
Oživitev koče Starega malna in Močilnika na Vrhniki 

 
 

Društvo Blagajana z Vrhnike  je peto najstarejše turistično društvo v Sloveniji, 

ustanovljeno leta 1888, kar desetletje pred tem, ko je na Vrhniko pripeljal prvi vlak. Je 

eno izmed enajstih nevladnih organizacij, vključenih v program NVO s potencialom, 

katerim bomo v okviru Stičišča NVO osrednje Slovenije pomagali na organizacijskem, 

strokovnem in zagovorniškem področju oz. pri razvijanju in prevzemanju novih storitev.  

 

Društvo Blagajana je lansko leto s 1. majem ponovno prevzelo niti vodenja Starega malna. 

Njihov cilj v letu 2017 je privabiti pohodnike, kolesarje, tekače, sprehajalce, tabornike in vse 

ostale, ki si želijo kaj dobrega pojesti in kaj lokalnega spiti. Namreč v koči Starega malna 

strežejo in prodajajo izdelke lokalne pridelave: Escobar kavo, žganje Gozdni Joža, Terezin čaj 

lokalne zeliščarice. Društvo v koči Starega malna svoje goste postreže tudi s svojimi domačimi 

sladicami, sladico Belo in domačim šmornom. 

Prepoznane lokalne potrebe se že izpolnjujejo 
Na lokalnem posvetu NVO na Vrhniki v mesecu maju 2016 so bile izpostavljene potrebe po 

sodelovanju in povezovanju občanov  ter potrebe po uporabi skupnih prostorov. TD Blagajana 

pri svojem delu redno povezuje različna društva, kot so gasilsko društvo in društvo 

upokojencev. Za zadovoljevanje lokalne potrebe po skupnih prostorih je v ta namen tudi koča 

Star maln z okolico, ki je na voljo tako za piknike, kot tudi za taborjenje in kampiranje. 

Kapacitete v Močilniku in Starem malnu so hkrati namenjene tudi turistom, pohodnikom, 

kolesarjem in vsem, ki se radi zatečejo v naravo. 

http://www.blagajana.si/cms1/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=166
http://www.blagajana.si/cms1/index.php?option=com_content&view=article&id=350&Itemid=374


Pri prijavi v program NVO s potencialom je društvo izrazilo potrebe in želje po novih in 

osvežitvi že osvojenih znanj na področju financ, pisanja projektnih prijav in fundraising-a. 

Zavedajo se, da je dober organizacijski in finančni plan glavnega pomena za dobro delovanje 

organizacije, zato z vključitvijo v program NVO s potencialom niso oklevali. Društvo se želi 

izboljšati in usposobiti v novih dejavnostih in znanjih, zato že v naslednjem mesecu na državni 

praznik 8. februarja pripravljajo dogodek Branje tekstov Ivana Cankarja v Starem malnu. 

Društvo bo že v prihajajočih mesecih tako nadgradilo svoje znanje komuniciranja, marketinga 

in organizacije ter pripravilo finančno strategijo za leto 2017. 

 

Društvo ima v letu 2017 cilj, poleg dosedanje gostinske ponudbe in ponudbe piknik in kamp 

prostorov, v prostorih Starega malna urediti prostor, namenjen muzejskim slikam in 

predmetom, ki bodo govorili zgodbo Starega malna in Močilnika. Dobro se zavedajo, da bi jim 

na nekaterih področjih prišle prav izboljšave in prave usmeritve pri čemer jim bomo na Stičišču 

NVO osrednje Slovenije pomagali in jim povečali njihovo vrednost.  
 


