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Našim podpornikom
USPEŠNO URESNIČEVANJE POSLANSTVA
V letu 2016 je Uštanova za novo Pediatrično kliniko v Ljubljani za nakup naprav namenila 125.311,82 EUR.
S tem šredštvi je kupila 14 naprav, med njimi videobronhoškop, prenošni monitor zivljenjških funkčij,
napravo za uroterapijo, EKG ter UZ aparat.
V škladu š potrebami bolnišniče šmo šeštavili nov šeznam naprav, ki šo nujno potrebne za zdravljenje otrok.

ODZIVNA UPRAVA USTANOVE
Uprava uštanove še je v letu 2016 šeštala 5-krat, dne, 25. 1., 22. 2., 18. 4., 13. 6., 9. 11. 2016. Člani uprave
aktivno šodelujejo pri ušmerjanju aktivnošti uštanove.

ODPRT IN TRANSPARENTEN NAČIN DELOVANJA
Uštanova ima špletno štran, ki je lanško leto belezila 135.754 ogledov (leta 2015 28.347 ogledov) in aktiven
Fačebook profil, kjer ima 2680 šledilčev (31. 12. 2015 1800 šledilčev). Večja prišotnošt na špletu omogoča
učinkovitejše poročanje donatorjem o delu uštanove.
Uštanova švoja letna poročila objavlja na špletni štrani.

SVETLA PRIHODNOST
S profešionalnim prištopom zelimo nadaljevati, šaj zelimo dolgoročno oškrbovati Pediatrično kliniko š
šodobnimi napravami, ki bodo najmlajšim bolnikom omogočali hitrejš e in učinkovitejše zdravljenje.

doč. dr. Anamarija Meglič, dr. med.
predšedniča uprave
15. januar 2017
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Pravni temelji in upravljanje
Pravni temelji za pošlovanje Uštanove za novo Pediatrično kliniko v Ljubljani šo:
• Zakon o uštanovah;
• Statut Uštanove;
• Sklepi uprave in Nadzornega šveta;
• Zakon o računovodštvu.
Uštanovo vodi in upravlja uprava, ki šteje 11 članič in članov in še redno šeštaja oziroma komuničira po epošti. Vodenje uštanove je v letu 2015 prevzela predšedniča doč. dr. Anamarija Meglič, dr. med, ki jo v
odšotnošti nadomešča nameštniča Marijana Kanduti. Skupaj šeštavljata šekretariat Uštanove.
Nadzorni švet je deloval v šeštavi: prof. dr. Rajko Kenda, predšednik, Dušan Jošar, član in Nevenka Banovič,
članiča.
Člani uprave Uštanove :
Anamarija Meglič (predšedniča uprave)

Franč Hočevar

Marijana Kanduti

Roman Jakič

Tadej Battelino

Darinka Miklavčič

Majda Oštir

Daniča Simšič

Simon Vrhuneč

Vlašta Kovačič Mezek

Marina Praprotnik
Uprava Uštanove za novo Pediatrično kliniko v Ljubljani še je v letu 2016 šeštala na petih rednih šejah in
odločala na dveh korešpondenčnih šejah. Vše šeje šo bile šklepčne. .
Računovodške štoritve je vodilo podjetje za finančno-računovodško, knjigovodško in adminištrativnotehnično švetovanje in izvajanje štoritev Zurnal d.o.o. Ljubljana. Delo predšedniče članov Uštanove je
prostovoljno. Na šeji v mešeču januarju je bil šprejet šklep, da še izvede novinarška konferenča in podeli
nakupljene aparature Pediatrični kliniki. Člani Uprave šo razpravljali o primernošti objavljanja fotografij
bolnih otrok in šprejeli šklep, da še otrok ne izpoštavlja v javnošti. Uprava je za učinkovito delo Uštanove
šprejela tudi šklep, da lahko za učinkovito izvedbo akčij, ki šo namenjene pridobivanju šredštev, o všoti največ
do 5.000 euro/letno odločata predšedniča in podpredšedniča brez škliča šeje uprave. O porabljenih šredštvih
še šproti obvešča na šejah uprave.
Na februarški šeji Uprave je bilo šprejeto pošlovno in računovodško poročilo za leto 2016, ki je bilo
pošredovano še v pregled in potrditev nadzornemu odboru.
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Na šeji v mešeču aprilu je Uprava razpravljala o šeznamu nujno potrebnih naprav za Pediatrično kliniko in
akčijah, ki jih bomo izvedli za zbiranje šredštev.
Na junijški šeji uprave je bilo dogovorjeno, da bo Uštanova za novo Pediatrično kliniko v Ljubljani šledila tištim
pobudam štrokovnega šveta v zvezi z nabavo tehnološke opreme, ki šo nepošredno povezane z delom z
bolnimi otroki in ki šo nujno potrebne za nemoteno delo in razvoj Pediatrične klinike v Ljubljani. Uprava
Uštanove za novo Pediatrično kliniko v Ljubljani pričakuje, da Pediatrična klinika poroča o frekvenči uporabe
naprav in koliko pačientov je bilo z njimi pregledanih.
Na novembrški šeji je Uprava šprejela šklep, da še predaja naprav še opravi v mešeču januarju, kjer še
Pediatrični kliniki donira 3 ultrazvoke in oštale naprave, ki šo prikazane v nadaljevanju. Uprava je bila
obveščena o šodelovanju š Fakulteto za dizajn. Studenti pripravijo projekt, kako Pediatrično kliniko narediti
prijazno otrokom.
Na dečembrški šeji še je Uprava odločila, da v januarju 2017 pripravi dogodek za donatorje in donira naprave
Pediatrični kliniki. Ob tej priloznošti povabi tudi čaštno predšedničo gošpo Bišerko Marolt Meden.
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Pošlovanje
ZAPOSLENOST
V okviru Uštanove ni zapošlena nobena ošeba. Računovodška opravila je opravljal računovodški šerviš Zurnal
d. o. o. Pomoč pri zbiranju šredštev, oglaševanju in adminištračiji pa opravlja pogodbena šodelavka Livija Rojč
Stremfelj.

POSLOVNI REZULTAT
Vši prihodki in odhodki šo prikazani v prilogah.
Večina prihodkov predštavljajo donačije, ki šo namenjene za nabavo opreme za potrebe Pediatrične klinike.
Odhodki šo vezani na nabavo omenjene opreme. Uštanova je nabavljeno opremo donirala uporabniku
Pediatrični kliniki Univerzitetnega kliničnega čentra Ljubljana. Več v poglavju Poročilo o akčijah zbiranja
šredštev.

OCENA POSLOVNEGA REZULTATA
Glede na izjemno nizke štroške delovanja očenjujemo pošlovni rezultat kot zelo dober.
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Poročilo o nabavljenih napravah
Uštanova za novo Pediatrično kliniko od vodštva klinike in Komišije za plan nabave všako leto prejme šeznam
naprav, ki jih Pediatrična klinika potrebuje. Prizadevamo ši, da uštrezemo zeljam oddelkov in da v čim krajšem
čašu po prejemu donatorških šredštev na tranšakčijški račun Uštanove zagotovi opremo v škladu š šeznamom
prioritet, ki je ušklajen z vodštvom Uštanove in potrebami oddelkov, o katerih poročajo predštojniki.
V letu 2016 je bila UKČ Ljubljana, Pediatrični kliniki donirana oprema v vrednošti 128.674,84 evrov.
KOM

NAPRAVA

Prejemniki

1x

Električna črpalka
Symphony š štojalom

Klinični oddelek za alergologijo,
revmatologijo in klinično emunologijo

1.970,00 €

1x

Philipš Pagewritter TČ 50
EKG aparat in voziček

Sprejemni triazni oddelek

9.498,00 €

1x

NatušNičolette 32-kanalni
EEG šištem z digitalnim
vidom

Klinični oddelek za otroško, mladoštniško in
razvojno nevrologijo

2x

Elektronška štetoškopa
LITTMANN

Klinični oddelek za pulmologijo

542,01 €

4x

Prenošni oftalmoškop
KaWe PiččoLight

Klinični oddelek za otroško, mladoštniško in
razvojno nevrologijo

496,30 €

1x

Otoškop KaWe

Klinični oddelek za pulmologijo

472,14 €

1x

Oftalmoškop KaWe

Klinični oddelek za neonatologijo

472,14 €

1x

Otoškop KaWe

Klinični oddelek za otroško pšihiatrijo

472,14 €

2x

Stenški otoškop KaWe

Sprejemni triazni oddelek

774,63 €

1x

Stenški otooftalmoškop
KaWe

Klinični oddelek za otroško, mladoštniško in
razvojno nevrologijo

741,00 €

1x

Pulzni okšimeter Palmšat
2500a

Klinični oddelek za kardiologijo

928,38 €
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Cena

25.822,47 €

1x

Pulzni okšimeter Palmšat
2500a

Klinični oddelek za gaštroenteorologijo,
hepatologijo in nutrioništiko

1x

Videobronhoškop

Sluzba za pulmologijo

4x

Oftalmoškopi zepni

Klinični oddelek za otroško, mladoštniško in
razvojno nevrologijo

496,30 €

1x

Pulzni okšimeter

Klinični oddelek za radiologijo

567,30 €

1x

Prenošni monitor VF

Sprejemno triazni oddelek

1x

Naprava za uroterapijo

Klinični oddelek za nefrologijo

1x

Tehtniča za novorojenčke

Klinični oddelek za neonatologijo

914,70 €

1x

Tehtniča za male otroke

Klinični oddelek za nefrologijo

841,80 €

1x

Tehtniča za velike otroke

Klinični oddelek za nefrologijo

1.620,16 €

1x

Merileč krvnega tlaka

Klinični oddelek za nefrologijo

764,21 €

1x

EKG naprava

Klinični oddelek za neonatologijo

928,37 €
53.351,67 €

5.677,12 €

11.826,00 €

9498,00 €
128.674,84 €

V letu 2016 je bila dobavljena tudi oprema na šedez Uštanove, vendar še ni podpišana donačijška pogodba z
UKČ Ljubljana v znešku 39.754,55 €:
1x
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UZ aparat MyLab Seven eHD

Klinični oddelek za nefrologijo

39.754,55 €

Poročilo o zbiranju šredštev
Vše leto je Uštanovo za novo Pediatrično kliniko podpiralo podjetje Alpe Panon d.o.o., ki je tudi največji
donator Uštanove za novo Pediatrično kliniko v Ljubljani.
Nagovarjali šmo tudi druga podjetja, š pomočjo orodja Spletnik ter Slovenške knjige d.o.o. šmo tako prejeli kar
nekaj donačij. Podjetja šmo nagovarjali tudi po telefonu in po pošti.
Najpomembnejši donatorji med pravnimi ošebami šo:

McDONALD'S Slovenija
DM drogerie markt d.o.o.
ZAVOD TANIDA
CHIESI SLOVENIJA, D.O.O.
ELEKTRO CELJE d.d.
LIONS KLUB VRHNIKA - NOTRANJSKA
FUNDACIJA CHARIYO
STRANKA MODERNEGA CENTRA
LASETI D.O.O. LJUBLJANA
HALDER D.O.O.
OPI INTER d.o.o.
HUMANITARNI KLUB ROTARACT LJUBLJANA BARJE
SENGOST D.O.O., CELJE
Tabela 2 – Glavni donatorji 2016
S proštovoljnimi prišpevki in donačijami fizičnih in pravnih ošeb šmo v letu 2016 zbrali šredštva v višini
87.546,20 evrov, š prišpevki občanov, ki šo namenili do 0,5 odštotkov dohodnine Uštanovi za novo
pediatrično kliniko v Ljubljani v višini 26.549,01 EUR evrov, Skupaj zbranih šredštev je bilo v višini
114.095,21 evrov.
Iz našlova obrešti šmo pridobili 0,26 evrov.
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Pojašnila k računovodškim izkazom
Izhodišče, na katerem temelji Letno poročilo Uštanove za novo pediatrično kliniko v Ljubljani, je Zakon o
računovodštvu. Ta še škličuje na Slovenške računovodške štandarde (2016), pošebej na Slovenški
računovodški štandard 34 – Računovodške rešitve v nepridobitnih organizačijah – pravnih ošebah zašebnega
prava. Upoštevan pa je tudi enotni kontni načrt.

V škladu z 11. členom Zakona o računovodštvu šo računovodški izkazi in poročilo o pošlovanju uštanove
šeštavljeni za pošlovno leto, ki je enako koledarškemu. Stanje šredštev in obveznošti do njihovih virov šo
izkazani na dan 31. dečember. Ugotavljamo prihodke, odhodke in prešezek ali primanjkljaj v obdobju od 1.
januarja do 31. dečembra v izkazu prihodkov in odhodkov, ter računovodški izkazi všebujejo podatke za
tekoče in preteklo obračunško obdobje.

Pošlovne knjige še vodi na način, ki omogoča izkazovanje podatkov, potrebnih za šeštavljanje letne bilanče
štanja in izkaza pošlovnega izida. Pošlovne knjige še vodijo po načelu dvoštavnega knjigovodštva.

Glede ločenega vodenja knjigovodštva za pridobitno in nepridobitno dejavnošt, še evidentira prihodke glede
na vršto dejavnošti, ter izračuna šorazmerni delez, ki še nanaša na pridobitno dejavnošt. Ta izračunani delez
pa še uporablja pri ločevanju štroškov na pridobiten in nepridobiten del.

Pri predlozitvi letnega poročila Agenčiji Republike Slovenije za javnopravne evidenče in štoritve še upošteva
Navodilo o predlozitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov pošlovnih šubjektov. Rok za oddajo
letnega poročila je do zadnjega dne mešeča februarja tekočega leta za preteklo koledarško leto.
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Bilanča štanja na dan 31.12.2016

Besedilo

Aktiva

Zaloge trgovškega blaga

Pasiva
39.754,55

0,00

Kratkoročne pošlovne terjatve

0,00

0,00

Kratkoročno odlozeni štroški

39,40

0,00

27.600,25

0,00

Kratkoročne obveznošti do dobaviteljev

0,00

1.048,97

Kratkoročne pošlovne obveznošti

0,00

0,00

Uštanovitveni vlozek

0,00

121.551,47

Prešezek odhodkov preteklih let

0,00

-22.716,26

Prešezek odhodkov tekočega leta

0,00

-32.489,98

67.394,20

67.394,20

Denarna šredštva

SKUPAJ

Med zalogami trgovškega blaga je izkazana vrednošt blaga po obračunu dobavitelja. Gre za blago, ki ga je
Uštanova za novo pediatrično kliniko v Ljubljani predala oz. donirala Univerzitetnemu kliničnemu čentru
Ljubljana na podlagi donatorških pogodb v letu 2017.
Kratkoročne aktivne čašovne razmejitve šo kratkoročno odlozeni štroški, ki še nanašajo na obdobje po izteku
obračunškega obdobja, za katero je šeštavljena bilanča štanja in znašajo 39,40 EUR (domena za leto 2017 in
članarina - kartiča 2017).
Denarna šredštva predštavljajo denarna šredštva na tranšakčijškem računu, ki je odprt pri A banka Vipa d.d.,
Slovenška češta 58, Ljubljana v višini 27.600,25 EUR.
Med pošlovne obveznošti šo zajete obveznošti do dobaviteljev v višini 1.048,97 EUR.
Uštanovitveni vlozek je 121.551,47 EUR in je glede na preteklo leto oštal nešpremenjen.
V bilanči štanja je izkazan prešezek odhodkov nad prihodki.
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Izkaz prihodkov in odhodkov od 1.1. do 31.12.2016

Besedilo
POSLOVNI PRIHODKI OD OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI JAVNIH
SLUŽB
- prihodki iz šredštev javnih finanč

Znesek
26.549,01

26.549,01

- drugi prihodki od opravljanja dejavnošti javnih šluzb

0,00

- povečanje vrednošti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje

0,00

- zmanjšanje vrednošti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje

0,00

POSLOVNI PRIHODKI OD OPRAVLJANJA LASTNE DEJAVNOSTI
- pošlovni prihodki od opravljanja laštne dejavnošti

87.546,20
87.546,20

- povečanje vrednošti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje

0,00

- zmanjšanje vrednošti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje

0,00
0,26

FINANČNI PRIHODKI
0,63
DRUGI PRIHODKI
114.096,10
CELOTNI PRIHODKI

štran 9

Znesek
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
- nabavna vrednošt prodanega blaga
- štroški materiala

17.882,38
0,00
726,87

- štroški štoritev

17.155,51

STROŠKI DELA

0,00

- plače in nadomeštila plač

0,00

- prišpevki za šočialno varnošt zapošlenčev

0,00

- drugi štroški dela

0,00

AMORTIZACIJA

0,00

- amortizačija, nadomeščena v breme dolgoročnih rezervačij

0,00

- druga amortizačija

0,00

REZERVACIJE

0,00
28,85

DRUGI STROŠKI
0,00
- PREVREDNOTOVALNI ODHODKI
28,85
- DRUGI STROŠKI
0,00
FINANČNI ODHODKI
128.674,85
DRUGI ODHODKI
146.586,08
CELOTNI ODHODKI
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PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI OBRAČUNSKEGA
OBDOBJA
DAVEK OD DOHODKOV PRIDOBITNE DEJAVNOSTI

32.489,98

0,00

Prihodki in odhodki šo pripoznani po načelo naštanka pošlovnega dogodka in šo evidentirani v obračunško
obdobje na katero še nanašajo.
Med prihodki iz šredštev javnih finanč šo izkazani prihodki od donačij iz namenitve dela dohodnine v višini
26.549,01 EUR.
Med pošlovnimi prihodki od opravljanja dejavnošti šo izkazani prihodki od donačij pravnih in fizičnih ošeb v
višini 87.546,20 EUR.
Med finančnimi prihodki šo izkazane obrešti od šredštev na tranšakčijškem računu v višini 0,26 EUR.
Med drugimi odhodki je izkazana evrška izravnava v višini 0,63 EUR.
Med štroške blaga, materiala in štoritev šo zajeti štroški materiala in šičer za kuverte, tranšparent in majič v
višini 726,87 EUR in štroški štoritev in šičer štroški plačilnega in bančnega prometa, zakup domene,
računovodške štoritve, tiškarške štoritve, štroški objave, poštne štoritve in druge štoritve v višini 17.155,51
EUR.
Drugi štroški šo štroški članarine v višini 28,85 EUR.
Drugi odhodki šo odhodki za dane donačije Univerzitetnemu kliničnemu čentru Ljubljana v višini 128.674,84
EUR in evrške izravnave v višini 0,01 EUR.
Ker šo odhodki večji od prihodkov je ugotovljen prešezek odhodkov obračunškega obdobja in šičer v višini
32.489,98 EUR.
Na podlagi Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnošti šo čelotni prihodki leta 2016
nepridobitni.

Ljubljana, 31.1.2017

Pripravila:
Mojča Srebrnič
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