
PORO�ILO O DELU UPRAVE USTANOVE ZA 
NOVO PEDIATRI�NO KLINIKO V LJUBLJANI V 

LETU 2004 

   

Uprava Ustanove za novo pediatri�no kliniko v Ljubljani se je v letu 2004 sestala na 8 
rednih sejah.  

Organizirala je strokovni posvet ob petdesetletnici delovanja stare Pediatri�ne klinike na 
lokaciji Vrazov trg 1 in desetletnici organiziranih prizadevanj za gradnjo nove pediatri�ne 
klinike v Ljubljani z naslovom Bivanje otrok in mladostnikov v bolnišnicah in s pomo�jo 
sponzorjev izdala istoimenski zbornik s tega posveta. Sklicala je eno novinarsko 
konference, na kateri je predstavila akcijo »Danes je pravi dan za darilo« in javnost redno 
obveš�ala s sporo�ili za javnost, ki jih je razpošiljala številnim  medijem v Sloveniji. 
Tako kot vsako leto je v decembru pripravila zahvalno prireditev za velike in glavne 
donatorje. 

  

Priprave na gradnjo 
  

Ustanova je spremljala in lobirala v postopku izpeljave javnega razpisa za gradbena in 
obrtniška dela za novo pediatri�no kliniko v Ljubljani, ki bi se moral po razpisu ( ULRS 
5. december 2003) zaklju�iti že v za�etku leta 2004. 

 Razveselili smo se podpisa pogodba za gradbena in obrtniška dela 10. avgusta 2004  in 
da se je gradnja dejansko za�ela že dan po podpisu pogodbe. 

 Uprava je tudi v letu 2004 opozarjala, da so bolniške sobe v novi pediatri�ni kliniki 
premajhne, saj smo bili seznanjeni, da na tržiš�u ni takšnih stolov za doje�e matere, ki bi 
jih lahko namestili v sobe  nove pediatri�ne klinike. 

Povezali smo se s Fakulteto za arhitekturo, ker so bili pripravljeni v okviru vaj s študenti 
poiskati najbolj ustrezno rešitev za stol, ki bi bil tudi zasilno ležiš�e.  Ker je naro�ilo stola 
nato prevzelo Ministrstvo za zdravje, akcije nismo dokon�ali. 

Sprejet pa je bil sklep, da bi moral investitor predstaviti vzor�ne sobe v novi bolnišnici, 
kar je bilo v avgustu narejeno. 

Vzor�ni sobi, ki smo si jih ogledali na Onkološkem inštitutu v izgradnji, sta potrdili naše 
prepri�anje, da so vse racionalizacije projektov pripeljale do absurdne situacije, ko je 



»racionalnost« pripeljala do nesprejemljivega, zato je edino normalno, da so se 
investitorji odlo�ili za novo revizijo – tokrat v smislu širitve nekaterih sob, ki so 
absolutno premajhne in poleg problema namestitve nekaterih nujnih medicinskih 
pripomo�kov pretesne tudi za  sobivanje staršev z bolnimi otroki. 

Uprava je vztrajala da se sklep, da je treba zagotoviti možnost dodatnega zasilnega 
ležiš�a za enega od staršev vsakemu otroku oziroma mladostniku ne glede na starost, tudi 
uresni�i. Možnost sobivanja pa naj bi imele vse doje�e matere. 

Predstavniki Ministrstvo za zdravje so zagotovili, da bodo upoštevali tehtne pripombe 
bodo�ih uporabnikov prostorov. 

Ve�krat smo opozarjali, da je za specialno  laboratorijsko dejavnost Pediatri�ne klinike  v 
stavbi nekdanjega Zavoda za varstvo pri delu predvideno premalo prostora. Pri�akujemo, 
da bodo upoštevani dogovori o umestitvi celotne specialne laboratorijske dejavnosti 
Pediatri�ne klinike v stavbi nekdanjega  ZVD-ja, kot je bilo dogovorjeno, ko se je celoten 
program �rtal iz  stavbe nove pediatri�ne klinike v Ljubljani. 

Uprava je ve�krat opozorjala oziroma prosila investitorja , da bi bilo treba �imprej 
pripraviti sezname opreme, ki bo vsebovana  v investiciji, da temu primerno na�rtuje 
akcije zbiranja sredstev za opremo. Kljub obljubam seznama  oziroma projekta v letu 
2004 ni bilo. 

Ustanova ima v lasti stanovanje na Japljevi 21, v katerem prebiva najemnica, ki se je tja 
preselila z Bohori�eve ulice. Zaradi neurejenega statusa najemnikov oziroma lastnikov v 
tej ve�namenski stavbi se postavlja vprašanje smotrnosti posedovanja tega stanovanja, 
kar bo stvar odlo�anja v letu 2005. 

Uprava je zaprosila investitorja za informacijo, kako so bile upoštevane zadnje pripombe 
uporabnikov po ogledu vzor�nih sob, a te informacije v pisni obliki še nismo dobili.  

Ministrstvo smo tudi zaprosili za mese�no informacijo o napredovanju del pri 
novogradnji. 

Zaprosili smo tudi za zadnjo verzijo na�rtov NPK, a jih še nismo dobili. 

  

OSTALE AKTIVNOSTI USTANOVE 
  

Zbiranje sredstev   

GOLF TURNIR SLOVENSKE NARODNE PODPORNE JEDNOTE 



Junija 2004 je v organizaciji Slovenske narodne podporne jednote v Pittsburghu, 
Pensilvanija, ZDA potekal že deveti dobrodelni golf turnir na golf igriš�u gospoda 
Francisa Magistra DEER RUN. Gospod Magister je skupaj z g. Josephom Cvetasem 
gonilna sila te  humanitarne prireditve, ki združuje izseljence in njihove potomce v ZDA. 

Julija 2004  je staro Pediatri�no kliniko obiskala delegacija  Slovenske narodne podporne 
jednote  pod vodstvom predsednika Josepha C. Evanisha. 

Ogledali so si zadnje revidirane na�rte in lokacijo nove pediatri�ne klinike v Ljubljani. 
Ob zadnjem obisku leta 2000 so se slikali ob temeljnem kamnu, tokrat pa ob gradbeni 
jami, ki je �akala na podpis pogodbe z izvajalcem gradbenih in obrtniških del, ki ga je 
investitor že izbral. 

V letu 2004  je SNPJ ob visokem jubileju delovanja – stoletnici -  prejela najvišje 
državno odlikovanje. Ustanova za novo pediatri�no kliniko v Ljubljani je bila ena od 
predlagateljic odlikovanja. 

Posebno priznanje Urada za Slovence po svetu pa je prejel tudi gospod Francis Magister 
za posebne zasluge pri prirejanju dobrodelnih golf turnirjev. 

Gospod Francis Magister je bil na predlog  Ustanove izbran tudi za donatorja leta 2004 v 
akciji revije Naša žena. 

Napovedani izkupi�ek v višini  21.000 dolarjev v letu 2004 še ni bil nakazan na ra�un 
Ustanove. 

Naši rojaki tako ostajajo najve�ji donator v akciji za novo pediatri�no kliniko v Ljubljani. 

POGODBA S PODJETJEM EMMA d.o.o. 

Podjetje EMMA d.o.o. je tudi v letu 2004 predlagalo podpis pogodbe, da del dobi�ka od 
prodaje boži�nih in novoletnih voš�ilnic namenijo za izgradnjo nove pediatri�ne klinike. 
Njihov prispevek v letu 2004 je znašal  1.600.946,00 tolarjev  in tako so ponovno postali 
veliki donator tokrat za leto 2004. 

Z vsemi dosedanjimi prispevki v zadnjih petih letih ( skupaj 6.280.853,00 sit) pa so 
postali tudi eden ve�jih glavnih donatorjev v akciji za novo pediatri�no kliniko v 
Ljubljani. 

  

DANES JE PRAVI DAN ZA DARILO 
  



Akcijo je bila oblikovana in jo vodi uprave Ustanove. 

Sredstva se zbirajo s pomo�jo SMS sporo�il preko mobilnih telefonov v Mobitelovem 
omrežju GSM in UMTS. Donatorja sta vedno dva: posameznik, ki se odlo�i za donacijo 
in pošlje SMS s klju�no besedo OTROK na številko 1919 in pa družba Mobitel, ki  v 
lastnem imenu donira zbrana sredstva od poslanih SMS sporo�il na številko 1919 s 
klju�no besedo OTROK po odbitju DDV-ja, ki pripada državi. 

Organizatorja akcije sta Ustanova za novo pediatri�no kliniko v Ljubljani in družba 
Mobitel.  

Ker je znano, da v investicijo ne bo vklju�ena vsa potrebna oprema, bodo zbrana sredstva 
iz donacij namenjena nakupu potrebne medicinske opreme. Na ta na�in bomo 
pripomogli, da bo nova pediatri�na klinika prej zaživela na novi lokaciji.  

Ustanova za novo pediatri�no kliniko, se tako kot vedno do sedaj trudi, da bi akcijo 
izpeljala s �im manj stroškov s pomo�jo donacij oziroma sponzorstev v storitvah in 
materialu. Zato je celotna promocija akcije potekala na naslednji na�in: 

celoten projekt in kreativne rešitve je pripravila naša �lanica Meta Stvarnik in poiskala 
druge ustvarjalce ( Mina Žabnikar, Lidija Jurman ipd) ki so brezpla�no zagotovili 
produkcijo vseh elementov oglaševalske akcije. Poleg kreativcev so predsednica Biserka 
Meden in Meta Stvarnik ter Miha Kova� poiskali vse sponzorje in donatorje za 
produkcijo in  distribucijo vseh elementov oglaševanja . S sponzorji so bile podpisane 
tudi pogodbe.  

V aprilu in maju so TV spot, ki ga je donatorsko pripravila Videoprodukcija Kregar  
za�eli predvajati na TV Papriki, TV Piki in RTV SLO. 

V maju so bile v lokalih po vsej Sloveniji na razpolago FELIX kartice (tisk sta 
sponzorirali tiskarni Petri� in T.K.B.M.; distribucijo pa UMCO).  

V juniju  so vas na sponzorskih plakatnih mestih Proreklam Europlakata pozdravili 
jumbo plakati in city light panoji oblikovalke Mine Žabnikar.  Tisk je sponzorirala 
tiskarna Hecht.  

Na donatorskih oglasnih mestih »Oglaševalske galerije« v zdravstvenih ustanovah so na 
ogled plakati, ki sta jih  donirala Reprostudio CAMERA in tiskarna TIPOS. 

Tudi tiskani mediji so bili naprošeni za  brezpla�ne objave. Sponzorske in donatorske 
objave so bile v Jani, Lady, Radarju, Naši ženi in Mladini. 

V juliju so se  po Radiu Slovenija  akciji  pridružile lokalne radijske postaje ( Radio 
Zeleni Val, Radio Fantasy, Radio Cerkno) in za�ele predvajati radijski spot, ki sta ga 
donatorsko pripravila Tilen Pusar in Saša Einsiedler, studio Heliopolis.  



Vsi, ki že sodelujejo kot sponzorji in donatorji so navedeni na doma�i strani Ustanove  
www.trzinka.si/skladpk.htm, upamo pa, da se bo krog sodelujo�ih v naslednjem letu še 
razširil in bo s pomo�jo majhnih donacij ( tolarska protivrednost enega  EUR-a  = 230 sit) 
mogo�e kupiti velik in vreden medicinski aparat.    

V letu 2004 je bilo zbranih  2.988.905,53 tolarjev. 

  

MOBITEL JE SPET POSTAL VELIKI DONATOR 

  

Mobitel je v letu 2003 spet postal veliki donator, ker se je odpovedal stroškom povezanih 
s posredovanjem SMS sporo�il in prihodkom v zvezi s pošiljanjem SMS sporo�ila 
donatorju v akciji Danes je pravi dan za darilo oziroma SMS za novo pediatri�no kliniko 
in je prispeval Ustanovi donacijo v višini ve� kot pol milijona  tolarjev. 

  

MOJE GOSTIŠ�E ZA OTROKE  
  

Novembra 2004 se je na pobudo lastnika Gostiš�a PORTAL  gospoda Momota 
Jorga�evi�a za�ela  nova akcija zbiranja sredstev za opremo nove pediatri�ne klinike v 
Ljubljani  - MOJE GOSTIŠ�E ZA OTROKE. 

Akcija naj bi potekala eno leto in se bo selila iz gostiš�a v gostiš�e po vsej Sloveniji. V 
Gostiš�u PORTAL je sporo�ila sodelovanje v akciji gospa Barbara Cerar, GDA d.o.o., 
Ljubljana – SLADOLEDNI VRT POET.   

Prva dobrodelna ve�erja je imenitno uspela.  Gostiš�e PORTAL je bilo prepolno. 

Obiskovalci so dobili odli�no ve�erjo  in se do jutranjih ur zabavali ob temperamentni 
glasbi Ansambla FEJATA SEIDI�A – zmagovalcev Gu�e 2004.  

Pisana družba, v kateri so bili skoraj vsi �lani uprave Ustanove za novo pediatri�no 
kliniko v Ljubljani, zaposleni iz Pediatri�ne klinike in Klini�nega centra, umetniki, 
profesorji, zdravniki, gostinci ter stalni gostje Gostiš�a PORTAL, je bila nad dogodkom 
navdušena.  

Komisija (Jože Trobec, Rajko Novak, Viktorija �ižman in Linda Ben�i�) je preštela 
izkupi�ek ve�era ter ugotovila, da donacija Gostiš�a PORTAL za opremo nove 
pediatri�ne klinike v Ljubljani znaša 1.020.000,00 tolarjev.  



Lastniku Gostiš�a PORTAL so pri donaciji  pomagali vsi zaposleni, ki so ta dan delali 
brez pla�ila, muzikantje, ki so se tudi odrekli pla�ilu ( Ansambel Fejata Seidi�a s pevko 
Jeleno Hopp ter hišni ansambel » Duo stare kosti«)  in sponzorji  KZ Metlika, Vinarstvo 
kmetije Dobuje, KZ Krško, Pivovarna Laško, Radenska, Coca Cola, Maximarket, 
Vrhunska vina Koželj d.o.o., Mesarstvo Cvetan in Makedonija Trade. Ne nazadnje pa 
tudi pevka Helena Blagne, ki se je ve�erje udeležila s soprogom in družbo zasebno, a je 
zapela nekaj nepozabnih duetov  s pevko truba�ev Jeleno Hopp. 

Gostiš�e PORTAL se je s to donacijo pridružilo velikim donatorjem v akciji za novo 
pediatri�no kliniko v Ljubljani. 

  

SODELOVANJE Z MA�KOM MURIJEM 

  

Podjetje BID d.o.o. , je v letu 2004 v skladu s pogodbo, ki smo jo podpisali v letu 2003 
prispevalo že pol milijona tolarjev -   delež od prodaje izdelkov – obla�il za dojen�ke, 
deklice in de�ke -  z blagovno znamko ma�ek Muri  in muca Maca pod geslom Pravi 
prijatelj vedno rad pomaga! . Tako je podjetje BID d.o.o. v letu 2004 s skupnimi 
prispevki v višini 500.000,00 tolarjev postalo veliki donator.  

  

PAL�KOVE KAPICE ŠOLE UPORABNIH 
UMETNOSTI FAMUL STUART 
  

Šola uporabnih umetnosti Famul Stuart je ob desetletnici dela na Ljubljanskem gradu 
pripravila veliko razstavo in razstavila tudi 1000 pal�kovih kapic – �etico nevidnih 
škratov - ki so protestirali proti vojnam in nasilju v svetu. Ustanovi so podarili 500 
pal�kovih kapic, ki so jih dražili na dražbi za donacije prispevek Ustanovi. Skupaj so 
zbrali 370.000,00 tolarjev. Pri koordinaciji akcije je pomagala prostovoljka ga.Jasna 
Tepina. 

  

NAMESTO NOVOLETNIH VOŠ�ILNIC, POSLOVNIH DARIL IN POGOSTITEV 
POSLOVNIH PARTNERJEV 

  



V decembru se je veliko podjetnikov in podjetij odlo�ilo, da donira ve�je in manjše vsote 
namesto voš�ilnic in daril poslovnim partnerjem.   

Donatorji so objavljeni na doma�i strani ustanove. 

Ker pa smo že ve�krat javno povedali in objavili, da zbiramo sredstva za opremo, se 
veliko donatorjev odlo�a, da donirajo takoj in ne �akajo na izgradnjo nove stavbe, saj 
bomo danes kupljeno opremo lahko uporabljali v novi pediatri�ni kliniki. Tako je bila v 
letu 2004 v stari Pediatri�ni kliniki s pomo�jo donacij nabavljena oprema v vrednosti 80 
milijonov tolarjev. 

  

NAMESTO CVETJA NA GROBOVE UMRLIH 
  

Še vedno se jih veliko odlo�i, da namesto cvetja na grob pokojnih namenijo sredstva 
za izgradnjo otroške bolnišnice. Na željo darovalcev obvestimo družino pokojnika o 
donaciji. Vse donacije pa so objavljene na doma�i strani Ustanove na internetu. 

  

PLA�ILO PRISPEVKA ZARADI ODLOŽENEGA PREGONA  

  

Tožilci v Sloveniji se še vedno odlo�ajo za  ravnanje v skladu s 161. �lenom Zakona o 
kazenskem postopku in se odlo�ijo za odložitev kazenskega pregona in namesto ovadbe 
osebi v postopku naložijo  pla�ilo prispevka za novo pediatri�no kliniko.  

Še vedno pa je evidenca, ki nam je na razpolago iz ban�nih izpiskov preslaba, da bi lahko 
pripravili to�en podatek, koliko sredstev je bilo zbranih na ta na�in. Vsekakor gre za 
ve�je zneske, ki v zadnjih letih skupaj, odkar so se tako odlo�ili tožilci, predstavljajo ve� 
milijonov tolarjev. 

  

ZAKLJU�NA PRIREDITEV  V PEDIATRI�NI KLINIKI  V 
LJUBLJANI 

  



Letos je zahvale glavnim in velikim donatorjem podelil minister za zdravje gospod 
akad.spec.sc.Andrej Bru�an, dr.med., ki je takoj po nastopu mandata prisluhnil naši 
prošnji.   

  

Leta 2004 oziroma leta 2003 ob koncu decembra so postali glavni donatorji (prispevajo 
ve� kot 3 milijone tolarjev)  ASTEC d.o.o.,  ponovno SLOVENSKA NARODNA 
PODPORNA JEDNOTA, ki ostaja najve�ji donator v akciji, ki traja že od decembra 
1994,  PROREKLAM EUROPLAKAT d.o.o. in TELEVIZIJA PAPRIKA.  

  

Veliki donatorji  so postali (prispevajo ve� kot pol milijona tolarjev): ALPE ADRIA  
»ZELENI VAL«,  Podjetje za radiofuzijo in marketing d.o.o.; ponovno ASTEC d.o.o.; 
BANK für KÄRNTEN und  STEIERMARK, Ban�na podružnica Ljubljana ; BID d.o.o.; 
DDC svetovanje inženiring d.o.o.,  DEMA PLUS d.o.o., DELO REVIJE d.d.; EMMA 
d.o.o., Hrastnik; FERSPED d.d. Mednarodna špedicija, MOBITEL d.d., Momo  
Jorga�evi�, PORTAL&M d.o.o.,  RADIO FANTASY. 

  

Zahvale pa so prejeli  za sodelovanje in pomo� pri letošnjih akcijah Ustanove : 

ALTUS Consulting d.o.o.; BRANKO PETRI� s.p., Tiskarna Petri�; CAMERA d.o.o., 
FAMUL STUART, HELIOPOLIS -  Saša Einsiedler in  Tilen Pusar; Katja Mlakar, Lidija 
Jurman, RADAR, Robert Peri�, RTV SLOVENIJA, Sašo Urukalo, Tamara Slapar, 
TEVEPIKA, Tiskarna HECHT, UMCO d.d., Ljubljana, VIDEOPRODUKCIJA 
KREGAR in Mina Žabnikar. 

  

Gospodarjenje z zbranimi sredstvi 
  

Uprava je bila redno po elektronski pošti oziroma na sejah obveš�ena o možnostih vezave 
sredstev v najmanj treh ve�jih bankah, za katere smo se predhodno dogovorili na seji 
uprave. 

Za ve�anje obrestne mere smo se tudi osebno dogovarjali. V veliko pomo� sta bili 
predsednica Nadzornega sveta ga.Mira Babi� in ra�unovodkinja ga.Marija Ga�nik. 

  



Skrbeli smo, da so se viški sredstev redno dolgoro�no vezali (takoj, ko je znesek na TRR 
presegel en milijon tolarjev). Pridobili smo ponudbi dveh bank za plasiranje sredstev in 
se odlo�ili (96. seja), da sredstva še naprej dolgoro�no vežemo, saj bomo v letu 2005 že 
za�eli s pripravami na javne razpise za nabavo opreme ( takoj, ko MZ pripravi prej 
omenjeni pregled opreme, ki bo vsebovana v investiciji). 

  

Informiranje in stiki z javnostmi 
  

Ker akcija za novo pediatri�no kliniko v Ljubljani traja že kar deset let, je bil ob tej 
obletnici in petdesetletnici delovanja Pediatri�ne klinike na lokaciji Vrazov trg 1 v juniju 
2004 v sodelovanju z Uradom varuha �lovekovih pravic in Pediatri�no kliniko 
organiziran strokovni posvet, kjer so bile predstavljene vse razli�ne dejavnosti, ki 
potekajo v bolnišnici in dopolnjujejo bolnišni�no zdravljenje. Po posvetu smo izdali  
zbornik »Bivanje otrok in mladostnikov v bolnišnicah«,  s podnaslovom Zbornik 2004, 
ob 50. letnici delovanja Pediatri�ne klinike in 10. letnici organiziranih prizadevanj za 
gradnjo nove pediatri�ne klinike v Ljubljani, v katerem so natisnjene tudi aktualne 
pobude za izboljšanje stanja na podro�ju zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov 
sprejete na prej omenjenem posvetu. V zborniku pa je objavljen tudi terminski plan 
izgradnje nove pediatri�ne klinike. Prepri�ani smo, da bodo tako nova Vlada kot tudi 
parlament in drugi pristojni organi  naklonjeno obravnavali pobude za izboljšanje stanja, 
da sicer dobro zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov s skupnimi mo�mi še 
izboljšamo. 

  

Zbornik smo financirali s pomo�jo oglasov, ki smo jih pridobili prav v ta namen. S 
prispevki na posvetu in v zborniku je sodelovalo kar sedem �lanic in �lanov uprave. 
Urednici zbornika sta bili Biserka Marolt Meden in Meta Stvarnik, ki sta tudi koordinirali 
vse aktivnosti. Pri pridobivanju oglasov pa je sodeloval tudi Roman Jaki�. 

Zbornik smo izdali v nakladi 1000 izvodov in ga posredovali ne samo knjižnicam, ampak 
tudi vsem, ki odlo�ajo o usodi zdravstva oziroma  nove pediatri�ne klinike ter pravicah 
otrok in mladostnikov v bolnišnicah. 

Vsem prostovoljcem, ki so sodelovali pri izdaji zbornika, smo se zahvalili s posebnimi 
listinami. 

  

Sklicali smo novinarsko konferenco ob za�etku akcije pošiljanja SMS sporo�il Danes je 
pravi dan za darilo.  



  

Javnost smo  redno obveš�ali z izjavami za javnost, ki jih je pripravljala Biserka Marolt 
Meden. 

  

Novinarje in novinarke smo povabili na strokovni posvet v juniju ter na zaklju�no 
prireditev v decembru ob podelitvi zahval velikim in glavnim donatorjem. 

  

S pomo�jo prostovoljca Roberta Peri�a smo se trudili, da je bila naša doma�a stran na 
internetu aktualna in smo objavljali vse relevantne informacije. 

  

Oblikovalec Sašo Urukalo je donatorsko pripravil zasnovo nove doma�e strani in v letu 
2005 jo bomo skušali uresni�iti. 

  

PRISTOP nam še vedno brezpla�no pripravlja pregled objav v medijih in skorajda ne 
mine teden, da se Pediatri�na klinika tudi v povezavi z novogradnjo ne bi pojavila v 
medijih. 

Ra�unovodsko   poro�ilo  o poslovanju v  letu  2004 
  

Zaklju�ni ra�un Ustanove za novo pediatri�no kliniko v Ljubljani je narejen v skladu z 
Zakonom o  ra�unovodstvu in  slovenskim ra�unovodskim standardom  št. 36, to je 
standard za pravne osebe zasebnega prava . 

  

Podatki v ZR 2004 so primerljivi s podatki v ZR 2003,  zakonodaja na tem podro�ju se ni 
spreminjala. Ustanova tudi v letu 2004 ostaja nezavezana pla�ilu davka na dodano 
vrednost.  

  

BILANCA STANJA 

  



      Razred O 

1.      Na  podlagi sklepa o dedovanju in obvestila KDD o lastništvu delnic, je  vknjiženo 
lastništvo  1640 delnic NFD1 /oznaka NF1n/ in 217 delnic NFD Holding /z oznako 
NF2R/    v skupnem znesku 411.616,60 sit.  Delnice so del zapuš�ine po pok. Nadi 
Dekleva. Vrednost delnic na borzi na 31.12.2004 je višja, vendar se v skladu z 
zakonodajo prevrednotovanje teh sredstev ne opravlja. 

2.      V  lasti ustanove ostaja stanovanje na Japljevi 21,  �igar nabavna vrednost  znaša 
14.924.066,52 sit, ter popravek vrednosti oz. amortizacija 2.124.492,93 sit. V 
teko�em letu  ni bilo potrebno vlagati dodatnih investicijskih sredstev v 
nepremi�nine. 

3.      Vrednost konta nepremi�nin, ki se pridobivajo , ostaja enaka vrednosti konec leta 
2002, to je v znesku 196.356.360,56 sit. 

4.      Depoziti, vezani do leta  2006 se vodijo na kontih dolgoro�nih posojil. To so depoziti 
vezani na A banki Vipa v višini 25.191.948,83 sit in depozit na N LB v višini 
10.234.754,16 sit. Stanje teh sredstev vklju�uje tudi obra�unane obresti do konca 
2004. 

Razred 1 

5.      Na kontu terjatev ne izkazujemo salda. Terjatve so bile vse pla�ane. 

6.      Na transakcijski ra�un je bilo konec decembra nakazanih nekaj donacij, zato na 
31.12.2004 konto  denarnih sredstev izkazuje saldo  307.586,54 sit. 

7.      Zaradi obveznega zajetja v prihodke leta,  je  na terjatvah do institucij knjižen znesek  
obra�unanih najemnin podjetja SPL Ljubljana v znesku 95.069,52 sit. Terjatev je 
poravnana v za�etku leta 2005. 

8.      Vezava kratkoro�nih depozitov v skupni vrednosti 148.848.983,03 sit je  razdeljena 
na banke: A banka  Vipa v višini 117.713.486,38 sit,  N -LB   7.573.852,51 sit in 
Raiffeisen Krekova Banka v višini 23.561.644,14 sit. Rok zapadlosti depozitov je v 
letu 2005,   �as vezave smo prilagajali namenu pridobitve �im boljše obrestne mere. 

Razred 2 

9.      Z namenom zajetja vseh stroškov teko�ega leta, je v znesku 163.491,21 sit  
poknjižena bruto pogodba o delu za nov.in december 2004 ter strošek provizije 
vodenja ra�una A banke, v višini 3.930,00 sit.   Obveznosti sta poravnani v januarju 
2005. 

      Razred 9 



10.  Ustanovitveni vložek   29.128.593,75 sit je enak lanskemu .    

11.  Presežek prihodkov nad odhodki  je  vknjižen med ugotovljeni izid poslovanja v 
znesku 23.024.520,40 sit.  Skupni izid poslovanja iz ve� let tako znaša 
364.949.877,87 sit. 

   

PODATKI  IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

   

Prihodki    

   

1.      Prihodki od donacij so najve�ji  prihodek v znesku 16.213.751,41 sit.  Najve�ji 
donatorji so predstavljeni v  poslovnem poro�ilu in internetni strani. S prodajo knjig 
je bil dosežen prihodek v višini 2000,00 sit, prihodek od najemnin za stanovanje na 
Japljevi 21 znaša 255.439,01 sit. Prihodki sponzorstva v višini 1.800.000,00 sit  so 
bili zbrani za namen  pokrivanja stroškov pri izdaji Zbornika. 

2.      Skupni prihodki od financiranja  znašajo 8.477.934,17 sit . Ve�ji je prihodek od 
obra�unanih obresti za vezavo prostih sredstev na bankah v višini 8.473.241,64 sit, 
ter  obresti od a - vista sredstev  4.692,53 sit.  Majhen znesek a  vista obresti 
dokazuje, da so se prilivi  teko�e plasirali na banke zaradi višjih donosov. 

  

Stroški 

    

3.      Stroški    materiala 61.952,40 sit so stroški pisarniškega materiala in drugi drobni 
stroški po ra�unih./ znamke, tiskovine…/ 

4.       Stroški storitev znašajo 2.916.448,49 sit. Skupina zajema stroške ra�unovodskih 
storitev, stroške sodnih taks,   grafi�nih in tiskarskih storitev ob tiskanju zbornika,  
strošek upravljanja stanovanj , odvetniške storitve in druge.  Zneskov nisem navajala, 
so pa specificirani v prilogi -/ bruto bilanci /,   po  posameznih stroških. 

5.      V višini 5 % nabavne vrednosti stanovanja je obra�unana amortizacija, v znesku 
746.203,33 sit.  

  



Zaklju�ek 

   

Rast stroškov leta je v primerjavi z letom 2003 višja le za 1,3 %, celotni prihodki pa 
dosegajo lanskoletne le v višini 43,4%. Izpad dohodkov je predvsem opazen pri pri 
prihodkih iz donacij, saj lanskoletne dosegajo le v višini 34 % oz. so zneskovno manjši za 
30 mio. Eden od razlogov je tudi ta, da junija 2004 napovedana donacija iz naslova 9. 
dobrodelnega golf turnirja še vedno ni bila nakazana. 

 Celotni prihodki tako znašajo   26.749.124,62 sit  in so za 23.024.520,40 sit višji od 
celotnih odhodkov v višini   3.724.604,22 sit.   Presežek prihodkov iz leta 2004 - 
 23.024.520,40 sit se doknjiži k presežkom iz preteklih let in pove�uje konto 
ugotovljenega poslovnega izida. 

 Tudi v letu 2004 se prevrednotenje kapitala ne opravi, ker rast EUR v l. 2003 ni presegla  
stopnje 5,5 % . 

 Obrazec Davek iz dobi�ka  se skupno s posebnimi obrazci oddaja v mesecu marcu na 
DURS. V obrazec se vnaša prihodke in stroške pridobitvene dejavnosti. Ker stroški 
presegajo prihodke pridobitne dejavnosti, je osnova negativna in se davek iz dobi�ka ne 
pla�uje. 

   

Ljubljana, 16. februar 2005                                                   Marija Ga�nik l.r.    

 


