PORO ILO O DELU UPRAVE USTANOVE ZA
NOVO PEDIATRI NO KLINIKO V LJUBLJANI V
LETU 2002

Priprave na gradnjo
Ker je bilo 3. decembra 2001 pridobljeno Enotno dovoljenje za gradnjo nove Pediatri no
kliniko in je bil 21. decembra 2001 v Državnem zboru sprejet tudi 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 eno tudi financiranje
izgradnje nove Pediatri ne klinike in ker je minister za zdravje javno obljubljal, da se
gradnja zagotovo za ne že leta 2001, smo bili prepri ani, da bomo v letu 2002 do akali
za etek gradnje nove Pediatri ne klinike.
Dejansko pa se je zgodilo novo zavla evanje z za etkom gradnje. Ministrstvo za zdravje
se je odlo ilo za novo revizijo; tokrat jo je delal strokovnjak iz Avstralije in ustanovilo je
novo delovno komisijo pri ministrstvu, ki dela že od oktobra 2002
Na lokaciji nove Pediatri ne klinike ostajata neporušeni dve zgradbi: Korytkova 7 in
Bohori eva 26.
Klini ni inštitut za medicino dela, prometa in športa (Korytkova 7 ), ki naj bi se v letu
2002 za asno preselil v prostore v Kapitlju ( pogodba podpisana leta 2001) se zdaj
pripravlja na selitev v prostore na Poljanskem nasipu. Potrebna je adaptacija prostorov (
razpis za izvajalca). Tako ni mogo e to no napovedati, kdaj naj bi prišlo do preselitve
KIDMPŠ. Zastavili so si rok poleti 2003.
Izselitev najemnikov v stavbi Bohori eva 26, ki imata zagotovljeni najemni stanovanji, ki
sta si jih sama izbrala, še ni rešena. Trudili smo se, da bi dosegli izvensodno sporazumno
rešitev. Tožba za izselitev s strani države je bila vložena sredi leta 2002.
Potekajo priprave na prestavitev komunalnih vodov, eprav bi po zagotovilih državnega
podsekretarja z deli morali za eti že v letu 2002.
Minister za zdravje je julija 2001 obvestil vodstvo Klini nega centra in Pediatri ne
klinike o odkupu Zavoda za varstvo pri delu in s tem povezanimi spremembami v novi
Pediatri ni kliniki. Laboratoriji Pediatri ne klinike naj bi bili umeš eni v stavbo Zavoda
za varstvo pri delu ( v tej stavbi se združi celotna laboratorijska dejavnost Klini nega

centra), v novo stavbo Pediatri ne klinike pa naj bi bil umeš en celoten Klini ni oddelek
za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo ( po prejšnjih na rtih samo intenzivna terapija).
Dogovorjeno je bilo, da se takoj ( še leta 2001) pripravi medicinsko-funkcionalni
program za Klini ni oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, ki naj bi bil
umeš en v eno nadstropje NPK ter prilagodi na rt NPK tako, da se povezava z osrednjo
stavbo KC na Korytkovi odstrani ter pridobi soglasje ustreznih organov za spremembe
obstoje ega enotnega dovoljenja za gradnjo.
Dejansko v letu 2001 ni bilo narejenega ni , kar je bilo obljubljenega, ob koncu leta 2001
pa so na MZ napovedali strokovno mnenje ( revizijo) o celotni pediatri ni dejavnosti na
Slovenskem vklju no z novo PK.
V januarju 2002 so na MZ predstavili predlog revidiranih na rtov za NPK, ki pa so bili
zelo površno pripravljeni in smo imeli veliko pripomb. Sledila je napoved revizorja iz
Avstralije, ki je v juniju res prišel na nekajurni obisk v Klini ni center. Gospod John De
Campo je v oktobru 2002 predstavil svoja priporo ila in na MZ so pripravili predlog,
kako naj bi izgledala nova Pediatri na klinika. Nov predlog se od predhodno potrjenega
projekta na vseh ustreznih organih razlikuje predvsem v naslednjih to kah:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

oddelki in službe SPS PK ( 10) niso ve prostorsko samostojne enote; v okviru
tipi nih bolniško-negovalnih enot ni dovolj prostora za zaposlene;
zmanjšani so prostori za ambulantno in funkcionalno dejavnost, dnevno
bolnišnico in zdravstveno edukacijo bolnikov in družin;
ukine se samostojna enota za intenzivno nego;
De Campo je predvidel, da naj bi se velik del preiskav izvajal v obstoje ih
kapacitetah KC za odrasle, a pri tem ni upošteval, da za to ni niti prostorskih niti
drugih možnosti (ni možnost koriš enja obstoje e opreme);
ve ina bolniških sob je štiriposteljnih in v njih ni dovolj prostora niti za zložljivo
posteljo za enega od staršev;
na vseh in tudi v neonatalnem oddelku ni možnosti za sobivanje mame z
novorojen kom;
ni predvidenega prostora za Center za razvojno pediatrijo;
v NPK sta poleg celotne KO za otroško kirurgijo in IT vklju ena tudi infekcijski
in dermatološki oddelek;
površina NPK (neto koristne površine) je manjša za približno 2.500 m2;
predvidena cena je nekaj nižja tudi na ra un nižjega zneska za opremo;
zgradba se zniža za eno nadstropje in ni direktne povezave z osrednjo stavbo KC.

Minister je imenoval posebno komisijo za pripravo medicinsko-funkcionalnega
programa, eprav je bil medicinsko-funkcionalni program Pediatri ne klinike že
pripravljen in ga ni bilo potrebno spreminjati, treba bi bilo pripraviti le medicinskofunkcionalne programe za na novo umeš ene dejavnosti v NPK.
Sledile so razprave in razgovori, kako umestiti obstoje o dejavnost ( z možnostjo
razvoja) v zmanjšane površine in izkazalo se je, da predloga De Campa oziroma
Ministrstva za zdravje iz oktobra 2002 ni mogo e upoštevati.

Infekcijska klinika je v celoti zavrnila selitev v NPK. Prostore predvidene za infekcijsko
kliniko bodo predvidoma zasedle dejavnosti stare PK, za katere v De Campovi verziji v
NPK ni dovolj prostora.
S selitvijo se ne strinja tudi dermatološki oddelek, ki ne sodeluje pri pripravi dokon nega
programa NPK.
Po dveh mesecih in pol usklajevanja je Komisija za oblikovanje medicinskofunkcionalnega programa NPK sprejela nekaj bistvenih pripomb uporabnikov in
odstopila od zahtev, ki so bile postavljene v oktobru s strani MZ.
Še vedno pa ostaja vrsto vprašanj nedore enih in obstaja verjetnost, da se bo površina
NPK, ko bodo k funkcionalnim medicinskim neto koristnim površinam arhitekti dodali
nujne komunikacije in sanitarije, približala tisti, ki je bila dogovorjena koncem leta 2001,
kar dokazuje, da je bilo na rtovanje z vsemi predhodnimi revizijami skrajno racionalno in
so revizije dosegle spodnjo mejo, kjer racionalizacije enostavno niso ve mogo e, e
želimo še naprej izvajati dejavnost, ki jo izvajamo danes.
Veliko posami nih pripomb ostaja brez ustreznega odgovora, ki ga posamezni uporabniki
še pri akujejo, saj se ne morejo strinjati s pavšalnimi ugotovitvami, da nekega prostora za
dejavnost, ki že te e, v novi PK ne bo.
Skupno pa bi morali poiskati odgovore na naslednja vprašanja:
•
•
•
•

•

v kolikšni meri naj imajo starši pravico sobivanja ob hudo bolnem otroku ( brez in
z dopla ilom oziroma samopla niško);
ali bodo v intenzivni terapiji otroci in mladostniki od 0 do 18 oz.19 let ali ne;
ali bodo v KO za otroško kirurgijo vsi otroci in mladostniki do 18 oz.19 let ;
ali so ambulantni trakt s sprejemnimi ambulantami in funkcionalna diagnostika
dovolj zmogljivi in ustrezno oblikovani, da bo obravnava primerna in boljša kot
danes;
kako bo uresni en koncept unitaristi ne pediatrije.

OSTALE AKTIVNOSTI USTANOVE
Dne 31. januarja 2002 se je na 60. redni seji sestala uprava Ustanove Sklada za izgradnjo
nove Pediatri ne klinike v Ljubljani in obravnavala poro ilo o delu Ustanove v letu 2001
in program dela za leto 2002.
Sprejet je bil sklep, da se glede na dejstvo, da je bilo v decembru 2001 pridobljeno
gradbeno dovoljenje za izgradnjo nove Pediatri ne klinike v Ljubljani, opravi revizija
celotnega dosedanjega poslovanja Ustanove.
Predsednica Ustanove Sklada za izgradnjo nove Pediatri ne klinike v Ljubljani gospa
Biserka Marolt Meden je glede na pisanje v nekaterih medijih, ki so nakazovali možnost
negospodarnega poslovanja Ustanove, predlagala, da se revizija opravi tudi v smeri

pregleda vseh sklenjenih depozitnih pogodb, vklju no s pogodbo z družbo Konta d.o.o. in
predlog je bil sprejet.
Uprava je tudi izklju ila lana uprave g.Sre a Kirna, ni pa sprejela ponujenega odstopa
predsednice uprave B.M.Meden.
Rezultati revizije so pokazali, da je bilo z izjemo enega depozita, ki ne predstavlja
oškodovanja sredstev ustanove, v celotnem pregledanem obdobju od leta 1994 do leta
2001 upravljanje s sredstvi Ustanove v skladu z zunanjimi in notranjimi akti, predpisi in
sklepi, ki opredeljujejo in urejajo podro je finan nega poslovanja ustanove. Revizijsko
poro ilo je na vpogled na doma i stranmi ustanove.
V februarju 2002 nas je minister za zdravje obvestil, da moramo spremeniti ime, kajti
besedo sklad v imenu lahko uporabljajo le pravne osebe, ki so ustanovljene v skladu z
zakonom o javnih skladih. Zato je morala Ustanova Sklad za izgradnjo nove
Pediatri ne klinike v Ljubljani uskladiti svoje ime in uprava je na 62. seji 26. februarja
2002 sprejela sklep, da se ime spremeni v Ustanovo za novo Pediatri no kliniko v
Ljubljani.
Petega marca 2002 smo zato povabili ustanovitelje BTC,d.d., DZS,d.d., Gradbeno
podjetje Grosuplje,d.d. in Klini ni center v Ljubljani, da podpišejo dodatek k pogodbi o
ustanovitvi Ustanove Sklada za izgradnjo nove Pediatri ne klinike v Ljubljani.
Ustanovitelje smo tudi seznanili z revizijskim poro ilom o poslovanju Sklada od
ustanovitve l.1994 do konca leta 2001.
Minister za zdravje je zahteval, da ustanova naro i tudi reviziji zaklju nih ra unov za leti
2000 in 2001 in obe reviziji sta pokazali, da ra unovodski izkazi resni no in pošteno
izkazujejo finan ni položaj ustanove in so v skladu s SRS 36 in z Zakonom o
ra unovodstvu (reviziji sta na vpogled na doma i strani na internetu).
Uprava je na 67. seji dne 4. aprila 2002 sprejela tudi spremembe statuta.
Po dogovoru z ministrom za zdravje smo statut spremenili tako, da je lan uprave in
nadzornega sveta tudi predstavnik Ministrstva za zdravje.
Ministrstvo je imenovalo za lanico uprave ga.Darjo Hrast, ki je bila lanica od junija do
novembra 2002, ko je prosila za zamenjavo, saj ni imela dovolj informacij o poteku
priprav na gradnjo in jo je nadomestil g.Dušan Blaganje.
G.Igorja Bav arja, ki je prevzel novo delovno dolžnost izven Ljubljane je kot
predstavnika donatorja – Liberalne demokracije Slovenije - zamenjal g.Roman Jaki .
Upravo je v novembru okrepil javni delavec g.Miha Kova .
V nadzorni svet je MZ ( po posredovanju varuha lovekovih pravic v novembru)
imenovalo g.Igorja Veluš ka, uprava pa je že v juniju predlagala ga.Miro Babi in

g.Rajka Kendo. Nadzorni svet se je konstituiral 28. novembra 2002 in se sestal še na eni
seji 18. decembra 2002.
Veliko delaje bilo v zvezi z ukinitvijo ŽR na Agenciji za pla ilni promet, saj nam je
Ministrstvo za finance onemogo alo odprtje transakcijskega ra una, ker so nas uvrstili
med pravne osebe, ki so financirane iz prora una in zato ne moremo imeti
transakcijskega ra una. Potrebno je bilo kar nekaj dopisov in telefonskih prepri evanj, da
nam je kon no uspelo odpreti TRR pri ABANKI d.d., kot smo se dogovorili na seji
uprave.
Da bi poenostavili poslovanje, smo glede na poslovanje v zadnjih letih ugotovili, da bi
bilo smotrno, da zaprosimo za izbris iz registra zavezancev za DDV in tudi za to je bilo
potrebnih kar nekaj potrdil, dopisov in izpolnjenih obrazcev. Od aprila 2002 Ustanova ni
ve zavezanec za DDV.
Uprava je na 61. seji dne 14. 02. 2002 sprejela sklep, da stanovanje v Trnovskem pristanu
12, ki je bilo v soglasju z MZ kupljeno za g.Plemenitaša, ki je tudi pisno soglašal, da se
bo vanj preselil, podari Vladi RS izrecno za preselitev g.Plemenitaša. Pripravili smo tudi
pogodbo o brezpla nem prenosu na Vlado za stanovanje na Japljevi 21. V za etku
oktobra je Vlada podpisala pogodbo o brezpla nem prenosu stanovanja v Trnovskem
pristanu na Vlado RS; pogodbe za stanovanje na Japljevi 21 še ni podpisala.
Na 61. seji smo tudi sprejeli sklep o prodaji nepremi nine na Ižanski 141 in za to
pooblastili agencijo Interdom. Nepremi nina je bila po posredovanju odvetnice
Kav i eve prodana podjetju LUCIJA d.o.o. po sklepu 69. koresponden ne seje uprave (
od 24. do 29. maja 2002).
Po sklepu MZ je Ustanova pla ala odškodnino g.Zagorcu, da je zapustil frizerski salon na
Bohori evi ul. in je Klini ni center po pooblastilu MZ poiskal izvajalca za rušenje hiš
Bohori eva 18 , 20 in 22.
Ker se jeseni gradnja še ni za ela, smo septembra sprejeli sklep, da za podporo zaprosimo
predsedniške kandidate, kar je bilo storjeno v oktobru.
Odzvali so se le trije ( eden z obiskom, drugi pisno in tretji posredno) in podprli
prizadevanja za imprejšnjo izgradnjo nove Pediatri ne klinike.
AKCIJA PODPORE IZGRADNJI NOVE PEDIATRI NE KLINIKE PO
ELEKTRONSKI POŠTI
V podporo za etku gradnje nove Pediatri ne klinike v Ljubljani je prek elektronske pošte
stekla posebna akcija ( sklep o pripravi – na pobudo lanice ga.Mete Stvarnik - in izvedbi
akcije je sprejel sekretariat uprave na seji dne 23. julija 2002). lani uprave Ustanove za
novo pediatri no kliniko so namre na naslove prijateljev in somišljenikov razposlali
protestno pismo zaradi nerazumljivega zavla evanja z za etkom gradnje nove pediatri ne
klinike. Pripisali pa so tudi prošnjo prejemnikom, naj pismo, e se z njegovo vsebino

strinjajo, pošljejo naprej svojim prijateljem in somišljenikom ter na naslova ministra za
zdravje in predsednika vlade.
Na ta na in naj bi odgovorne v državi seznanili s svojim protestom, »ker država iš e
vedno nove izgovore, naro a revizije revizij in tako zavla uje z za etkom izgradnje nove
pediatri ne klinike v Ljubljani, eprav so razmere v stari kliniki najslabše v Sloveniji in
dale pod še sprejemljivimi standardi«.
Prav tako je v pismo izražen protest, ker država ne spoštuje in ne izvaja zakonov, ki jih
sama sprejema. V obrazložitev tej trditvi pa je navedeno, da je bil Zakon o zagotovitvi
sredstev za izgradnjo nove pediatri ne klinike v Ljubljani sprejet leta 1996. Veljati je
nehal decembra 2001, ko bi morala biti nova pediatri na klinika že zgrajena. Decembra
2001 je država sprejela nov zakon, ki vklju uje tudi dinamiko izgradnje, a ga ne
uresni uje.
Pismo obenem vklju uje zahtevo, da vlada in Ministrstvo za zdravje takoj pospešita vse
postopke in zagotovita, da se bo gradnja za ela in kon ala tako, kot predpisuje decembra
2001 sprejeti zakon. Otrokom in mladostnikom pa naj se zagotovi možnost sobivanje z
enim od staršev in tako spoštovanje pravice otrok v bolnišnici ter humanizacija
bolnišni nega zdravljenja.
Ustanova za novo pediatri no kliniko v Ljubljani je prejela ve kot 3.500 sporo il po
elektronski pošti, ki so jih državljanke in državljani poslali ministru za zdravje in
predsedniku Vlade in nekateri v vednost Ustanovi, tako, da je sporo il, ki sta jih prejela
minister in predsednik Vlade, zagotovo še ve . Kar nekaj državljank in državljanov pa je
poslalo svojo podporo našemu pismu tudi po pošti in po faksu na naslov Ustanove.
Ve ina je izrazila samo strinjanje s pismom Ustanove, veliko pa jih je pripisalo tudi svoje
misli in izkušnje, ki so objavljene tudi na doma i strani ustanove pod »Aktualno«.

Zbiranje sredstev
GOLF TURNIR SLOVENSKE NARODNE PODPORNE JEDNOTE
Junija 2002 je v organizaciji Slovenske narodne podporne jednote v Pittsburgu,
Pensilvanija, ZDA potekal že sedmi dobrodelni golf turnir na golf igriš u gospoda
Francisa Magistra DEER RUN. Gospod Magister je skupaj z g. Josephom Cvetashem
gonilna sila te humanitarne prireditve, ki združuje izseljence in njihove potomce v daljni
Ameriki.
Gospod Magister nas je obvestil, da je bilo zbranih približno 25.000 dolarjev. SNPJ nas
je decembra obvestila, da naj v kratkem pri akujemo nakazilo.
Zaradi izjemne požrtvovalnosti in osebne angažiranosti je uprava Ustanove za novo
pediatri no kliniko v Ljubljani na 75. seji 28. novembra 2002 sprejela sklep, da gospoda

Francisa Magistra predlaga za državno odlikovanje. Predlog smo posredovali ustrezni
komisiji pri predsedniku države.
POGODBA S PODJETJEM EMMA d.o.o.
Podjetje EMMA d.o.o. je tudi v letu 2002 predlagalo podpis pogodbe, da del dobi ka od
prodaje boži nih in novoletnih voš ilnic namenijo za izgradnjo nove pediatri ne klinike.
Njihov prispevek v letu 2002 je znašal 1.512.178,00 tolarjev in tako so z vsemi
dosedanjimi prispevki v treh letih postali eden od glavnih donatorjev v akciji za novo
Pediatri no kliniko v Ljubljani.

SODELOVANJE Z MA KOM MURIJEM
Na pobudo gospe Dade Gobec in podjetja BID d.o.o. smo z Mladinsko knjigo sklenili
pogodbo, v skladu s katero je Mladinska knjiga že nakazala pol milijona tolarjev za novo
Pediatri no kliniko. Mladinska knjiga se je odlo ila prispevati delež od prodaje izdelkov
z blagovno znamko ma ek Muri pod geslom Pravi prijatelj vedno rad pomaga!

DRAŽBA MEDVEDKOV V ASNIKU FINANCE
Nogometna zveza Slovenije in podjetje Hribar&otroci sta junija 2002 ob svetovnem
nogometnem prvenstvu podarila Ustanovi za novo pediatri no kliniko v Ljubljani deset
plišastih medvedkov, ki nosijo dres slovenske nogometne reprezentance s številko deset,
zato jih je prijazno podpisal Zlatko Zahovi . Ker so donatorji predlagali, da medvedke
prodamo na dražbi in izkupi ek namenimo izgradnji nove Pediatri ne klinike, smo se v
novembru dogovorili s asnikom FINANCE za skupno akcijo. Medvedki so bili
postavljeni na ogled na internetni strani asnika Finance www.finance-on.net. Izklicna
cena je bila 50.000 tolarjev. Prodali smo tri medvedke za skupaj 356.000,00 tolarjev.
Finance so se tudi odlo ile, da del prihodka od oglasov namenjenih novoletnim voš ilom
namenijo za izgradnjo nove Pediatri ne klinike. Na ta na in so zbrali 1.300.000,00
tolarjev.
Na skupni prireditvi asnika Finance in Ustanove za novo pediatri no kliniko v Ljubljani
v januarju 2003, smo opravili slavnostno primopredajo medvedkov in se zahvalili asniku
Finance za prispevek.
NAMESTO NOVOLETNIH VOŠ ILNIC, POSLOVNIH DARIL IN POGOSTITEV
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.
Donatorji so objavljeni na doma i strani ustanove, s asnikom Finance pa smo se
dogovorili, da so nam brezpla no odstopili oglasni prostor in 31. decembra 2002 smo v
asniku Finance objavili zahvalo vsem, ki so donirali v Ustanovo in za opremo stare
Pediatri ne klinike.

NAMESTO CVETJA NA GROBOVE UMRLIH
Še vedno se jih veliko odlo i, da 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 Ustanove na internetu.
ZAPUŠ INA POKOJNE GOSPE BOGOMILE LASI
Ustanova je bila obveš ena, da je gospa Bogomila Lasi zapustila del premoženja za
izgradnjo nove Pediatri ne klinike. Zapuš inska obravnava še ni zaklju ena. Zastopa nas
odvetnica Marjana Kav i eva. Opravljen je bil popis premoženja in v letu 2003 bo
donacija realizirana in takrat bo znan to en znesek, ki ga je pokojna gospa Bogomila
Lasi namenila za novo pediatri no kliniko.
AVKCIJA SLIK DONACIJE LDS
Že od leta 1998 na doma i strani Ustanove poteka avkcija slik, ki jih je podarila
Liberalna demokracija Slovenije. Ve ino slik – olje na platnu – smo že prodali na
dražbah v zadnjih letih; ostale so ve inoma grafike, za katere ni ve jega zanimanja.
Številnim galerijam smo poslali prošnjo, da nam pomagajo pri prodaji oziroma
organizaciji avkcij, a kljub obljubam ene izmed galerij, do realizacije ni prišlo. Prodaja
preostalih slik oziroma grafik ostaja naloga za prihodnja leta.

ZAKLJU NA PRIREDITEV V KLINI NEM CENTRU
Decembra se Uprava ustanove za novo pediatri no kliniko v Ljubljani tradicionalno
simboli no zahvali vsem donatorjem, ki so v teko em letu prispevali za novo Pediatri no
kliniko in še posebej glavnim in velikim donatorjem. Letos so postali glavni donatorji
(prispevajo ve kot 3 milijone tolarjev) AGENCIJA IMELDA d.o.o., EMMA d.o.o.,
SEAM d.o.o. in ponovno SLOVENSKA NARODNA PODPORNA JEDNOTA, ki tako
postaja najve ji donator v akciji, ki traja že od decembra 1994. Veliki donatorji so
postali (prispevajo ve kot pol milijona tolarjev): ponovno ASTEC d.o.o., GRADBENO
PODJETJE GROSUPLJE d.d., KUCHAR Marija, LUKEM d.o.o., MLADINSKA
KNJIGA ZALOŽBA d.d. in SLOVENSKA INVESTICIJSKA BANKA d.d.
Zahvale pa so prejeli Uroš Deu, Vojko Kercan, MOTOMEDIA, Dragica Papež, Robert
Peri , PRO PLUS ( POP TV in KANAL A), Sašo Urukalo in TV PIKA.
Zahvale je 18. decembra 2002 izro il generalni direktor Klini nega centra v Ljubljani
prof.dr.Primož Rode, dr.med, sicer aktiven lan Ustanove za novo pediatri no kliniko v
Ljubljani od ustanovitve leta 1994 dalje skupaj s predsednico uprave ga.Biserko Marolt
Meden.
Skromne slovesnosti se je ob lanicah in lanih uprave Ustanove za novo pediatri no
kliniko v Ljubljani ter vodstvu Klini nega centra udeležil tudi astni pokrovitelj akcije za
izgradnjo nove Pediatri ne klinike v Ljubljani predsednik Republike Slovenije gospod

Milan Ku an, ki se mu je uprava zahvalila za pomo v akciji vse od za etka akcije leta
1994.

Informiranje in stiki z javnostmi
Sklicali smo novinarski konferenci ob dnevu odprtih vrat Pediatri ne klinike junija 2002
skupaj z Ministrstvom za zdravje ter ob obisku ma ka Murija in donaciji Mladinske
knjige v Pediatri ni kliniki. Novinarje in novinarke smo povabili tudi na zaklju no
prireditev v decembru ob podelitvi zahval velikim in glavnim donatorjem.
Javnost smo redno obveš ali tudi z izjavami za javnost.
S pomo jo prostovoljca Roberta Peri a smo se trudili, da je bila naša doma a stran na
internetu aktualna in smo objavljali vse relevantne informacije.
PRISTOP nam še vedno brezpla no pripravlja pregled objav v medijih in skorajda ne
mine teden, da se Pediatri na klinika tudi v povezavi z novogradnjo ne bi pojavila v
medijih.
V sodelovanju z Agencijo Imelda smo v decembru pripravili nove oglase za medije in
medije zaprosili za objave.
Posebni oglasi v zvezi z objavo novoletnih voš il pa so bili objavljeni v asniku
FINANCE in so jih tudi pripravili v Agenciji Imelda.

PREGLED PRIHODKOV IN ODHODKOV 1.1.2002
DO 30.11.2002
PRIHODKI
prihodki od donacij /

15.331.091,69

/spisek objavjen na internetu/
-prihodki od najemnin

175.088,45

/najemnine nakazuje SPL/
-prihodki od najemnin/ Plemenitaš Leban/

142.100,00

-prevrednotovalni poslovni prihodki

4.081.935,40

/razlika pri prodaji hiše na Ižanski/
-prihodki od obresti

4.002.992,38

SKUPAJ

23.733.207,92

ODHODKI:
-stroški storitev
stroški revizij

3.705.481,85
2.761.704,00

str.ra unovodstva

681.292,00

str.elek.,plin,voda

24.530,98

ban ne storitve

44.218,30

str.uprav.stan.
str.dr.storitev

184.036,99
9.699,58

-amortizacija

501.235,40

-drugi stroški

176.638,96

up.stavb. zem.

14.653,00

pop.prih.v pret.letih

161.985,996

Odpisi nepla anih ra unov
/Delo, Zorko Kenda, Financ dilar, Tehna, Lesnina, Slo.novice/

293.460,89

SKUPAJ ODHODKI

4.676.817,10

Ra unovodsko poro ilo za ZR 2002
Bilanca stanja
1. V primerjavi z letom 2001 se je vrednost opredmetenih osnovnih sredstev v gradnji
znižala za 135.802 tiso sit. V prilogi je specifikacija po posameznih vlaganjih in
razknjiževanjih v letu. V skladu z zapisnikom revizije predstavlja najve je zniževanje
razknjižba stanovanj, ki so se s 1.1.2002 vknjižile na poseben konto zgradb.
2. Konto zgradb v BS predstavlja sedanjo vrednost stanovanja na Japljevi 21, ki je na
31.12. 2002 še v knjigah Ustanove. Nepremi nina na Ižanski 141 je bila prodana
podjetju Lucija d.o.o.. Stanovanje Trnovski pristan 12 in hiša na Bohori evi 28 sta
bila v letih 2000 in 2001 brezpla no prenešena na Vlado RS.
3. Dolgoro ne finan ne naložbe so 78.307 tiso sit, to sta depozita vezana pri A banki v znesku 66.011 tiso sit ter N LB 12.295 tiso sit.
4. Kratkoro ne poslovne terjatve so terjatve do kupca stanovanja - podjetja Lucija
d.o.o.. Odprta terjatev 24.866 tiso sit bo poravnana v l. 2003.
5. Na TRR je bilo na koncu leta 837 tiso sit salda.
6. Ustanovitveni vložek je enak l. 2001.
7. S sklepom uprave je bil presežek odhodkov po ZR 2002 pokrit s presežkom
prihodkov iz preteklih let, zato se le ta postavka zniža za 73.195 tiso sit.
8. Kratkoro ne obveznosti do dobaviteljev 47 tiso sit predstavljata 2 prejeta ra una
dobaviteljev v decembru, ki bosta pla ana januarja 2003.
9. Druge kratkoro ne obveznosti - 321 tiso sit pa je neizpla ana pogodba o delu ( za
ra unovodska dela) za meseca november in december 2002 in prejeta najemnina
Plemenitaš in Leban, ki se v letu 2003 prenakaže Vladi.
Podatki iz izkaza prihodkov in odhodkov
1. Prihodki iz redne dejavnosti 23.805 tiso sit so prihodki donacij v skupnem znesku
19.548 tiso sit (posamezne donacije so objavljene na internetu), prihodki od

najemnin stanovanj 175 tiso sit, ter prevrednotovalni poslovni prihodki 4.082 tiso
sit (to so prihodki ustvarjeni ob prodaji stanovanja podjetju Lucija d.o.o.).
2.

Finan ni prihodki 8.246 tiso sit so prihodki od obresti vezanih depozitov ter a-vista
na TRR.

3. Stroški storitev so raz lenjeni v prilogi po posameznih storitvah. Najve ji strošek
predstavljajo ra uni revizorske hiše.
4. Amortizacija 5.283 tiso sit se nanaša na amortizacijo stanovanj, obra unano v
višini 5 % za obdobje od 1.1.2002 do odprodaje oz . brezpla ne podelitve.
5. Med odhodki so najve ja postavka prevrednotovalni poslovni odhodki 94.486 tiso
sit .V skladu z zakonodajo, se neodpisana vrednost stanovanj, podarjenih Vladi po
predhodnih navedbah , razknjižijo na navedenem kontu odhodkov v znesku 94.192
tiso sit. Na isti konto so poknjiženi tudi odpisi ( sklep uprave) nepla anih ra unov
iz preteklih let v skupnem znesku 294 tiso sit.
6. Med ostalimi stroški 1.558 tiso sit je najve ji strošek preknjižba napa no knjižene
vrnjene are ga.Adele Bakar 1.381 tiso sit, v skladu z navodili revizijske hiše.
Celotni odhodki znašajo skupaj 105.246 tiso sit . Prihodki v višini 32.051 tiso sit so
bili prenizki za pokritje odhodkov, zato izkazuje v ZR 2002 presežek odhodkov v
znesku 73.195 tiso sit.
Enako kot je presežek odhodkov prikazan v ra unovodskih podatkih oz. izkazih, enako
tudi dav na bilanca izkazuje negativen rezultat, zato se davek iz dobi ka v l. 2002 glede
ne negativno stanje, ne obra unava oz. ne pla uje.
V letu 2002 se ni opravljalo prevrednotenje osnovnih sredstev in kapitala, v skladu z
zakonodajo ( te aj EUR v l. 2002 ni ve ji od 5,5 % ).

Marija Ga nik l.r.

