
Na Tumu proslavili jubilej
Dom starejših občanov Preddvor je proslavil 70-letnico delovanja.

Danica Zavrl Žlebir

Potoče - Grad Tum je od

leta 1948 prebivališče starej-
ših občanov. Minuli teden so

sedemdesetletnico doma, ki
danes nudi institucionalno
varstvo 180 stanovalcem v

Preddvoru in še 56 v disloci-

rani enoti v Naklem, prosla-
vili s slovesnostjo. Z drob-

cem iz zgodovine gradu,
ki ga viri prvič omenjajo v

15. stoletju, je navzoče na

slovesnosti seznanila ddr.
Mira Delavec Touhami, ki

je tudi tokrat poosebila prvo
slovensko pisateljico, pesni-
co in skladateljico Josipino
Urbančič Tumograjsko. Ta

je na gradu Tum živela pred

150 leti in tu v svojem krat-

kem življenju ustvarila vrsto

povesti in pesmi, znana so

tudi pisma, ki si jih je izme-

njevala s svojim zaročencem

Lovrom Tomanom.
Po koncu dmge svetovne

vojne je bil grad Tum sku-

paj s posestvom razlaščen. V

zgradbi so prebivale vojaške
enote NOV in nato še JLA,
leta 1948 pa so grajske pro-
store namenili za nastanitev
vojnih sirot, bolnih in osta-

relih. Prvi stanovalci so bili

na grad Tum premeščeni iz

Doma slepih Škofja Loka in
Doma slepih na Okroglem

pri Kranju, 17. novembra

1948. Zavod, ki takrat še ni
imel svojega imena, je delo-

val v sklopu Kmetijskega po-
sestva Preddvor. Leta 1975 je
bil grad povsem obnovljen,
stanovalci so v času obnove

prebivali v hotelu na Šmar-

jetni gori. Leta 1976 je bil

zgrajen novi dom, čez nekaj
let je dobil še prizidek, pred
devetimi leti pa je bila zgra-
jena enota v Naklem, ki jo
prav tako upravlja Dom sta-

rejših občanov Preddvor. O
tem delu zgodovine je spre-
govorila direktorica Andre-

ja Valant, ki dom vodi od leta

2007, pred njo je bil direktor

Peter Starc. Valantova je še

povedala, da so pred petimi
leti dom s pomočjo kohezij-
skih sredstev tudi energetsko
prenovili. Osnovna dejavno-
sti doma je institucionalno

varstvo starejših, starejšim,
ki živijo v okolici Preddvo-

ra in Nakla, nudijo storitve

razvoza kosil in pomoči na

domu, izvajajo tudi različne

programe, prireditve, preda-

vanja. Direktorica je opozori-
la na pomanjkanje kadrov in

na potrebo po povečanju nji-
hovih kompetenc, saj je zgolj
požrtvovalnost zaposlenih

premalo, da bi lahko učinko-

vito skrbeli za starejše. Sode-
lavkam, ki v domu delajo več

kot tri desetletja, pa je izroči-
la priznanja.

Zbrane sta pozdravila po-
džupan občine Preddvor Ja-
nez Brdih in predsednik
skupščine Skupnosti social-
nih zavodov Slovenije Samo
Beričič, v kulturnem pro-

gramu pa so nastopili pevka
Ditka, pesnica in stanoval-
ka doma Neža Maurer, ddr.

Mira Delavec Touhami v vlo-

gi Josipine Tumograjske in

voditeljica Saša Pivk Avsec.
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Na gradu Turn so proslavili 70-letnico Doma starejših občanov Preddvor. / Foto: Tina Dokl
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