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Uprava Ustanove za novo pediatri�no kliniko v Ljubljani se je v letu 2003 sestala na 10 
rednih sejah in  eni izredni seji; odlo�ala pa je tudi na treh koresponden�nih sejah. 
Sklicala je 3 novinarske konference in javnost obveš�ala s 15 sporo�ili za javnost, ki jih 
je razposlala vsem medijem v Sloveniji. 

Priprave na gradnjo 
Ustanova se je seznanila z ugotovitvami avstralskega revizorja in postavila nekaj 
vprašanj, na katera je dobila odgovore s strani Ministrstva za zdravje.  Na 77. seji uprave 
so �lanice in �lani uprave  ponovno zahtevali, da se v na�rtih za novo pediatri�no kliniko 
upošteva sobivanje staršev in otrok ter, da bodo zagotovljeni najboljši možni standardi ob 
upoštevanju specifi�nosti hospitalizacije otrok in mladostnikov. 

Sprejet je bil sklep, da bi morali po zaklju�ku dela komisije pri Ministrstvu za zdravje 
 predstaviti revidiran projekt nove pediatri�ne klinike stroki in uporabnikom ( javnosti), 
kar je bilo realizirano. 

Na 79. seji (po predstavitvi revidiranega projekta NPK) so bila na zahtevo uprave 
ponovno dana zagotovila, da je bolnišnica na�rtovana tako, da bodo možne širitve 
oziroma nadzidave.  

Uprava je taka zagotovila želela, ker bi bile na�rtovane kapacitete bolnišnice premajhne, 
�e bi se sedanji trendi upadanja natalitete in migracij obrnili.  Uprava je namre� 
ugotavljala, da so bolniške sobe majhne ( 2 bolniški postelji na cca 16 m2), zato je 
posebej poudarila, da je treba zagotoviti možnost dodatnega zasilnega ležiš�a za enega od 
staršev vsakemu otroku oziroma mladostniku ne glede na starost. Možnost sobivanja pa 
naj bi imele vse doje�e matere. 

Ministrstvo za zdravje je marca 2003 sprejelo poro�ilo Komisije za oblikovanje 
medicinsko-funkcionalnega programa NPK. Potrebna so še nadaljnja usklajevanja 
nemedicinskih dejavnosti NPK z dejavnostmi Klini�nega centra in predvsem ustrezne 
logisti�ne rešitve, kar je naloga uporabnika in investitorja. 

Ministrstvo za zdravje je spomladi  objavilo javni razpis za izkop in zaš�ito gradbene 
jame. Izbran je bil izvajalec GRADIS, ki bi po pogodbi moral kon�ati dela do konca leta 
2003. 



Ker se je zavlekla selitev Klini�nega inštituta za medicino dela prometa in športa 
(KIDMPŠ) v prostore na Poljanski nasip in ker do decembra ni bil dosežen sporazum z 
najemnikoma v stavbi Bohori�eva 26, dela niso tekla po na�rtih. 

KIDMPŠ se je izselil v novembru in kmalu zatem je bila porušena zgradba Korytkova 7. 

Poleti so se na Ministrstvu za zdravje odlo�ali o tem, ali bi uvedli sistem javno-zasebnega 
družbeništva pri izgradnji nove pediatri�ne klinike v Ljubljani. Tudi zato je bil za poletje 
napovedani javni razpis za gradbena in obrtniška dela za novo pediatri�no kliniko 
objavljen šele 5. decembra 2003. 

Ustanova za novo pediatri�no kliniko v Ljubljani je želela  odgovore na vprašanja, ki so 
se porajali v zvezi z razmišljanjem Ministrstva za zdravje o javno-zasebnem 
družbeništvu. 

Poslansko vprašanje na to temo je zastavil �lan uprave in poslanec Roman Jaki�.  

Ker gre v slovenskih razmerah za nepreverjen in nepreizkušen na�in upravljanja (oziroma 
izgradnje) javne  bolnišnice, ki je za povrh še del univerzitetnega raziskovalnega in 
izobraževalnega sistema, smo se upravi�eno bali, da bi odlo�itev za javno-zasebno 
družbeništvo   povzro�ila še dodatne zamude pri gradnji. Poleg tega se tudi v Evropski 
uniji praviloma privatno sovlaganje ne uporablja v univerzitetnih bolnišnicah. 

Ministrstvo se po zastavitvi poslanskega vprašanja in objavah v medijih ni odlo�ilo za  
uvajanje modela javno-zasebnega družbeništva v primeru pediatri�ne klinike in objavljen 
je bil javni razpis za gradbena in obrtniška dela. 

Na lokaciji nove Pediatri�ne klinike ostaja neporušena zgradba Bohori�eva 26, ki jo je 
Ustanova odkupila od lastnikov in jo zaradi pridobitve gradbenega dovoljenja s strani 
investitorja podarila Vladi Republike Slovenije. Kljub temu, da sta si najemnika, ki sta 
bivala v zgradbi Bohori�eva 26, izbrala nadomestni najemni stanovanji in podpisala 
izjavi, da se bosta v ti stanovanji preselila, sta z izselitvijo zavla�evala nekaj let.  

Vložila sta tudi razli�ne tožbe (tudi tožbo za takojšnjo prekinitev del pri izkopu gradbene 
jame) in naša pravnica ga.Marjana Kav�i� je pomagala javni pravobranilki pri 
pridobivanju dokumentov in informiranju sodiš�a v zvezi s tem primerom. V novembru 
je bila dosežena poravnava med MZ in najemnikoma  in najemnika sta se zavezala, da se 
bosta do 1. februarja 2004 preselila v izbrani stanovanji, ki jima jih je Ministrstvo za 
zdravje dodatno uredilo v skladu z njunimi zahtevami. Ker sta najemnika  javno veliko  
nastopala, smo kot Ustanova morali ve�krat javno pojasnjevati, da so bili vsi postopki v 
zvezi z iskanjem oziroma zagotavljanjem nadomestnih stanovanj zanju korektni in 
izpeljani v njuno dobro. Minuli teden smo z zadovoljstvom ugotovili, da sta se dokon�no 
izselila.  

Zapletlo pa se je tudi zaradi nerazumljivega ravnanja države do najemnikov ( ki so 
stanovali na lokaciji za NPK), ki so se že leta 2000 preselili v nadomestna najemna 



stanovanja, ki so last države. Žal namre� država ni bila sposobna pravo�asno urediti 
podpisa najemnih pogodb, ki jih je pripravila odvetnica Ustanove in jih posredovala na 
MZ že leta 2000. Ko je država leta 2003 za�ela urejati podpise najemnih pogodb, je 
prišlo do nesporazumov, saj se niso upoštevali dogovori sprejeti na MZ oziroma ustrezni 
vladni službi ob nakupih najemnih stanovanj oziroma selitvi v letu 2000.   

Tudi zaradi zahtev po ustreznih dokumentih s strani Ministrstva za zdravje v zvezi z deli, 
ki jih je Sklad oziroma Ustanova naredila oziroma uredila po pooblastilu Ministrstva za 
zdravstvo v postopkih pridobivanja zemljiš�, odkupov nepremi�nin in zagotavljanja 
nadomestnih stanovanj ( od leta 1996 dalje), smo s pomo�jo dveh študentk uredili arhiv v 
zvezi s temi postopki. 

Po zapletih v zvezi s pla�ilom kupnine (ve�kratne prošnje za odloge) za nepremi�nino na 
Ižanski 141 ( pogodba je bila podpisana že v letu 2002 )  je bilo  dokon�no pla�ilo z 
vsemi zamudnimi obrestmi izvršeno v novembru 2003.   

Na predlog MZ je bil v KIKKB pripravljen  prvi predlog  programa laboratorijske 
dejavnosti v stavbi Zavoda za varstvo pri delu ( v tej stavbi se združi celotna 
laboratorijska dejavnost Klini�nega centra), ki se je jeseni preselil na novo lokacijo.   

Za laboratorijsko dejavnost Pediatri�ne klinike je bilo predvideno premalo prostora in 
tudi namestitev ni bila najbolj sprejemljiva za uporabnike v Pediatri�ni kliniki.  

Pri�akujemo, da bodo upoštevani dogovori o umestitvi celotne laboratorijske dejavnosti v 
stavbi ZVD-ja, kot je bilo dogovorjeno, ko se je celoten program �rtal iz  stavbe nove 
pediatri�ne klinike v Ljubljani. 

Ustanova ima v lasti stanovanje na Japljevi 21, v katerem prebiva najemnica, ki se je tja 
preselila z Bohori�eve ulice. Zaradi dotrajanosti  je bilo treba urediti sistem centralnega 
ogrevanja, kar je bilo v zadovoljstvo najemnice narejeno v letu 2003 ( ureditev ogrevanja 
s pomo�jo zemeljskega plina). 

OSTALE AKTIVNOSTI USTANOVE 
V januarju 2003 je uprava sprejela  spremenjen statut in ker Ministrstvo za zdravje  tri 
mesece ni sporo�ilo pripomb, smo aprila sprejeli ugotovitveni sklep, da je nov statut 
veljaven.   

Predsednica uprave je pripravila spremembe statuta po vzoru statuta Združenja 
slovenskih ustanov ob upoštevanju Zakona o ustanovah, kajti ugotovili smo, da so bile 
nekatere pristojnosti tako uprave kot tudi nadzornega sveta zapisane po vzoru 
gospodarskih družb, kar Ustanova kot del civilne družbe, v kateri so aktivni prostovoljci, 
vsekakor ni. Zato bi ob neupoštevanju teh dolo�b, ki jih ne moremo upoštevati, kršili 
pravila. Tudi glede udeležbe na sejah smo bili morda pri pripravi statuta preostri in 
dolo�b o udeležbi na sejah ne bi mogli upoštevati.  



�eprav so rezultati revizije poslovanja ( ki je bila narejena leta 2002)  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, je bila Predsednica Ustanove Sklada za izgradnjo nove 
Pediatri�ne klinike v Ljubljani gospa Biserka Marolt Meden v letu 2003 kazensko 
ovadena. Julija 2003 je državna tožilka na novinarski konferenci povedala, da je proti njej 
vložen obtožni predlog. 

Ker so revizije pokazale, da omenjeni depozit ni povzro�il gospodarske škode, je julija 
uprava Ustanove predsednici z izjavo za javnost ponovno izkazala zaupanje. Predsednica 
uprave je jeseni zaprosila vse ustrezne ustanove za prednostno obravnavo obtožnega 
predlog, a obravnava v letu 2003 ni bila razpisana. 

Uprava je ugotavljala, da je bilo delo Ustanove zaradi kontinuiranega pojavljanja 
neresni�nih navedb v medijih in stalnega zbujanja dvomov v poštenost dela Ustanove in 
njene predsednice uprave moteno in otežko�eno. Zato je bil sprejet sklep, da bo uprava na 
bolj odmevne neresni�ne navedbe objavljene v medijih sprotno odreagirala. Miha Kova� 
in Biserka Meden sta bila zadolžena za pisanje odgovorov oziroma demantijev. 

  

Zbiranje sredstev   

GOLF TURNIR SLOVENSKE NARODNE PODPORNE JEDNOTE 

Junija 2003 je v organizaciji Slovenske narodne podporne jednote v Pittsburghu, 
Pensilvanija, ZDA potekal že osmi dobrodelni golf turnir na golf igriš�u gospoda 
Francisa Magistra DEER RUN. Gospod Magister je skupaj z g. Josephom Cvetasem 
gonilna sila te  humanitarne prireditve, ki združuje izseljence in njihove potomce v ZDA. 

V decembru 2003 sta bila nakazana izkupi�ka sedmega in osmega dobrodelnega Golf 
turnirja v tolarski protivrednosti 9.641.533,47 tolarja. 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 in ga 
obnovili s predlogom za odlikovanje tudi SNPJ decembra 2003. 

S prispevkom v letu 2003 so naši rojaki postali najve�ji donator v akciji za novo 
pediatri�no kliniko v Ljubljani. 

GLAVNA DONATORKA GOSPA NADA DEKLEVA 
Gospa Nada Dekleva se je rodila junija 1913 v Trstu in umrla marca 1999 v Ljubljani, 
kjer je pred smrtjo tudi prebivala. Bila je u�iteljica.  



Odlo�ila se je, da stanovanja v Ljubljani, Radovljici in Izoli zapusti Ministrstvu za 
šolstvo, z izrecno zahtevo, da  naj jih ministrstvo nameni za bivanje slovenskih študentov 
iz Trsta oziroma Julijske Krajine, ki študirajo v Sloveniji. 

Ustanovi za novo pediatri�no kliniko v Ljubljani pa je zapustila gotovino iz sefa,  
gotovino na deviznih hranilnih knjižicah in teko�em ra�unu ter delnice PID NFD ter PID 
NFD 2.  

Vsa gotovina z obrestmi vred je znašala 20.546.272,00 tolarjev; Ustanova pa je tudi 
lastnik delnic v vrednosti približno 400.000,00 tolarjev. 

Gospa Nada Dekleva se je tako pridružila glavnim donatorjem v akciji za izgradnjo nove 
pediatri�ne klinike v Ljubljani in s svojo zapuš�ino je kot posameznica postala najve�ja 
donatorka. Njeno ime bo tako, kot imena drugih glavnih in velikih donatorjev zapisano 
na marmorni steni v avli nove pediatri�ne klinike v Ljubljani. 

POGODBA S PODJETJEM EMMA d.o.o. 

Podjetje EMMA d.o.o. je tudi v letu 2003 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 2003 je znašal 1.605.300,00 tolarjev  in tako so ponovno postali 
veliki donator za leto 2003;  z vsemi dosedanjimi prispevki v  vseh letih pa so že lani 
postali eden od glavnih donatorjev v akciji za novo Pediatri�no kliniko v Ljubljani. 

 SMEH MALEGA SON�KA – AKCIJA S PODJETJEM LINEAIR 
INTERNATIONAL, d.o.o. 

 Akcija zbiranja sredstev, katere pobudnik in organizator je bilo podjetje Lineair 
International d..o.o. v sodelovanju z Ustanovo za novo pediatri�no kliniko v Ljubljani je 
predstavljalo popolnoma nov na�in zbiranja sredstev v Sloveniji. 

Sredstva za opremo nove pediatri�ne klinike so se zbirala s pomo�jo SMS sporo�il. 
Podjetje Lineair International d.o.o. je akcijo imenovalo Smeh Malega Son�ka ( 
izpeljanka iz za�etnic SMS ). Akcijo so promovirali s pomo�jo plasti�nih kozar�kov, ki 
se jih druga�e uporablja v avtomatih za tople napitke in so bili potiskani z navodili za 
sodelovanje v akciji in s plakati na samopostrežnih aparatih ter z radijsko reklamo.  

Sredstva so lahko prispevali vsi, ki so poslali SMS sporo�ilo po mobilnem telefonu z 
besedo OTROK na številko 2929. Sodelovali so lahko vsi uporabniki GSM operaterjev: 
Mobitel, Debitel in Simobil. Vsem, ki so na ta na�in prispevali, smo se zahvalili tako, da 
so prejeli SMS z lepo mislijo, ki so jih pripravili bolni otroci, ki se zdravijo v Pediatri�ni 
kliniki v sodelovanju z u�iteljicami Bolnišni�ne šole ter znani Slovenci in Slovenke. 
Akcija je imela tudi svojo spletno stran z vsemi navodili in informacijami. 

Akcija se je za�ela 1. aprila in je trajala 3 mesece  do 1. julija   letos. Odziv je bil zelo 
dober. 



Sodelovalo je 29.864 posameznikov s SMS sporo�ili in zbranih je bilo 1.493.200,00 
tolarjev.  

 MOBITEL JE SPET POSTAL VELIKI DONATOR 

 Mobitel je v letu 2003 spet postal veliki donator, ker se je odpovedal stroškom povezanih 
s posredovanjem SMS sporo�il v akciji Smeh malega son�ka in je nakazal Ustanovi 
donacijo v višini ve� kot pol milijona  tolarjev. 

 SODELOVANJE Z MA�KOM MURIJEM 

 Ko se je iztekla pogodba z Mladinsko knjigo, je bila podpisana pogodba  s podjetjem 
BID d.o.o. , ki je bil tudi pobudnik prve pogodbe. Odlo�ili so se, da bodo tudi v bodo�e 
prispevali delež od prodaje izdelkov – obla�il za deklice in de�ke v starostni dobi od 1 do 
16 let -  z blagovno znamko ma�ek Muri  in muca Maca pod geslom Pravi prijatelj 
vedno rad pomaga!  za novo pediatri�no kliniko v  Ljubljani. 

  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. Na dražbi na doma�ih straneh �asnika Finance smo prodali 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, ki so jih izro�ili  v januarju 2003 na 
skupni prireditvi �asnika Finance in Ustanove za novo pediatri�no kliniko v Ljubljani. 

 PRODAJNA RAZSTAVA  SLIK DONACIJE LDS 

 Že od leta 1998 na doma�i strani Ustanove poteka avkcija slik, ki jih je podarila 
Liberalna demokracija Slovenije. V letu 2003  je bilo prodanih 7 slik v skupni vrednosti 
1.100.216,68  tolarjev. 

Skupaj z Mestno ob�ino Ljubljana  smo organizirali prodajno razstavo desetih slik v 
Galeriji Kresija v juniju 2003 in tako opozorili javnost na slike, ki so naprodaj na doma�i 
strani Ustanove na internetu.  Eno od platen je kupilo podjetje BTC d.d. za svojo 
umetniško zbirko.    

 GORENJSKI PODJETJI DONIRALI ZA OTROKE 
 Podjetje ELCI, podjetje za inženiring, proizvodnjo in trgovino elektro naprav in strojev, 
Preddvor d.o.o. in podjetje B&B, strokovna šola za izobraževanje in usposabljanje v 
cestnem prometu, d.o.o., Kranj, sta pobudnika in izvajalca dobrodelne akcije, ki je 
potekala od 1. junija pa do konca novembra. Podjetje ELCI Preddvor d.o.o. je namenilo 
od vsakega prodanega troznaka 120 XL  ( to je znaka, ki opozarja na šolsko pot in 
prispeva k ve�ji pozornosti voznikov in ve�ji varnosti šolarjev) 2.000,00 tolarjev za 



opremo nove pediatri�ne klinike. Podjetje B&B d.o.o. pa je v istem �asovnem razdobju 
za prodane ure usposabljanja za vozniške izpite H kategorije  namenilo 400,00 tolarjev od 
vsake ure za isti namen.  Skupaj sta podjetji donirali 500.000,00 tolarjev in se tako vpisali 
med velike donatorje. 

 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. 

 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. 

 PLA�ILO PRISPEVKA ZARADI ODLOŽENEGA PREGONA  

 Tožilci v Sloveniji se velikokrat odlo�ijo ( v letu 2002 v 1137 primerih) in ravnajo v 
skladu s 161. �lenom Zakona o kazenskem postopku in se odlo�ijo za odložitev 
kazenskega pregona in namesto ovadbe osebi v postopku naložijo  pla�ilo prispevka za 
novo pediatri�no kliniko. 

 Na žalost je evidenca, ki nam je na razpolago iz ban�nih izpiskov preslaba, da bi lahko 
pripravili to�en podatek, koliko sredstev je bilo zbranih na ta na�in. Vsekakor gre za 
ve�je zneske, ki v zadnjih letih skupaj, odkar so se tako odlo�ili tožilci, predstavljajo ve� 
milijonov tolarjev. 

ZAKLJU�NA PRIREDITEV  V MESTNI HIŠI V LJUBLJANI 

Letos je zahvale glavnim in velikim donatorjem podelila županja Mestne ob�ine 
Ljubljana gospa Danica Simši�, ki je tudi aktivna �lanica uprave Ustanove za novo 
pediatri�no kliniko v Ljubljani. 

GLAVNA DONATORJA v letu 2003 sta postala: gospa Nada Dekleva – zapuš�ina in 
ponovno ( že osmi� zapored)  SLOVENSKA NARODNA PODPORNA JEDNOTA ter  
FRANCIS MAGISTER in JOE CVETAS Pittsburgh, Pensilvanija, Združene države 
Amerike, kot najbolj zaslužna za vsakoletno organizacijo dobrodelnega golf turnirja. 
VELIKI DONATORJI v letu 2003, ki so 18. decembra že prejeli zahvale, pa so postali: 
�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.V zadnjih dneh decembra sta se velikim donatorjem 
pridružila še dva: ASTEC d.o.o. in DEMA PLUS d.o.o. 
ASTEC d.o.o. redno prispeva že šest let in se je tako uvrstil med glavne donatorje. 

 Informiranje in stiki z javnostmi 

 Sklicali smo novinarske konference ob za�etku akcije pošiljanja SMS sporo�il, ob javni 
predstavitvi revidiranega projekta NPK in ob predaji donacije podjetij ELCI d.o.o. in 
B&B d.o.o.  Javnost smo  redno obveš�ali z izjavami za javnost ( poslanih je bilo 
petnajst  izjav za javnost). Novinarje in novinarke smo povabili tudi na zaklju�no 
prireditev v decembru ob podelitvi zahval velikim in glavnim donatorjem. 

 V sodelovanju s prostovoljcema oblikovalcema  Ksenijo Konvalinko in Sašem 
Urukalom  smo jeseni  pripravili nove oglase za medije in medije zaprosili za objave. 

 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. 

 Nekateri posamezniki v medijih vztrajno ponavljajo neresnice v zvezi z delom Sklada 
oziroma Ustanove in vzroke oziroma krivdo za zavla�evanje v zvezi z gradnjo nove 
pediatri�ne klinike zvra�ajo na Sklad oziroma Ustanovo oziroma njeno predsednico.  

Da se projekt nove pediatri�ne klinike tako dolgo vle�e ni krivda Ustanove ali 
predsednice njene uprave, ampak se razlogi za to skrivajo v politiki države oziroma 
vlade, ki je glede investicij v zdravstvu imela druge prioritete. Zato ne prevzemamo 
odgovornosti za to, da nova pediatri�na klinika še ne stoji, saj nismo mi tisti, ki bi imeli 
glede tega projekta v rokah finan�ne škarje in platno. Vsekakor pa bomo še naprej 
opozarjali, da bolj kot novo vladno letalo in podobne »potrebne« stvari potrebujemo novo 
pediatri�no kliniko (ki, v oklepaju bodi povedano, staneta približno enako). Še vedno 
bomo tudi proti temu, da bi bila ravno otroška bolnišnica, ki je hkrati univerzitetna 
izobraževalna in raziskovalna ustanova, poskusni zajec, oziroma  model za prvo 
bolnišnico v državi, upravljano v javno-zasebnem partnerstvu. Še vedno bomo zahtevali 
enaka merila in normative za vse (predvsem, ko je govora o racionalizacijah).   

Minister za zdravje, ki je februarja 2002 zahteval reviziji zaklju�nih ra�unov Ustanove za 
novo pediatri�no kliniko v Ljubljani za leto 2000 in 2001,  še do danes ni podal nobene 
izjave v zvezi z revizijami, ko sta reviziji pokazali, da pri poslovanju Ustanove ni bilo 
napak, �eprav je obljubil, da bo na ta na�in zaustavil razne domneve, ki so se za�ele 
razraš�ati in se še razraš�ajo. S tem je minister Ustanovi storil dvojno škodo: morala je 
pla�ati dve reviziji (ki jih ima minister po zakonu pravico naro�iti, pla�ati pa jih mora v 



tem primeru Ustanova), ki nista odkrili nepravilnosti, hkrati pa minister ni storil ni�, da bi 
pomagal ohranjevati ugled Ustanove in ji s tem posredno pomagati pri zbiranju 
prostovoljnih prispevkov. Taka ministrova drža se nam zdi nekorektna tudi zato, ker 
zaradi njegovih zahtev prostovoljci brezpla�no in v svojem prostem �asu vsako leto 
pripravljamo debela poro�ila, od ministrstva pa o svojem delu ne dobimo nobene 
povratne informacije.  

Ljubljana, 3. februar 2004 

Ra�unovodsko   poro�ilo  o poslovanju v  letu  2003 
 Zaklju�ni ra�un Ustanove za novo pediatri�no kliniko v Ljubljani je narejen v skladu z 
Zakonom o  ra�unovodstvu in  slovenskim ra�unovodskim standardom  št. 36, to je 
standard za pravne osebe zasebnega prava. 

Podatki v ZR 2003 so primerljivi s podatki v ZR 2002, medtem ko so se  podatki l.2002 v 
primerjavi z l. 2001 nekoliko razlikovali,  zaradi spremenjene zakonodaje.  

 

BILANCA STANJA 

      Razred O 

1.      Na  podlagi sklepa o dedovanju in obvestila KDD o lastništvu delnic, je bilo v tem 
letu vknjiženo v  razred  O : 1640 delnic NFD 1 in 2170 delnic NFD 2, v skupnem 
znesku 411.616,60 sit.  Delnice so del zapuš�ine po pok. Nadi Dekleva.  

2.      V lasti Ustanove ostaja stanovanje na Japljevi 21,  �igar nabavna vrednost  znaša 
14.924.066,52 sit, ter popravek vrednosti oz. amortizacija 1.378.289,60 sit. V 
teko�em letu je bila v stanovanju vgrajena plinska napeljava, vrednost investicije po 
ra�unih znaša 1.190.786,52 sit, kar je pove�uje vrednost stanovanja.  Ostala 
stanovanja (oziroma nepremi�nine) so bila v preteklih letih  prenesena na lastništvo 
Ministrstva za zdravje, eno pa je bilo prodano. 

3.      Vrednost konta nepremi�nin, ki se pridobivajo, ostaja enaka vrednosti konec leta 
2002, to je v znesku 196.356.360,56 sit. 

Razred 1 

4.      Na kontu terjatev ne izkazujemo salda. Terjatve so bile vse pla�ane, med drugim tudi 
odprta terjatev iz ZR 2002  in  obra�unane zamudne obresti do podjetja Lucija. 

5.      Na transakcijski ra�un je bilo v zadnjih dneh decembra nakazanih  kar nekaj 
nenapovedanih donacij, zato na dan 31.12.2003  konto sredstev izkazuje saldo  
891.267,08 sit. 



6.      Zaradi obveznega zajetja v prihodke leta,  je  na terjatvah do institucij knjižen znesek  
obra�unanih najemnin, zmanjšan za strošek upravljanja podjetja SPL Ljubljana v 
skupni terjatvi 208.469,51 sit,  ter vknjižba dokumenta  Abanke Vipa  d.d.  9.259,14 
sit, to je obra�un  obresti od a-vista sredstev. V za�etku januarja 2004 sta bili obe 
terjatvi poravnani. 

7.      Vezava depozitov v skupni vrednosti 159.797.892,35 sit je  razdeljena na banke: A 
banka Vipa d.d. v višini 91.253.215,69 sit,  NLB d.d.  24.753.053,76 sit in Raiffeisen 
Krekova Banka v višini 43.791.622,90 sit. Doba vezave je v ve�ini pogodb  sklenjena 
za eno leto (dan ve� oziroma dan manj),  �as vezave smo prilagajali namenu 
pridobitve �im boljše obrestne mere. 

Razred 2 

8.      Z namenom zajetja vseh stroškov teko�ega leta, je v znesku 166.690,94 sit  
poknjižena bruto pogodba o delu za nov.in december 2003, ter strošek provizije 
vodenja ra�una A banke. Obveznosti sta poravnani v januarju 2004. 

Razred 9 

9.      Ustanovitveni vložek   29.128.593,75 sit je enak lanskemu .    

10.  Presežek prihodkov nad odhodki  je  vknjižen med ugotovljeni izid poslovanja v 
znesku 58.009.231,44 sit.  Skupni izid poslovanja za vsa leta  tako znaša 
341.925.357,47 sit. 

  

PODATKI  IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

  

Prihodki    

1.      Prihodki od donacij so najve�ji  prihodek v znesku 47.197.072,20 sit.  Najve�ji 
donatorji so predstavljeni v  poslovnem poro�ilu in internetni strani. S prodajo slik 
/donacija LDS/ je bil dosežen prihodek v višini 1.100.216,68 sit, prihodek od 
najemnin za stanovanje na Japljevi 21 pa znaša 263.186,28 sit. 

2.      Skupni prihodki od financiranja  znašajo 13.125.499,82 sit . Ve�ji je prihodek od 
obra�unanih obresti za vezavo prostih sredstev na bankah v višini 8.840.876,79 sit, ter 
prihodek zamudnih obresti 3.857.425,35 sit , kar je bilo obra�unano podjetju Lucija 
za zamude pri pla�ilu obrokov za odkupljeno stanovanje. Prihodki od prevrednotenja 
terjatev v višini 402.352,27 sit so izra�unane te�ajne razlike pri prodaji stanovanja, 
manjši znesek 24.845,41 sit pa so obresti od a - vista sredstev. 



Stroški 

3.      Stroški  materiala 1.028.804,60 sit so stroški pisarniškega materiala v znesku 
963.969,60 sit /ve�ji strošek je izdelava map za glavne in velike donatorje za 
nekajletno porabo/, ter drugi stroški v znesku 64.835,00 sit./registratorji, papir/ 

4.       Stroški storitev znašajo 1.954.272,34 sit. Skupina zajema stroške ra�unovodskih 
storitev, stroške sodnih taks, študentskega servisa,  grafi�nih in tiskarskih storitev,  
strošek upravljanja stanovanj , odvetniške storitve in druge.  Zneskov nisem navajala, 
so pa specificirani v prilogi - bruto bilanci,  po posameznih stroških. 

5.      V višini 5 % nabavne vrednosti stanovanja je obra�unana amortizacija, v znesku 
691.625,60 sit. Amortizacija dodatnih vlaganj v novembru, je obra�unana za  en 
mesec. 

6.      Strošek stavbnega zemjiš�a je bil pla�an v višini 2.041,00 sit. 

Zaklju�ek 

Celotni prihodki znašajo 61.685.974,98 sit in so za 58.009.231,44 sit višji od celotnih 
odhodkov v višini  3.676.743,54 sit.   Presežek prihodkov leta se doknjiži k presežkom iz 
preteklih let in pove�uje konto ugotovljenega poslovnega izida. 

Tudi v l. 2003 se prevrednotenje kapitala ne opravi, ker rast EUR v l. 2002 ni presegla  
stopnje 5,5 % . 

Obrazec Davek iz dobi�ka  se skupno s posebnimi obrazci oddaja v mesecu marcu na 
DURS. V obrazec se vnaša prihodek in strošek pridobitvene dejavnosti, osnova za pla�ilo 
je negativna, zato se davek iz dobi�ka ne pla�uje.  

   

Ljubljana, 3. februar 2004                                                            Marija Ga�nik l.r.    

  

 


