PORO ILO O DELU UPRAVE USTANOVE
SKLADA ZA IZGRADNJO NOVE PEDIATRI NE
KLINIKE V LJUBLJANI ZA LETO 2001
Priprave na gradnjo
V letu 2001 smo z Ministrstvom za zdravstvo nadaljevali in dokon ali vse odkupe na
lokaciji nove Pediatri ne klinike.
Tako je bila po dolgotrajnih dogovorih in pogajanjih usklajena in podpisana pogodba za
odkup Bohori eve 20 in 22 od dedinje iz Argentine.
Najve zapletov pa je bilo pri odkupu dela zgradbe Bohori eva 18, kjer je bilo treba
dose i soglasje s kar 11 dedi i iz Slovenije in tujine. V decembru so bile vse pogodbe
podpisane in notarsko overjene.
V veliko pomo nam je bila odvetnica Marjana Kav i , ki je pripravljala vse pogodbe za
obravnavo v delovnih skupinah oziroma komisijah Vlade, kajti vse pogodbe so bile
obravnavane v zadnji instanci na Kadrovski komisiji Vlade in nato na Vladi, kajti
generalni sekretar Vlade je pooblaš eni podpisnik pogodb s strani Vlade.
Vladi Republike Slovenije smo s pogodbo o brezpla nem prenosu lastnine podarili
zgradbo na Bohori evi 26, ki jo je Sklad odkupil, ko v prora unu ni bilo zagotovljenih
dovolj sredstev za odkupe oziroma za priprave na gradnjo nove Pediatri ne klinike v
Ljubljani.
Za najemnika z Bohori eve 26 smo v soglasju s Sektorjem za investicije na Ministrstvu
za zdravstvo februarja 2001 kupili stanovanje v Trnovem, ki si ga je najemnik izbral in
napisal izjavo, da se bo vanj vselil. Ker je bilo za stanovanje ve kupcev in prodajalec ni
mogel akati, da se kon a v asih tudi pol leta trajajo a procedura obravnave v vladnih
komisijah, je stanovanje s soglasjem Ministrstva za zdravje kupil Sklad.
Zaradi nevarnosti za okolje ( narkomani, klošarji) smo porušili hiši Bohori eva 14 in 16.
Na željo lastnikov z Bohori eve 12 smo v sodelovanju s Tehni no službo KC posredovali
pri ograditvi izpraznjenih parcel z oglaševalskimi panoji, da smo prepre ili mote e divje
parkiranje.
Pridobili smo gradbeno dovoljenje za rušenje vseh hiš na lokaciji nove Pediatri ne
klinike.
Ministrstvu za zdravje in Biroju 71 smo pomagali pri pridobitvi vseh soglasij za
pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo nove Pediatri ne klinike, ki je bilo izdano 4.
decembra 2001.

Vodili smo pogovore z najemnikom poslovnega prostora na Bohori evi 22 ( frizer) in
njegova pri akovanja v pisni obliki posredovali Ministrstvu za zdravje s prošnjo, da se
im prej opredeli.
Skušali smo dose i preselitev najemnikov z Bohori eve 26 v ustrezni najemni stanovanji,
ki sta si jih sama izbrala, a nismo bili uspešni, ker postavljata pogoje, ki nimajo pravne
podlage in niso sprejemljivi.
Projekti za prestavitev elektrovoda so dokon ani.
Sodelovali smo tudi pri iskanju za asnih nadomestnih prostorov za dejavnost Klini nega
inštituta za medicino dela, prometa in športa.

Veliko energije smo vložili v poskuse, da bi z amandmajem k prora unu za leto 2001
zagotovili ve sredstev za izgradnjo nove Pediatri ne klinike. Spet smo se za pomo
obrnili na vse parlamentarne stranke, a nismo bili uspešni. Stranka mladih Slovenije je
ponudila pomo in skupaj smo organizirali zbiranje podpisov v podporo amandmaju po
vsej Sloveniji. Vse zbrane podpise smo predali predsedniku Vlade gospodu Janezu
Drnovšku, ki je obljubil podporo projektu in prerazporeditev sredstev, e bo zmanjkalo
prora unskih sredstev.

Vsem poslancem ter poslankam ter vodilnim politikom v državi smo tudi pisali
razglednice s prošnjo za podporo oziroma naj naredijo vse, kar je v njihovi mo i, da bi se
gradnja za ela.

V letu 2001 je tudi potekla veljavnost Zakona o zagotovitvi sredstev za izgradnjo nove
Pediatri ne klinike v Ljubljani.
Ker smo se zavedali, da imajo vse investicije na podro ju zdravstva v Sloveniji za
podlago zakon, smo od Ministrstva za zdravje pri akovali, da pripravi spremembe
Zakona o zagotovitvi sredstev za izgradnjo nove Pediatri ne klinike v Ljubljani. Ker
kljub obljubam zakona do oktobra ni bilo, smo v oktobru pripravili svoj zakon o
spremembah Zakona o zagotovitvi sredstev za izgradnjo nove Pediatri ne klinike v
Ljubljani in ga posredovali na Ministrstvo s prošnjo, da ga vložijo v proceduro v Državni
zbor, ali vložijo svoj predlog.
Ministrstvo za zdravje je pripravilo zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija za
obdobje 1994 – 2003, v katerega je vklju ena tudi investicija nova Pediatri na klinika in
je bil 21. decembra 2001 v Državnem zboru sprejet in je za el veljati 30. decembra 2001.

Zbiranje sredstev
GOLF TURNIR SLOVENSKE NARODNE PODPORNE JEDNOTE

Junija je v organizaciji Slovenske narodne podporne jednote v Pittsburgu,
Pensilvanija, ZDA potekal že šesti dobrodelni golf turnir na golf igriš u gospoda
Francisa Magistra DEER RUN, ki je skupaj z Josephom Cvetasem duša že kar
tradicionalne humanitarne prireditve med potomci Slovencev v ZDA.
Julija je bilo v prostorih Pediatri ne klinike spet nadvse slovesno, ko so nas obiskali
predstavniki Slovenske narodne podporne jednote, si ogledali kliniko in slavnostno
izro ili simboli ni ek (decembra je bil realiziran priliv na ŽR v višini 6.376.734,64
tolarjev).
Naši rojaki ostajajo najve ji donator v akciji za novo Pediatri no kliniko v Ljubljani.
Naši rojaki so k sodelovanju privabili tudi izdelovalce harmonik iz Slovenije in lani je
harmoniko prispeval gospod Jožko Rutar iz Sel na Primorskem.

POGODBA S PODJETJEM EMMA D.O.O.
Podjetje EMMA d.o.o. je tudi v letu 2001 predlagalo podpis pogodbe, da del dobi ka od
prodaje voš ilnic namenijo za izgradnjo nove Pediatri ne klinike. Njihov prispevek v letu
2001 je znašal 817.102,00 tolarjev in tako so spet postali veliki donator v akciji za novo
Pediatri no kliniko v Ljubljani.

GOLF TURNIR NA BLEDU

Igralci iz Golf kluba Eagle – Brnik so organizirali dobrodelni golf turnir na golf igriš ih
na Bledu. Turnirja se je udeležilo skoraj sto igralcev, ki so skupaj prispevali ve kot
500.000,00 tolarjev. Prizadevni organizatorji pa so za posamezna igralna polja sklenili
sponzorske pogodbe in tako je celoten izkupi ek dobrodelnega turnirja krepko presegel
milijon tolarjev.

Prizadevno vodstvo Golf kluba Eagle z gospodom Bobnarjem na elu obljublja, da bodo
z organizacijo dobrodelnih turnirjev nadaljevali dokler nova otroška bolnišnica ne bo
zgrajena.

NAMESTO NOVOLETNIH VIŠ ILNIC IN OBDAROVANJ
POSLOVNIH PARTNERJEV

V decembru se je veliko podjetnikov in podjetij odlo ilo, da donira ve je in manjše vsote
namesto voš ilnic in daril poslovnim partnerjem Tako se je velikim donatorjem
pridružilo podjetje VI-PI, d.o.o.Brezje, družba LESNINA INŽENIRING d.d., galerija
GALLUS d.o.o., SLOVENSKA INVESTICIJSKA BANKA d.d., ASTEC d..o.o..
Še posebej so se izkazali slovenski notarji, ki so sprejeli sklep, da bodo namesto
novoletnih estitk prispevali v humanitarne namene in skupaj so zbrali skoraj milijon in
pol tolarjev.

NAMESTO CVETJA NA GROB
Vedno ve jih je, ki namesto cvetja na grob pokojnih namenijo sredstva za
izgradnjo otroške bolnišnice. Na željo darovalcev obvestimo družino pokojnika o
donaciji. Vse donacije pa so objavljene na doma i strani Sklada na internetu.

ZAKLJU NA PRIREDITEV V MESTNI HIŠI
Decembra smo že tradicionalno podelili priznanja velikim in glavnim donatorjem. Tokrat
nam je gostoljubje ponudila županja mestne ob ine Ljubljana gospa Viktorija Poto nik,
ki je tudi nagovorila donatorje in se jim zahvalila za pomo pri izgradnji. Priznanja sta
podelila astni pokrovitelj akcije za novo Pediatri no kliniko v Ljubljani predsednik
Republike Slovenije gospod Milan Ku an in predsednica uprave sklada Biserka Marolt
Meden. Zbrane je nagovoril tudi minister za zdravje gospod prof.dr.Dušan Keber,
dr.med.
Pri organizaciji prireditve nam je pomagala prostovoljka Špela Pregl, ki je prireditev tudi
vodila.

GLAVNI DONATORJI V LETU 2001:

SLOVENSKA NARODNA PODPORNA JEDNOTA in Francis Magister, ZDA
ABANKA d.d.,
AGENCIJA IMELDA
SEAM COMMERCE d.o.o.

VELIKI DONATORJI V LETU 2001:

ASTEC, d.o.o., Ljubljana
AVTO - PHONE, d.o.o., Ljubljana
BONOPAN d.o.o., Ljubljana
DHIMAH
EMMA, d.o.o., Hrastnik
GALERIJA GALLUS, d.o.o., Ljubljana
GOLF KLUB EAGLE - Brnik
LIVAR d.d., Ivan na gorica
LESNINA INŽENIRING, d.d., Ljubljana
Poto nik Miha, s.p., Gostilna UBR, Križ pri Komendi
Jožko in Aleks RUTAR, Selo,

rni e

SINERGA, d.o.o., Ljubljana
SLOVENIAN NATIONAL HOME, USA

SLOVENSKA INVESTICIJSKA BANKA d.d., Ljubljana
VIPI, d.o.o., Brezje
Veliki donator je tudi pokojni gospod Martin Kruši , Ljubljana, kajti na Sklad je bilo
nakazano njegovo volilo iz zapuš ine.
Dve velika donatorja, posameznika iz Ljubljane, ne želita biti imenovana.

Informiranje in stiki z javnostmi
Sklicali smo nekaj novinarskih konferenc in redno pošiljali sporo ila za medije, tako, da
ni minil teden, da ne bi v medijih poro ali o pripravah na gradnjo in zapletih v zvezi z
njo.

Družba PRISTOP nam še vedno donatorsko pripravlja pregled objav v ve jih medijih, za
kar se jim ponovno iskreno zahvaljujemo.

Lani smo z brezpla no pomo jo AGENCIJE IMELDA pripravili reklamno akcijo za
zbiranje sredstev. Fotografiji otrok je doniral fotograf Uroš Deu. V okviru akcije je bilo
oblikovano ve tipov oglasov za tiskane medije in plakat gigant za ograjo gradbiš a.
V sodelovanju s podjetjem Dhimahi je Agencija Imelda pripravila tudi sedemsekundni
TV spot, ki so ga predvajale TV PIKA, POP TV, KANAL A in TV Slovenija. Še vedno
ga predvajajo na TV PIKI in na oglaševalskih displayih podjetja SINERGA.

Mediji so tudi objavljali ( in še objavljajo) oglase s pozivom k doniranju. Najbolj redno
objavlja oglase asopisna hiša Dnevnik, ostali mediji pa ob asno. Vsem medijem se
zahvaljujemo za objave in pomo v akciji.

Gospod Robert Peri nam še vedno brezpla no servisira našo doma o stran
www.trzinka.si/skladpk.htm na internetu, za kar smo mu zelo hvaležni.

Pripravila Biserka Marolt Meden

V Ljubljani, 18. februarja 2002

