
   

“LOV NA SREDSTVA” ZA IZGRADNJO NADOMESTNEGA RAZGLEDNEGA 
STOLPA NA PLANINI NAD VRHNIKO “JE ODPRT” 
 
Spoštovani bralci, 
 
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. 
 
Več o stolpu in aktivnostih našega gradbenega odbora si lahko preberete v zloženki, ki 
jo lahko dobite na sedežu Planinskega društva Vrhnika, v Turistično informacijskem 
centru in v koči na Planini, sponzorji in donatorji pa jo boste dobili skupaj z našim 
pisnim pozivom in pogodbami po pošti. 
 
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. 
 
Za prejeta vplačila boste prejeli blagajniški prejemek, vaš prispevek pa bo vnesen tudi v 
blagajniški dnevnik, kjer bomo vpisali naslednje podatke: 
 

1. zaporedno številko, 
2. ime in priimek, 
3. znesek v SIT oziroma po 1. januarju 2007 v EUR, 
4. ali želite objavo, da ste prispevali sredstva,  
5. datum vplačila in 
6. vaš podpis. 

 
Poleg tega za izvedbo stolpa iščemo generalnega pokrovitelja, pokrovitelje, 
sponzorje in donatorje. 
 
In kaj vam ponujamo ? 
 
Vplačnike gotovinskih sredstev bomo ob vplačilu prijetno presenetili, pa naj to ostane 
zaenkrat skrivnost, sponzorjem in donatorjem pa bomo glede na znesek ponudili: 
 

− 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, 
− objavo vašega logotipa na sporočilu za medije, 
− 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. 

 
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. 
 
 

Gradbeni odbor    
za nadomestno gradnjo 
razglednega                                          
stolpa na Planini nad Vrhniko 

 
 
 
 
 
 
 
 


