi v nočnem času,

• pred vhodnimi vrati imejte ustrezno 
razsvetljavo. Zelo priporočljiva je 
senzorska luč, v hiši puščajte prižgano 
kakšno luč in s tem dajajte videz, da hiša 
ni brez stanovalcev,

• v času daljše odsotnosti od doma, 
poskrbite, da bodo znanci praznili vaš 
poštni nabiralnik, da ne bo poln in s tem 
dajal videz, da vas ni doma,

• pred odpiranjem vrat poglejte, kdo je 
obiskovalec in neznancev ne spuščajte 

v hišo. V primeru, da hočejo nasilno 
vstopiti v hišo, nas takoj pokličite na 
številko 113,

• vsiljivim osebam, ki bi postale nasilne, 
se odločno uprite, glasno govorite, da 
pritegnete pozornost sosedov in po 
potrebi pokličite na pomoč, nikakor pa 
se ne spuščajte v fizični kontakt.

V primeru, ko opazite sumljiva vozila in 
neznance, ki si ogledujejo stanovanjske 
hiše ali druge objekte, oziroma menite, da 
gre za osebe, ki bi se lahko pripravljale na 
izvrševanje kaznivih dejanj, o tem takoj 
obvestite na številko 113 in sporočite 
registrsko številko vozila, znamko in smer, 
kamor so se neznanci odpeljali. Policisti 
se bomo odzvali in ukrepali v skladu s 
pristojnostmi. V zvezi pojava sumljivih 
vozilih vas obveščamo, da se v zadnjem 
obdobju v dosti primerih na kraju kaznivih 
dejanj pojavljajo vozila s tujimi registrskimi 
tablicami (Hrvaška, Madžarska, 
Romunija….).

V kolikor ste oškodovani z vlomom ali 
tatvino, nas takoj pokličite na številko 113. 
Do našega prihoda ničesar ne premikajte in 
pospravljajte, saj bi tako lahko uničili sledove, 
ki so v pomoč pri razkritju storilca oziroma 
dokazovanju storjenega kaznivega dejanja.

Zavedamo se, da gre za kazniva dejanja, ki 
močno vplivajo na občutek varnosti ljudi, 
zato preiskovanju in preprečevanju teh dejanj 
namenjamo še dodatno pozornost. Prepričani 
smo, da bomo v sodelovanju z vami še bolj 
učinkoviti in nam bo uspelo ohranjati mirno 
in varno okolje v katerem živite.

Za kakršnakoli vprašanja in pobude, 
ki se nanašajo na varnost in težave, vam 
je vedno na voljo vaš vodja policijskega 
okoliša, Gregor Jaunik. Pokličete ga lahko 
na telefonsko številko PP Maribor II  
02/429-26-00, ali mu pišete na naslov: 

gregor.jaunik@policija.si


