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PRIZADEVANJA
CIVILNE
DRUŽBE
PEDIATRI NO KLINIKO V LJUBLJANI
OD LETA 1994 DO LETA 2004

ZA

NOVO

Poleti leta 1994 je bil pri reviji Otrok in družina ustanovljen Odbor za novo Pediatri no kliniko.
S tem dejanjem je civilna družba izrazila željo in zahtevo po intenzivnejši akciji za novo
pediatri no kliniko, nujno in potrebno tako po mnenju pediatrov kot tudi staršev otrok že kar
nekaj asa. V Odboru so sodelovali: Ljerka Bizilj, Tone Fornezzi, Ludvik Horvat, Manca Košir,
Majda Kregelj Zba nik, Ciril Kržišnik, Biserka Marolt Meden, Primož Rode in Danica Simši .
Jeseni 1994 je bil na Pediatri ni kliniki ustanovljen Iniciativni strokovni odbor za izgradnjo
nove Pediatri ne klinike v Ljubljani v sestavi: Jožica Anži , Tadej Battelino, Jana Frelih, Rajko
Kenda, Nedeljko Krevs, Silvo Kopriva, Majda Kregelj Zba nik, Ciril Kržišnik, David
Neubauer, Fedor Pe ak, Igor Ravnik, Primož Rode, Alenka Vra ko in Janez Zajec.
V decembru 1994 je bila podpisana pogodba o ustanovitvi Sklada za izgradnjo nove Pediatri ne
klinike. Podpisali so jo Klini ni center v Ljubljani v imenu Pediatri ne klinike, GP Grosuplje,
DZS, d.d., BTC, d.d., in Dietetika, d.o.o. Predsednik je bil Ciril Kržišnik in njegov namestnik
Tadej Battelino.
Odbor za novo pediatri no kliniko je vodil aktivnosti za zbiranje sredstev, soorganiziral razli ne
prireditve in obveš al javnost o potrebnosti novogradnje in doseženih rezultatih v akciji za
izgradnjo nove pediatri ne klinike. Odbor je bil tudi pobudnik posebnega zakona in povezal je
poslanke ter poslance vseh poslanskih skupin, da so zakon skupaj predlagali v obravnavo.
Septembra 1996 je bil sprejet Zakon o zagotovitvi sredstev za novo Pediatri no kliniko v
Ljubljani, ki je predvidel, da bo država v letih od 1997 do 2001 zagotavljala sredstva za gradnjo
iz prora una.
Novembra 1996 se je Sklad skladno z Zakonom o ustanovah preoblikoval in se preimenoval v
Ustanovo Sklad za izgradnjo nove Pediatri ne klinike v Ljubljani. Izmed aktivnih lanov
Odbora za novo pediatri no kliniko ter predstavnikov ustanoviteljev in donatorjev je bila
imenovana uprava v sestavi: Tadej Battelino, Igor Bav ar, Erika Braniselj, Sre o Kirn, Majda
Kregelj Zba nik, Ciril Kržišnik, Biserka Marolt Meden, Marjan Podobnik, Primož Rode, Danica
Simši in Violeta Zgonik.
V letu 1997 še niso bila zagotovljena prora unska sredstva za priprave na gradnjo, zato je
financiranje priprav na gradnjo v sodelovanju z investitorjem Ministrstvom za zdravstvo
prevzela uprava Ustanove.

Oktobra 1997 sta Ministrstvo za zdravje in Ustanova Sklad za izgradnjo nove Pediatri ne
klinike v Ljubljani podpisala Dogovor o vklju evanju namenskih sredstev Ustanove v
investicijo.
V letu 1997 se je zaklju ila ena najbolj odmevnih in uspešnih humanitarnih akcij na
Slovenskem nasploh – to je akcija zbiranja medvedkov oziroma sredstev za novo pediatri no
kliniko »Kam so šli vsi?«, ki sta jo vodila MOBITEL in Sklad. V asu akcije je približno 5.000
medvedkov iz vseh koncev sveta dobilo nov dom v zameno za donacijo v Sklad. Sklad je
Mobitelu za izjemno pomo in podporo podelil naziv astni sponzor.
V letu 1998 je bil dokon an Medicinsko-funkcionalni program za novo kliniko, ki je bil podlaga
za javni razpis. Razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS februarja 1998. Postopek izbire je bil
zaklju en v maju istega leta. Izbran je bil projekt BIRO 71 pod vodstvom arhitekta Jurija
Princesa.
14. oktobra 1998 je bil na lokaciji nove pediatri ne klinike v Ljubljani ob Korytkovi ulici
postavljen temeljni kamen za novo kliniko.
Ko je BIRO 71 pripravil idejni projekt za novo Pediatri no kliniko, so sledile revizije oziroma
racionalizacije projekta. Zadnja in najbolj korenita je bila dokon ana v letu 2003, ko so se
za ela dejanska zemeljska dela na lokaciji (prestavitev komunalnih vodov).
V letih 1999 in 2000 so potekale priprave na gradnjo in naporni dogovori z lastniki nepremi nin
ter najemniki. Leta 2000 sta bili porušeni prvi dve hiši: Korytkova 5 in Bohori eva 24. Dela je
opravljalo podjetje MPM v sodelovanju s predsednico uprave Biserko Marolt Meden.
V letu 2001 so bile odkupljene vse nepremi nine in zemljiš a na lokaciji nove klinike ob
Bohori evi ( številke 14, 16, 18, 20, 22, 24 in 26 ) in Korytkovi ulici (številke 5 in 7),
zagotovljena so bila vsa nadomestna stanovanja za najemnike in ve ina se je tudi preselila.
Pogovori in dogovori so potekali z ve kot 25 lastniki ( en denacionalizacijski upravi enec je bil
v Argentini) 15 najemniki stanovanj ter enim najemnikom lokala. Lokacija nove pediatri na
klinika zajema kar 30 razli nih parcel.
3. decembra 2001 je bilo pridobljeno enotno gradbeno dovoljenje za novo Pediatri no kliniko.
Priprave na gradnjo so bile skorajda kon ane. Opravljeno je bilo veliko delo, ki ga je v
sodelovanju z Ministrstvom za zdravje prostovoljno in odgovorno opravila Ustanova v
sodelovanju z zunanjimi sodelavci.
Veljavnost prvega petletnega zakona o zagotavljanju sredstev za novo kliniko se je iztekala, ko
se gradnja še ni za ela. Ustanova za novo pediatri no kliniko v Ljubljani je zagovarjala
podaljšanje zakonskih možnosti za financiranje gradnje. 21. decembra je Državni zbor sprejel
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih
ustanoviteljica je Republika Slovenija za obdobje 1994 – 2003. V spremembe je vklju eno tudi
financiranje nove pediatri ne klinike v obdobju od leta 2003 do leta 2007 oziroma do leta 2006,
ko naj bi bila nova pediatri na klinika predana uporabnikom.
Ministrstvo za zdravje se je v letu 2001 odlo ilo za nakup zgradbe Zavoda za varstvo pri delu in
s tem za deloma spremenjeno vsebino novogradnje. V novo stavbo pediatri ne klinike se bo v
celoti preselila otroška kirurgija. Laboratorijska dejavnost Klini nega centra vklju no z
dejavnostjo Pediatri ne klinike pa se bo v celoti združila v odkupljeni zgradbi Zavoda za
varstvo pri delu.

V letu 2002 je bila napovedana nova »avstralska revizija«, ki je v juniju 2003 prinesla dokon no
podobo nove Pediatri ne klinike v Ljubljani.
Decembra 2003 sta prevzela klju e nadomestnih stanovanj še zadnja dva najemnika, ki sta se v
januarju 2004 izselila in februarja letos je bila tako šele porušena zadnja stavba na lokaciji nove
pediatri ne klinike v Ljubljani.
Ministrstvo za zdravje je spomladi 2003 izbralo izvajalca za izkop in zaš ito gradbene jame za
novo pediatri no kliniko. 5. decembra 2003 je bil objavljen javni razpis za gradbena in obrtniška
dela. Zaradi revizijskega zahtevka odpiranja ponudb 3. februarja 2004 ni bilo in je bilo
opravljeno šele 28. aprila 2004. V roke so prispele tri ponudbe. V za etku junija je Ministrstvo
za zdravje izdalo odlo be o zavrnitvi za vse tri vloge prispele na razpis. Razlog za zavrnitev je
bil, da nobena od ponudb ni vsebovala vseh v razpisu predpisanih prilog. Dve izmed prijavljenih
podjetij sta že vložili revizijska zahtevka na odlo itev ministra in ministrstvo kot pritožbeni
organ ima 15 dni asa, da odlo i. Ker je v letošnjem letu za el veljati nov zakon o javnih
naro ilih in smo medtem vstopili v Evropsko unijo, je nadaljnji postopek še negotov…..
Med leti 1994 in 2004 so pri projektu sodelovali naslednji ministri:
Božidar Volj
Marjan Jereb
Andrej Bru an
Dušan Keber
V okviru Sklada za izgradnjo nove pediatri ne klinike v Ljubljani, kasneje Ustanove Sklada za
izgradnjo nove pediatri ne klinike v Ljubljani in danes Ustanove za novo pediatri no kliniko v
Ljubljani so kot prostovoljci pomagali naslednji lani in lanice uprave:
10 let: Tadej Battelino, Erika Braniselj, Majda Kregelj Zba nik, Ciril Kržišnik, Biserka
Marolt Meden, Primož Rode, Danica Simši ;
manj kot 10 let : Igor Bav ar, Dušan Blaganje, Franc Ho evar, Darja Hrast, Roman Jaki , Sre o
Kirn, Miha Kova , Darja Lavtižar Bebler, Marjan Podobnik, Meta Stvarnik, Violeta Zgonik.
•

imena v krepkem tisku so aktualni lani uprave

V Nadzornem svetu v prvem mandatu so bile aktivne: Jožica Anži , Jana Frelih, Katja Stražiš ar in
V sedanjem Nadzornem svetu so Mira Babi , Rajko Kenda in Igor Veluš ek.
astni sponzor akcije za novo Pediatri no kliniko v Ljubljani je družba MOBITEL, d.d., ki je
bila glavni sponzor v letih 1996 in 1997.
Glavni pokrovitelj akcije je bil od leta 1994 do zaklju ka mandata kot predsednik Republike
Slovenije gospod Milan Ku an.
Od leta 1994 do maja 2004 je bilo zbranih 436.232.570,63 tolarjev iz prostovoljnih prispevkov,
donacij in sponzorstev.
Nekaj ve kot 300 milijonov tolarjev je bilo porabljenih za pripravo medicinsko-funkcionalnega
programa, odkupe nepremi nin, nadomestna stanovanja, rušenje zgradb na lokaciji nove klinike,
odškodnine, odvetniške, notarske stroške in pla ilo davkov v zvezi z omenjenimi nakupi
nadomestnih nepremi nin.
Ostala sredstva (167,5 milijona tolarjev) so dolgoro no vezana in akajo na razpise za nakup
opreme za novo pediatri no kliniko.

Prispevalo je ve tiso posameznikov, šol, vrtcev, podjetij, društev, strank, združenj tako iz
Slovenije kot tudi iz drugih držav ter kontinentov.
Poleg prispevkov v denarju so bili in so izjemno pomembni prispevki prostovoljcev, ki so
opravljali organizacijska dela. Prispevki oblikovalcev, tiskarjev, igralcev, slikarjev, pevcev in
vseh drugih kulturnih delavcev, ki so sodelovali pri posameznih akcijah, je bil izjemno
pomemben in bi ga težko izrazili v številkah.

e potegnemo rto lahko ugotovimo, da smo posamezniki, združeni v Odboru za
pediatri no kliniko, nato v Skladu za izgradnjo nove pediatri ne klinike v Ljubljani –
danes v Ustanovi za novo pediatri no kliniko v Ljubljani opravili v 10 letih izjemno
veliko dela, vložili neizmerno veliko energije in znanja za to, da je danes nova
pediatri na klinika na za etku gradnje.
Nikoli države nismo prosili za sredstva za svoje zavzeto dolgoletno delovanje, zato
upravi eno lahko re emo, da predstavljamo hotenja in utemeljene zahteve civilne
družbe. Vsi smo delali povsem prostovoljno in poskrbeli, da smo vse aktivnosti za
zbiranje sredstev vodili s pomo jo sponzorjev in donatorjev brezpla no.
Nismo delali zase, delali smo za otroke in mladostnike, ki se danes zdravijo v
nemogo ih razmerah.
e ne bi bili delavni, prodorni in kriti ni, bi država še danes ugotavljala, da nimamo
lokacije, ne soglasij…
Kljub temu pa skušajo nekateri vsa naša prizadevanja minimalizirati in skorajda
kriminalizirati, jih omalovažujejo in nekateri celo krivijo civilno družbo oziroma nas,
da smo »zaslužni«, ker nova pediatri na klinika še ne stoji.
Zato odlo no zavra amo vsa takšna namigovanja in pripisovanje zaslug za vse, kar je
bilo narejeno za izgradnjo nove klinike, le v mandat zadnjega ministra.
Smo verjetno edini v Sloveniji, ki smo sprejeli dokument Pravice darovalcev in vsem
je ves as našega delovanja in prizadevanj omogo en vpogled v stanje oziroma
porabo sredstev. Vsa doslej zbrana sredstva so bila v celoti namensko porabljena oz.
naložena.
Zaradi enega depozita v letu 2000, ki je bil naložen izven ban nega sistema, a je bil v
celoti vrnjen ( glavnica v letu 2001, zamudne obresti pa v letu 2002) za ustanovo
tako v materialnem smislu ni bilo nobene škode - nekateri v javnosti skušajo ustvariti
vtis, da je bilo s poslovanjem ustanove oz. z upravljanjem prostovoljno zbranih
namenskih sredstev za novo pediatri no kliniko nekaj narobe. Revizije pooblaš ene

revizorske ustanove in ostali dokumenti kažejo, da je bilo celotno poslovanje v skladu
z zakonodajo in denar porabljen strogo namensko.
Še vedno nekateri opravi ujejo prepo asno in premajhno aktivnost države v preteklih
letih z izgovori o prerazkošni novi pediatri ni kliniki. Podatki na papirju oziroma
številke govorijo druga e.
Ker še vedno prihaja do zlonamernih zaklju kov na podlagi nepoznavanja vodenja
investicij s strani Ministrstva za zdravje – ponovno poudarjamo, da je vse javne
razpise ( za na rte in izvajalce del) pripravljalo in vodilo Ministrstvo za zdravje, ki je
naro alo in vodilo tudi vse revizije in izklju no Ministrstvo za zdravje je potrdilo
sedanjo okleš eno in ve krat revidirano novo otroško bolnišnico.
Upamo pa, da bo bolnišnica kljub vsem zapletom in težavam kmalu stala in si bodo
vsi donatorji in zainteresirana javnost lahko v živo ogledali, kaj je tisto, kar država
namenja otrokom in mladostnikom ter njihovim staršem in zdravstvenemu osebju..
Naredili smo veliko in trudili se bomo, da bomo z zbranimi sredstvi dopolnili
opremljenost nove pediatri ne klinike v dobro otrok in mladostnikov, ki se bodo v
njej zdravili.

Priloga
Glavni donatorji so postali:
Leta 1996 in 1997
Bayer Pharma d.o.o., Ericsson Radio Systems AB, GIZ Gradis, KRKA p.o., Liberalna demokracija
Slovenije, Mobitel d.d., Slovenska narodna podporna jednota, Telekom Slovenije
Leta 1998
Francis Magister in Slovenska narodna podporna jednota
Leta 1999
Francis Magister in Slovenska narodna podporna jednota
Leta 2000
Francis Magister in Joe Cvetash ter Slovenska narodna podporna jednota, PEJO TRADING d.o.o.,
dr.Vojko Arko
Leta 2001
Francis Magister in Slovenska narodna podporna jednota, Abanka d.d., Seam Commerce d.o.o.
Leta 2002
SNPJ ( F. Magister in J. Cvetash), AGENCIJA IMELDA d.o.o., EMMA d.o.o.
Leta 2003
Nada Dekleva, SNPJ ( F.Magister in J. Cvetash), ASTEC d.o.o.
Lata 2004
TV PAPRIKA

Veliki donatorji so postali:
Leta 1996 in 1997
ABANKA d.d., Agencija RS za pla ilni promet, nadziranje in informiranje, ASTEC d.o.o., Banka
Celje d.d., Bank Austria d.d., BTC d.d., Coca Cola Amatil, Slovenija d.d., Digitel d.d., DZS d.d.,
Elektronabava p.o., EMSO, Gorenje d.o.o., Hermes Plus d.d., HIT d.o.o., Imelda 8000 d.o.o., Lions
Club Ljubljana, Luka Koper, Maximarket d.o.o., Merkur d.d., Mestna ob ina Ljubljana, Microsoft
d.o.o., Nova Ljubljanska banka d.d. Oracle Software d.o.o., Podobnik Marjan in prijatelji, Pošta
Slovenije p.o., PRO PLUS, Regal d.o.o., RTV Slovenija, Siemens, Slovenske novice d.d., SGP
Primorje Ajdovš ina, Smart Com d.o.o., Tehnounion d.d., Tren a d.o.o., VI-TEL d.o.o.,
Zavarovalnica Triglav d.d. Celje, Zveza HKS Slovenije
Leta 1998
ABANKA d.d., ASTEC d.o.o., Comprint d.o.o., Dairy Queen, Evropski pevski zbor študentov
medicine, Filipi J.G., Gradis Teo d.d., Inspirational films, ZDA, Jerovšek Computers d.o.o.,
Kolinska d.d., Marko Mili , Mister Džirlo d.o.o., Marjan Sabo, Seam Commerce, d.o.o., Studio
Moderna, Teksas d.o.o.

Leta 1999
ASTEC d.o.o., Bofrost d.o.o., Gradis TEO d.d., Jerovšek Computers d.o.o., Seam Commerce d.o.o.,
SKB banka d.d., Slovenska knjiga d.o.o., Svetko Skok
Leta 2000
Agencija Imelda d.o.o., ASTEC d.o.o., BOFROST ADRIA d.o.o., Golf klub EAGLE Brnik,
EMMA d.o.o. Hrastnik, Ljubljanske mlekarne d.d., Mobitel d.d., MPM Engineering d.o.o., Vida
Pajk, Seam Commerce d.o.o., Telekom Slovenije d.d.
Leta 2001
ASTEC d.o.o., AVTO-PHONE d.o.o., BONOPAN d.o.o., EMMA d.o.o. Hrastnik, Galerija Gallus
d.o.o., Golf klub EAGLE Brnik, Martin Kruši , LIVAR d.d. Ivan na Gorica, LESNINA Inženiring
d.d., Poto nik Miha s.p. - Gostilna ubr, Križ pri Komendi, Jožko in Aleks Rutar, Selo, rni e,
Sinerga d.o.o., SLOVENIC NATIONAL HOME, ZDA, Slovenska investicijska banka d.d., VIPI
d.o.o., Brezje
Leta 2002
ASTEC d.o.o., EMMA d.o.o., Hrastnik, GPG Grosuplje, d.d., Kuchar Marija, LUKEM d.o.o.,
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d.d.
Leta 2003
ASNIK FINANCE; KPMG Slovenija d.o.o., Ljubljana; EMMA d.o.o. Hrastnik; LINEAIR
INTERNATIONAL d.o.o., Ljubljana; MOBITEL d.d., Ljubljana; ELCI d.o.o., Preddvor in B&B
d.o.o., Kranj; BTS COMPANY d.o.o. Ljubljana; TERMO d.d., Škofja Loka; IBE, d.d., svetovanje,
projektiranje in inženiring, Ljubljana in DDC svetovanje inženiring d.o.o., Ljubljana, ASTEC d.o.o.
in DEMA PLUS d.o.o.
Leta 2004
EMMA d.o.o. Hrastnik

