PORO ILO O DELU UPRAVE USTANOVE
SKLADA ZA IZGRADNJO NOVE PEDIATRI NE
KLINIKE V LJUBLJANI ZA LETO 1998
Uprava se je v letu 1998 sestala na 10 sejah, na katerih je sprejemala
usmeritve za delovanje in dogovore v zvezi z odkupi nepremi nin oziroma
zemljiš na lokaciji nove Pediatri ne klinike.
Uprava je tudi obravnavala vse pisne vloge za razli ne aktivnosti zbiranja
sredstev za izgradnjo nove Pediatri ne klinike.
Za leto 1998 je bil sprejet 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 v Ljubljani in poteku priprav na gradnjo ter
seveda o zbiranju sredstev.

PRIPRAVE NA GRADNJO
V februarju 1998 je bil v Uradnem listu RS objavljen javni anonimni,
arhitekturno - ureditveni nate aj za zbiranje predlogov, katerega predmet
so rešitve oziroma ponudbe: idejno-projektna, arhitekturno funkcionalna
rešitev za izgradnjo nove Pediatri ne klinike, rešitev ureditve okolice ter
ponudba za izdelavo dela tehni ne dokumentacije (IP, PGD, PZR).
Postopek izbire je bil zaklju en v maju.Strokovno ocenjevalna komisija se
je strinjala, da je najboljši predlog pod šifro 17498, ki ga je pripravil
BIRO 71 pod vodstvom arhitekta Jurija Princesa. Po podpisu pogodbe je
izbrani projektant upošteval pripombe strokovne-ocenjevalne komisije,
projekt izboljšal in tako dopolnjen projekt je z urbanisti nega vidika
potrdil tudi Urbanisti ni svet Mestne ob ine Ljubljana.

Mestni svet pa je na septembrski seji sprejel sklep o razgrnitvi osnutka
Prostorsko ureditvenih pogojev za Klini ni center - sever. V juniju smo na
javni razstavi v avli Klini nega centra javnosti predstavili vseh pet
projektov, ki so se prijavili na javni razpis.
V juliju je bil kon an idejni projekt, ki so ga pregledali tako strokovnjaki
na Ministrstvu za zdravstvo kot tudi bodo i uporabniki v okviru
Pediatri ne klinike.
Na zahtevo Ministrstva za zdravstvo je bila opravljena še ena revizija
oziroma redukcija površin, ki je projekt ponovno racionalizirala. Nova
Pediatri na klinika bo tako imela v skladu s priporo ili Zdravstvenega
sveta površino 19.500 m 2 .
Vse leto so se nadaljevali pogovori s stanovalci in lastniki, ki se bodo
morali preseliti zaradi novogradnje.
Doseženi so bili dogovori in v sodelovanju z Ministrstvom za zdravstvo
opravljeni odkupi nepremi nin na Korytkovi 5 ter Bohori evi 26 in 24. V
zaklju ni fazi je bilo dogovarjanje v zvezi z nepremi ninami na Bohori evi
14 in 16 in odkupljeni tri stanovanji na Bohori evi 22.

TEMELJNI KAMEN ZA NOVO PEDIATRI NO
KLINIKO
Na odkupljenem zemljiš u je bil 14. oktobra 1998 postavljen temeljni
kamen za novo Pediatri no kliniko, ki sta ga položila minister za zdravstvo
dr.Marjan Jereb in predstavnik uprave Marjan Podobnik.
Tako je vsem, ki se zanimajo, kje bo stala nova Pediatrina klinika, znana
njena lokacija.
Glede na to, da sporazumi s stanovalci predvidevajo selitve v letu 1999, je
tudi realno možno, da se takrat posamezne nepremi nine za nejo rušiti in
bodo ob koncu leta 1999 stekle priprave za pripravo gradbene jame.

SODELOVANJE Z MINISTRSTVOM ZA
ZDRAVSTVO
Od podpisa Dogovora o sodelovanju v letu 1998 smo na vse seje uprave
vabili tudi predstavnika Ministrstva za zdravstvo prim.Jožeta Arzenška,
dr.med, ki smo ga tudi druga e redno informirali o vseh pomembnješih
dejavnostih Sklada v zvezi s pripravami na gradnjo. Ene izmed sej pa se je
udeležil tudi minister.
Minister dr.Marjan Jereb je v juniju zaprosil Sklad za pisno poro ilo o
zbranih oziroma porabljenih in za porabo predvidenih sredstvih za novo
Pediatri no kliniko.
Poro ilo smo posredovali in Ministrstvo za zdravstvo ni imelo pripomb.

PROGRAM ZA LETO 1998
Stalne naloge uprave ustanove Sklada za izgradnjo nove Pediatri ne
klinike v Ljubljani so:
•

aktivnosti v zvezi s pripravami na gradnjo

•

zbiranje sredstev

•

informiranje javnosti

KONKRETNE AKTIVNOSTI
•

sodelovanje v javnem nate aju

•

postavitev temeljnega kamna za novo Pediatri no kliniko

•

sodelovanje pri pripravi koncerta Evropskega zbora študentov
medicine

•

sodelovanje z RTV Slovenija pri pripravi posebne dobrodelne
prireditve

•

sodelovanje v okviru dneva odprtih vrat Pediatri ne klinike Medvedji sejem

•

dobrodelni koncert poleti

•

avkcija slik donacije LDS ( oktobra)

•

zaklju na prireditev v decembru

•

tisk poro ila, zahval in zahvalnic namesto cvetja na grob

•

pošiljanje razli nih prošenj

•

priprava celostne podobe Sklada

•

produkcija drobnih artiklov za prodajo

•

sodelovanje z zainteresiranimi posamezniki, ustanovami in podjetji
pri posameznih akcijah, za katere se dogovorimo v okviru uprave
Sklada

ZBIRANJE SREDSTEV
V letu 1997 smo zaklju ili sodelovanje z MOBITEL - om kot glavnim
sponzorjem, ki smo mu v zahvalo za iz rpno sodelovanje podelili naziv
astni sponzor akcije za izgradnjo nove Pediatri ne klinike v Ljubljani.
V letu 1998 še nismo poiskali novega glavnega sponzorja oziroma
pokrovitelja, zato smo vse aktivnosti vodili sami, brez zunanje pomo i in
brez vseh stroškov povezanih z zbiranjem sredstev. „Strošek” predstavlja
le prostovoljno delo lanov uprave, predvsem predsednice uprave Sklada,
ki je koordinirala aktivnosti in opravljala vso korespondenco z donatorji
in sponzorji.
Ob koncu leta smo za eli z aktivnostmi iskanja novega glavnega sponzorja,
a dogovori še niso zaklju eni.

GOLF TURNIR SLOVENSKE NARODNE
PODPORNE JEDNOTE

Slovenska narodna podporna jednota iz Pensilvanije, ZDA, je ena
najstarejših organizacij slovenskih izseljencev v Ameriki. V letu 1998 so že
tretji organizirali golf turnir na igriš ih gospoda France-ta Magistra, ki je
eden od najbolj aktivnih posameznikov, ki pripravlja vse prireditve v zvezi
z zbiranjem sredstev v okviru golf turnirja. V letu 1998 so zbrali 20.050,00
dolarjev in tako ponovno postali glavni donator v akciji za izgradnjo nove
Pediatri ne klinike v Ljubljani. So tudi donator, ki je v Sklad skupaj (v
letih 1996, 1997 in 1998) nakazal najve sredstev.

KONCERT EVROPSKEGA ZBORA ŠTUDENTOV
MEDICINE - EMSC
Študentje medicine, ki se združujejo v organizaciji SLOMSIC v okviru
študentske organizacije Univerze v Ljubljani so se že drugi odlo ili, da
bodo prisko ili na pomo . V sodelovanju z upravo Sklada so organizirali
koncert Evropskega pevskega zbora študentov medicine (EMSC) v
prenovljeni cerkvi sv. Jožefa v Ljubljani.
Koncert je posnela tudi TV Slovenija in ga ve krat predvajala v okviru
svojega programa. Študentom medicine je pomagala cela vrsta sponzorjev,
saj so pevci – študenti medicine prišli iz ve ine evropskih držav. Ogledali
so si tudi Slovenijo in nastopili tudi v Mariboru.
V Ljubljani jim je županja Vika Poto nik pripravila sprejem na
Ljubljanskem gradu.
Koncert je bilo izjemno doživetje in prva javna prireditev v prenovljeni
cerkvi.

PRIPRAVE NA DRAŽBO SLIK
V februarju (5. februarja) je uprava od LDS prevzela prvo polovico
podarjenih slik in v maju (21. maja) drugo polovico ter jih deponirala v
SKB AURUM-u, s katerim smo se tudi za eli dogovarjati o pripravi
dražbe. Pripravljena so bila pisna izhodiš a za dražbo in za konkretne
aktivnosti v zvezi z njo je bila zadolžena delovna skupina v sestavi:

Darja Lavti`ar Bebler, Marjan Jelen in Biserka Marolt - Meden.
Vse slike in grafike so bile ponovno ocenjene, kajti prejšnja cenitev je bila
le okvirna.
Eden od potencialnih domnevnih lastnikov si je prišel ogledat sezname
podarjenih umetnin, a je bilo ponovno ugotovljeno, da lastništvo slik ni
vprašljivo.
Pripravljeno je gradivo za katalog.
Dražba bo izvedena v letu 1999.

KOLINSKA OB SVOJI DEVETDESETLETNICI
Kolinska se je odlo ila, da bo ob praznovanju svoje devetdesetletnice nekaj
asa namenjala tolar od prodanega kilograma svojih proizvodov za
izgradnjo nove Pediatri ne klinike. Zbrali so 2.111.954,00 tolarjev.

KONCERT PEVSKEGA ZBORA DR. BOGDANA
DER A V ZDA
Na povabilo Slovenske narodne podporne jednote Northern Home Detroit
Michigan, ZDA, je poleti gostoval pri naših izseljencih pevski zbor dr.
Bogdana Der a in na koncertu v Detroitu 17. junija 1998 so zbirali tudi
prostovoljne prispevke za izgradnjo nove Pediatri ne klinike in zbrali
388.431,39 tolarjev.

MEDVEDKI ZA NOVO PEDIATRI NO KLINIKO
Odziv javnosti na zbiranje medvedkov za novo Pediatri no kliniko, ki je
potekalo v okviru akcije „Kam so šli vsi?“, katere sponzor je bila družba
Mobitel, je bil izjemno dober. V asu akcije je približno 5.000 medvedkov
dobilo nov dom v zameno za donacijo v Sklad za izgradnjo nove
Pediatri ne klinike. Nekaj medvedkov pa je prispelo že po zaklju ku
akcije in nekaj s prav visokimi odkupnimi donacijami ni našlo lastnika.

Medvedki so tako samevali v kleti Pediatri ne klinike, zato se je ustanova
Sklad za izgradnjo nove Pediatri ne klinike odlo ila, da poiš e prijatelja
otrok, ki bo pomagal medvedkom poiskati nov dom in na ta na in zbral še
nekaj prepotrebnih sredstev za priprave na gradnjo nove otroške
bolnišnice. Jaka Prijatelj se je spet izkazal za dobrega prijatelja in s
pomo jo sodelavk je že ob koncu oktobra ena od izložb CARNIOLE
ANTIQUE, trgovine z umetninami in antikvitetami na Trubarjevi 9 v
Ljubljani, postala medvedja. V mesecu dni je našlo dom približno petdeset
medvedkov, novi lastniki pa so v Sklad za izgradnjo nove Pediatri ne
klinike v Ljubljani prispevali od 5.000 do 15.000 tolarjev. Skupaj je bilo
zbranih približno 400.000 tolarjev, nekaj medvedkov pa še aka na svoj
novi dom.
Medvedki so ponosno nosili okoli vratu medaljon ke z znakom Pediatri ne
klinike, ki jih je prispeval izdelovalec kovinske galanterije Anton ižman.

NAMESTO CVETJA U ITELJEM IN
U ITELJICAM OB ZAKLJU KU ŠOLSKEGA
LETA V OSMEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
U enci in u enke osnovne šole Vodmat so že lani namesto cvetja u iteljem
ob zaklju ku šolskega leta namenili prispevek v Sklad. Tudi v letu 1998 so
pod mentorstvom Brede Kon nik pisali vsem u iteljem in u encem osmih
razredov slovenskih osnovnih šol in jih pozvali, naj jih posnemajo. Odziv
je bil zelo dober in je razviden iz seznama darovalcev v juniju in juliju.

PLANIKA ZA NOVO PEDIATRI NO KLINIKO
Predsednik slovenskega društva Planika v Sallauminesu v Franciji gospod
Anton Judež je obvestil upravo, da so lani društva zbrali 2.000 francoskih
frankov in jih nakazali za izgradnjo otroške klinike. To je prvi ve ji
prispevek iz Francije.

PRISPEVEK PROGRESIVNIH SLOVENK
AMERIKE
Akciji za novo Pediatri no kliniko so se pridružile tudi Progresivne
Slovenke Amerike (Progressive Slovene Women of America) iz
Clevelanda, Ohio, ki so Skladu poslale ek za 2.080 dolarjev.

PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI V DAIRY
QUEENU
V Dairy Queenu so vse leto del prihodka od praznovanj rojstnih dni otrok
namenjali v Sklad in se tako pridružili velikim donatorjem, saj so skupna
nakazila v letu 1998 dosegla 610.000,00 tolarjev.

PRISPEVEK IZ JAPONSKE
Predstavnice Womens Federation for World Peace Japan – Ženskega
združenja za mir v svetu so že leto poprej prvi obiskale Pediatri no
kliniko in na Japonskem zbirale prostovoljne prispevke. V sklad so
nakazale 100.000 japonskih jenov in otroke obdarile z ro no izdelanimi
torbicami in darilci iz Japonske. Podarile pa so tudi 1000 papirnatih
žerjavov.

SODELOVANJE Z MEDICOPHARMACIO
Medicopharmacia je predlagala sodelovanje v akciji „Medicopharmacia za
Pediatri no kliniko”. V pogodbi smo opredelili, da od vsakega prodanega
proizvoda MAM (izdelki za otroke) namenijo v Sklad 5 tolarjev.
Sodelovanje se je za elo v oktobru 1998 in bo trajalo do aprila 1999.

SODELOVANJE Z JEROVŠEK COMPUTERS

S podjetjem Jerovšek Computers d.d. smo podpisali pogodbo, v kateri so
se obvezali, da bodo od vsakega prodanega ra unalnika v obdobju od 1.
oktobra do 31. decembra 1998 nakazali v Sklad po 1.000,00 tolarjev.
Skupaj so zbrali 2.568.000,00 tolarjev.
Podjetje Jerovšek Computers pa je pripravilo tudi prisr en oglas, ki
vzpodbuja darovalce, naj prispevajo za novo Pediatri no kliniko in veliko
medijev se je odzvalo in kot svoj prispevek oglas tudi brezpla no objavilo.

PRISPEVKI MR. DŽIRLA
Podjetje Mr. Džirlo se je samo odlo ilo, da bo do izgradnje prispevalo v
Sklad od vsakega kupca njihovih proizvodov po 100 tolarjev. Prispevki v
letu 1998 so jih že uvrstili med velike donatorje.

INSPIRATIONAL FILMS
Novo življenje oziroma Inspirational films je v sodelovanju z
Ljubljanskimi kinomatografi, ki so dali na razpolago kino Vi , Triglav in
Šiška v Ljubljani in okolici predvajalo film o Jezusu (30 predvajanj in
približno 3200 gledalcev) in prostovoljne prispevke na predvajanjih
zbiralo ter jih ob koncu leta nakazalo v Sklad. Prispevki so presegli
500.000,00 tolarjev in tako je organizacija preko velikega števila malnjših
donatorjev – bilo jih je ve sto – postala veliki donator v akciji za
izgradnjo nove Pediatri ne klinike v Ljubljani.

SODELOVANJE S SEAM COMMERCOM
Podjetje Seam Commerce, v skladu s pogodbo, ki bo v veljavi tri leta,
nakazuje v Sklad mese ni znesek v protivrednosti tiso mark. Tudi Seam
Commerce je glede na doslej vpla ane prispevke v letu 1998 postaloveliki
donator.

PETRIN DNEVNIK

S pomo jo LEK - a, ORACLE Software d.o.o, Papirnice Vev e in
oblikovalke Ksenije Konvalinke, lektorice Bilke Mat in urednice knjižice
smo izdali Petrin dnevnik, to je dnevnik deklice, ki se je borila z rakom in
ga tudi premagala.
V knjižici so ob Skladu za izgradnjo nove Pediatri ne klinike v Ljubljani
predstavljene tudi druge ustanove oziroma društva, ki delujejo v dobro
bolnih otrok in imajo sedež v Pediatri ni kliniki. Sklad je vsem
predstavljenim ustanovam in društvom podaril po 100 izvodov knjižice, ki
so na voljo v zameno za donacijo 3.000 tolarjev za izvod.
Sklad je Petrin dnevnik ponudil knjižnicam v Sloveniji in približno
etrtina knjižnic se je odlo ila za nakup.
Torej gre celoten prihodek od prodaje v humanitarne namene vseh
organizacij, predstavljenih v knjižici.

PRISPEVKI ŠPORTNIKOV
Marko Mili , ki se je honorarjem za svoj „ameriški dnevnik” odpovedal v
korist Sklada za izgradnjo nove Pediatri ne klinike, je veliki donator, saj
je bilo teh honorarjev za ve kot 500.000, 00 tolarjev.
S svojimi honorarji se mu je pridružil tudi nogometaš Ermin Šiljak.

ŠOLE IN VRTCI
Žal še vedno nimamo podatkov, na kakšen na in vrtci in šole zberejo
sredstva, ki jih nakazujejo v Sklad. Nakazil je veliko, vsak mesec kar
nekaj.

BOŽI NA KONCERTA V DUPLJAH IN KRANJU
V letu 1998 so mladi že drugi zapored organizirali boži ni koncert.
Tokrat v gimnaziji Kranj in v Dupljah. Obiskovalci so bili deležni
prijetnega programa in prisr ne pogostitve.

Spet so bili pobudniki Meta Marki , Manteja Šmid in Marko Podgoršek.

PRISPEVKI NAMESTO CVETJA NA GROB
Vse ve je prispevkov, ki jih sorodniki, prijatelji in sodelavci namenijo
namesto cvetja na grob v spomin na pokojne v Sklad.

PRISPEVKI NAMESTO NOVOLETNIH ESTIK IN
DARIL POSLOVNIM PARTNERJEM
Tudi v letu 1998 smo javno zaprosili, naj podjetja in posamezniki sredstva
za novoletna darila, voš ila in pogostitve raje namenijo v dobrodelne
namene. Veliko se jih odlo ilo za to humano gesto, a so žal izpiski, ki jih
dobivamo z agencije za pla ilni promet pomanjkljivi, tako da nimamo
popolnih podatkov.
Med velike donatorje pa sta se po naših podatkih uvrstili kar dve podjetji,
ki sta nakazali 500.000,00 tolarjev: COMPRINT in TEKSAS d.o.o.

ZAKLJU NA SLOVESNOST NA MINISTRSTVU ZA
ZDRAVSTVO
26. decembra 1998 smo skupaj z Ministrstvom za zdravstvo pripravili
krajšo slovesnost, na kateri je minister dr.Marjan Jereb v imenu Sklada za
izgradnjo nove Pediatri ne klinike v Ljubljani podelil priznanje glavnemu
in velikim donatorjem in se simboli no zahvalil vsem, ki prispevajo v
akciji za izgradnjo nove Pediatri ne klinike v Ljubljani.
Zahvalno listino je prejel glavni donator:
gospod FRANCE MAGISTER za SLOVENSKO NARODNO
PODPORNO JEDNOTO v Pensilvaniji v ZDA.

Veliki donatorji v letu 1998 so postali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A BANKA d.d.
ASTEC, D.O.O.,
COMPRINT, D.O.O.,
DAROVALKA IZ LJUBLJANE, KI NE ŽELI BITI IMENOVANA,
DAIRY QUEEN,
EVROPSKI PEVSKI ZBOR ŠTUDENTOV MEDICINE,
FILIPLI J.G., Ljubljana,
GRADIS TEO D.D.,
INSPIRATIONAL FILMS, ZDA,
JEROVŠEK COMPUTERS, D.O.O.,
KOLINSKA D.D.,
MARKO MILI , KRANJ,
MISTER DŽIRLO, D.O.O.,
MARJAN SABO, DOMŽALE,
SEAM COMMERCE, D.O.O.,
STUDIO MODERNA, ZAGORJE
TEKSAS D.O.O.

Finan no poro ilo prihodki in odhodki za
leto 1998
PRIHODKI:
PRIHODKI OD DONACIJ
PRIHODKI IZ PREJŠNJIH LET
PRIHODKI OD PRODAJE KNJIŽICE „PETRIN DNEVNIK“
PRIHODKI OD NAJEMNIN
PRIHODKI OD OBRESTI
PRIHODKI OD AVISTA OBRESTI

SKUPAJ PRIHODKI

39.022.981,93 SIT
166.289.378,57 SIT
150.000,00 SIT
58.411,00 SIT
14.199.555,41 SIT
133.197,90 SIT

219.853.524,81 SIT
ODHODKI:

RA UNOVODSKE STORITVE
POGODBENO DELO
PROVIZIJA AGENCIJE ZA PLA ILNI PROMET
DRUGI STROŠKI(pis. mat., tisk poro ila, priznanja, stroški najema kredita)
ODHODKI ZA OBRESTI
REPREZENTANCA

483.492,96 SIT
142.834,62 SIT
302.535,64 SIT
487.374,00 SIT
7.383,90 SIT
0,00 SIT

1.423.621,12
SIT

SKUPAJ ODHODKI

PRESEŽEK PRIHODKOV
218.429.903,69 SIT

