Stolp ljubezni

Predstavitev ideje in projekta postavitve razglednega stolpa na Žusmu.

V Planinskem društvu Žusem se je že pred časom porodila ideja o postavitvi razglednega stolpa
na Žusmu. Iz dneva v dan postaja ta ideja vedno bližje realnosti. Zato smo se odločili, da
izkoristimo to priložnost in vam jo predstavimo.

Zakaj ravno stolp ljubezni?

Na Žusmu je vse v znamenju ljubezni. Na hribu stoji cerkev, ki je posvečena sv. Valentinu, ki je
zavetnik zaljubljencev, vsako leto poteka tradicionalni valentinov nočni pohod. K slovesu so
veliko doprinesle številne legende, še iz časa Žusemskih grofov.

Kakšen bo stolp?

Na začetku smo imeli idejo, da bi zgradili železen stolp, podoben tistemu na Resevni. Nato smo
izvedeli za leseni stolp v Vrhniki in bili nad idejo o lesenem stolpu navdušeni. V nadaljevanju
smo navezali stik s predstavniki PD Vrhnika in si ogledali stolp na Planini nad Vrhniko, kar je le
še utrdilo našo odločitev o gradnji lesenega stolpa.

Člani planinskega društva smo izdelali maketo stolpa v merilu 1:20. Stolp bo visok prbl. 21m, in
bo iz zgrajen iz macesnovega lesa.

Kako do sredstev?

Prispevke za stolp zbiramo na različne načine. V obliki donacij sredstev pravnih in fizičnih oseb,
organov lokalnih skupnosti, prostovoljno delo, sponzorstvo v obliki storitev, prodaja
promocijskega materiala in z darovanjem za stopnice, podeste in razgledno ploščad. Eden
izmed načinov kako lahko pomagate, je torej z darovanjem za stopnice, podeste in razgledno
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ploščad. Prispevek za stopnico znaša 100€, podest 1000 € in ploščad 5000 €. Darovanje za
stopnice je namenjeno posameznikom, za podeste in ploščadi pa podjetjem. Z darovanjem si
zagotovite vaše ime in priimek oz. ime vašega podjetja na Stolpu ljubezni.

Prispevki se pobirajo na naslednjih mestih: BERNI BAR, GOSTILNA LESJAK ANA,
OKREPČEVALNICA LIZIKA ČOKLC, TURISTIČNA KMETIJA ŽUREJ, OKREPČEVALNICA
GAJŠEK, TIM BAR, na spodnjih kontaktih ali na TRR PD ŽUSEM.

Račun kamor lahko nakažete prispevke:

TRR: Deželna banka Slovenije 19670-5009898643

Več informacij:

041 725 044 (Martin Ozis)

031 708 508 (Simon Mansutti)

Širši družbeni pomen

Radi bi izpostavili dejstvo, gradnja stolpa ni in ne sme biti samo projekt PD Žusem, ampak je to
projekt, ki bo doprinesel k razvoju celotne regije. Ne dvomimo da bo stolp privabil številne
obiskovalce v naše kraje, kar bo pozitivno vplivalo na razvoj turizma v regiji. Smiselno je v ta
projekt vključiti tudi obnovo stare šole v planinski dom in s tem obiskovalcem zagotoviti
zadovoljivo ponudbo storitev.Vse vas naprošamo, da nam pri tem projektu pomagate po svojih
najbolših močeh.

Projekt
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V planinskem društvu smo že navezali stike s projektantom g. Poldetom Torkarjem ki je
projektiral stolp na Vrhniki in se z njim že dogovorili o nadaljnem sodelovanju pri pripravi
projektne dokumentacije. Predstavniki PD Vrhnika so nam velikodušno ponudili pomoč z
izkušnjami, nasveti in znanjem, ki so ga sami pridobili pri uresničitvi tega zelo zahtevnega
projekta. Zato smo jih danes povabili, da nam iz prve roke predstavijo kako so se sami spopadli
s tem izzivom.

Tehnični podatki:

Višina stolpa: 21,53 m

Tloris temeljev: 6 x 6 m

Število stopnic: 106

Število podestov: 19

Razgledna ploščad: 1

Ocenjene količine potrebnega materiala:

30 m3 armiranega betona za temelje

30 m3 obdelanega macesnovega lesa
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1500 kg nerjaveče kovine (inox)

(sidra, sorniki, vijaki, distančniki, strelovod)
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