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V Domu starejših občanov Preddvor so danes (sreda, 16. oktober) pripravili slovesnost ob 
zaključku treh  velikih projektov. V energetsko prenovo doma so vložili 1,6 milijona evrov, del 
sredstev so prejeli iz evropskega kohezijskega sklada. Poleg energetske sanacije so se lotili 
tudi obnove notranjosti doma in za 1 milijon evrov vredno naložbo denar zagotovili sami iz 
sredstev amortizacije iz preteklih in letošnjega leta ter letošnjih sredstev investicijskega 
vzdrževanja, obenem pa se dolgoročno zadolžili za osemsto tisočakov. Obnove dostopne ceste 
in parkirišča pa se je Dom starejših občanov lotil skupaj z Občino Preddvor, ki je prispevala 
100 tisočakov, skupna ocenjena vrednost del, s katerimi so pridobili širšo dovozno cesto s 
pločnikom in 47 parkirišči, nove električne vode, kanalizacijo, vodovod, odvodnjavanje in 
javno razsvetljavo, pa znaša 270 tisočakov. 

Podoba prenovljenega Doma starejših občanov Preddvor

Največje  breme prenove Doma so v zadnjih petnajstih mesecih nosili stanovalci in zaposleni. „V letu in 
treh mesecih prenove, smo bili deležni velikega razumevanja in prilagajanja. Stanovalci, njihovi svojci, 
zaposleni in delavci na gradbišču so bili zelo razumevajoči in strpni. V času gradnje, ki je najprej potekala v 
traktu B in potem v traktu A, se je moralo 87 stanovalcev seliti, nekateri tudi večkrat. Štiri stanovalce smo 
za ta čas preselili v enoto Naklo. Stanovalci so imeli možnost, da se v času gradnje začasno preselijo 
domov, česar pa ni izkoristil noben. Bivalni standard se ta čas poslabšal vsem. Veliko prilagajanja pa je bilo 
tudi v organizaciji in izvedbi del zaposlenih doma in delavci na gradbišču. Z dobro voljo in prilagodljivostjo 
nam je ta čas uspelo svoje naloge izvesti strokovno in kakovostno. Vsem, ki jih je gradnja kakorkoli 
zadevala
se iskreno zahvaljujem za sodelovanje, razumevanje in strpnost. Rezultat je viden in vsi skupaj smo 
poplačani z energetsko varčnejšim objektom ter s prijetnejšim bivalnim in delovnim okoljem,« je misli 
strnila direktorica Andreja Valant.

Na slovesnosti sta spregovorila tudi župan Občine Preddvor Miran Zadnikar in Boris Koprivnikar, 
predsednik upravnega odbora
skupnosti socialnih zavodov Slovenije, ki sta izrazila navdušenje nad zaključenim projektom ter 
poudarila, da je Dom starejših občanov Preddvor lahko dober zgled varčne in preudarne gradnje ob dobrih 
medsebojnih odnosih zaposlenih in velikemu razumevanju stanovalcev. 
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V kulturnem programu so sodelovali stanovalci ob pomoči terapevtk združeni v Žoga band, 
Trio Kranjc, ki se slovenski in mednarodni publiki predstavlja z zelo širokim repertoarjem 
vokalnih in inštrumentalnih skladb, besedne niti pa je tkala Saša Pivk Avsec.

Občinstvo sta navdušili zasedbi ŽOGA BAND in TRIO KRANJC
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