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"Vrhniki bomo nadeli ogrlico", smo rekli v Odboru za pripavo strategije razvoja Starega
malna in hribovitega dela naše občine
na pobudo Turističnega društva Blagajana Vrhnika.
V prejšnji številki Našega časopisa smo objavili vprašalnik, ki smo ga delili tudi na prireditvah v
organizaciji društva. Ugotovili smo, da želite v Starem malnu predvsem prostor za piknike,
obenem oazo miru, na tretje mesto postavljate turistično-rekreativne prireditve, nato kopališče,
igrišč pa naj tam ne bi bilo.V drugem delu vprašanja o posamični ponudbi pa visoko na prvo
mesto uvrščate prireditve turističnega značaja, na drugo mesto družinska praznovanja, potem
kulturno-zabavne prireditve, najmanj pa si tam želite prireditev za mlade.
O gostinski ponudbi menite, da je najprimernejša okrepčevalnica s ponudbo na žaru; občasne
gostujoče kuhinje drugih pokrajin in narodov in tradicionalno gostinsko ponudbo pa s polovico
manj glasovi skoraj enačite.
Da bi bila cesta od štirne do Starega malna odprta le za dostavo v zgodnjih jutranjih urah in
poznih večernih urah želi 60 % anketiranih, 30 % se želi tja peljati ob vsakem času in le
preostanek 10 % želi stalno zaprto cesto.Si pa zato enako želite, da bi bila stalno ali občasno
odprta cesta iz smeri Strmica.

Da bi na stari lokaciji stal "maln" tak kot je že nekdaj bil in da bi redno vzdrževali mlinsko kolo
vam je zelo pomembno. Ureditev kopališča naj bi bila naša tretja naloga. Daleč najmanj pa si
želite povečanja kapacitet obstoječega objekta. Kar polovico vas je odgovorilo, da ste s
ponudbo zelo zadovoljni in le malo manj, da ste s ponudbo delno zadovoljni. Najbolj pa nas
veseli, da vas je kar polovica odgovorilo, da želite prostovoljno pomagati pri izvedbi del, 17,5 %
vas želi sodelovati v delovni skupini in kar 12,5 % vas želi donirati ali sponzorirati sprejeti
projekt. Ste se pa oglasili tudi tisti, ki boste tja, tako kot do sedaj, prihajali kot obiskovalci.

Veselimo se vašega sodelovanja v vsaki obliki in se vam zahvaljujemo za odgovore in
pripombe, ki jih v tem kratkem članku nismo navedli, so vam pa natančnejši rezultati ankete na
voljo na sedežu Turističnega društva Blagajana, Cankarjev trg 4.
Uradne ure imamo ob torkih in četrtkih od 17.30 do 19.30 ure ali pa nas lahko pokličete na
telefon 01/7551-341; naš elektronski naslov je drustvo.blagajana@kabelnet.net ; v izdelavi pa
je tudi že spletna stran
www.blagajana.si
.
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