20.000,00 in 40.863,00 € ?
Od zadnjega javljanja se nam je, med drugim, pripetilo tudi dvoje zadev, ki sta
nam dali dodatna krila. Najprej smo prejeli Sklep javnega razpisa za izbor
predlogov za sofinanciranje obnove planinskih domov v letu 2017, ki ga je
razpisala Občina Vrhnika in po njem so nam bila odobrena iz občinskega
proračuna za leto 2017 sredstva v višini 20. 000,00 €.
Kot potrditev naše pravilne odločitve, da se lotimo izgradnje Planinske koče na
Planini in ob odlično pripravljeni dokumentaciji za identifikacijo investicijskega
projekta, je Fundacija za šport na podlagi javnega razpisa za financiranje gradnje
športnih objektov v letih 2017, 2018 in 2019 izdala našemu društvu odločbo za
prijavljeni program »Planinska koča na Planini nad Vrhniko« na področju gradnje
športnih objektov, s katero nam je dodelila sredstva v višini 40.863,00 € in sicer od
tega za leto 2017 17.053,00 €, za leto 2018 11,604,00 € in za leto 2019 12.206,00 €.
Seveda moramo počakati na ustrezne pogodbe, ki jih bomo podpisali z
navedenima inštitucijama, zato navedena sredstva še niso vključena v spodnje
stanje sredstev.
Tudi s temi sredstvi celotna investicija še ni pokrita in zelo nam bodo dobrodošla
sredstva naših podpornikov, saj sedaj že lahko vidijo naše rezultate. Organizirali
bomo predavanja, srečanja, akcije, izdajo koledarja za leto 2018, vse z namenom,
da do konca leta zagotovimo manjkajoča sredstva, zato pričakujemo skorajšnji
odziv vseh, ki nas v tej investiciji nameravajo podpreti.
Od zadnjega javljanja imamo naslednje pokrovitelje, sponzorje in donatorje:

Sponzor 2

Sponzor 2

NOVAK
Luka
Donator 2

Donator 3

Donator 3

Ostali donatorji

Ostali donatorji

Od 17. maja do vključno 13. junija 2017 smo prejeli prostovoljne
prispevke od naslednjih fizičnih in pravnih oseb - abecedni seznam:
Anonimni darovalci, Bergant – družina, Celar Irena, Dolenšek – družina,
Festival kave – skrinjica, Frkal – družina, Gostiša Darko in Nataša,
Karlatec – družina, Kesič R. in M., Kostanjevec Dragica in Milan, Kovač Lana,
Kovač Tea, Miholač Gaja, N. S. Andraž, Prebil Lana, Saje Sašo in Rozi, Tomažin
Vesna, Volk Dušan in Zalar Bizjak Sonja.

Z. š.

In kje smo s
sredstvi
13. junija
2017

Prostovoljne
prispevke
sprejemamo na:

Kaj trenutno
delamo?

•

%

1

Zavetišče - prostovoljni prispevki

17.018,63

5,32

2

Sedež PD - prostovoljni prispevki

9.870,65

3,08

3

TIC - prostovoljni prispevki

4.621,84

1,44

4

TRR - fizične osebe - prostovoljni prispevki

4.695,00

1,47

5

Donacije (storitev) - fizične osebe

1.320,65

0,41

6

Donacije (prispevki) - pravne osebe

20.721,65

6,48

7

Donacije (storitev) - pravne osebe

8.809,82

2,75

8

Sponzorstvo - prispevki

36.500,00

11,41

9

Sponzorstvo - storitev

167.156,36

52,24

10

Občina Vrhnika

20.150,00

6,30

11

Koledarji - prostovoljni prispevki

29.100,05

9,09

319.964,65

100,00

Skupaj gotovina

142.677,82

44,59

Skupaj storitev

177.286,83

55,41

SKUPAJ

•
•
•

Znesek v
€

Podlaga

sedežu društva, Tržaška cesta 11, 1360 Vrhnika, ob sredah od 19.00 do 20.00,
Zavetišču na Planini, vsak petek, soboto, nedeljo in na dan praznikov,
v TIC Vrhnika, Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika, od ponedeljka do petka
od 8.00 do 18.00, sobota od 8.00 do 14.00, nedelja od 9.00 do 17.00
(julij/avgust) in
na transakcijski račun društva pri NLB d. d.: SI56 0202 7001 1453 281
Namen: Prispevek za novo kočo
Planinsko društvo Vrhnika
koda namena: OTHR
Tržaška cesta 11
BIC banke: LJBASI2X
1360 Vrhnika
Referenca: SI 00 733

Počitnic za projektante, izvajalce gradbenih in obrtniških del, dobavitelje opreme
in člane Gospodarskega odseka ne bo, prepričani smo, da bomo do naslednjega
javljanja izpeljali med drugim tudi projekt imenovan »Zaplana« - do koče bomo
pripeljali vodo, elektriko in optiko.

Planinsko društvo Vrhnika
Gospodarski odsek

