Nov sneg, keramika, stopnice, fasada,
koledarji, ...
Med prvimi snežinkami letošnje jeseni se vrtinčijo dela, ki jih opravljajo naši
izvajalci in kmečka peč že počasi ogreva prostore, da je delo v notranjosti
prijetnejše. Tudi Koledar 2018 je zagledal luč sveta in prvi so se z njim srečali člani
planinske skupine Zimzeleni, ki so v rekordnih dveh urah zložili 2500 koledarjev
v kuverte. Koledarji so že razdeljeni prostovoljcem, ki jih boste sprejeli na svojih
domovih in za prispevek 10,00 € in več prejeli ličen koledar. S prostovoljnim
prispevkom nam boste pomagali zaključiti finančno konstrukcijo izgradnje nove
koče.
Od zadnjega javljanja imamo naslednje pokrovitelje, sponzorje in donatorje:
Sponzor 2

Sponzor 3

Donator 1

ŠIROK
Branko
Donator 2

REPNIK
Sonja
in
Viktor
NPPN IZDELAVA
s.p.

PIŠEK
Franc

MIKLAVČIČ

Jožef

Donator 3
VRHOVEC
Štefan
in
NAGODE
Stane

PIŠEK
Janez

Ostali donatorji

Od 18. oktobra do vključno 14. novembra 2017 smo prejeli prostovoljne
prispevke od naslednjih fizičnih in pravnih oseb - abecedni seznam:
Anonimni darovalci, Bašič Senada, Čot Darinka, Jereb Linda, Jurca Mili, Kolenko
Marjanca, Kranjec Klemen, Medic Nataša in Janez, Mramor - družina, Nikolič
Vlado, Otoničar Danica, Pažin Anka, Petrič Barbara, Petrič Helena in Janez,
Pezdirc Jože, Plestenjak Francka in Janko, Prebil Mojca, Rudolf Janko in Anel,
Saje Sašo, Smrk Mari, Škof Barbara in Marija, Šušteršič Jože, Telban Jerneja,
Tomažin - družina, Turšič - družina, Velkavrh Mari in Vihtelič Nežka.

In kje smo s
sredstvi
14. novembra
2017

•
•
•

Prostovoljne
prispevke
sprejemamo na:

•

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

Kaj trenutno
delamo?

Sneženje je za trenutek zaustavilo nekaj zunanjih del, a pod nadstreški počasi
»nastaja« leseni opaž, ki ga ob pomoči strokovnjakov delno izvajamo v lastni
režiji. Teče tudi že priprava ustrezne dokumentacije za tehnični prevzem in
pridobitev uporabnega dovoljenja. Še vedno smo v »lovu« za dodatna
finančna sredstva, ki bodo pokrila načrtovano investicijo.
Planinsko društvo Vrhnika
Gospodarski odsek

