Zgradimo novi stolp
Prišel je čas, ko se z veseljem obračamo na vas, da nam potrdite zaupanje v naše
dosedanje odločitve in nam z vašimi prispevki, sponzorsko ali donatorsko pomočjo
pri nadomestni gradnji razglednega stolpa na Planini pomagate uresničiti naš skupen
projekt, ki je v ponos vsem obiskovalcem te »mestne« vzpetine nad Vrhniko, tako
obiskovalcem Vrhnike kot tudi njene bližnje in daljne okolice.
Veseli opazujemo polna parkirišča pod njegovim vznožjem, ki konec tedna napovedujejo koliko pohodnikov si želi preživeti dopoldne ali popoldne na poti na Planino,
kjer jih pričaka prijazno osebje planinske koče na 733 metrih. Nad kočo pa ponuja
dodatne užitke razgledni stolp, ki že 51 let kljubuje soncu, dežju, snegu in viharjem, v
vsakem letnem času pa ponuja čudovite razglede. Le zobu časa se ne more v vekomaj upirati.
Prepričani smo, da bomo skupaj z vami in z vašimi sredstvi zagotovili še enemu rodu
te čudovite poglede z lesenega stolpa, ki se lepo staplja z okolico.

Vplačila
prispevkov v
gotovini

Vaše prispevke v gotovini pričakujemo na sedežu Planinskega društva Vrhnika,
Tržaška 11 na Vrhniki v času uradnih ur in sicer vsako sredo v letnem času od 19.00
do 20.00 ure in v zimskem času od 18.00 do 19.00 ure, kakor tudi v koči na Planini,
ki je v avgustu odprta še vsako nedeljo, že v septembru pa bo vsako soboto in
nedeljo.

Nakazila na
naš račun

Vaš prispevek pa lahko tudi nakažete na transakcijski račun planinskega društva in
sicer navedite na plačilnem nalogu poleg vaših podatkov in zneska še naslednje:
Namen plačila: ZA NOVI STOLP
Številka računa: 02027-0011453281
Referenca:
00 733
Naziv:
PLANINSKO DRUŠTVO VRHNIKA
Ulica:
TRŽAŠKA 11
Kraj:
VRHNIKA

Poleg tega za
izvedbo stolpa
iščemo
generalnega
pokrovitelja,
pokrovitelje,
sponzorje in
donatorje

1. generalnega pokrovitelja, ki bo prispeval nad 1,000.000,00 SIT oziroma
4.172,93 EUR,
2. pokrovitelje s prispevkom nad 500.000,00 do 1,000.000,00 SIT oziroma
2.086,46 do 4.172,93 EUR,
3. sponzorje 1 nad 300.000,00 do 500.000,00 SIT oziroma 1.251,88 do 2.086,46
EUR,
4. sponzorje 2 nad 200.000,00 do 300.000,00 SIT oziroma 834,59 do 1.251,88
EUR,
5. sponzorje 3 nad 100.000,00 do 200.000,00 SIT oziroma 417,29 do 834,59 EUR.
Vplačnike gotovinskih sredstev bomo ob vplačilu prijetno presenetili, pa naj to
ostane zaenkrat skrivnost, sponzorjem in donatorjem pa bomo glede na znesek
ponudili:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

predstavljanje sponzorja v spotu na TV Notranjska in TV Pika,
objavljanje logotipa sponzorja na TV Notranjska in TV Pika,
objavljanje sponzorja v sporočilih Radia Orion,
objavljanje logotipa v lokalnem Našem časopisu,
objavo vašega logotipa na vabilu za otvoritev stolpa,
objavo vašega logotipa v biltenu, kot spremni publikaciji ob otvoritvi
objavo vašega logotipa na »tablo« sponzorjev in donatorjev v planinski koči,
postavitev vaših transparentov ter dodatne promocije ob otvoritvi stolpa,
podelitev plakete/makete zlatega, srebrnega ali bronastega stolpa,
posebno zahvalo na novinarski konferenci po otvoritvi stolpa.
Donatorske zneske pričakujemo od 50.000,00 SIT oziroma 208,65 EUR dalje,
veseli pa bomo kakršnihkoli zneskov. Imena donatorjev bodo objavljena na »tabli«
sponzorjev in donatorjev v planinski koči, največjim donatorjem pa bodo ravno tako
podeljene plakete/makete zlatega, srebrnega ali bronastega stolpa.
V Našem časopisu bomo redno objavljali imena vplačnikov, sponzorjev in
donatorjev (seveda tistih, ki si boste to želeli) s katerimi bomo skupaj uresničili
projekt, ki nam je v ponos in bo ohranil ta biser Vrhnike našim zanamcem,
obveščali pa vas bomo tudi o višini že zbranih sredstev.

Prisluhnili bomo tudi vašim željam za morebitno pomoč v materialni obliki, kot na
primer vašemu prispevku hrastovega lesa, vaši ponudbi za izvedbo določenih del
pri podiranju starega stolpa ali izgradnji novega in podobno, kar bo vse ovrednoteno
v finančna sredstva in bomo to upoštevali kot vaš prispevek k našemu skupnemu
projektu.
Več informacij vam lahko posredujeta predsednik Planinskega društva Vrhnika,
Roman Novak (GSM 041/224-039) in predsednik gradbenega odbora, Milan
Jerman (GSM 041/379-949).
In kot bi rekel Željko Kozinc, avtor člankov Na svoji zemlji:
Kralj nad Betajnovo bo stal.

V času od 16. novembra do 6. decembra 2006 smo prejeli
naslednja vplačila v gotovini in nakazila na transakcijski račun
namenjena za izgradnjo novega stolpa – abecedni seznam:
A-Enter d.o.o., Avtohiša Seliškar d.o.o., Berginc Jože, Beseničar Boštjan, Bratič
Tomo, Brcko Irena, Bulc Silva, Cankar Adela, Dolenjgrad d.o.o., Dolničar Marko,
Gabrovšek Berto, Garafolj Ciril, Grom Nace, Gutnik Marjan, Istenič Damir, Istenič
Irena, Ivanovič Silva, Jereb Bojan, Jereb Dominik, Jerina Tone, Jerman Milan,
Kavčič Amalija Marija, Kenk Marta, Kostanjevec Milan, Krašovec Srečko, Kukec
Bojan, Malavašič Lojzka in Bernard, Markič Andrej s.p., MDO planincev Notranjske,
Mesec Jure, Micka, Miha, Mihalič Irena, Mirko Marolt s.p., Mole Cveto, Mole Fani,
Novak Ivan, Območna obrtna zbornica Vrhnika, Ogrin Helena, Ogrin Nataša, Pahor
Brane – predavanje, Peterlin Nada, Peterlin Nada, Petrovčič Primož, Pišek Jože,
Podlipec Ivana, Praznik Marjan, Prebil Meri, Rep Samo, Rigler Boris, Rigler
Desanka, Rihar Marjan in Majda, Rumenič Irena, Skalar Marjan, Skrinjica, Sled
d.o.o., Sluga Tone, Stanovanjska zadruga Vrhnika z.o.o., Steršak Roman,
Ščepanovič Milan, Šimunič Marjan, Šmigoc Lea, Šmigoc Miro, Športno društvo
Polž, Šventner Stane, Tanja, Vehar Janez, Volk Dušan, Zalar Mirjam in Stane,
Zalaznik Brane, Zupan Pavle, Zupančič Mimi in neznani vplačniki v koči na Planini.
Stanje do sedaj vplačanih prispevkov (skupaj s plačilom Občine Vrhnika,
donacijami, sponzoriranjem in prodanimi majicami) je 6.268.820,00 SIT (26.159,32
EUR).

Gradbeni odbor
za nadomestno gradnjo
razglednega stolpa na
Planini nad Vrhniko

