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Direktorica doma v Potočah Andreja Valant skupaj z Miranom Zadnikarjem (na levi) in Borisom
Koprivnikarjem pred energetsko obnovljeno stavbo / Foto: Gorazd Kavčič
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V sredo so s prireditvijo v Domu starejših občanov Preddvor proslavili tri pravkar končane
projekte, med katerimi je bil največji 1,6 milijona evrov vredna energetska obnova, za katero
so dobili tudi evropski denar.
Direktorica Andreja Valant se je zaposlenim, stanovalcem in njihovim svojcem zahvalila za
potrpežljivost ob gradnji.
Potoče – Poleg energetske sanacije so se lotili tudi obnove notranjosti doma in za milijon evrov
vredno naložbo denar zagotovili iz lastnih virov in se zadolžili. Tretji projekt je bila obnova dostopne
ceste in parkirišča, ki se je je dom lotil skupaj z Občino Preddvor. Skupna ocenjena vrednost del, s
katerimi so pridobili širšo dovozno cesto s pločnikom in 47 parkirišči in spremljajočo infrastrukturo,
znaša 270 tisočakov, od katerih je občina prispevala 119 tisočakov.
Na slovesnosti, ki so jo z glasbo polepšali stanovalci in zaposleni doma v skupini Žoga band in
gostujoči Trio Kranjc, povezovala pa Saša Pivk Avsec, je direktorica doma Andreja Valant pojasnila,
da so leta 2009 v novem delu doma opravili energetski pregled in ugotovili, da je stavba energetsko
potratna. Zato so leta 2011 kandidirali na razpisu in uspeli pridobiti 912 tisoč evrov nepovratnega
denarja iz evropskega kohezijskega sklada za sicer 1,6 milijona vredno celostno energetsko sanacijo.
»Posegi energetske prenove v objekte pa so bili tolikšni, da se je bilo pri tem nemogoče izogniti
notranji prenovi. Iz tega razloga je vzporedno potekala tudi obnova notranjosti objekta, kajti sama
specifična gradnja objekta ni dopuščala samostojnih in nepovezanih aktivnosti,« je povedala
Valantova in ob tem poudarila, da so bili gradbeni posegi v zadnjih petnajstih mesecih veliko breme
za stanovalce in zaposlene, ki pa so se vsemu potrpežljivo prilagajali, zato se je ob koncu gradnje
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vsem zahvalila, enako tudi svojcem. 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. Ivana Marinšek, predsednica sveta stanovalcev in
njihova predstavnica v svetu zavoda, pa je izrazila navdušenje nad posodobljenim domom, saj je
sedaj tak, kot bi bil nov, in je bolj podoben kakemu letovišču kot pa domu starostnikov. Tako lep in
prijazen za bivanje in delo bo novembra dočakal 65. obletnico, odkar se je v Potočah začela
organizirana skrb za starejše.
Oddajte svoj komentar
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