
PORO�ILO O DELU UPRAVE USTANOVE SKLADA 
ZA IZGRADNJO NOVE PEDIATRI�NE KLINIKE V 

LJUBLJANI ZA LETO 2000 

PRIPRAVE NA GRADNJO 

 
 
V letu 2000 smo intenzivno sodelovali z Ministrstvom za zdravstvo, Sektorjem za 
investicije in se skupaj lotili zahtevnega dela - iskanja nadomestnih stanovanj za 
stanovalce - najemnike na Bohori�evi ulici. Ker je kadrovska komisija Vlade po mnenju 
Urada za zakonodajo dokon�no zavrnila na�rtovano reševanje iskanja nadomestnih 
stanovanj s pomo�jo novogradnje na Ižanski in zahtevala javni razpis za iskanje ustreznih 
stanovanj, smo se s pomo�jo agencije DOMIDEJA lotili zahtevnega projekta poiskati 
stanovanja, ki so ustrezala pogojem iz javnega razpisa, ki sta bila objavljena junija in 
avgusta in bi ustrezala stanovalcem z Bohori�eve. Uspelo nam je, da smo po dveh 
razpisih našli rešitev za vse razen enega stanovalca na Bohori�evi 26. 
Objavljena sta bila tudi dva javna razpisa za iskanje nadomestnih prostorov za dejavnost 
Klini�nega inštituta za medicino dela, prometa in športa, a sta bila žal oba neuspešna.  
Ni se nam uspelo dogovoriti z vodstvom Zavoda za varstvo pri delu, da bi le-ti pristali na 
prestavitev njihove dovozne poti in bi tako po sklenitvi pogodb za odkupe hiš na 
Bohori�evi ulici lahko pridobili lokacijsko in gradbeno dovoljenje.  
Hiši na Bohori�evi 14 in 16 pa ste bili v celoti predani Vladi RS. 
Ker sta prazni hiši na Korytkovi 5 in Bohori�evi 24 že postajali zbirališ�e klošarjev in 
narkomanov in sta predstavljali potencialno nevarnost za bližnji Klini�ni center, sta bili 
strokovno porušeni, �eprav niso bila pridobljena še vsa soglasja za gradbeno dovoljenje 
za rušenje.  
Ministrstvo in Sklad sta zaprosila županjo ga.Viko Poto�nik in Mestni svet, da kot 
prispevek h gradnji nove Pediatri�ne klinike, investitorja oprostijo pla�ila komunalnega 
prispevka. Ker prošnji ni bilo mogo�e ustre�i, je bil na pobudo županje prispevek znižan 
na polovico in ga je Vlada tudi že pla�ala.  
Sklenjena je bila pogodba z Elektro Ljubljana za prestavitev elektrovoda, da bodo možne 
nadaljnje rušitve hiš na lokaciji nove Pediatri�ne klinike in nato izkop gradbene jame. 
 

ZBIRANJE SREDSTEV 

 
 
 
DONACIJA SLIK V SPOMIN NA DR.VOJKA ARKA 
DOBRODELNA DRAŽBA V ORGANIZACIJI REVIJE ONA V CASI DEL PAPI 
 
Anonimna darovalka je marca podarila tri umetniška dela z željo, da jih prodamo za 
potrebe izgradnje nove Pediatri�ne klinike, še najraje Narodni galeriji, da bi postala del 



slovenske kulturne dediš�ine. 
Slike so bile podarjene v spomin na dr.Vojka Arka, gornika, publicista in pisatelja, ki se 
je rodil 19. avgusta 1920 v Ribnici je umrl 9. marca 2000 v Barilo�ah pod Andi v 
Argentini, kjer je preživel ve�ji del svojega življenja. V Barilo�ah je bil eden od 
ustanovnih �lanov Slovenskega planinskega društva v Argentini in je o slovenskem in 
argentinskem gorništvu objavil številne �lanke v slovenš�ini in španš�ini. Prav tako je 
izdal v obeh jezikih ve� knjig. V Padovi je sicer kon�al študij politi�nih ved in tudi 
doktoriral vendar v majhnem kraju Barilo�e ni našel primerne zaposlitve in se je zato 
preživljal s trgovino. Poro�il se je s Slovenko Mileno Lenard, u�iteljico in njuni štirje 
sinovi vsi govorijo slovensko.  
V sodelovanju z revijo ONA smo junija v Casi del papi organizirali dobrodelno dražbo in 
prodali vse tri slike ter zanje iztržili 5.832.000,00 tolarjev. 
Dr.Vojko Arko je tako postal eden od glavnih donatorjev za novo Pediatri�no kliniko. 
 
GOLF TURNIR SLOVENSKE NARODNE PODPORNE JEDNOTE  
 
Junija je v organizaciji Slovenske narodne podporne jednote v Pittsburgu, Pensilvanija, 
ZDA potekal že peti dobrodelni golf turnir, katerega izkupi�ek je bil namenjen izgradnji 
nove Pediatri�ne klinike v Ljubljani. Na vseh petih turnirjih so skupaj zbrali ve� kot 
100.000,00 dolarjev ($). 
Avgusta pa sta Pediatri�no kliniko v Ljubljani obiskala gospod Francis Magister s 
soprogo Joane in prinesla �ek v vrednosti 7.259.437,00 tolarjev, kar predstavlja izkupi�ek 
letošnjih dobrodelnih prireditev.  
Najbolj zaslužna za zbiranje sredstev v ZDA sta Francis Magister z družino, ki je lastnik 
golf igriš�a DEER RUN, na katerem je že petkrat potekal dobrodelni turnir in Joseph 
Cvetas, ki je zelo aktiven v Slovenski narodni podporni jednoti, ki jo vodi Joseph C. 
Evanish.  
V okviru golf turnirja je potekala kitajska avkcija, za katero so darila prispevali tudi 
sponzorji iz Slovenije. Ker so se v ZDA odlo�ili, da bodo letos zbrali še ve� sredstev kot 
lani, so pripravili še posebno dobrodelno prireditev na ladji, ki je plula po vseh treh rekah 
Pittsburga. Na ladji je nastopalo ve� narodno-zabavnih ansamblov, med njimi tudi 
Stoparji iz Slovenije, ki so navdušili potnike na ladji. Tako kot že lani pa sta navdušila 
tudi sorodnika gospoda Magistra iz Šmartna pod Šmarno goro Anže in Jošt Derlink, ki 
sta zapela in zaigrala na harmoniko. 
Izmed vstopnic so izžrebali posebno nagrado - harmoniko frajtonarico, ki jo je prispeval 
znani izdelovalec harmonik iz Mengša gospod Tone Železnik, ki ga je lani obiskal 
gospod Francis Magister in ga navdušil za sodelovanje v dobrodelni akciji za novo 
Pediatri�no kliniko.  
Z letošnjim prispevkom so naši rojaki v ZDA postali najve�ji donator v akciji za novo 
Pediatri�no kliniko. 
 
 
DRAŽBA SLIK - DONACIJE LIBERALNE DEMOKRACIJE SLOVENIJE PO 
INTERNETU 
 
V letu 2000 smo prodali kar 4 grafike iz zbirke slik, ki jih je Skladu podarila Liberalna 



demokracija Slovenije in so na prodaj na dražbi na internetu na doma�i strani Sklada 
www.trzinka.si/skladpk.htm. 
 
 
POGODBA S PODJETJEM EMMA d.o.o. 
 
Podjetje EMMA d.o.o. proizvaja in prodaja voš�ilnice in z njimi smo sklenili pogodbo, 
da so del dobi�ka od prodaje novoletnih in drugih voš�ilnic v višini 745.327,00 namenili 
v Sklad. Pogodbo smo sklenili še za eno leto. 
 
 
KONCERT �RTOMIRJA ŠIŠKOVI�A IN SIMONE MALOZZI V SLOVENSKI 
FILHRAMONIJI 
 
Priznani violinist �rtomir Šiškovi� je ponudil, da skupaj s soprogo harfistko Simono 
Malozzi darujeta koncert za novo Pediatri�no kliniko. V sodelovanju s Slovensko 
filharmonijo in podjetjema Žito ter DELO T�R d.d. smo 31. marca organizirali koncert v 
prostorih Slovenske filharmonije. Koncert je navdušil ljubitelje glasbene umetnosti. 
 
 
GOLF TURNIR V ARBORETUMU VOL�JI POTOK 
 
V letu 1999 so na golf turnirju v ZDA sodelovali tudi igralci golfa iz Golf kluba Eagle - 
Brnik in takrat so obljubili, da bodo tudi v Sloveniji organizirali podobno prireditev. 
Prvi dobrodelni golf turnir za novo Pediatri�no kliniko v Sloveniji je potekal 3. septembra 
2000 na golf igriš�u v arboretumu Vol�ji potok. Eden od organizatorjev je bil tudi Lions 
klub Iliria Ljubljana, ki bo skušal zbrana sredstva podvojiti. 
Sodelovalo je 60 igralcev golfa in ve� kot dvajset sponzorjev in donatorjev. 
Po razglasitvi rezultatov in predaji zbranega denarja - zbrali so 1.417.000,00 tolarjev - je 
sledilo druženje ob glasbi Stoparjev, bratov Derlink in Franca Kompare s h�erko Nino.  
Turnir naj bi postal tradicionalen in v letu 2001 ga bodo organizirali na golf igriš�u na 
Bledu. 
 
 
VSI SMO BILI OTROCI 
 
Podjetje PEJO TRADING iz Kopra in MERCATOR Degro iz Kopra sta organizirala 
dobrodelno prijateljsko sre�anje pod geslom "Vsi smo bili otroci", ki je potekalo 7. 
oktobra v Vanganelu pri Kopru. Pod pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije 
Milana Ku�ana in njegove soproge Štefke Ku�an so zbirali dobrodelne prispevke za 
gradnjo Pediatri�ne klinike in posodobitev Otropedske klinike KC. Prispevke so 
prispevala podjetja in tudi posamezniki, ki so se udeležili športnih tekmovanj. V Sklad je 
bilo nakazano 7.368.000,00 tolarjev, kar je najve�ji prispevek v letu 2000. Podjetje PEJO 
TRADING je postalo glavni donator.  
 
DONACIJA GOSPE VIDE PAJK 



 
Gospa Vida Pajk iz Ljubljane je Skladu podarila polovico po�itniške hišice blizu Litije, ki 
smo jo skupaj z drugimi lastniki prodali in Sklad je postal bogatejši za 2.250.000,00 
tolarjev. 
 
 
POGODBA S SEAM COMMERCE d.o.o. 
 
Podjetje Seam Commerce d.o.o. je v skladu s pogodbo že tretje leto mese�no prispevalo 
za izgradnjo nove Pediatri�ne klinike in tudi v letu 2000 so postali veliki donator.  
 
 
KOLEDARJI DONACIJA ABANKE d.d. 
 
ABANKA d.d. je v oktobru 2000 podarila Ustanovi Skladu za izgradnjo nove Pediatri�ne 
klinike v Ljubljani 1000 koledarjev z motivi otrok. 
Uprava Ustanove si je zadala nalogo, da koledarje ponudi podjetjem in posameznikom, ki 
naj bi v zameno za koledarje donirali sredstva za izgradnjo nove Pediatri�ne klinike 
oziroma bi se odlo�ili za nakup koledarjev in prihodek od prodaje je ravno tako namenjen 
za izgradnjo nove otroške bolnišnice.  
Povabilu �lanov uprave se je odzvalo 10 podjetij oziroma ustanov in nekaj posameznikov 
in na ta na�in je oziroma bo Sklad za izgradnjo nove Pediatri�ne klinike v Ljubljani 
bogatejši za približno 4.250.000,00 tolarjev. 
 
 
NAMESTO NOVOLETNIH VOŠ�ILNIC IN OBDAROVANJ POSLOVNIH 
PARTNERJEV 
 
Vse ve� podjetij in obrtnikov se v decembru odlo�i, da namesto novoletnih voš�ilnic, 
daril poslovnim partnerjem in novoletnih sprejemov raje daruje v dobrodelne namene. 
Ker nas obi�ajno o tej plemeniti nameri ne obvestijo, ampak kar nakažejo svoje prispevke 
v Sklad, nimamo to�nega pregleda, kdo vse je raje prispeval za izgradnjo kot za 
voš�ilnice, darila in pogostitve; so pa vsi prispevki redno objavljeni na internetu. 
 
NAMESTO CVETJA NA GROB 
 
Veliko jih je, ki se prijateljem, sorodnikom in znancem namesto cvetja na grob poklonijo 
z nakazilom prostovoljnega prispevka za izgradnjo bolnišnice.  
To je obi�ajno želja pokojnih oziroma sorodnikov, velikokrat pa tudi odlo�itev 
darovalcev, ki menijo, da na takšen na�in bolj trajno obeležijo spomin pokojnikov. 
 
PRISPEVEK Z JAPONSKE 
 
V decembru 2000 so nas znova obiskali predstavniki Womens Federation for World 
Peace, ki so obdarili bolne otroke v Pediatri�ni kliniki in za otroke pripravili tudi 
delavnico, kjer so se otroci spoznavali z japonsko pisavo in jezikom. Druženje je bilo 



nadvse zanimivo, prijatelji z Japonske pa so v Sklad ponovno prispevali 100.000,00 
tolarjev. 
 
 
ZAPUŠ�INA GOSPODA MARTINA KRUŠI�A  
 
Banka nas je obvestila, da nam bo nakazala zadnje volilo pokojnega Martina Kruši�a, ki 
je v oporoki zapisal, da za izgradnjo nove Pediatri�ne klinike prispeva 642.675,80 
tolarjev.  
 
 
ZAKLJU�NA PRIREDITEV V SODELOVANJU Z GOSPODARSKO 
ZBORNICO SLOVENIJE 
 
Decembra smo podelili priznanja velikim in glavnim donatorjem v sodelovanju z 
Gospodarsko zbornico Slovenije v prostorih GZS. 
Prosotne je nagovoril predsednik GZS g.Joško �uk, priznanja pa je podelila predsednica 
uprave Sklada Biserka Marolt - Meden. 
Pri organizaciji nam je kot prostovoljka pomagala novinarka Jasna Tepina, ki je 
prireditev tudi vodila. 
Priznanja so prejeli: 
 

GLAVNI DONATORJI v letu 2000 
 
France Magister in SNPJ - Slovenska narodna podporna jednota, 
Pittsburg, Pensilvanija, ZDA  
PEJO TRADING, d.o.o., Koper 
Dr.Vojko Arko, gornik, publicist in pisatelj - v njegov spomin 
 

VELIKI DONATORJI v letu 2000 
 
AGENCIJA IMELDA d.o.o. 
ASTEC d. o.o. 
BIRO 71 d.o.o. 
BO FROST ADRIA d.o.o. 
GOLF KLUB EAGLE Brnik 
EMMA d.o.o. Hrastnik 
LJUBLJANSKE MLEKARNE d.d.  
MOBITEL d.d. 
MPM ENGINEERING d.o.o. 
Vida Pajk, Ljubljana 
SEAM COMMERCE d.o.o. 
TELEKOM Slovenije d.d. 



 
STUDIO MODERNA (veliki donator iz leta 1999) 
 
ZAHVALE so prejeli: 
ABANKA d.d. 
Andrej Razdrih, Ljubljana 
Ciril Helmich, Nova Gorica 
DOMIDEJA d.o.o. 
Marjana Kav�i�, Ljubljana 
GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE 
 
 
 
Informiranje in stiki z javnostmi 
 
 
Sklicali smo nekaj tiskovnih konferenc pred ve�jimi dogodki in medijem pošiljali 
sporo�ila za javnost, tako, da smo bili vse leto prisotni v medijih.  
Družba PRISTOP nam še vedno sponzorsko pripravlja pregled objav v ve�jih medijih in 
le nekaj tednov v letu je minilo, da se ne bi tako ali druga�e naša dejavnost oziroma 
dejavnost Pediatri�ne klinike pojavila v medijih. 
Medijem se zato zahvaljujemo za pomo�, kajti ravno novice o naši dejavnosti marsikoga 
vzpodbudijo, da prispeva za izgradnjo nove Pediatri�ne klinike. 
Vse leto smo s pomo�jo g.Roberta Peri�a redno ažurirali našo doma�o stran na internetu, 
kjer so objavljeni vsi prispevki donatorjev ( razen �e nekdo izrecno ne želi, da je njegov 
prispevek objavljen). 
Trudili smo se, da smo objavili tudi pomembnejše novice, a žal zaradi preobilice dela ne 
utegnemo dovolj ažurno pripravljati novic na naši doma�i strani.  
 
 
 
Pripravila Biserka Marolt - Meden 
Predsednica uprave Sklada 

PRIHODKI IN ODHODKI ZA LETO 2000 

PRIHODKI : 
- PRIHODKI OD PRODAJE 

KOLEDARJEV 
                                    1.715.000,00 SIT 

- PRIHODKI OD DONACIJ 
                                    36.591.525,70 SIT 

- PRIHODKI IZ PREJŠNJIH LET 
                                    278.764.860,87 SIT 



- PRIHODKI OD NAJEMNIN 
                                    17.147,00 SIT 

- PRIHODKI OD OBRESTI 
                                    2.437.306,50 SIT 

- PRIHODKI OD PRODAJE SLIK 
                                    5.635.982,00 SIT 

- OSTALI PRIHODKI (golf turnir ) 
                                    950.000,00 SIT 

SKUPAJ PRIHODKI 
                                    326.111.822,07 SIT 

  

ODHODKI : 
- RA�UNOVODSKE STORITVE 

                                    480.000,00 SIT     

- PROVIZIJA AGENCIJE ZA PLA�ILNI 
PROMET 

                                    34.319,29 SIT 

- IZDELAVA DIPLOM 
                                    102.500,00 SIT 

- DRUGI STROŠKI ( VO-
KA,ELEKTRO,TELEKOM) 

                                    258.975,75 SIT 

- REPREZENTANCA 
                                    0,00 SIT 

SKUPAJ ODHODKI 
                                    875.795,04 SIT 

  

PRESEŽEK PRIHODKOV 
                                    325.236.027,03 SIT 

 
 

INVESTICIJE V LETU 2000 
- 33.127.231,61 

- ODKUPI : 
- 11.987.225,00 SIT 

- DAVEK : 
- 10.241.659, 00 SIT 



- ODVETNIKI , NOTARJI : 
- 765.605,00 SIT 

- OSTALO ( cenitve , rušitvena in demontažna dela 
) 

- 10.132.742,61 SIT 

- SREDSTVA PRORA�UNA : 
- 8.471.295,00 SIT 

  

DEPONIRANA SREDSTVA NA DAN 
31.12.2000 : 

- 45.000.000,00 SIT 

STANJE ŽIRO RA�UNA NA DAN 
31.12.2000 : 

- 16.231.943,21 SIT 

TERJATVE DO KUPCE V DRŽAVI NA 
DAN 31.12.2000 : 
- 1.380.400,00 SIT 

TERJATVE DO DRŽAVE ( vra�ilo DDV ) : 
- 1.244.959,00 SIT 

OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV V 
DRŽAVI NA DAN 31.12.2000 : 

- 40.000,00 SIT 

  

  

Pripravila : 
BREZOVŠEK Tjaša 

V Ljubljani , 22.02.2001 

  

 


