PORO ILO O DELU UPRAVE USTANOVE
SKLADA ZA IZGRADNJO NOVE PEDIATRI NE
KLINIKE V LJUBLJANI ZA LETO 1997
Uprava ustanove Sklada v sestavi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tadej Battelino
Igor Bav ar
Erika Braniselj
Sre ko Kirn
Majda Kregelj Zba nik
Ciril Kržišnik
Biserka Marolt - Meden
Marjan Podobnik
Primož Rode
Danica Simši
Violeta Zgonik

je bila izvoljena na 3. seji skupš ine Sklada oktobra 1996 leta.

Uprava se je v letu 1997 sestala na 10 rednih sejah, na katerih je
sprejemala usmeritve za delovanje. Opravili pa smo tudi dve
koresponeden ni seji.
Uprava je izvolila tudi svoj sekretariat v sestavi :
•
•
•

Majda Kregelj Zba nik
Ciril Kržišnik
Biserka Marolt - Meden

ki je bil pooblaš en za operativne naloge.
Predsednica uprave Biserka Marolt - Meden se je o posameznih odlo itvah
med sejami uprave posvetovala s lani osebno oziroma po telefonu.

V letu 1997 je bil glavni sponzor akcije za novo Pediatri no kliniko v Ljubljani
družba MOBITEL d.d..

astni pokrovitelj akcije za novo Pediatri no kliniko v Ljubljani pa je že
od za etka akcije
predsednik Republike Slovenije Milan Ku an.

Uprava je na prvih sejah obravnavala, dopolnila in sprejela statut
ustanove.
V za etku leta smo oblikovali tudi Strokovni svet Sklada, ki se je sestal na
treh sejah in mu predseduje prof.dr.Ciril Kržišnik,dr.med.. Oblikovan je
bil tudi astni svet sklada, ki se je sestal enkrat in nadzorni svet, ki se je
sestal, da je obravnaval in sprejel zaklju ni ra un za leto 1996.

Sprejet je bil okvirni program dela, ki v skladu s statutom obsega :
•
•
•

aktivnosti v zvezi s pripravami na gradnjo
zbiranje sredstev in
informiranje in ozaveš anje javnosti o potrebnosti izgradnje nove
Pediatri ne klinike in o poteku priprav na gradnjo.

PRIPRAVE NA GRADNJO
V letu 1997 je bil pripravljen Medicinsko - funkcionalni program za
izgradnjo nove Pediatri ne klinike in Arhitekturno - projektna naloga za
izgradnjo nove Pediatri ne klinike, ki sta ju pripravila podjetje MPM
Engineering v sodelovanju s Skladom in zunanjimi sodelavci.
Medicinsko - funkcionalni program je bil tudi obravnavan in sprejet na
Zdravstvenem svetu RS, Razširjenem republiškem kolegiju pediatri nih
strok in Strokovnem svetu KC .

Strokovne razprave so potekale tudi o najbolj primerni lokaciji. Tako
Ministrtsvo za zdravstvo kot tudi Urbanisti ni svet MOL in SPS
Pediatri na klinika menijo, da je najbolj primerna lokacija na severni
strani Klini nega centra ob Bohori evi in Korytkovi ulici v neposredni
povezavi s Klini nim centrom oziroma Klini nim oddelkom za otroško
kirurgijo in intenzivno terapijo.
Pripravljen in podpisan je bil tudi Dogovor o na inu vklju evanja
namenskih sredstev ustanove Sklada za izgradnjo nove Pedaitri ne klinike
v Ljubljani v investicijo, ki sta ga podpisala minister za zdravstvo in
predsednica uprave Sklada.
V juliju je bil podpisan aneks k pogodbi z MPM Engineeringom za pomo
pri urejanju lokacije za novo Pediatri no kliniko na severni strani
Klini nega centra ob Bohori evi in Korytkovi cesti.
Za eli so se intenzivni pogovori s stanovalci ter iskanje dogovorov za
sporazumno razrešitev preselitve stanovalcev s tega obmo ja.

ZBIRANJE SREDSTEV v letu 1997
KAM SO ŠLI VSI ?
Velika ve ina aktivnosti v prvi polovici leta 1997 je bila povezana z
aktivnostmi MOBITEL-a in izjemno odmevno akcijo Kam smo šli vsi?

Že septembra 1996 smo za eli z akcijo zbiranja medvedkov, ki je bila
podprta z odmevno oglaševalsko akcijo. Do konca januarja 1997 je na
naslov MOBITEL-a prispelo 4.652 medvedkov.

Medvedki so bili razstavljeni na razstavi v Cankarjevem domu, ki je bila
na ogled od 12. do 22 februarja.
Na razstavi je dobilo nove lastnike 3772 medvedkov, za katere so
posamezniki vpla ali donacije v Cankarjevem domu. Skupaj s prodajo
priložnostnih spominkov je bilo nakazanih v Sklad 9.144.109,00 SIT.
V asu priprav na razstvo in televizijsko oddajo je MOBITEL v
sodelovanju s Skladom pridobil sponzorje oziroma donatorje, ki so
prispevali sredstva v zameno za zlate, srebrne in bronaste medvedke.
Skupna vrednost realiziranih donatorskih nakazil za te medvedke je
znašala 20.055.155,00 SIT in vrednost sredstev zbranih iz naslova
sponzorskih pogodb v višini 9.265.500,00 SIT.
MOBITEL je skupaj s TV Slovenija in Skladom pripravil televizijsko
oddajo Kam so šli vsi?, ki je potekala 28. februarja na 1. programu
TVSLO.Med oddajo in po njej so donatorji - bilo jih je kar 6.260 prijavljali donacije, ki so jih po prejemu položnic, ki jim jih je poslal
MOBITEL, vpla ali v Sklad ( do 1. 8. 1997 je bila realizirana višina
42.347.129,00 SIT donacij).
Ker so se vsi nastopajo i odpovedali honorarjem, je MOBITEL vpla al
honorarje na ra un Sklada v višini 576.079,00 SIT.
Natan ni podatki o vložku MOBITEL-a v celotno akcijio Kam so šli vsi? je
na razpolago na sedežu MOBITEL-a.

Zagotovo so prizadevanja MOBITEL -a tista, ki so prispevala levji delež k
brez dvoma najbolj odmevni in uspešni humanitarni akciji na Slovenskem.
Sklad je zato MOBITEL- u podelil naziv astni sponzor akcije za novo
Pediatri no kliniko.

TOLAR ZA PEDIATRI NO KLINIKO
Z Bayer pharmo d.d. je bila podpisana pogodba, da so od marca do
oktobra prispevali v Sklad po tolar od vsakega prodanega proizvoda.
Akcija je bila podprta z oglaševanjem v medijih in kot prva te vrste je

vzpodbudila tudi druge proizvajalce in izvajalce, da na podoben na in
proistopijo k akciji za novo Pediatri no kliniko.
GOLF TURNIR SLOVENSKE NARODNE PODPORNE JEDNOTE
Slovenska narodna podporna jednota, najstarejša in najvplivnejša
organizacija Slovencev v Ameriki je v letu 1997 že drugi organizirala golf
turnir in zbrala donacijo v Sklad. Sprejeli so tudi odlo itev, da bodo turnir
organizirali vsako leto, dokler nova Pediatri na klinika ne bo zgrajena. Že
s prvo donacijo leta 1996 se je Slovenska narodna podporna jednota
uvrstila med glavne donatorje akcije za izgradnjo nove Pediatri ne klinike
v Ljubljani.
PPS GORENJSKI SEJEM IN PUŠKARSTVO ŠTEH
V okviru Slovenskega sejma kmetijstva in gozdarstva aprila v Kranju so
pripravili dražbo puške Puškarstva Šteh in podarjenih umetniških slik.
OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO ZA NOVO PEDIATRI NO
KLINIKO
Na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani so se odlo ili, da bodo
osumljencem, zoper katere je mo zavre i kazensko ovadbo, e osumljenec
izpolni dolo ene naloge, katerih namen je zmanjšati škodljive posledice
kaznivega dejanja kot eno izmed nalog naložili tudi pla ilo denarnega
prispevka v dobrodelne namene in konkretno v Sklad za izgradnjo nove
Pediatri ne klinike v Ljubljani.
MISS SVETA V PEDIATRI NI KLINIKI
V sodelovanju s PRO PLUS - POP TV in Slovenskimi novicami je
Pediatri no kliniko obiskala tudi Miss sveta gd . Irene Skliva, in v skladu s
svojim poslanstvom, ki ji ga narekuje agencija Morley - lastnik licence za
podelitev laskavega naziva Miss sveta, prispevala v Sklad za izgradnjo
nove Pediatri ne klinike.
POGODBA S KOMPAS XNETOM
Podjetje KOMPAS Xnet v skladu s pogodbo, ki jo je sklenilo z upravo
Sklada, v šolskem letu 1997/98 prispeva v Sklad tako, da od vsakega
te ajnika, ki se vklju i v katerikoli njihov te aj, nakažejo v Sklad po 500
SIT. Nakazila so mese na.

ZVEZDE ZA OTROKE
lan uprave Sklada Marjan Podobnik skupaj s prijatelji vsako leto
organizira prireditev za novo Pediatri no kliniko. Tokrat so pripravili
prireditev Zvezde za otroke na športnem stadionu Ilirije, ki je bila
povezana s koncertom, izdajo kasete in turnirjem v ženskem nogometu.
DESETI RA EK
Mestno gledališ e ljubljansko se je odlo ilo, da na svojevrsten na in
pristopi k podpori akciji in zbiranju sredstev. Gledališko predstavo za
male in velike otroke Deseti ra ek so namenili akciji tako, da ra ek v
preddverju gledališ a vso gledališko sezono zbira pripevke za novo
Pediatri no kliniko. Predstavo so zaigrali tudi za velike in glavne
donatorje na prireditvi v decembru, ko se je uprava na simboli en na in
zahvalila donatorjem in sponzorjem.
SLOVENSKO ŽENSKO DRUŠTVO ZA MIR V SVETU
je v sodelovanju z japonskimi lanicami pripravilo prireditev "Prikaz
japonske kulture". Vstopnina oziroma prostovoljni prispevki s prireditve
so bili namenjeni za novo Pediatri no kliniko. Japonske lanice društva, ki
so se decembra vrnile na Japonsko, so sklenile, da bodo z zbiranjem
sredstev za našo otroško bolnišnico nadaljevale tudi na Japonskem.
lanice društva so tudi izdelale papirnate žerjave ( origami), s katerimi
smo okrasili novoletno jelko v predverju Mestnega gledališ a
ljubljanskega.
PRISPEVKI V SKLAD NAMESTO OBDAROVANJ, POGOSTITEV IN
NOVOLETNIH ESTITK
Že leta 1996 smo s sporo ilom za javnost zaprosili, naj podjetja in
posamezniki
sredstva, ki so jih namenili za novoletne estitke, pogostitve in
obdarovanja poslovnih partnerjev raje namenijo v dobrodelne namene in
o tem sami ali v sodelovanju s Skladom obvestijo svoje partnerje.
Letos se je veliko podjetij, šol, državnih organov in drugih ustanov odlo ilo
za to humano potezo.

ELEKTRONABAVA d.d. OB PODELITVI CERTIFIKATA
KAKOVOSTI ISO 9002
Elektronabava d.d. se je odlo ila, da bo namesto slavnosti s pogostitvijo ob
podelitvi certifikata kakovosti ISO 9002 nakazala miljon in pol v Sklad za
izgradnjo nove Pediatri ne klinike.
PRISPEVKI NAMESTO CVETJA NA GROB
Vse ve je posameznikov in podjetij, ki denarni prispevek namesto cvetja
na grob sorodnikom oziroma znancem in sodelavcem namenijo v Sklada.
e darovalci želijo, jim izdamo potrdilo o donaciji. Razmišljamo pa o
pripravi posebnega dokumenta v ta namen.
PRISPEVKI ŠPORTNIK0V
Košarkaški as Marko Mili se je s posebno pogodbo odpovedal vsem
avtorskim honorarjem za svoje prispevke, ki jih piše v slovenske asnike iz
Amerike, kjer ta as aktivno igra.
Pridružil se mu je tudi naš skakalni as Primož Peterka.
Ob vsakem njunem prispevku je tudi objavljeno, da je njun honorar
namenjen v Sklad, tako da med široko populacijo bralcev športnih strani
prihaja informacija o njuni humani odlo itvi in s tem posredno o akciji za
novo Pediatri no kliniko.
Rokometno društvo ROBIT OLIMPIJA je podarilo Skladu kipec
rokometašice - delo kiparja Janeza Boljke, ki ga naj bi prodali na dražbi.
KNJIŽNI SEJEM FRANKFURT PO FRANKFURTU
MK TRGOVINA se je odlo ila, da bo namesto vstopnine na sejmu
Frankfurt po Frankfurtu v Cankarjevem domu zbirala prostovoljne
prispevke v Sklad.
BOŽI NI KONCERT V DUPLJAH
Študentki Meta Marki in Mateja Šmid sta organizirali boži ni konceret v
Dupljah, ki je bil nekaj posebnega in na nek poseben na in pokazali, da
mladi utijo akcijo za svojo in želijo pomagati vsak na svoj na in.
ŠOLE IN VRTCI

Žal nimamo vseh informacij, kaj vse se dogaja na slovenskih osnovnih in
srednjih šolah ter v vrtcih, sledimo le prispevkom v Sklad, ki jih je veliko.
Sem in tja pa dobimo informacije, da so zbirali star papir in izkupi ek
namenili v Sklad; da so namesto cvetja u iteljem ob zaklju ku šolskega
leta nakazali denarni prispevek v Sklad; da so na sejmu prodajali svoje
izdelke in izkupi ek namenili v Sklad ...
MEDNARODNI DAN PROSTOVOLJSTVA V PEDIATRI NI KLINIKI
Ker so vsi sodelavci Sklada in lani uprave prostovoljci, smo skupaj s
Slovensko fondacijo organizirali na mednarodni dan prostovoljcev zelo
odmevno prireditev "Prostovoljcii na Pediatri ni kliniki", ki so se je s
strani Sklada aktivno udeležili Danica Simši , Marjan Podobnik in
Biserka Marolt - Meden. K sodelovanju pa smo povabili tudi znane
Slovence in Slovenke, ki so se z veseljem odzvali vabilu, popestrili dan
bolnikom v Pediatri ni kliniki, jih obdarili in razveselili s pogovori in
petjem.
SODELOVANJE Z DAIRY QUEENOM
Z Dairy Queenom smo se dogovorili, da so prispevali v Sklad namesto
novoletnih daril in voš il in da bodo v letu 1998 sodelovali s Skladom tako,
da bodo prispevali v Sklad od praznovanj rojstnih dni.
SODELOVANJE S SEAM COMMERCOM
SEAM COMMERCE se je s pogodbo obvezal, da bo tri leta mese no
nakazoval v Sklad za izgradnjo nove Pediatri ne klinike v Ljubljani
donatorski prispevek 1000 DEM v tolarski protivrednosti.
ZAKLJU NA PRIREDITEV V MESTNEM GLEDALIŠ U
LJUBLJANSKEM
Uprava se je odlo ila, da bo vsako leto v decembru organizirala prireditev,
na kateri se bo simboli no zahvalila vsem, ki so prispevali v Sklad in tudi
druga e prispevali v akciji za novo Pediatri no kliniko in še posebej
glavnim in velikim donatorjem, ki se v tistem letu pridružijo akciji. Ker je
bila prireditev decembra 1997 prva, smo se tokrat zahvalili vsem glavnim
in velikim donatorjem od leta 1994 do decembra 1997. leta. Posebna
zahvala pa je veljala glavnemu sponzorju v letih 1996 in 1997 MOBITELu, ki smo ga razglasili za astnega sponzorja akcije za novo Pediatri no
kliniko v Ljubljani.

Prireditev smo pripravili v Mestnem gledališ u ljubljanskem v
sodelovanju s podjetjem ORACLE SOFTWARE d.o.o.
Oblikovalka Marjeti Biš ak nam je donatorsko oblikovala posebne
zahvale, ki smo jih podelili MOBITEL- u, glavnim in velikim donatorjem
ter medijem, ki so nam odstopili svoj oglasni prostor in tudi z rednim
spremljanjem akcije veliko prispevali k uspešnosti celotne akcije.

Zahvalne listine so prejeli glavni donatorji :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

BAYER PHARMA, d.o.o.
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB,
GIZ GRADIS,
KRKA p.o.,
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE,
MOBITEL d.d.
SLOVENSKA NARODNA PODPORNA JEDNOTA in
TELEKOM SLOVENIJE.

Zahvalne listine so prejeli veliki donatorji:
1. ABANKA d.d.,
2. AGENCIJA RS ZA PLA ILNI PROMET. NADZIRANJE IN

INFORMIRANJE,

3. ASTEC d.o.o.,
4. BANKA CELJE, d.d.,
5. BANK AUSTRIA d.d.,
6. BTC d.d.,
7. COCA COLA AMATIL, SLOVENIJA d.d.,
8. DIGITEL d.d.,
9. DZS, d.d.,
10. ELEKTRONABAVA p.o.,
11. EMSO,
12. GORENJE d.o.o.,
13. HERMES PLUS d.d.,
14. HIT d.o.o.,
15. IMELDA 8000 d.o.o.,
16. LIONS CLUB LJUBLJANA,

17. LUKA KOPER,
18. MAXIMARKET d.o.o.,
19. MERKUR d.d.,
20. MESTNA OB INA LJUBLJANA,
21. MICROSOFT d.o.o.,
22. NOVA LJUBLJANSKA BANKA, d.d.,
23. ORACLE SOFTWARE d.o.o.,
24. PODOBNIK MARJAN IN PRIJATELJI,
25. POŠTA SLOVENIJE p.o.,
26. PRO PLUS.
27. REGAL d.o.o.,
28. RTV SLOVENIJA,
29. SIEMENS,
30. SLOVENSKE NOVICE d.d.,
31. SGP PRIMORJE AJDOVŠ INA,
32. SMART COM d.o.o.,
33. TEHNOUNION, d.d.,
34. TREN A, d.o.o.,
35. VI -TEL d.o.o.,
36. ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d. Celje,
37. ZVEZA HKS SLOVENIJE

Zahvalne listine za prispevek v akciji za izgradnjo nove Pediatri ne klinike
pa so prejeli :
1. CANKARJEV DOM,
2. DELO,
3. DELO REVIJE,
4. DNEVNIK,
5. GLAS SLOVENIJE, AVSTRALIJA,
6. GORENJSKI GLAS,
7. JANA,
8. MAG,
9. MLADINA,
10. MLADINSKA KNJIGA, ZALOŽBA,
11. MOŠKI SVET,
12. NAŠA ŽENA,
13. OTROK IN DRUŽINA,
14. PRISTOP,
15. PRIMORSKE NOVICE,

16. RADIO SLOVENIJA,
17. SLOVENSKA TISKOVNA AGENCIJA,
18. SLOVENSKE NOVICE,
19. STOP,
20. TELEVIZIJA SLOVENIJE,
21. VE ER.

DRAŽBA PODARJENIH SLIK LIBERALNE DEMOKRACIJE
SLOVENIJE
Žal nam zaradi prezaposlenosti zadolženega lana uprave ni uspelo
izpeljati dražbe slik. Dražba ostaja prioritetna naloga v letu 1998.

INFORMIRANJE IN STIKI Z JAVNOSTMI

Uprava Sklada še vedno zelo dobro sodeluje z mediji, ki dokaj redno
objavljajo sporo ila za javnost ( v letu 1997 smo jih poslali približno 20) in
sodelujejo na tiskovnih konferencah, ki jih sklicuje Sklad samostojno ali v
sodelovanju s partnerji, ki so nosilci posameznih aktivnosti v akciji za
novo Pediatri no kliniko. Tako smo tiskovne konference sklicali skupaj z
MOBITEL-om, Bayer Pharmo, Mestnim gledališ em ljubljanskim in
Slovensko fondacijo.
Mediji še vedno brezpla no objavljajo žiro ra un Sklada in tudi poro ajo o
aktivnostih v podporo akciji za novo Pediatri no kliniko.
Na Pediatri ni kliniki smo s pomo jo u encev in u enk Bolnišni ne šole
Ledina in njihove vodje ga.Tanje Be an napisali preko sto razglednic, ki so
jih izdali v MOBITEL-u in jih poslali na naslove ustanov in posameznim
politikom z željo, naj sodelujejo v akciji za novo Pediatri no kliniko.
Akcijo bomo ponovili v letu 1998.
Družba PRISTOP sponzorsko pripravlja pregled objav v ve jih tiskanih in
elektronskih medijih.

FINAN NO PORO ILO

Vsota zbranih prostovoljnih prispevkov v letu 1997 na žiro ra unu Sklada
je bila 108.068.000,00 tolarjev .
Na ra un obresti od vezanih sredstev se je v letu 1997 zbralo 17.894.000,00
tolarjev.
Od leta 1994, ko je bil Sklad ustanovljen pa do 1. januarja 1998 je bilo
zbranih skupaj 163.917.684,00 tolarjev prostovoljnih prispevkov.

Vse delo lanov in lanic uprave sklada je prostovoljno brez kakršnihkoli
denarnih nadomestil oziroma nagrad.
Revija Otrok in družina redno mese no objavlja imena darovalcev in
njihove prispevke.

