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

LJUBLJANI ZA LETO 1999 

  

 Uprava se je leta 1999 sestala na 10 rednih sejah, na katerih smo se dogovarjali o 
aktivnostih, ki smo jih vodili in sprejemali odlo�itve v zvezi z urejanjem zemljiš�a na 
lokaciji nove Pediatri�ne klinike. Seznanjali smo se tudi z delom strokovnih organov in 
inštitucij, ki so opravljale revizije projektov in aktivno sodelovali pri zagotavljanju 
sredstev za novogradnjo. 

Sklicali smo tudi ve� tiskovnih konferenc; nekatere od njih s partnerji v posameznih 
aktivnostih in druge samostojno. 

Za leto 1999 je bil sprejet okvirni program dela, ki je v skladu s statutom Sklada obsegal 
naslednje ve�je sklope aktivnosti.:  

• aktivnosti v zvezi s pripravami na gradnjo; 
• zbiranje sredstev in 
• informiranje in ozaveš�anje javnosti o potrebnosti izgradnje nove Pediatri�ne 

klinike v Ljubljani, poteku priprav na gradnjo in zbiranju sredstev. 

PRIPRAVE NA GRADNJO 

V letu 1988 je projektant BIRO 71 dokon�al idejni projekt za novo Pediatri�no kliniko in 
po reviziji na Ministrstvu za zdravstvo, ko je bila neto površina zmanjšana na 19.500 m2, 
je bil v okviru istega organa idejni projekt tudi sprejet. BIRO 71 je zato za�el z izdelavo 
projekta za gradbeno dovoljenje in ga v letu 1999 tudi dokon�al ter v septembru 1999 
vložil ustrezno dokumentacijo na posamezne institucije za pridobitev gradbenega 
dovoljenja. 

Kljub zgoraj navedenemu so v letu 1999 sledile dve novi redukciji ali revizije površine 
nove Pediatri�ne klinike v Ljubljani, ki so neto površino zmanjšale na 17.780 m2. 

V prvi redukciji so se na zahtevo Ministrstva za zdravstvo zmanjšale površine namenjene 
laboratorijskemu in pedagoškemu delu ( Pediatri�na klinika je u�na bolnišnica in 
terciarna ustanova!?), prostori za zaposlene in prostori namenjeni nemedicinskim 
dejavnostim (administracija, vodenje, uprava…). 

Sledila je 80. seja Zdravstvenega sveta RS ( 3.6. 1999), ki naj bi interpretirala sklep z 61. 
seje Zdravstvenega sveta, ali je predvidena celotna površina nove Pediatri�ne klinike 
19.500 m2 bruto ali neto. Zdravstveni svet je na 80. seji poudaril, da naj celotna neto 
površina objekta nova Pediatri�na klinika v Ljubljani znaša 19.500 m2 ob predpostavkah: 
povpre�no zdravljenje 5,5, dni, 75% zasedenost in 177 bolniških postelj pri �emer so 



upoštevane vse funkcionalne površine za terciarno, znanstveno raziskovalno in 
pedagoško dejavnost Pediatri�ne klinike. 

Ker so posamezniki v avgustu sprožili javno polemiko o potrebnosti nove revizije 
projekta novogradnje, se je na prošnjo predsednice uprave Sklada o tem opredelil 
Zdravstveni svet RS na 82. seji ( 2. septembra 199) in je ponovno potrdil vse svoje že 
sprejete sklepe o projektu nove Pediatri�ne klinike in se odlo�no zavzel za nadaljevanje 
projekta izgradnje nove Pediatri�ne klinike ter se odlo�no ogradil od vseh polemik, ki so 
se pojavile v slovenski javnosti v zvezi z zahtevo po reviziji projekta.  

Kljub temu je sledila zahteva z Ministrstva za zdravstvo, naj se opravijo dodatne 
redukcije  

ve�namenskih prostorov za konzilije in specializante, bolnišni�ne šole, prostorov za 
zdravnike ter zdravstvene sodelavce, predavalnice ter prostorov za dnevno bolnišnico. 
Površina se je zmanjšala za dodatnih 700 m2, kajti le ob pristanku na redukcije smo imeli 
zagotovilo, da projekt ne bo ve� v mrtvem teku. 

Mestni svet je sprejel PUP, ki vsebuje tudi lokacijo za novo Pediatri�no kliniko v 
Ljubljani. 

Pogovori s stanovalci oziroma lastniki na novi lokaciji so uspešno ( razen dveh izjem) in 
intenzivno potekali skozi vse leto in v letu 1999 sta bili v celoti izpraznjeni dve hiši 
(Bohori�eva 24 in Korytkova 5). Sporazumeli pa smo se tudi z lastniki na Bohori�evi 14 
in 16. 

Najve�ji problem so ostali najemniki, ker je težko poskrbeti nadomestna stanovanja ob 
upoštevanju togosti in nerazumevanja vladnih služb, ki potrjujejo oziroma nepotrjujejo 
dogovorjene pogodbe.  

Za leto 2000 so ostala nerešena vsa najemniška stanovanja, nadomestni prostori za 
Klini�ni inštitut za medicino dela prometa in športa ( v pristojnosti Ministrstva za 
zdravstvo ), parcela v lastni Mestne ob�ine Ljubljana in po denacionalizaciji vrnjeni hiši 
ve�im lastnikom ( tudi iz Argentine). Zavod za varstvo pri delu pa je preko odvetnikov 
za�el postavljati nesprejemljive pogoje, katerih rešitev presega kompetence Sklada, zato 
smo vse leto 1999 apelirali na Ministrstvo za zdravstvo, naj v pogovorih razreši ta 
problem, a žal brez uspeha.  

Ker je v letu 1999 potekel aneks k pogodbi z MPM, ki naj bi opravljal ve�ino aktivnosti v 
zvezi z urejanjem lokacije in nismo podpisali novega aneksa, bo treba poiskati novega 
partnerja.  

Ministrstvo za zdravstvo je na prošnjo predsednice uprave Sklada, naj oni prevzamejo 
vse te aktivnosti, ki bi jih po zakonu tudi morali opravljati, odgovorilo, da pooblaš�ajo 
Sklad, naj ureja aktivnosti tudi v bodo�e. 



Ve�krat smo se dogovarjali o možnostih sodelovanja s predstavniki Mestne ob�ine 
Ljubljana, a razen na�elne podpore in pomo�i pri sprejemanju PUP-a, še ni konkretnih 
rezultatov v zvezi z urejanjem zemljiš�a in prispevkom Mestne ob�ine, saj je Pediatri�na 
klinika tudi regionalna bolnišnica za Ljubljano z okolico. 

Ministrstvo za zdravstvo je v Uradnem listu objavilo javni razpis za ugotavljanje 
sposobnosti za gradbena dela tudi za novo Pediatri�no kliniko. 

  

ZBIRANJE SREDSTEV 

  

V letu 1999 so potekale vse aktivnosti zbiranja sredstev brez pomo�i glavnega 
pokrovitelja, ki ga žal še nismo našli.  

Tako je bila vsa dejavnost opravljena na prostovoljni bazi brez kakršnih stroškov, ki bi 
bremenili sredstva Sklada. Ve�ina dejavnosti je bila opravljena s strani predsednice 
uprave Sklada, ki je koordinirala aktivnosti, pripravljala seje uprave, sodelovala z 
Ministrstvom za zdravstvo ter z donatorji in sponzorji, ki so želeli konkretno pomo� 
oziroma sodelovanje v posameznih aktivnostih s strani Sklada. Predsednica je vodila tudi 
celotno korespondenco z donatorji, ki želijo za svoje prispevke pogodbe, zahvale in 
podobno.  

 GOLF TURNIR DEER RUN GOLF KLUBA IN SLOVENSKE NARODNE 
PODPORNE JEDNOTE 

Slovenska narodna podporna jednota je postala glavni donator v akciji za novo 
Pediatri�no kliniko že pred štirimi leti, kajti odlo�ili so se, da nam bodo pomagali z 
vsakoletnimi prispevki vse do takrat, ko bo zgrajena nova otroška bolnišnica. Tako 
Slovenska narodna podporna jednota nadaljuje tradicijo izpred ve� kot petdeset let, ko so 
�lani te organizacije Slovencev in njihovih potomcev v ZDA pomagali graditi Dje�ji dom 
v Ljubljani, v katerem je stara Pediatri�na klinika.  

Pobudnika dobrodelnega golf turnirja sta lastnik golf igriš�a DEER RUN gospod Frencis 
Magister in Joe Cvetash.  

Gospod Frencis Magister je v �asu, ko pomaga zbirati prispevke za novo Pediatri�no 
kliniko, raziskal svoje korenine v Sloveniji in spoznal kar nekaj sorodnikov, s katerimi se 
je prvi� sre�al, ko je leta 1998 prvi� obiskal Slovenijo.  

V letu 1999 so na dobrodelni golf turnir povabili tudi predstavnike uprave Sklada. Sklad 
je predlagal, da se prireditve udeleži predsednica Sklada ( stroške poti so poravnali Urad 
za Slovence po svetu in donatorji), ki je z aktivnostmi SNPJ seznanila državno sekretarko 



za Slovence po svetu ga. Mihaelo Logar, ki se je tudi odlo�ila, da se bo odzvala povabilu 
prizadevnih prijateljev Slovenije. 

Golf turnir je bil zelo uspešen. Udeležili so se ga tudi igralci golfa iz Slovenije – 
predvsem EAGLE golf kluba Brnik, ki so obljubili, da bodo podoben turnir organizirali 
tudi v Sloveniji. 

Ko sta Frencis Magister in Joe Cvetash s skupino prijateljev iz Slovenske narodne 
podporne jednote iz Pensilvanije v avgustu obiskala Slovenijo in Pediatri�no kliniko, so 
prinesli s sabo �ek za ve� kot pet milijonov tolarjev in skupaj zbrana sredstva v petih letih 
znašajo približno 18 miljonov tolarjev, kar uvrš�a SNPJ med najve�je donatorje v akciji 
za novo Pediatri�no kliniko. 

Prijatelji iz ZDA so po ogledu Pediatri�ne klinike izjavili, da se bodo glede na razmere, v 
katerih bivajo otroci, naslednje leto še bolj potrudili in prispevali še ve� sredstev za 
novogradnjo.  

SLON�KOV MILIJON – AKCIJA S SLOVENSKO KNJIGO 

Slovenska knjiga je natisnila slikanico Zakaj je Rožnati slon�ek žalosten in kako je spet 
postal sre�en najprej v nakladi 1000 izvodov in nato še nadaljnje izvode in od vsakega 
prodanega izvoda namenila v Sklad 1000 tolarjev. V prvem delu te humanitarne akcije, v 
kateri so sodelovali tudi Zveza prijateljev mladine Slovenije in mediji, je bilo zbranih 
2.200.000,00 tolarjev, ki jih je Slovenska knjiga nakazala v Sklad; v nadaljevanju akcije 
pa so pomagali drugim otroškim oddelkom v bolnišnicah v Sloveniji.  

SODELOVANJE Z JEROVŠEK COMPUTERS d.o.o. 

V marcu 1999 smo na tiskovni konferenci predstavili zaklju�ek akcije z Jerovšek 
Computers, ki so v letu 1998 od 1. septembra do 31. decembra od vsakega prodanega 
ra�unalnika namenili 1000 tolarjev v Sklad. Skupaj zbran znesek, ki so ga nakazali v 
dveh obrokih, je znašal 2.568.000,00 tolarjev. 

POGODBE S PODJETJI VEZANE NA PRODAJO 

Podjetje Medicopharmacija je nakazovalo sredstva od prodaje izdelkov za otroke MAM v 
skladu s sklenjeno pogodbo od do.  

Podjetje UTRINEK je nakazovalo del dobi�ka od prodaje pobarvanke. 

Podjetje SEAM COMMERCE je že drugo leto v skladu s pogodbo nakazovalo redne 
mese�ne prispevke v višini 95.000,00 tolarjev. 

Podjetje Mister Džirlo, ki je obljubilo, da bo nakazovalo del dobi�ka, dokler Pediatri�na 
klinika ne bo izgrajena, je po aprilu 1999 prenehalo nakazovati do takrat redne zneske, ki 



so skupaj presegli dva milijona tolarjev. Ker nimamo pogodbe, jih ne moremo terjati, naj 
držijo javno dano in zapisano obljubo. 

Podjetje EMMA in RODAS sta podpisali s Skladom pogodbo o sodelovanju, finan�ni 
u�inek bo znan v letu 2000.  

DRAŽBA SLIK NA LJUBLJANSKEM GRADU 

V juniju smo skupaj z Mestom Ljubljana, pokroviteljica je bila županja gospa Viktorija 
Poto�nik, organizirali prvo izmed dražb umetniških del, ki jih je Skladu podarila 
Liberalna demokracija Slovenije z namenom, da jih prodamo in sredstva namenimo za 
novogradnjo. 

SKB BANKA, d.d. je za stroške organizacije dražbe prispevala en milijon tolarjev. Ker 
smo naleteli na razumevanje sponzorjev in je bilo veliko dela opravljenega prostovoljno, 
je bilo sredstev dovolj, da smo organizirali še eno dražbo, a je za gradnjo ostalo v Skladu 
približno pol milijona tolarjev.  

Slike smo najprej razstavili v Mestni galeriji. Izbor je naredil direktor Mestne galerije 
gospod Aleksander Bassin, ki je slike tudi ocenil. Mesto Ljubljana nam je brezpla�no 
odstopilo dvorano na Ljubljanskem Gradu in pomo� gospe Olge Butinar �eh, ki je 
pomagala organizirati dražbo, da je le-ta izjemno uspela.  

Brez pomo�i medijev spet ne bi šlo. Slovenske novice so objavile vse slike, ki smo jih 
dražili in tudi drugi mediji so animirali kupce, ki smo jih o dražbi obvestili na novinarski 
konferenci, ki smo jo sklicali skupaj z gospo županjo. 

S pomo�jo DELA T�R, d.d. smo izdali barvni katalog in s pomo�jo g.Roberta Peri�a 
celotno dražbo predstavili tudi na doma�i strani interneta.  

Na internetu še vedno poteka dražba grafik in risb. 

Kot kupci so se izkazali BTC d.d. in Beton Zagorje, saj so kupili kar pet od ponujenih 12 
slik. 

Pravzaprav so se izkazali vsi kupci, saj so vsi pla�ali kupnino. 

SVILANITOVA BRISA�A IN BRISA�KE  

Skupaj s Svilanitom smo pripravili posebno akcijo, ki je bila zelo odmevna in malce 
druga�na. 

V Svilanitu so naredili najve�jo brisa�o na svetu, ki so jo otroci Pediatri�ne klinike ob 
pomo�i predsednika Milana Ku�ana poslikali in nato smo jo razstavili ob dnevu odprtih 
vrat Pediatri�ne klinike 19. junija 1999. Brisa�a se je uvrstila v Guinessovo knjigo 
rekordov. 



V Svilanitu pa so naredili tudi majhne brisa�ke z veselim in žalostnim medvedkom. 
Približno 500 brisa�k smo s pomo�jo DHL - a, PELAR-ja in PROMETEJ-a razposlali s 
prijaznim pisemcem in položnico (brez zneska) znanim Slovencem in Slovenkam in kar 
nekaj se jih je odzvalo in nakazalo prostovoljni prispevek v Sklad kot zahvalo za 
podarjeno brisa�ko.  

 DRAŽBA SLIK V SKB AURUMU 

V septembru smo organizirali drugo dražbo v prostorih SKB AURUMA. Tokrat nam je 
pomagal dražbar Boštjan Pirc iz Interakcije. Slovenske novice so nam spet objavile vse 
slike, ki smo jih ponudili na dražbi in prodali smo dve tretjini ponujenih del. 

Tudi tokrat so bile vse slike takoj pla�ane. Najbolj se je izkazal Krunoslav Filip�i�, ki je 
kupil kar dve umetniški deli.  

Izkupi�ek iz obeh dražb je znašal 22.816.075,10 tolarjev in tako je Liberalna demokracija 
Slovenije, ki je donirala slike, postala najve�ji donator v Sklad za izgradnjo nove 
Pediatri�ne klinike v Ljubljani. 

Zapisnika obeh dražb je pripravila notarka ga.Erika Braniselj kot svoj donatorski 
prispevek, presednica uprave pa je vodila celotne priprave, pripravila pravila dražbe, 
vodila dražbo na Ljubljanskem gradu in pripravila tudi vse ra�une in izterjave.  

SODELOVANJE S POŠTO SLOVENIJE 

S Pošto Slovenije smo se dogovorili, da bo izdala serijo ilustriranih dopisnic z žiro 
ra�unom Sklada. Dogovorili smo se s priznano akademsko slikarko – ilustratorko Jelko 
Reichman, ki je narisala prisr�ne ilustracije bolnih otrok v bolnišnici z medvedki in Pošta 
Slovenije jih je 1. decembra izdala in jih promovirala v poštni enoti v Klini�nem centru, 
kjer so ta dan žigosali vso pošto in dopisnice s spominskim žigom v obliki medvedka. 
Obljubili so, da bodo izdali še en komplet, �e bo prodaja ugodna.  

PRISPEVKI NAMESTO NOVOLETNIH �ESTITK IN DARIL POSLOVNIM 
PARTNERJEM 

Vse ve� podjetij in posameznikov – obrtnikov se ob koncu leta odlo�i, da sredstva raje 
nakaže v dobrodelne namene in se v ta namen odpove novoletnim darilom poslovnim 
partnerjem, pogostitvam in voš�ilnicam. Nekateri nas o tej nameri obvestijo, mi jim 
pošljemo zahvalo in z le- to seznanijo svoje poslovne partnerje. Drugi sredstva kar 
nakažejo in na nakazilo razlo�no napišejo namen; nekateri pa tega ne storijo in tako ne 
vemo, ali so z njihovo humano potezo seznanjeni tudi njihovi partnerji.  

Zaenkrat smo se zahvalili le z osebnimi zahvalami; z doma�e strani na internetu pa je bilo 
razvidno, kdo je v ta namen nakazal v Sklad, �e je bilo to razvidno iz izpiska Agencije za 
pla�ilni promet.  



V letu 2000 bomo potencialne donatorje prej obvestili, naj nas obvezno seznanijo s svojo 
odlo�itvijo in skušali bomo njihove prispevke objaviti v dnevnikih. 

Po naših informacijah, ki niso povsem to�ne, so se za prispevek v Sklad namesto �estitk, 
daril in pogostitev ob vstopu v leto 2000 odlo�ili: 

Tiskarna Povše, Ljubljana; 

BVD Trading d.o.o., Ljubljana: 

ROLLING NB d.o.o., Ljubljana; 

Gimnazija Bežigrad p.o.Ljubljana; 

OPTIMA LEASING d.d., Ljubljana; 

Center za socialno delo, Grosuplje; 

MIX d.o.o., Dobrepolje; 

Gimnazija Vi�, Ljubljana; 

INTEREUROPA d.d., koper; 

SKLD, Obmo�na izpostava Cerknica; 

Primoži� Janja, Škofja Loka; 

Zavod za gozdove Slovenije; 

TISA FINCOM d.o.o., Ljubljana; 

SLOVESNOST OB PETI OBLETNICI DELOVANJA USTANOVE SKLADA ZA 
IZGRADNJO NOVE PEDIATRI�NE KLINIKE V LJUBLJANI 

V decembru ( 10. decembra 1999) smo s pomo�jo donatorja ORACLE SOFTWERA 
d.o.o. pripravili sve�ano prireditev ob peti obletnici delovanja Ustanove Sklada za 
izgradnjo nove Pediatri�ne klinike v Ljubljani V Mestnem gledališ�u ljubljanskem. Po 
nagovoru podpredsednika Vlade gospoda Marjana Podobnika smo podelili priznanja 
glavnemu in velikim donatorjem ter posebne zahvale tistim, ki so nam v letu 1999 še 
posebej pomagali. Prireditev je vodila nova prostovoljka Sklada Miss Slovenije za leto 
1999 gospodi�na Neda Ga�nik. Po podelitvi priznanj smo si ogledali predstavo MGL 
Sluga dveh gospodarjev. 



Glavni donator je spet postal gospod Francis Magister, ki je s prijatelji iz Slovenske 
narodne podporne jednote iz Pensilvanije, ZDA priredil že tradicionalni golf turnir in 
prispeval v Sklad skupaj 5.272.463,96 SIT.  

Veliki donatorji v letu 1999 pa so: 

Astec d.o.o.; 

Bofrost, d.o.o.; 

Gradis TEO d.d.; 

Intereuropa; 

Jerovšek Computers d.o.o.; 

Seam Commerce, d.o.o.; 

SKB BANKA d.d.; 

Slovenska knjiga d.o.o. in 

Svetko Skok. 

Donatorka, ki je prispevala kar milijon pa želi ostati anonimna. 

NOVOLETNI KONCERT V CERKNICI 

Godba Cerknica je praznovala 75 let uspešnega igranja in nastopanja in izkupi�ek 25. 
Novoletnega koncerta je namenila v humanitarne namene. Izkupi�ek so namenili nakupu 
instrumenta za mladega nadarjenega glasbenika in ve�ino v Sklad. 

Športna dvorana v Cerknici je bila prepolna in vsi prisotni so uživali v dobri glasbi 
Godbe Cerknica pod vodstvom dirigenta Baki Jasharija. Nastopale pa so še mažoretne 
skupine, Ansambel XXL, Otroški zbor župnije Cerknica; nastop pa je povezovala Alenka 
Strnad Reza z radia HIT.  

ZVESTI POSAMEZNIKI 

Darovalec, ki že vsa leta prispeva v Sklad in v letu 1999 je vsak mesec prispeval 5.000,00 
tolarjev je gospod Andrej Razdrih. 

V maju 1999 se mu je pridružil gospod Ciril Helmich iz Nove gorice, ki je vsak mesec 
prispeval po 10.000,00 tolarjev.  



Vsem posameznikom še posebej pa tistim, ki prispevajo ve�krat se iskreno zahvaljujemo. 

PRISPEVKI V SPOMIN NA UMRLE IN NAMESTO CVETJA NA GROB 

Tovrstni prispevki so vedno bolj pogosti in so na nek na�in postali že kar vsakdanja 
praksa. Na željo darovalcev osebno obvestimo družino oziroma svojce umrlih, da smo 
prejeli prispevek namesto cvetja na grob in se tudi zahvalimo darovalcem. Vendar se nam 
to ne zdi dovolj, zato bomo v letu 2000 zahvale oziroma sožalnice uredili na druga�en 
na�in. 

PRORA�UN ZA LETO 2000 

V upravo smo bili nemalo presene�eni, ko smo ob koncu leta izvedeli, da je v prora�unu 
za leto 2000 predvidenih le 190 milijonov tolarjev, kar sploh ne bi zagotavljalo 
nadaljevanje izvajanja investicije nova Pediatri�na klinika. Zato smo se v upravi odlo�ili, 
da pridobimo poslanske skupine, da na enak na�in kot pred petimi leti, ko se je sprejemal 
Zakon o zagotovitvi sredstev za izgradnjo nove Pediatri�ne klinike v Ljubljani, vložijo 
amandma za ve� sredstev. Predsednica uprave je pripravila predlog amandmaja, 
obrazložitev in vse ostale zahtevane podatke in jih posredovala v Državni zbor. Po tem je 
bil na upravi sprejet sklep, da po�akamo s takšno akcijo, ker je �lan uprave g.Marjan 
Podobnik zagotovil, da bo vložen vladni amandma za ve� sredstev za novo kliniko. 
Dejansko so potem vložili v obravnavo kar štiri amandmaje: v prvotni obliki kot je 
predlagal Sklad ga je vložil g.Zmago Jelin�i�, svoj amandma je vložil poslanec SLS 
dr.Franc Zagožen in skupina poslancev in poslank Majda Kregelj Zba�nik, Darja Lavtižar 
Bebler in ostali; sledil pa je uskladitveni amandma za dodatnih 400 milijonov, ki ga je 
vložil minister dr.Marjan Jereb in ga je podprla tudi Vlada. Državni zbor je v kon�ni fazi 
glasoval o vladnem in Jelin�i�evem amandmaju in rezultati glasovanja so bili milo re�eno 
�udni in ne v skladu z dnevnimi izjavami naših politikov, ko govorijo o skrbi za otroke. 
Sprejet je bil vladni amandma in tako bo za potrebe novogradnje v letu 2000 na voljo 590 
milijonov tolarjev..  

POVEZOVANJE USTANOV 

Predsednica uprave je sodelovala v pripravah na ustanovitev Združenja ustanov, ki naj bi 
se ustanovilo z namenom, da bi civilna družba preko združenja ustanov vplivala na 
državo, da bi med drugim sprejela bolj stimulativno dav�no politiko za donatorje. 

Uradno k združenju še nismo pristopili, ker še niso to�no znane finan�ne obvezbnosti 
�lanic oziroma �lanov,  

INFORMIRANJE IN STIKI Z JAVNOSTMI 

V letu 1988 smo ponovno izdali letno poro�ilo v obliki knjižice, ki smo jo razdelili 
novinarjem ter potencialnim donatorjem in sponzorjem. Dobili pa so jo lahko vsi, ki so se 
zanimali za delo Sklada. 



Vse leto smo ažurirali doma�o stran na internetu www.trzinka.si/skladpk.htm, kjer nam 
še vedno prostovoljno brez nadomestila pomaga g.Robert Peri�, podjetje Trzinka 
d.o.o.. Vsak teden ažuriramo podatke o darovalcih, razen izjemoma, �e nam to 
prepre�ujejo delovne obveznosti. Od junija pa imamo na internetu tudi dražbo slik. 

Pristop nam še vedno brezpla�no dela pregled tiska in ne mine teden, da mediji ne pišejo 
ali govorijo o aktivnostih v zvezi z novogradnjo. 

Revija Otrok in družina redno mese�no objavlja pregled darovalcev v Sklad. 

Sklicali smo ve� tiskovnih konferenc ob posameznih ve�jih dogodkih ( za obe dražbi slik, 
ob Svilanitovi akciji, ob zaklju�ku akcije z Jerovšek Computers, po seji Zdravstvenega 
sveta po poletni polemiki, ob obisku SNPJ). Novinarje in novinarke pa smo vabili tudi na 
vse dogodke, ki smo jih soorganizirali in smo jim bili vedno na voljo za podatke o 
novogradnji. 

Tako je predsednica uprave sodelovala v nekaj televizijskih oddajah ( TV SLO, POP TV, 
TV PIKA ), v oddajah na nacionalnem in lokalnih radijskih postajah ter zagotavljala, da 
so bile relevantne in to�ne informacije na voljo javnosti.  

PROGRAM ZA LETO 1999 

  

Stalne naloge :  

• priprave na gradnjo 

• zbiranje sredstev 

• obveš�anje javnosti 

   

KONKRETNE VE�JE AKTIVNOSTI  

• sodelovanje pri pridobivanju lokacijske in gradbene dokumentacije 

• sodelovanje pri odkupih 

• sodelovanje pri pripravi javnega razpisa za izvajalce 

• sprejem celostne podobe 



• sodelovanje s Pošto Slovenije (dopisnice, razglednice, voš�ilnice, 
sožalnice) 

• sodelovanje s Telekom (linija, telekartice) 

• avkcija podarjenih slik 

• mailingi 

• sodelovanje v posameznih akcijah, ki jih predlagajo donatorji 

• iskanje glavnega sponzorja oziroma pokrovitelja akcije 

• zaklju�na prireditev v decembru 
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Finan�no poro�ilo prihodki in odhodki za 
leto 1999 

  

PRIHODKI : 

PRIHODKI OD PRODAJE KNJIŽICE “ PETRIN DNEVNIK “ 90.000,00 SIT 

PRIHODKI OD DONACIJ  37.200.425,61 SIT 
PRIHODKI IZ PREJŠNJIH LET  218.429.903,69 SIT 

PRIHODKI OD NAJEMNIN  218.950,60 SIT 
PRIHODKI OD OBRESTI  1.698.302,30 SIT 

PRIHODKI OD PRODAJE SLIK  22.829.958,70 SIT 

SKUPAJ PRIHODKI 280.467.540,90 SIT 

ODHODKI : 

RA�UNOVODSKE STORITVE 531.384,00 SIT 

POGODBENO DELO  82.352,90 SIT 

PROVIZIJA AGENCIJE ZA PLA�ILNI PROMET 62.709,98 SIT 
AVKCIJA SLIK 830.988,51 SIT 

ODHODKI ZA OBRESTI 853.289,10 SIT 
REPREZENTANCA 0,00 SIT 

SKUPAJ ODHODKI 2.360.724,49 SIT 



  

PRESEŽEK PRIHODKOV 
278.106.816,41 SIT 

   

VIRI IN SREDSTVA ZA LETO 1999 

 SREDSTVA : 

  

ŽIRO RA�UN 10.808.629,40 SIT 

TERJATVE DO KUPCEV 1.673.979,60 SIT 

KRATKORO�NI DEPOZITI 30.000.000,00 SIT 
OSNOVNA SREDSTVA V PRIPRAVI 265.992.936,72 SIT 

TERATEV ZA DDV 110.249,88 SIT 

SKUPAJ SREDSTVA 308.585.795,60 SIT 

  

VIRI SREDSTEV : 

  

POSLOVNI SKLAD 29.786.638,21 SIT 

OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 594.351,98 SIT 
PRESEŽEK PRIHODKOV 278.106.816,41 SIT 

OBVEZNOST ZA PRO.DAVEK 97.989,00 SIT 

SKUPAJ VIRI 308.585.795,60 SIT 

  

INVESTICIJE V LETU 1999 
148.393.915,29 SIT 

  



ODKUPI 136.007.434,50 SIT 

PAVLI� 7.142.243,20 SIT 

ADAMI� 80.673.047,30 SIT 

JARC 14.423.514,00 SIT 

MAZOVEC 9.154.600,00 SIT 

MALIK 1.500.000,00 SIT 

GVOZDEN 13.464.000,00 SIT 

ARKUS 9.650.030,00 SIT 

OSTALO 12.386.480,79 SIT 

MPM d.o.o 6.032.576,25 SIT 

NOTARKA KUMAR 119.957,00 SIT 

NOTARKA TORY 55.606,25 SIT 

ODVETNICA KAV�I� 1.525.955,00 SIT 

LASTING d.o.o. 110.893,00 SIT 

GEOINŽERING 525.727,00 SIT 

NOTARKA TER�ELJ 195.790,32 SIT 

DAVEK 3.746.187,00 SIT 

OSTALO ( ELEKTRO,VO-KA) 73.788,97 SIT 

SREDSTVA PRORA�UNA 86.742.923,66 SIT 

Pripravila : BREZOVŠEK Tjaša 

V Ljubljani , 22.02.2000 

 


