Nova planinska koča - novi koledarji
za leto 2018
Ker je naš cilj še vedno do konca leta 2017 opraviti tehnični prevzem in pridobiti
uporabno dovoljenje vsaj za klet in pritličje, kar je dovolj za odprtje koče,
mansardo pa bi dokončali v letu 2018, bomo v tej zaključni fazi nujno potrebovali
finančna sredstva za poravnavo svojih obveznosti, kar nameravamo zagotavljati z
dodatnim zbiranjem prostovoljnih prispevkov od občanov in obiskovalcev
Planine, v novembru bomo organizirali predavanje o gorskem cvetju, izdali
koledar za leto 2018 in obiskali še podjetja in zasebnike, ki se še niso odločili
podpreti naš projekt.
Od zadnjega javljanja imamo naslednje pokrovitelje, sponzorje in donatorje:
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Od 13. septembra do vključno 17. oktobra 2017 smo prejeli prostovoljne
prispevke od naslednjih fizičnih in pravnih oseb - abecedni seznam:
Anonimni darovalci, 5. razred OŠ 8 talcev, Logatec, Bizjak Vojko, Bizjan Simon,
Dolenc Alojz, Družabno srečanje (prostovoljni prispevki), Filipič Vlasta, Fortuna
Janez, Garafolj Ciril in Zalka, Jerina Tone, Kesič Sonja, Klemenčič Marija,
Klemenčič Silvij, Kostanjevec Dragica in Milan, Kovačič Frančišek in Stanislava,
Kozina Janez, Krašovec Jože, Mohar Mateja, Novak Dejan, PD Vrhnika Planinska
skupina Sončki, Pečnik Pepca in Franc, Petrič Helena in Janez, Pust Branko, Šraj
Zinka, Trošt Zvezdana in Zalar Bizjak Sonja.
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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

Trenutno izvajamo na koči naslednja dela: fasaderska, keramičarska in pečarska,
strojno inštalaterska (centralna kurjava), mavčno kartonske obloge, soboslikarska,
kamnoseška, ključavničarska… vsak dan je na planini pester in poln naših
izvajalcev, v večini primerov naših sponzorjev in donatorjev. Naročen je tudi že
večji del opreme (kuhinjska oprema, mize, stoli, klopi, ….).

Planinsko društvo Vrhnika
Gospodarski odsek

