
 

SPOROČILO ZA JAVNOST  

Ob koncu leta dobra dela za otroke 

(Maribor, 22. 12. 2014) Nova KBM in podjetje Hostel Tresor sta letošnje poslovno 
sodelovanje nadgradila z donacijo Osnovni šoli Spodnja Šiška. Nova KBM pa v akciji 
»Podari knjigo - podari prihodnost« še do 23. decembra zbira nove ali rabljene otroške 
knjige za ureditev knjižnic v počitniških domovih Zveze prijateljev mladine 
 
Nova KBM končuje sklop letošnjih aktivnosti na področju poslovanja z gospodarskimi 
družbami z dobrodelno gesto. Sredi letošnjega leta je banka v medijih predstavila zgodbi 
podjetij Lušt in Hostel Tresor kot primera uspešnega sodelovanja z gospodarskimi družbami. 
Nova KBM namreč ostaja tudi v zahtevnih gospodarskih razmerah pomemben partner 
slovenskim podjetjem tako pri njihovem rednem poslovanju kot na poti do prestrukturiranja. 
Letošnja trženjska kampanja je bila obarvana tudi z dobrodelno noto, saj so se sodelujoči 
podjetniki lahko odločili za donacijo v humanitarne namene. Tako je Marko Vavpetič iz 
družbe Hostel Tresor sklenil, da skupaj z Novo KBM nameni donacijo Osnovni šoli Spodnja 
Šiška. 
 
Na današnjem dogodku v poslovalnici Nove KBM Ljubljana Centrala sta donacijo ravnatelju 
Osnovne šole Spodnja Šiška Franciju Hočevarju predala Marko Vavpetič in Simon 
Šimonka, direktor poslovnega centra Osrednja Slovenija. Osnovna šola Spodnja Šiška 
bo donacijo namenila za šolski socialni sklad, v katerem se zbira denarna pomoč socialno 
ogroženim učencem in njihovim staršem za različne šolske dejavnosti, na primer šolo v 
naravi. Ob tem je Franci Hočevar povedal: »Ko se spomnim svojih osnovnošolskih let, imam 
najlepše spomine na manj formalno druženje s sošolci in učitelji na izletih, v šoli v naravi, 
obiske gledališč in razstav. Mnogo otrok iz socialno šibkih družin se teh dejavnosti danes ne 
bi več udeleževalo, če jim ne bi pomagali. S tem bi bili osiromašeni lepih trenutkov s sošolci 
ter kulturnih in športnih izkušenj. Vsakokrat se veselimo, ko nam za te otroke uspe pridobiti 
kakšno donacijo. Veselje je še toliko večje, ko donacija poišče nas. V imenu vseh otrok, ki 
bodo z donacijo deležni lepih trenutkov, se donatorju iskreno zahvaljujem.« 
 
Marko Vavpetič pa je predajo donacije pospremil z besedami: »Hostel Tresor se je z 
veseljem odzval na pobudo Nove KBM in z donacijo prispeval k boljšemu vsakdanjiku naših 
otrok. Bistvo delovanja hostla je prav v nizkih cenah prenočitev, kar že v osnovi omogoča 
turistična potovanja tudi popotnikom z nekoliko tanjšo denarnico z vsega sveta. S to donacijo 
želimo pomagati šolskemu skladu, da bo svoje programe lahko ponudil tudi otrokom, katerih 
starši jim tega žal ne morejo omogočiti. Že vnaprej se veselimo z njimi in upamo na čim več 
nasmejanih otroških obrazov.« 
 
Ob predaji donacije so učenci OŠ Spodnja Šiška spoznali Dindina in se družili s čarodejem 
Ferdyjem, mojstrom varčevalnih trikov, ki jim je pokazal, kako iz malega zraste veliko. 
Nekateri otroci pa so se ob tej priložnosti odločili sodelovati tudi v dobrodelni pobudi Nove 
KBM »Podari knjigo, podari prihodnost«, ki jo je predstavil Simon Šimonka: »Akcija teče od 
1. decembra v vseh poslovalnicah Nove KBM, z njo pa bomo prispevali k ureditvi knjižnic v 
počitniških domovih Zveze prijateljev mladine Slovenije. Z darovanimi knjigami bodo 
sodelujoči v naši pobudi omogočili otrokom iz socialno ogroženih družin in drugih, ki letujejo 
v teh domovih, kakovostno preživljanje prostega časa in pridobivanje novega znanja.« V 
akciji lahko sodeluje kdorkoli, in sicer tako, da v Novo KBM prinese nove ali rabljene knjige, 
primerne za predšolske in osnovnošolske otroke, in jih odda v posebne zbiralnike. Knjige 
zbirajo še do 23. decembra. 
 
Dodatne informacije: Petra Shirley, T: 02 229 2700, M: 041 681 761, E: pr@nkbm.si 


