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J
esen je tu... Dnevi so obarvani v 
umetniško zasanjanost matere 
narave, večeri pa se brez slavnost
nega sončnega zahoda prikrade

jo vedno prej in se počasi, z meglicami 
hladu spuščajo v noč…Ko tako lovimo 
zadnje sončne žarke in v svojih vrtovih 
pobiramo pridelke, nemalokrat razmiš
ljamo, kaj vse nam bo še prinesla letoš
nja jesen. Poletje je minilo v znamenju 
političnih pretresov vlade in opozicije. 
Vsekakor shranjeni spomini dogodkov 
vročih dni nas bodo lahko greli še to 
zimo. Če nas niso preveč udarili po že
pu. Lažje bomo prenesli nestrpnost ne
katerih politikov, v boju za premoč in 
svoj prav.
Upam, da ste minule dni poskrbeli tudi 
za redno telesno vadbo. Ta namreč bis
tveno vpliva na odpornost. Zvišuje 
tudi telesno in umsko raven energije, 
zaklad za dobro počutje. Hoja po hribih 
je odlična oblika vadbe, s katero lahko 
poskusi vsakdo. Slovenija je kot nalašč 
za slednjo obliko rekreacije. Lahko pa 
se preskusite tudi v nabiranju gob, s 
katerimi nas je letošnji začetek jeseni 
dobro obdaril.
In  čeprav pregovor pravi, da obleka na
redi človeka, drži tudi, da isto počne hra
na. Zato morate poskrbeti, da bo vaše 
telo oskrbljeno z dovolj veliko količino 
vitaminov, pomemben pa je tudi vnos 
vitaminov skupine B. Te najdete v mesu, 
mleku, pa tudi v polnozrnatih žitih. 
Tu pa se naša prava jesenska pripoved 
šele začne…
Zaradi 60 odstotkov višjih cen pšenice 
na svetovnem trgu so peki, mesarji in 
mlekarji v deželici na sončni strani Alp 
občutno podražili svoje izdelke. 
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Meso po starih cenah dobite v 
glavnem le še v manjših, neod
visnih mesarijah, a tudi tam se 
bo menda v kratkem podražilo. 
Najbrž za nekaj manj, kot se je v 
prodajalnah vodilnih trgovskih 
verig, kjer so cene, odvisno od vr
ste mesa, višje tudi do �0 odstot
kov. Kot ob nedavnih podražit
vah kruha, trgovci tudi tokrat 
pravijo, da so zanje odgovorni 
dobavitelji. Oligopol predeloval
cev torej zdaj vrača udarec oligo
polu trgovcev.
Ljudski glas pa v kar 75 odstot
kih trdi, da je za podražitve kriva 
vlada.
A, po najnovejših podatkih je 
letošnja svetovna setev pšeni
ce in drugih žit največja doslej 
in če ne bo hudih vremenskih 
pojavov, lahko prihodnje leto 
pričakujemo zgodovinsko veli
ko ponudbo žit, kar bo omililo 
pritisk na cene. Zagotovo pa cene hrane 
ne bodo več na tako nizki ravni, kakor so 
bile ob prelomu tisočletij.
Za » kruh in igre« skrbijo te dni tudi kan
didati predsedniških volitev. Strokovnjak, 
diplomat, ljudski godec, provokator, 
mlad nadebudnež…in dve ženski. Kot 
glas vpijočega v puščavi. 
Vsekakor obljubljajo, da nas bodo varova
li vsega hudega, da se ne bodo skrivali in 
umikali, kot sedanji, da bodo moči name
nili za združevanje Slovenčkov in da nam 
bodo priskrbeli lepši jutri. 
Le kako, se vprašam? Z dohodki delavcev 
in kmetov, socialnimi problemi, s stavka
mi sindikatov? Slednji nikakor ne najdejo 
skupnega jezika z vlado in obljubljajo ve

liko »okupacijo« glavnega mesta…Se
veda s svojimi skromnimi zahtevami in 
pričakovanji.
Vedno pogosteje mi ob tem v mislih 
odzvanjajo besede moje profesorice fi
lozofije, da je že Marx dobro vedel, da 
delavec ne more delati lačen…Čemur 
ne gre oporekati.
Kot ne gre oporekati dejstvu, da je na 
naših cestah vedno več mladih žrtev 
prometnih nesreč, da smo vozniki ne
strpni, divjaški in nekulturni. Vzgled sta
rejših mlajšim. Zato leti vedno pogoste
je sedajo vinjeni za volan in pritiskajo 
na plin. Brez razmišljanja in modrosti, 
da je lahko to zanje usodno…
Zatorej – bodimo vzgled – to jesen, v 
vsakdanjem življenju, v skrbi za preži
vetje in v napotkih modrosti! 
Vozimo varno, volimo pa premišljeno!

Tadeja Konečnik
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Poslovanje bolnišnice v 
prvih devetih mesecih 
2007

Poletje se je prevesilo v jesen 
in prihaja čas, ko bomo na os
novi doseženega že planirali 
program dela za naslednje 
leto. Vodilo vodenja, uprav
ljanja in poslovanja so nam 
sprejete smernice razvoja 
bolnišnice, ki smo jih opre
delili v finančnem načrtu za 
leto 2007 in v strateškem po
slovnem načrtu do leta 2012. 
Program dela, dogovorjen z Zavodom za 
zdravstveno zavarovanje, je bil v prvih deve
tih mesecih realiziran v skladu s pričakovanji 
in izpolnjen do plana. V primerjavi z letom 
�006 je bila realizacija presežena na akutni 
bolnišnični obravnavi za 5 % in v speciali
stični ambulantni dejavnosti za 4 %. Porast 
preseganja na leto �006 pomeni realizaci
jo dodatnega programa, pridobljenega v 
letu �006, ki je tako postal redni program 
za leto �007..
Skupno smo v akutni bolnišnični dejavno
sti v prvih devetih mesecih presegli delovni 
program za 1,� %, oziroma je bilo nad pla

DEJAVNOST
OBRAČUNSKA 
ENOTA

Real. 1-
9/2006

Plan
2007

Real. 1-
9/2007

IND 
re07/
pl

IND 
re07/06

HOSPITALNA 
št.pacientov/ SPP 
primerov 14.825 20.494 15.579 76 105

DEJAVNOST
št.doječih 
mater,spremstvo 366 502 380 76 104

 
št. BOD neakutna 
obravnava 5.334 7.259 5.586 77 105

SPEC.AMBULANTNA št.obiskov 145.526 183.150 149.479 82 103

DEJAVNOST število točk 1.473.976 2.056.544 1.525.797 74 104

GINEKOLOŠKI število obiskov 10.634 7.812 10.027 128 94

DISPANZER število količnikov 26.781 18.168 24.931 137 93

DIALIZA število dializ 13.059 17.336 12.549 72 96

nom obravnavanih �09 pacientov.
V specialistično ambulantni dejavnosti je 
bila realizacija točk 1% pod planom, realiza
cija obiskov pa 8% nad planom, kar pomeni, 
da smo tudi specialistično ambulantno de
javnost realizirali v celoti. Dializna delavnost 
je bila v višini �,5% pod planirano. Realiza
cija je nižja, ker smo imeli v tem obdobju 
manjše število pacientov kot v letu �006.
Osnova za finančni načrt za leto 2007 je 
bil finančni načrt iz pogodbe za leto �006. 
Glede na to, da sta bila Splošni dogovor 
in Področni dogovor za bolnišnice za leto 
�007 sprejeta že v aprilu mesecu, so tudi 
dogovori za sklenitev pogodbe z ZZZS po
tekali že pred poletjem. Tudi z letošnjim 
predlogom pogodbe nismo mogli biti za
dovoljni, kajti dejanska cena naših storitev 
v akutni bolnišnični obravnavi še vedno ni 
dosegla povprečne cene in je za približno 

poročilo o poslovanju

Mira Retelj, direktorica
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5 % podcenjena. Sprožili smo spor pred ar
bitražo, ker pa v dogovoru ni bilo predvide
nih sredstev za izenačitev cen, arbitraža ni 
odločila v našo korist, dosegli pa smo, da 
bo naš zahtevek ponovno obravnavan, po 
sklenjenih pogodba z vsemi izvajalci zdravs
tvenih storitev v RS. 
Planska vrednost ene uteži iz pogodb za 
leto �007 je 1.�6�,51 €. V primeru, da bi ime
la bolnišnica plačan program po tej ceni, 
bi imela za 5.9�5 tisoč € višji prihodek. To 
dokazuje, da je naš program dela v akutni 
bolnišnični obravnavi še vedno močno pod
cenjen.
Skupna vrednost programa po pogodbi z 
ZZZS za leto �007 je torej �5.490 tisoč €, po 

realizaciji dodatnega programa iz leta �006 
pa smo pridobili še 9�.000 €. 
Skupaj je bilo v obdobju januar – septem
ber realizirano za �9.70� tisoč € prihodkov, 
kar pomeni povečanje realizacije za 4,17 %, 
oziroma �,98 % nad planom. V prihodkih je 
upoštevan tudi prihodek iz dodatnih progra
mov, ki smo jih realizirali do �0.04.�007, ni 
pa upoštevan prihodek iz EDP za leto �007, 
ker v tem obdobju še ni bilo realizacije. 
Odhodki so bili v višini �0.779 tisoč €, v pri
merjavi z realizacijo v letu �006 pomeni 
povečanje za 7,95 % in glede na plan 7,75 
%. Devetmesečno poslovanje tako zaključu
jemo z presežkom odhodkov nad prihodki 
v višini 1.077 tisoč €, kar pomeni �,6 % ce
lotnega prihodka. 
V strukturi prihodkov predstavljajo prihodki 
iz javne službe 96,6%, prihodki na trgu pa 
�,18%. V strukturi odhodkov predstavljajo 
največji delež stroški dela in sicer 55,45%, 
ki so v primerjavi z letom �006 porasli za 
�,64 % in v primerjavi s planom za 5,47 %. 
Porast stroškov dela je iz razloga spremem
be vrednotenja dežurne službe in prevzema 
delavcev v službo čiščenja in transporta od 
zunanjega izvajalca. 
Drugi največji delež odhodkov predstavlja
jo stroški materiala in storitev, ki v strukturi 
znašajo �9,�9 % in so za 14,48 % višji od leta 
�006 in za 1�,4� % višji od planiranih. 
Znotraj teh stroškov so v največjem obsegu 
porasli stroški za zdravila in sanitetno potro

 
Besedilo

Real 9/12-
2006

Plan 1-9/07 Real 1-9/07
Ind. 
real.07/06

Ind. 
Real.07/pl.

I. PRIHODKI SKUPAJ 28.512.840 28.565.611 29.702.155 104,17 103,98
A) PRIHODKI IZ POSLOVNE 
DEJAVNOSTI 28.454.869 28.486.429 29.636.245 104,15 104,04
1. PRIHODKI IZ OPRAVLJANJA JAVNE 
SLUŽBE 27.496.154 27.447.241 28.692.111 104,35 104,54

   a) Prihodki iz programa ZZZS 27.144.297 27.084.828 28.242.720 104,05 104,28

    b) Drugi prihodki 351.857 362.413 449.391 127,72 124,00

2. PRIHODKI IZ PRODAJE NA TRGU 958.715 1.039.188 944.134 98,48 90,85

B) PRIHODKI IZ FINANCIRANJA 9.019 7.199 9.777 108,41 135,82

C) IZREDNI PRIHODKI 40.064 62.594 36.278 90,55 57,96

D) PREVREDNOT. POSLOVNI PRIHODKI 8.888 9.389 19.629 220,84 209,06

      

II. ODHODKI SKUPAJ 28.512.393 28.565.610 30.779.749 107,95 107,75

A) STROŠKI DELA 16.628.240 16.181.883 17.066.504 102,64 105,47
1. OBRAČ. BRUTO PLAČE Z NADOM. 
IN NSP 12.181.888 11.947.161 12.667.151 103,98 106,03

2. DAJATVE NA PLAČE 2.647.277 2.450.107 2.592.921 97,95 105,83

3. DRUGI STROŠKI DELA 1.799.075 1.784.615 1.806.432 100,41 101,22

B) STROŠKI MATERIALA IN STORITEV 10.562.644 10.756.436 12.092.162 114,48 112,42

1. STROŠKI MATERIALA 7.780.217 7.826.151 9.108.468 117,07 116,39

    a) Strošek zdravstvenega materiala 5.999.840 6.092.067 7.259.601 121,00 119,16

    b) Ostali stroški materiala 1.780.378 1.734.084 1.848.867 103,85 106,62

2. STROŠKI STORITEV 2.782.427 2.930.285 2.983.694 107,23 101,82

C) AMORTIZACIJA 1.145.561 1.468.430 1.480.935 129,28 100,85

D) DRUGI STROŠKI 42.253 35.492 54.329 128,58 153,07

E) ODHODKI IZ FINANCIRANJA 98.099 101.919 68.972 70,31 67,67

F) IZREDNI ODHODKI 2.035 4.760 2.674 131,42 56,17

G) PREVREDNOT. POSLOVNI ODHODKI 33.563 16.690 14.174 42,23 84,93

      

III RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI 447 1 -1.077.594   

šni material za �1 % glede na leto �006, ter 
za 19,16 % glede na plan. Porast v višini 5 
% opravičuje povečan obseg opravljenega 
dela in storitev, ostalo povišanje pa stroški 
zdravstvenega materiala zaradi povečane
ga števila dragih operacij (ortopedskih). Pri 
stroških storitev so pomembno porasli stroš
ki energije, saj se je cena porabe elektrike 
povečala za 50% ter stroški laboratorijskih in 
zdravstvenih storitev zunanjih izvajalcev, ki 
so se povečali za 10 % glede na leto �006. 
Negativno poslovanje v tem obdobju dodat
no negativno vpliva na likvidnostno poslo
vanje bolnišnice, saj so se obveznosti bolni
šnice do dobaviteljev v letu �007 povečale 
za ugotovljeni primanjkljaj, kar še dodatno 
negativno vpliva na uspešnost poslovanja 

bolnišnice z dodatnimi stroški za obresti in 
stroške financiranja.
V prikazanih številkah tabeli ponazarjamo 
problematiko bolnišničnega poslovanja in 
financiranja v obdobju 199�  �006. V koli
kor bolnišnica v vsem tem obdobju ne bi 
bila podfinancirana, bi imela 11.�44 tisoč 
€ več prihodka in ne bi bila obremenjena 
s stroškom za obresti in stroški financiranja 
v vseh te letih, kar bi pomenilo, da bi imela 
�.��1 tis.€ nižje stroške. Z nekoliko večjim 
prihodkom bi bolnišnica tekoče dobro po
slovala in ne bi imela izgub v poslovanju 
ter bi sprotno poravnavala vse tekoče ob
veznosti.

Investicijska politika
Z otvoritvijo in zagonom operacijskega blo
ka v januarju �007, so bile v prvih mesecih 
leta potrebne številne aktivnosti za vzpo

CENA SPP Cena uteži Št. uteži Prihodek Razlika v FN
Cena ZZZS SB N.m. po pogodbi 2007 1.023,00 24.750 25.311.973  
Planska cena RS po pogodbi 2007 1.262,51 24.750 31.247.123 5.935.150

Cena novim koncesionarjem v l. 2007 1.104,97 24.750 27.348.008 2.036.035

poročilo o poslovanju
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stavitev novega pogona, še posebej zaradi 
znanih težav z operacijskimi mizami. Danes 
lahko rečemo, da imamo idealne tehnične 
pogoje za opravljanje dejavnosti kirurških 
strok, v nadaljevanju pa moramo izboljšati 
organizacijo dela v operacijskem bloku s po
močjo ustrezne informacijske podpore.
V prvi polovici leta so v delovni skupini za 
pripravo projekta za preselitev internega 
oddelka potekali dogovori in usklajevanja 
za izdelavo elaborata o bodoči prostorski 
razporeditvi bolnišnice. Tako je bil v septem
bru �007 izdelan dokument identifikacije 
investicijskega projekta za preselitev inter
nega oddelka (DIIP), ki je bil posredovan 
Ministrstvu za zdravje v potrditev, do konca 
oktobra pa bo izdelan tudi DIIP za gradnjo 
urgentnega bloka. 
V naslednjem petletnem obdobju je nujno 
potrebno za dokončno preselitev interne
ga oddelka realizirati določene adaptacije 
obstoječih in prostih kapacitet v kirurški 
stavbi ter izpeljati novogradnjo »Urgence 
in skupne intenzivne terapije ter laboratori
ja«, kar bo dokončno omogočilo izpraznitev 
stare stavbe internega oddelka in okronalo 
več desetletna prizadevanja za sodobnej
šo ureditev in koncentracijo bolnišnice oz. 
širše zdravstvene dejavnosti na skupnem 
mestu. 
Dokončna preselitev internega oddelka bo 
realizirana z dokončanjem dveh projektov 
in sicer 
s prenovo obstoječih prostih kapacitet v bol
nišnici, s katerimi lahko začnemo že v letu 

�007 in s projektom novogradnje urgence 
in intenzivne terapije, katerega začetek je 
predviden v letu �009. 
V elaboratu DIIP za preselitev internega od
delka obravnavamo aktivnosti, usmerjene 
predvsem na nameravane preselitve v po
sodobljene obstoječe prostore v kirurški 
stavbi.
Zaradi okoliščin trenda o postopnem zmanj
ševanju bolnišničnih postelj, z relativno dra
go hospitalizacijo, se je v osrednjem delu 
bolnišničnih objektov sprostilo nekaj obsto
ječih in dodatnih prostorov oz. površin za 
premestitev internega oddelka v načrtova
ne adaptirane prostore kirurške stavbe. 
Obstoječe bruto površine v treh etažah 
osrednje kirurške stavbe je možno preure
diti in adaptirati v takšnem obsegu, da se 
zagotovi pogoje za preselitev bolnišnične
ga dela internega oddelka, delovnih pro
storov za zdravstveno osebje, kabinetov za 
abdominalno diagnostiko in do zgraditve 
novega objekta, začasno urediti prostore za 
intenzivno terapijo, urgenco in kardiološko 
diagnostiko. 
DIIP za preselitev internega oddelka zajema 
adaptacijo 6.4�� m� bruto površin, vred
nost investicijske prenove pa je ocenjena 
na 9.5��.115 € z DDVjem. Ob zagotovitvi 
potrebnih finančnih sredstev s strani ustano
vitelja bi bila investicija lahko zaključena do 
konca leta �009.
V obdobju od januarja do marca �007 smo 
izvedbi adaptacijo pralnice in montirali nov 
tunelski pralni stroj. Vrednost investicije v 

opremo in gradbena dela je bila 1.���.�70 
€ in je bila realizirana v predvidenem roku 
in s planiranimi sredstvi.
V skladu s planom je bil v letu �007 nabav
ljen tudi nov CT aparat. Za namestitev tega 
aparata izvajamo adaptacijo prostorov na 
radiološkem oddelku. Predvidoma bo inve
sticija zaključena do �0.11.�007. Vrednost 
investicije je ocenjena na 1.��5.000 €
V sklopu investicijskega vzdrževanja smo v 
letu �007 izboljšali pogoje dela in bivanja 
bolnikom s klimatskimi sistemi na večih 
oddelkih, uredili nove prostore za službo 
anestezije in delovne prostore za osebje 
ginekološkoporodniškega oddelka. S pre
selitvijo internističnih ambulant so se neko
liko izboljšali pogoji urgentni internistični 
ambulanti in laboratoriju. Prenovljeni so 
bili delovni prostori otroškega oddelka in 
izboljšani pogoji za sprejem bolnikov na ki
rurškem oddelku. 
Do konca leta �007 pa bodo urejeni tudi 
prostori za preselitev travmatološko orto
pedskega oddelka v III. nadstropje stavbe 
porodnišnice. V stavbi internega oddelka pa 
bodo izvršene določene preureditve prosto
rov za delo kardiološkega odseka. 

Kadrovska politika 
Bolnišnica vodi restriktivno politiko zaposlo
vanja in skuša optimalno izkoristiti obstoje
če kadrovske vire. Zaposlovanje novih de
lavcev je le v primeru nadomeščanja zaradi 
odhoda delavcev ali v primeru povečanja 
delovnih programov in obsega dela. 
Za zagotavljanje pripravništva profilom di
plomiranih medicinskih sester in zdravstve
nih tehnikov ter ostalih zdravstvenih sode
lavcev zaposlujemo delavce za določen čas. 
Financiranje pripravnikov je zagotovljeno s 
strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje.
Pomembna novost v bolnišnici je, da smo s 
�0.6.�007 prekinili pogodbo z zunanjim iz
vajalcem storitev čiščenja, kurirskih in trans
portnih storitev in smo od njega prevzeli 
�� delavcev, ki so bili pri prejšnjem deloda
jalcu zaposleni za nedoločen čas. Storitve 
opravljamo spet v sklopu bolnišnice, s tem 
pa planiramo zmanjšati stroške storitev čiš
čenja za 15  �0% na letni ravni, v sredstvih 
za približno 80.000 €.
Tako kot v vseh slovenskih bolnišnicah, se 
tudi v naši bolnišnici soočamo s pomanj

LETO
Razlika v financ. do 
povp. regijskih boln.

IZGUBA NEP. IZGUBA OBRESTI
% POD 
POP.

1992 730.905 -480.375 -480.375 226.839 17

1993 1.015.302 -1.148.256 -1.628.630 319.680 17

1994 725.288 -1.285.795 -2.914.426 498.748 9

1995 478.247  -2.798.181 540.650 5

1996 462.803  -2.690.766 155.913 4

1997 618.478  -2.690.766 155.877 4,9

1998 393.544  -2.690.766 186.764 2,8

1999 441.345  -2.690.766 156.222 2,8

2000 789.868  -2.690.766 61.166 4,8

2001 957.520 -163.424 -2.854.190 87.568 4,8

2002 523.418  -2.854.190 166.930 2,5

2003 364.355 -805.658 -3.659.849 337.696 1,7

2004 1.470.001 -607.591 -4.267.439 201.231 5,2

2005 1.455.137  -4.267.439 95.026 5,1

2006 918.357  -4.267.439 130.796 3,9
SKUPAJ  € 11.344.567 -4.491.099  3.321.108  

poročilo o poslovanju
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kanjem kadrov – predvsem zdravnikov na 
področju interne medicine, nevrologije, 
anesteziologije in radiologije. Uspešnost 
zaposlovanja novih zdravnikov specialistov 
ni velika, saj na objavljene razpise prostih 
delovnih mest ni kandidatov iz RS, niti ne 
iz EU. V primeru kandidatov iz bivših jugo
slovanskih republik pa naletimo na velike 
omejitve pri urejanju dokumentacije o 
priznavanju strokovne usposobljenosti in 
pri pridobivanju delovnih dovoljenj. Sedanji 
način specializacij zdravnikov je pod vods
tvom Zdravniške zbornice Slovenije, kar pa 
ocenjujemo, da za regijske bolnišnice ni us
trezno. S tem sistemom nimamo zagotovila, 
da se bo določeni specializant, po končani 
specializaciji v bolnišnici tudi zaposlil. Po
trebe naše bolnišnice izkazujejo, da bi za 
zagotovitev ustrezne kadrovske strukture 
do leta �014 potrebovali v sistemu speciali
zacij 6� zdravnikov. Žal v sedanjega sistema 
nimamo podatkov, koliko specializantov 
specializira za našo bolnišnico in koliko jih 
bo Zdravniška zbornica za nas razpisala v 
naslednjem letu. Še posebej je moteče tudi 
to, da nimamo skoraj nikakršnega vpliva na 
izbiro kandidatov. Dogaja se, da se na raz
pis specializacije za našo regijo prijavljajo 
kandidati iz različnih krajev Slovenije, ki po 
končani specializaciji lahko odidejo v drugo 
bolnišnico, ali pa tekom specializacije spre
menijo specializacijo v drugo dejavnost 
oziroma za drugo regijo, s tem pa je one
mogočena pridobitev specializacije zdrav
niku, ki bi res želel delati v naši bolnišnici. 
Tako izgubimo čas za pridobitev zdravnika 
specialista in kandidata.
Na dan �0.9.�007 je bilo v bolnišnici skup
no zaposlenih 998 delavcev. Za nedoločen 
čas je bilo zaposlenih 857 delavcev, za do
ločen čas pa 110 delavcev ter �1 pripravni
kov. Skupaj je bilo zaposlenih 9� zdravnikov 
specialistov, �6 zdravnikov specializantov, 

1. Predlog zakona 
o spremembah in 
dopolnitvah zakona 
o zdravstveni 
dejavnosti 
Z Zakonom o spremembi in dopolnitvi Za
kona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list 
RS, št. �/04) je bilo urejeno področje delov
nega časa, dežurstev in stalne pripravljeno
sti in občasnega opravljanja storitev. 
Novi predlog sprememb in dopolnitev Za
kona o zdravstveni dejavnosti, ki je bil v 
javni razpravi od 10.09.�007 do �5.09.�007, 
usklajuje člene zakona z evropskim prav
nim redom.
S predlaganimi spremembami in dopol
nitvami Zakona o zdravstveni dejavnosti 
se dopolnjuje določba �4.a člena, ki ureja 
občasno in priložnostno opravljanje zdravs
tvenih storitev, ki je bila v Zakon o zdravs
tveni dejavnosti (Uradni list RS, št. �/04) 
vključena zaradi usklajevanja z direktivami, 
ki urejajo priznavanje poklicnih kvalifika
cij. Nova direktiva o priznavanju poklicnih 
kvalifikacij (�005/�6/ES z dne 7. septembra 
�005) je področje opravljanja občasnih in 
priložnostnih zdravstvenih storitev uredi
la obširneje in določa, da država članica 
gostiteljica ne sme zavrniti ponudnika 
storitev iz druge države članice, če ima v 
državi članici v skladu z njenimi predpisi 
ustanovljen sedež za namene opravljanja 
istega poklica, kot ga želi opravljati v državi 
članici gostiteljici. Občasno in priložnostno 
opravljanje zdravstvenih storitev se bo oce
njevalo za vsak primer posebej glede na 
trajanje, pogostost, rednost in stalnost 
storitev. Ponudnik storitev mora pred pr
vim opravljanjem storitev v Republiki Slo
veniji dati pisno prijavo pri Ministrstvu za 
zdravje. Takšno prijavo je mogoče oddati 
na pisni ali elektronski način ter jo enkrat 
letno podaljšati, če namerava ponudnik 
storitev v tem letu opravljati občasne ali 
priložnostne storitve v Republiki Sloveniji. 

poročilo o poslovanju

11 zdravnikov sekundarijev. Na področju 
zdravstvene nege pa je bilo zaposlenih 1�5 
diplomiranih in višjih medicinskih sester ter 
�5� srednjih medicinskih sester in zdravstve
nih tehnikov. 
Zaupanje naših uporabnikov bomo ohranili, 
če bomo njihova pričakovanja izpolnjevali 
vsak dan. Zato smo tudi v tem letu poglab
ljali svoje znanje na strokovnem področju 
in področju vodenja in upravljanja. Veliko 
zaposlenim je bilo omogočeno izobraževa
nje na delavnicah za boljšo komunikacijo 
in razreševanje konfliktov, kar je bilo zelo 
dobro sprejeto. Vodstveni delavci se izobra
žujejo iz managementa.

Politika 
zagotavljanja 
celovite kakovosti
V bolnišnici tudi v letošnjem letu nadaljuje
mo izboljševanje kakovosti in odličnosti po 
modelu PRSPO. V tem okviru smo imeli v 
mesecu septembru obisk na lokaciji, rezulta
ti ocenjevalne komisije pa bodo objavljeni 
5.1�.�007. 
V naslednjih dveh mesecih nam bo zunanja 
institucija izvedla tudi presojo certifikata za 
standard ISO 9001/�000. Na področju uva
janja izboljševanja kakovosti v bolnišnicah 
delujeta Odbor za kakovost in Komisija za 
kakovost v okviru smernic Ministrstva za 
zdravje. Njihovo delovanje je na področju 
notranjih nadzorov, spremljanja, analizira
nja in izboljševanja kazalnikov klinične in 
poslovne uspešnosti. Podatki bodo objav
ljeni ob koncu leta. 
Kot rečeno, je prepoznavanje potreb in 
želja naših uporabnikov in poslovnih part
nerjev osnova uspešnega dela. Zato mora 
biti kakovost dela merljiva in prepoznavna. 
Tudi v tem letu bomo zato še v naslednjih 
mesecih izvedli anketo med uporabniki o 
zadovoljstvu z našimi storitvami, ki bo pote
kala v okviru nacionalne ankete Ministrstva 
za zdravje.
Medtem ko so predlogi uporabnikov zelo 
koristni in vezani na manjše izboljšave naših 
procesov, so sveže ideje zaposlenih in korist
ni predlogi tisti, ki nam bodo zagotavljali 
prednost pred drugimi izvajalci. Zato pozi
vam vse, ki vidite, kako bi bili lahko še boljši, 
da svoje zamisli posredujete naprej. 



7

aktualno

Aktualne   novice

Direktiva mora biti implementirana najka
sneje do konca oktobra �007. 
V 5�. c členu se glede skrajšanja minimalne
ga dnevnega ali tedenskega počitka pred
log zakona usklajuje s �. in 5. členom Direk
tive �00�/88/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta in z odločitvijo Sodišča ES v primeru 
(C151/0�) in (C �0�/98) in določa, da se 
v primeru skrajšanja minimalnega dnevne
ga ali tedenskega počitka zdravstvenemu 
delavcu in zdravstvenemu sodelavcu za
gotovi enakovreden nadomestni počitek 
in sicer v trajanju, ki je enak skrajšanemu 
počitku. 
V predlogu sprememb se določa tudi prav
na podlaga za dodatek zdravstvenim delav
cem in zdravstvenim sodelavcem za pove
čan obseg dela, ki ga zdravstveni delavci 
in zdravstveni sodelavci opravijo v okviru 
polnega delovnega časa in dovoljenega 
obsega dela prek polnega delovnega časa 
ter pogoje za dodelitev tega dodatka.
Pomembna sprememba zakona pa je tudi 
podrobna definicija dežurstva z osnovnim 
namenom zagotoviti neprekinjeno zdravs
tveno varstvo. Predlagana določba pred
stavlja tudi uskladitev s Kolektivno pogod
bo za javni sektor (parafirana 16.7.�007 s 
strani vseh reprezentativnih sindikatov v 
zdravstvu), ki določa, da se čas dežurstva 
šteje v delovni čas, in da za čas dežurs
tva, ki presega polni delovni čas, pripada 
zdravstvenemu delavcu in zdravstvenemu 
sodelavcu dodatek za delo preko polnega 
delovnega časa. 
Predlog zakona vsebuje tudi uskladitvene 
določbe z Zakonom o prekrških.

2. Zakon o 
pacientovih pravicah
Vlada s pripravo predloga sistemskega 
zakona o pacientovih pravicah izpolnjuje 
pomembno vlogo na področju varovanja 
in uresničevanja pravic pacientov. Predla
gani zakon predstavlja veliko novost v si
stemu zdravstvenega varstva, saj povsem 

na novo uveljavlja pacienta kot osebnost 
in varstvo njegovo zakonsko opredeljenih 
in varovanih pravic v procesih zdravljenja. 
Predlog je usmerjen predvsem v prepreče
vanje kršitev oziroma sporov med pacienti 
in zdravstvenimi delavci, njegov sekundar
ni cilj pa je učinkovito reševanje kršitev v 
primeru, da do njih pride.
Katalog pacientovih pravic v predlogu ob
sega skupaj 16 pravic, s katerimi varuje pa
ciente na vseh ravneh diagnostike in zdrav
ljenja. Predlog tako zagotavlja pravice, 
kot so pravica do primerne kakovostne in 
varne zdravstvene oskrbe, pravica do ena
kopravnega dostopa do zdravstvenih stori
tev, pravica do spoštovanja pacientovega 
časa, pravica do obveščenosti in sodelova
nja, pravica do samostojnega odločanja o 
sebi, pravica do preprečevanja in lajšanja 
trpljenja ter pravica do varstva zasebnosti 
in varstva osebnih podatkov.
Predlagatelj zakona pa je opustil idejo o 
ustanovitvi posebnega varuha pacientovih 

pravic, saj sedanji varuh človekovih pravic 
lahko ustrezno posreduje v določenih pri
merih kršitev. 

3. Dežurstva 
V medresorskem usklajevanju je pred
log uredbe o merilih za opredelitev in za 
določanje obsega aktivnih in neaktivnih 
ur dežurstva zaposlenih v zdravstveni de
javnosti.

4. Kolektivna 
pogodba za javni 
sektor
Dne 16.07.�007 je večina sindikatov para
firala kolektivno pogodbo za javni sektor 
in podpisala aneks h kolektivni pogodbi za 

negospodarske dejavnosti.
S parafiranjem kolektivne 
pogodbe za javni sektor, ki 
določa osnovno plačo za t.i. 
orientacijska oziroma tipič
na delovna mesta, je bil tako 
storjen prvi korak v okviru 
pogajanj v javnem sektorju. 
Ta kolektivna pogodba pred
stavlja sidro za uvrstitev osta
lih netipičnih delovnih mest 
v posameznih dejavnostih. 
S predvideno plačno refor
mo naj bi največ pridobile 
tiste dejavnosti, ki so bile 
doslej najbolj podcenjene, 
to so kultura, zdravstvena 
nega, socialno varstvo in 
tudi nekateri drugi segmen
ti državne uprave. V omenje
nih panogah se bodo plače 
poviševale v štirih obrokih, 
in sicer januarja in septem
bra leta �008, septembra leta 
�009 in marca leta �010. 
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V četrtek, 4.10.2007 ob 
11.00 uri je tudi v Splošni 
bolnišnici Novo mesto v 
praksi zaživela nova stori
tev “elektronska prijava 
rojstva v porodnišnicah”. 
Realizacija tega projekta je 
bila v torek, 25. septembra, 
v Splošni bolnišnici Maribor, 
nadaljevalo pa se bo v Bol
nišnici za ženske bolezni in 
porodništvo Postojna. Osta
lih 11 porodnišnic se bo v ta 
sistem vključevalo postop
no.
Elektronska prijava rojstev vključuje do
ločitev enotne matične številke občana 
v centralnem registru prebivalstva ter pri

V Splošni bolnišnici Novo mesto že druga 
elektronska prijava rojstva v Sloveniji

javo rojstva v matični register in prijavo 
prebivališča za novorojenčka v register 
stalnega prebivalstva. Storitev prinaša 
vrsto prednosti pri delu v porodnišni
cah, na upravnih enotah in vseh organih 
javne uprave, ki potrebujejo podatke o 
novorojenčkih za opravljanje svojih, z za
konom določenih nalog. Novost prinaša 
prednosti tudi za starše. 

Storitev predstavlja korak bližje k prijazni 
javni upravi, saj bo staršem prihranjena 
pot na upravno enoto, skrajšan bo tudi 
čas pridobitve zdravstvene izkaznice in 
določitve davčne številke ter ostalih do
kumentov za novorojenčka. Z uvedbo 
elektronske prijave rojstev bosta izbolj
šani kakovost in ažurnost podatkov za 
zdravstvene statistike in analitike, uprav
ne notranje zadeve, centre za socialno 

delo, Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, Davčno upravo in Statistični 
urad Republike Slovenije. Zaradi krajše
ga postopka prijave rojstva in hitreje 
dostopnih podatkov bo novost prinesla 
prihranke na vseh omenjenih področjih 
ter na ostalih področjih javne uprave in 
euprave, kjer so podatki o novorojenč
ku potrebni čim prej po rojstvu. 

Postopek elektronske prijave je varen, 
vstop v sistem je možen le z digitalnim 
kvalificiranim potrdilom SIGOV-CA ali 
SIGEN-CA. 
V projekt “elektronska prijava rojstva v 
porodnišnicah” so vključeni predstavni
ki Ministrstva za notranje zadeve, Mini
strstva za javno upravo, Ministrstva za 
zdravje, Inštituta za varovanje zdravja 
in Statističnega urada RS. Izvedba infor
macijske podpore za projekt je zaupana 
podjetju Genis, d.o.o. 

Elektronska prijava rojstevSlovo od pisalnega strojaSlovo od pisalnega stroja
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Državni zbor Republike 
Slovenije je na seji 22. ju
nija 2007 sprejel Zakon o 
spremembah in dopolni
tvah Zakona o omejevanju 
uporabe tobačnih izdelkov 
(ZOUTIC) – v nadaljevanju: 
zakon. Novela zakona je bila 
objavljena v Uradnem listu 
Republike Slovenije, št. 60 
z dne 06.07.2007, veljati pa 
bo začela s 05.08.2007.
Spremembe zakona prinašajo uvedbo 
popolne prepovedi kajenja v vseh zapr
tih javnih in delovnih prostorih ter zviše
vanje starostne meje za nakup tobačnih 
izdelkov iz dosedanjih 15 let na 18 let 
ter starostno mejo 18 let tudi za tiste, 
ki prodajajo tobačne izdelke. Izjem, ki 
jih dopušča sedaj veljavni zakon glede 
kajenja, sprejeta novela zakona ne do
pušča več.
Zakon tako v prvem odstavku �. člena do
loča, da se za javne prostore štejejo pro
stori, namenjeni dejavnostim na področ
ju zdravstva (npr. zdravstveni prostori, 
čakalnice, itd.), otroškega varstva, vzgoje 
in izobraževanja, socialnega varstva, pro
meta, javnega prevoza, trgovine, gostins
tva in turizma, športa in rekreacije ter 
kulture. Za delovni prostor pa se po 4. 
členu zakona šteje vsak zaprt prostor, ki 
je pod nadzorom delodajalca in kjer se 
zanj opravljajo dela in storitve. 
V skladu s 16. členom zakona je kajenje 
prepovedano v vseh zaprtih javnih in 
delovnih prostorih, pri čemer se za za
prt javni ali delovni prostor šteje prostor, 
ki ima streho in popolnoma zaprto več 
kot polovico površine pripadajočih sten. 
Kajenje je prepovedano tudi v prostorih, 
ki se po zakonu ne štejejo za zaprte pro
store, če so del pripadajočih funkcional

Omejevanje uporabe tobačnih izdelkov

nih zemljišč prostorov, kjer se opravlja 
dejavnost vzgoje in izobraževanja. Ne 
glede na navedeno pa je kajenje dovo
ljeno:
 v posebej za kadilce določenih pro

storih nastanitvenih objektov in dru
gih ponudnikih nočitev,

 v domovih za ostarele in zaporih v 
prostorih, ki niso namenjeni skupni 
rabi, kadar v njih bivajo samo kadil
ci,

 v posebej za kadilce določenih pro
storih v psihiatričnih bolnišnicah in 
v posebej za kadilce določenih pro
storih drugih izvajalcev zdravstvene 
obravnave duševnih bolnikov,

 v kadilnicah. 
Kadilnice niso do-
voljene v prosto-
rih, kjer se opravlja 
zdravstvena in vzgoj
noizobraževalna de-
javnost (�. odstavek 
16. člena zakona). 
Spoštovanje prepove
di kajenja so dolžni 
zagotavljati lastnik, 
najemnik ali upravitelj 
prostorov, kjer je kaje
nje prepovedano.
Nadzor nad izvaja
njem zakona oprav
ljajo Zdravstveni inš
pektorat Republike 
Slovenije, Inšpektorat 
Republike Slovenije 
za delo, Tržni inšpekto
rat Republike Sloveni
je in Carinska uprava 
Republike Slovenije.
Nadzor nad zago
tavljanem in spošto
vanjem prepovedi 
kajenja v javnih pro
storih in nadzor nad 
posamezniki, ki ne 
spoštujejo prepovedi 
kajenja v javnih pro

storih, bo opravljal Zdravstveni inšpek
torat Republike Slovenije, nadzor nad za
gotavljanem in spoštovanjem prepovedi 
kajenja v delovnih prostorih in nadzor 
nad posamezniki, ki ne spoštujejo pre
povedi kajenja v delovnih prostorih, pa 
bo opravljal Inšpektorat Republike Slo
venije za delo. 
Pristojna inšpekcija bo v okviru nadzora 
v primeru kršitve 16. člena za prekršek 
kaznovala:
-  pravno osebo z globo od 2.000 do 

33.000 eurov,

-  odgovorno osebo pravne osebe z 
globo od 400 do 1.000 eurov,

-  posameznika z globo 125 eurov.

Zdenka Kralj, vodja pravne službe
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September  Solun – Grčija, 
10. mednarodna konferenca 
o kakovosti v storitvah (Tou
lonVerona Conference on 
Excelence in Services). Po
leg plenarnega dela je delo 
potekalo v štirih paralelnih 
sekcijah: zdravstvu, šolstvu, 
lokalni upravi in turizmu. 
Grčija, dežela ki ta zapelje s prijaznimi pre
bivalci, milijonsko mesto Solun, ki slovi 
po najboljši grški hrani, temperamentna 
glasba in prijetno vzdušje, so besede s 
katerimi lahko opišemo naše izkušnje, 
ki so nas spremljale v času poteka konfe
rence, v kateri so sodelovali predavatelji 
(akademiki) iz mnogih Evropskih držav. 
Vsekakor pa je bilo vseskozi čutiti naklo
njenost do nas, nekaterih praktikov, med 
katerimi so bili tudi zdravniki, ki smo že
leli prikazati svoje izkušnje na področju 
kakovosti v storitvah in povezati izkušnje 
s teorijo.
Uvodoma nas je ogrel Danec J.J.Dalaghar. 
Predstavil je svoje poglede na razvoj in 
uporabo modelov kakovosti. V spominu 
je ostal njegov citat teksta neznanega 
avtorja: 

EXCELLENCE
Can be attained if you…
CARE MORE
Than others think is wise.
RISK MORE
Than others think is safe.
DREAM MORE
Than others think is practical.
EXPECT MORE
Than others think is possible.

ODLIČNOST 
lahko dosežeš, če …
SKRBIŠ BOLJ
kot drugi mislijo, da je pametno.
TVEGAŠ VEČ
kot drugi mislijo, da je varno.
SANJAŠ VEČ
kot drugi mislijo, da je praktično.
PRIČAKUJEŠ VEČ
kot drugi mislijo, da je možno. 

Verjamemo, da se boste strinjali z nama, 
da gornji zapis na jasen, kratek in pregle
den način pove bistvo. Brez dvoma lahko 
trdimo, da največji dosežki, na katere smo 
ponosni in napredek ni bil možen brez 
velike prizadevnosti, pripravljenosti na 
tveganje, hrabrih uvodnih sanj in optimi
stičnega pričakovanja. 
Nič novega, lahko rečemo. Zakaj je tako 
težko? Zato, da nam lahko zapolni življe
nje. 
V sekciji »Zdravstvo« je bila večina predsta
vitev akademskih. Predvsem je bil pouda
rek na predstavitvi posameznih obravnav, 
katerih bistvo je bilo pridobitev in inter
pretacija nekih podatkov. Tako smo lahko 
prisluhnili temam z naslovi:
• Napake v medicini (Italija)
• Aktiven nadzor nad okužbami kirurš

kih ran (Italija)
• Ocena napredka razvoja kakovosti v 

bolnišnicah v Grčiji
• Parametri kakovosti otroške kirurgije. 

(Grčija)
• Ocena rezultatov dolgotrajnega raz

voja področja zdravstvene nege (Fin
ska)

• Usposabljanje za kakovost v pozivnih 
centrih zdravstvene oskrbe (Italija)

Predstavili 
smo naše 
izkušnje 
notranjih 
presoj

Marko Kiauta, Biserka Simčič

Ulica Aristotel  ena najlepših ulic v Solunu.
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• Notranji in zunanji nadzor 
kakovosti (Francija)

• Enolistni terapevtski list in 
računalniško vnašanje po
datkov s strani zdravnika 
(Italija)

• Proces trženja odnosa s 
pacientom (Italija)

Med široko paleto različnih 
predavanj in predstavitev bi 
lahko potegnili nekaj glavnih 
spoznanj:
Obstoj napak je temeljna člo
veška značilnost. Napake po
sameznikov niso tako proble
matične, kot pa napake, ki se 
pojavijo sočasno in se njihov 
učinek združuje. To je nazorno predstavil 
prof. Baldantoni. 
Postavil je oceno, da je 4% dogodkov z 
napakami, kar je slikovito ponazoril s švi
carskim luknjastim sirom. 
Kaj z luknjami v siru? 
Njegovo predstavitev lahko razvijemo v 
povezavi s teorijo gospoda Walterja Ma
singa (19�5 – �004), častnega predsed

nika nemškega združenja za kakovost. 
Opozarjal je, da vsak dela napake, ne 
glede na katerem nivoju organizacijske 
hierarhije je. Postavil je trditev, da vsak 
dela v povprečju napake pri �% svojih 
aktivnosti. Napake direktorja čutijo vsi 
pod njim. K tem dodajo svoje njegovi 

neposredno podre
jeni, nato še njihovi 
podrejeni.., vse do 
neposrednih izvajal
cev. Ko te vprašamo, 
kaj bi se dalo izbolj
šati, ti seveda opo
zarjajo predvsem 
na napake gornjih 
nivojev in svojih pra
viloma ne vidijo. Res 
je, da so napake niž
jih nivojev manj po
membne, jih je pa 
zato več in pri tem 
je še nekaj bistvene
ga njihove napake 
lahko odpravljajo 
le oni sami. To bi lahko pomenilo, 
da naj torej vsak pomete pred svo
jim pragom. Toda kaj bomo imeli 
od tega, če bomo preganjali svoje 
napake? Ali nam to ne bo zastrupi
lo ozračja z nezaupanjem, strahom 
in stalnim nezadovoljstvom? Prav 
gotovo ne, če je naš pogled prvens
tveno usmerjen v najboljše rešitve in 
se od njih učimo. Ne, če spoznamo, 
da napake niso problematične le za 
naše odjemalce, temveč so zelo prob
lematične tudi za nas. Uničujejo do
ber izkoristek našega časa, energije, 
znanja, materiala, opreme, …V ureje
nem okolju namreč z bistveno manj 
napora dosežemo mnogo več. 
Da se prizadevanja za kakovost lahko 
usmerijo v to smer potrebujemo do
govor o tem, kaj je uspeh v javnem 
sektorju. Kaj je uspeh v splošni bol

Predavatelji

Prijetno večerno druženje s profesorji iz Grčije

Avla Univerze Aristotel
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ni šni ci, ven dar ne samo v lu či pa cienta, 
tem več za vse ude le že ne v pro ce su. 
Ne ga tiv na de fi  ni ci ja us pe ha bi bila:  »Ob
sta neš, če ne pre kr šiš pra vil«. V taki kli mi 
je naj viš ja vred no ta za ko ni tost (le gal
nost) in lo jal nost moč nej šim od sebe. 
Po zi tiv na de fi  ni ci ja us pe ha bi lah ko bila: 
»Na re di ti z da ni mi mož nost mi 
naj več kar je v da nem tre nut ku 
mož no in je čim bolj ko rist no (se
ve da v skla du z ob sto je či mi pra
vi li).« V taki kli mi je naj viš ja vred
no ta ko rist nost (le gi tim nost) in 
lo jal nost od je mal cem. 
Vod ja ene od dr žav nih or ga ni za
cij skih enot, je na pos ve tu oce
nje val cev za po slov no od lič nost 
pro gla šal: »Naj viš ja vred no ta je 
za ko ni tost!«. Na vpra ša nje: » Kaj 
pa ko rist nost?« je si cer od go vo ril 
pri jaz no, a se mu je očit no zde lo 
uto pič no, da bi v se da njih raz me
rah v jav nem sek tor ju po sta vi li 
ko rist nost na prvo me sto. Ned
vom no v zdravs tvu ni tako hudo. 
Dalo se je ra zu me ti, da je ne var
no in oseb no celo ško dlji vo, če 
nek do zač ne raz miš lja ti ob čut no 
dru ga če, kot oko lje, v ka te rem je. 
To raz miš lja nje je mor da komu 
ne po ve za no s ka ko vost jo, a če si 
ne zna mo prvenstve no od go vo

ri ti kaj bo naš us peh, po tem ni os no ve 
za do ber vods tve ni pri stop vo de nju ka
ko vo sti. 
Ima mo si stem vo de nja ka ko vo sti. Kako 
ga ču tim na svo jem de lov nem me stu? 
Vods tvo se je od lo či lo in na re di li smo. 
Ve li ko pri za de vanj je v to vlo že no. Ali 

to res ho če mo? Ali temu sle di mo z ele
men ti, ki so po treb ni za do se ga nje od lič
no sti. Spom ni mo se na za pis v za čet ku 
pris pev ka. Od lič nost ni do seg lji va brez 
ve li ke pri za dev no sti, pri prav lje no sti na 
tve ga nje, hra brih uvod nih sanj in op ti
mi stič ne ga pri ča ko va nja. Kaj od tega ve
lja za naš od nos do na še ga si ste ma vo
de nja ka ko vo sti? Ali sle di mo te melj nim 
ide jam in od lo či tvam? Zelo je ope va no 
vo di teljs tvo, toda tega ni brez kul tu re 
sle de nja. 
V spod nji sli ki so šte vil ke pred po šev ni
co re zul tat v letu �006, za po šev ni co pa 
re zul tat iz leta �007 – �006/�007. 
Spodnja sli ka zgle da na prvi po gled pre
več za ple te na, a vsee no lah ko v gro bem 
pre poz na mo, s čim se je prav za prav no

White Towerprepoznavna znamenitost Soluna
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Nekaj primerov zapisov priporočil NP 2007:
  pripraviti (načrt)priporočila za izboljšanje informacij na vseh nivojih, 

vključno z informacijami ob nastopu službe… (npr. zloženka, PQ ...).
  onemogočiti vpogled v med. dokumentacijo nepooblaščenim zaposle

nim ... Pripraviti Izjavo o zavezi k molčečnosti za vse zaposlene ...
 pristojnosti in odg. sred. managementa. niso jasno opredeljene … zara

di boljše organiziranosti in racionalne izrabe virov predlagamo prenos 
odgovornosti in pooblasti na nivo odsekov.

 urejenost dokumentacije na travmatološkem odseku je odlična in us
treza vsem zakonskim okvirom … Predlagamo poenotenje medicinske 
dokumentacije na nivoju bolnišnice in prenos odlične prakse na vse 
oddelke. 

tranja presoja ukvarjala. 
Povezati razmišljanje o kakovosti z us
pešnostjo ni lahko. Koliko od tega smo 
do sedaj že uspeli doseči pri naših notra
njih presojah? Na konferenci sva pred
stavila ugotovitve presoj �006 in �007. 
Poslušalci so pokazali veliko zanimanje, 
kajti akademski krogi sodelujočih prav 
dosti izkušenj s podobnim nimajo. Kaj 
nam pove slika na prejšnji strani, o po
dročjih, na katerih so naše presoje pre
poznavale priložnosti? 
Vidimo to kar iščemo. Ko je žena noseča, 
vidimo vse nosečnice, ko kupimo rdeč 
avto, se nam zdi, da je rdečih avtomobi

lov veliko. Torej, kaj smo opazovali prvo 
leto, leta �006? Predvsem elemente 
reda. Saj je bilo s tega področja največ 
ugotovitev. Drugo leto, leta �007, se je 
pozornost razširila na področje učinko
vitosti procesov. Z malo sreče in veliko 
vztrajnosti ter znanja, bomo prej ali slej 
razširili področje opazovanja in analize 
tudi na področje uspešnosti. To je po
dročje stanja, ki smo si ga z vizijo izbrali 
kot tisto stanje, ki ga želimo z leti dose
či. Iz te vizije so potegnjeni strateški cilji, 
ki naj pomagajo doseči stanje vizije. Za 
realizacijo strateških ciljev pa je nujno, 
da jih podprejo procesi s svojimi cilji. 

Plenarni del konference

Solun velja za mesto z najboljšo grško hrano

Univerzitetni muzej

Marko Kiauta
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Fi ren ce, 6. kon gres 
ISAKOS
Od �6. do �1. maja je v Fi ren cah po te kal 
6. kon gres med na rod ne ga druš tva za ar
tro sko pi jo, ki rur gi jo ko le na in šport no me
di ci no ISAKOS. 
ISAKOS je bil us ta nov ljen leta 1995, ko sta 
se združi li In ter na tio nal Art hros copy As so
cia tion (IAA) in In ter na tio nal So ciety of the 
Knee (ISK). Os nov no po slans tvo ISAKOSa 
je bolj ša edu ka ci ja, ra zi sko va nje in iz me
nja va iz ku šenj na po droč ju zdrav lje nja bo
lez ni in poš kodb lo ko mo tor ne ga si ste ma, 
pred vsem ko len ske ga skle pa. Nje ni glav ni 
part ner ji pri ure sni če va nju teh ci ljev so ce
lin ske or ga ni za ci je ESSKA, AANA in dru ge. 
ISAKOS šte je že več kot �000 čla nov iz 7� 
dr žav. Kon gres se or ga ni zi ra vsa ki � leti. 
Kljub temu, da je že iz ime na or ga ni za ci je 
raz vid no, da je pou da rek na ar tro skop ski 
ope ra tiv ni teh ni ki, je v zad njem ča su na 
ISAKOSovih kon gre sih vid no opa zi ti po
rast šte vi la near tro skop skih vse bin.

Strokovno izpopolnjevanje: maj - avgust  2007
Moh sen Hus sein

Prvi dan 6. kon gre sa v Fi ren cah je bil or ga
ni zi ran kot pred kon gre sni na pred ni te čaj 
na temo ar tro pla sti ka ko len ske ga skle pa, 
s pou dar kom na mi ni mal nem in va ziv nem 
pri sto pu. Šte vi lo ude le žen cev na te ča ju je 
bilo ome je no, zato se je dalo več raz prav lja
ti in pri do bi ti in for ma ci je oz. nova zna nja 
od naj bolj priz na nih stro kov nja kov na tem 
po droč ju. 
Dr. Chi tra njan Ra na wat je pred sta vil svo je 
dol go let ne iz kuš nje s to tal no en do pro te zo 
ko le na ter šte vil ne ope ra tiv ne teh ni ke in in
stru men te, ki jih je ino vi ral. Dr. Chri stop her 
Dodd je pred sta vil svo je iz kuš nje z uni kon
di lar no oz. del no pro te zo ko le na. Pri tem 
je bila zelo vne ta raz pra va med evrop ski mi 
in ame riš ki mi or to pe di še po se bej, ker se v 
Evro pi po go ste je upo rab lja uni kon di lar ne 
pro te ze kot v ZDA, prav taka raz li ka ob sta ja 
med obema ta bo rama tudi gle de os teo to
mi je ti bie pri ar tro zi ko len ske ga skle pa.
Zanimivo je bilo po slu ša ti prve iz kuš nje 
gle de ra ču nal niš ke na vi ga ci je pri ar tro pla
sti ki ko len ske ga skle pa. Ve či na so de lu jo čih 
ko le gov je bila slož na, da je me to da zelo 

obe tav na, ven dar še ved no 

da leč od tega, da bi kma lu po sta la zla ti 
stan dard.
Os ta lih pet dni je bilo or ga ni zi ra nih tako 
kot je običajno za kongres tak e ve li kosti. 
Zgo daj zju traj »cour se lec tu res«, sle di jo sim
po zi ji, v opol dan skem ča su »live sur gery«, 

po ko si lu po nov no 
sim po zi ji, vmes pa 
»free pa pers«.
Po nov no je bil naj več
ji del kon gre sa us mer
jen na ko len ski sklep, 
pred vsem pa na re kon
struk ci jo spred nje križ
ne vezi. Kot na ve či ni 
or to ped skih kon gre sov 
v zad njem ča su je bilo 
po nov no ve li ko raz prav 
o ana tom ski re kon struk
ci ji spred nje križ ne vezi 
Doub le bund le. Raz li ka 
je bila le v tem, da je na 
tem kon gre su tema ozi ro
ma ope ra tiv na teh ni ka ni 
bila več ekso tič na no vost 
am pak so bili pred stav lje
ni in ob jav lje ni prvi kli nič
ni re zul ta ti in več pri mer
jal nih štu dij med sta ro in 

po zi ji, v opol dan skem ča su »live sur gery«, 

or to ped skih kon gre sov 
v zad njem ča su je bilo 
po nov no ve li ko raz prav 
o ana tom ski re kon struk
ci ji spred nje križ ne vezi 
Doub le bund le. Raz li ka 
je bila le v tem, da je na 
tem kon gre su tema ozi ro
ma ope ra tiv na teh ni ka ni 
bila več ekso tič na no vost 
am pak so bili pred stav lje
ni in ob jav lje ni prvi kli nič
ni re zul ta ti in več pri mer
jal nih štu dij med sta ro in 
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Strokovno izpopolnjevanje: maj - avgust  2007

novo teh ni ko. Ko li kšno je zanimanje za to 
novo ope ra tiv no teh ni ko se je naj bo lje vi
de lo v od zi vu, ko je imel prof. Fu svoj «live 
sur gery«. Naj več ja dvo ra na, ki ima se de že za 
prib liž no 1500 lju di, je po sta la pre te sna in 
šte vil ni ude le žen ci so se de li kar na tleh.
Osred nja tema vseh sim po zi jev, pre
da vanj in raz prav na tem kon gre su 
je bil pou da rek na »eviden ce ba sed« 
 vse na še nove in sta re po se ge ter vse 
na še tr di tve in mne nja mo ra jo te me
lji ti znans tve nem do ka zu. Tako se na 
to vrst nem re snem kon gre su več se 
ne sli ši pri pre da va te lju »in my hand« 
am pak le: to so »moje« štu di je in re
zul ta ti.
Kon gres je bil or ga ni zi ran na zelo pre
prost in pri je ten na čin. 
Meni oseb no je bilo v ve li ko čast, ko 
me je prof. Fu v Fi ren cah po va bil na 
za seb no sre ča nje, ka te re ga smo bili 
de lež ni še nje gov na mest nik dr. Har
ner, pred sed nik kon gre sa in ISAKOSa 
dr. Ag liat ti, dr. Pas cal in tri je ko le gi iz 
Ja pon ske, med nji mi dr. Mo ne ta, ka te
re mu vsi priz na jo, da je oče nove me to
de re kon struk ci je spred nje križ ni vezi. 
Do go vor je ni smo bili, da na sre ča nju, 
ki je tra ja lo 5 ur, raz prav lja mo o me to

di re kon struk ci je križ ne vezi, ven dar je bila 
cel čas osred nja tema ana to mi ja spred nje 
križ ne vezi. Za raz li ko od urad ne ga kon gre
sa, kjer smo vsi pre vid ni in zelo lju bez ni vi, 
smo se na tem ne for mal nem sre ča nju zelo 
od pr to po go var ja li in raz prav lja li. Na kon
cu smo se do go vo ri li le, da bomo z raz pra
vo na da lje va li na na sled njem kon gre su.

Ve le nje, 9. slo ven ski 
en do skop ski 
kon gres
Kon gre su ISAKOS je sle dil tra di cio nal ni, že 
9. slo ven ski en do skop ski kon gres, ki je le
tos po te kal v Ve le nju od �7. do �1. maja. 
Or ga ni za tor kon gre sa je bil to krat po leg 
Zdru že nja za en do skop sko ki rur gi jo Splo
šna bol ni šni ca Slo venj Gra dec.
Za raz li ko od 8. kon gre sa, or ga ni zi ra ne ga 
pred dve ma le to ma v Por to ro žu, ko je bila 
na ša bol ni šni ca pred stav lje na s šte vil ni mi 
ak tual ni mi pris pev ki je bila žal, na le toš njem 
9. kon gre su na ša ude lež ba zelo skrom na. Ak
tiv no sva so de lo va la le z dr. Hu do kli nom in 
pred sta vi la na še iz kuš nje z re kon struk ci jo 
križ ne vezi s pou dar kom na ar tro skop ski ana
to mi ji in ana tom ski re kon struk ci ja lete.

Bled, 3. med na rod ni 
sim po zij šport ne 
poš kod be
Na Bledu je 15. in 16. ju ni ja po te kal �. med
na rod ni sim po zij šport ne poš kod be. Or ga
ni za tor ji sim po zi ja so bili: Slo ven sko ar tro
skop sko zdru že nje, Slo ven ski olim pij ski 
od bor in Or to ped ska kli ni ka KC Ljub lja na. 
Po leg do ma čih stro kov nja kov so bili po vab
lje ni ko le gi iz Hr vaš ke, Izrae la, Nem či je in 
Šved ske.
Od na še bol ni šni ce sva se sim po zi ja ude
le ži la dr. Mi kek, ki je pred sta vil Ar tro skop
sko re kon struk ci jo ko ra ko kla vi ku lar ne 
vezi. Sam pa sem pred sta vil Ana tom sko 
re kon struk ci jo LCA Doub le Bund le. Oba 
pris pev ka sta spro ži la ži vah no raz pra vo, 
ker sta obe me to di no vo sti v slo ven skem 
pro sto ru. 

Cal gary, let ni 
kon gres AOSSM
Sre di ju li ja je po te kal let ni kon gres ame riš
ke ga zdru že nja šport ne me di ci ne AOSSM. 
Le tos so bili na vr sti or ga ni za tor ji Ka nad ča
ni, ki so or ga ni zi ra li kon gres v Cal garyu. 
Tako kot vsa ko leto je bil kon gres vr hun sko 
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Slo ven sko zdru že nje za ka ko vost pri re ja 16. let no kon fe ren co z na slo vom »Ka ko vost – Ino va tiv nost in 
od go vor nost« 8. in 9. no vem bra 2007 v kon gre snem cen tru Ber nar din, GH Ber nar din, Por to rož

TEME SEKCIJ: 
• Ino va tiv nost v zdravs tvu
I. sklop - Do bre in sla be iz kuš nje z ISO 9001 - Mi ran Rems, Bo jan Tom šič

An dre ja Gra hek Cuj nik  ZD Novo me sto   Kat ja Per bil La zič  UKC Ma ri bor
Ire na Gr mekKo šnik  ZZV Kranj    Jo ži ca Le šnik Hren – ZD Slo ven ska Bi stri ca
Mohsen Hussein, Bi ser ka Sim čič – SB Novo me sto  Mi ran Rems  Skup ne zna čil no sti  sta nje

II. sklop Ino va tiv nost v zdravs tvu  Mat jaž Mu lej
Zdrav lje nje od vi sno sti  ino va ci ja »per se«? Ja sna Čuk Rup nik  Cen ter za pre ven ti vo in zdrav lje nje od vi sno sti od pre po ve da nih drog Lo ga tec 
Ino va ci je iz va ja nja zdravs tve ne obrav na ve  An drej Ro bi da 
Ino vi ra nje na gra je va nja do dat ne de lov ne us pe šno sti v Ma ri bor skih le kar nah Ma ri bor  Mi lan Puk šič 
Ino vi ra nje pro ce sov kjer ko li  Mat jaž.Mu lej 

III. sklop Kako no tra nji stro kov ni nad zor in no tra nja pre so ja vpli va ta na ino va tiv nost? - Mar ko Ki au ta
Mar ko Ki au ta  Pri lož no sti no tra nje ga stro kov ne ga nad zo ra in no tra nje pre so je za ino va tiv nost
Si stem no tra nje ga stro kov ne ga nad zo ra v Bol ni šni ci Gol nik – Da ni ca Špraj car  KOPA Gol nik
No tra nji nad zor v zdravs tve ni negi – Saša Ka di vec  KOPA Gol nik
Okro gla miza – tema: No tra nji stro kov ni nad zor  ude le žen ci:
Bo ja na Beo vi ć, Sta ni slav Šuš ko vič, Zoran Preveden, Ma ri ja Zrim

• Vo di teljs tvo 
• Po slov na od lič nost 
• Kul tu ra ino va tiv no sti
• Do bra prak sa cer ti fi ci ra nja 
• Var na in for ma cij ska pod po ra si ste mom ka ko vo sti 
• Ka ko vo sti v vzgo ji in izo bra že va nju 
• Ino va tiv nost in od go vor nost kot vred no ti jav ne upra ve

PRIJAVA, PROGRAM IN INFORMACIJE: 
Slo ven sko zdru že nje za ka ko vost, Di mi če va 1�, 1000 Ljub lja na, tel.: 01/58 98 490; fax: 01/58 98 491; info @szksqa.si; www.szksqa.si
Kon takt na ose ba: Da rin ka Žar gi

Ko ti za ci ja: 
• član SZK:�51 EUR+DDV
• neč lan �9� EUR+DDV 
• os ta li čla ni iz iste org.: ��0 EUR+DDV
• os ta li neč la ni iz iste org.: �7� EUR+DDV
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or ga ni zi ran. Vsak dan smo za če li ob 6. uri 
zju traj s sim po zi ji, sle di li so krat ki 6 mi nut ni 
pris pev ki in na kon cu okro gla miza, ki je 
po te ka la po prin ci pu za pro ti. Ka nad ski 
kon gres je bil ponovno do bra pri lož nost za 
na da lje va nje raz prav o križ ni vezi, raz lič nih 
ope ra tiv nih teh ni kah in iz me nja vi iz ku šenj 
s ka nad ski mi in ame riš ki mi ko le gi. 
Kot član med na rod ne ra zi sko val ne sku pi
ne za preu če va nje ana to mi je, bio me ha ni
ke in raz voj re kon struk ci je križ ne vezi sem 
bil na pro šen s stra ni prof. Fred die Fu, ki je 
naj več ji stro kov njak na tem po droč ju, da 
pred sta vim na še iz kuš nje in mo di fi  ka ci je, 
ki sem jih uve del na tej me to di. V ome nje ni 
sku pi ni, so po leg ko le gov iz ZDA vklju če ni 
le še Im hoff  (Nem či ja), De jour (Fran ci ja), 
Jar ve la (Fin ska) in jaz. Ju ni ja le tos je bil 
ob jav ljen tudi moj čla nek z na slov Ana to
mic ACL Re con struc tion: The Slo ve nian 
Ex pe rienc« v pre stiž ni ame riš ki re vi ji The 

Pitts burgh Ort ho pae dic Jour nal. 
Na kon cu tak šnih sre ča nj se ved no vpra
šam, ali se je ves trud res iz pla čal? Pred
vsem, ali je bilo vred no biti kar ne kaj 
ča sa brez treh ma lih otrok (do da jam: in 
že ne, za vsak slu čaj, če bo tekst bra la)? 
Kljub temu, da sem se v Fi ren cah iz gu bil 
sko raj vsak dan, za pot v Ka na do pa po ra
bil dva dni, me nim, da je se iz pla ča lo. Na ši 
bol ni ki bodo ime li od tega ve li ko ko rist 
kar je naj po mem bne je. Še po se bej, za ra di 
ude ležb na to vrst nih sre ča njih bo nji ho vo 
zdrav lje nje po te ka lo po naj no vej ši in naj
bolj ši me to di v skla du z ve ljav no dok tri no. 
Iz me nja va znanj in iz ku šenj z dru gi mi stro
kov nja ki že zdaj ka že na pre dek, saj so pri 
na ših bol ni kih, ki so ope ri ra ni po no vej ši 
me to di, zaz na ni bolj ši re zul ta ti. Ved no bolj 
pa smo pre poz nav ni in za sto pa ni v slo ven
skem in med na rod nem stro kov nem pro
sto ru.
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Vsem zaposlenim
SPLOŠNE BOLNIŠNICE NOVO MESTO
Spoštovani,
Gradite, kupujete nepremičnino, prenavljate stanovanje…… ali pa morda že plačujete stanovanjski kredit po visoki 
obrestni meri, ki bi ga želeli poplačati?
Banka Koper je pripravila za vas posebej ugodno ponudbo stanovanjskih kreditov. Obrestne mere in stroški so izjemno 
ugodni, če odprete v naši banki osebni račun ter pričnete nanj prejemati redne prihodke.
Naj vam na kratko predstavimo pogoje:
Če se boste odločili za kredit, ki ga boste odplačevali do 15 let, vam ga bomo odobrili po obrestni meri Euribor + 1,1% in zaračunali stroške odo
britve v višini 50 eur. Pri odplačilni dobi do �0 let pa vam ponujamo obrestno mero Euribor + 1,2%.
Še ugodnejši pogoji pa vas čakajo, če se vključite v Družinski paket z varčevanjem*.
V tem primeru boste pri odplačilni dobi do 15 let odplačevali kredit po obrestni meri Euribor + 0,9%, pri dobi do �0 let pa po obrestni meri Eu
ribor + 1,0%.
Kaj pa stroški odobritve? 
V tem primeru vam jih ne bomo zaračunali.
*Kaj pa je Družinski paket z varčevanjem?
Vsak družinski član ima odprt osebni račun Banke Koper, na katerega prejema plačo ali druge prejemke. Vsak polnoletni član družine, ki izpolnjuje 
pogoje, je imetnik kartice Activa, ActivaMasterCard, ActivaVisa ali American Express. V okviru družine se izvajajo vsaj tri direktne obremenitve 
za plačevanje rednih mesečnih obveznosti. Družina se tudi odloči za eno izmed oblik dolgoročnega varčevanja Banke Koper (rentno, obročno, 
namensko, varčevalni načrt z vzajemnimi skladi SPIF).
Vabimo vas v našo poslovno enoto, kjer vam bomo natančneje predstavili pogoje ter ostalo bančno ponudbo. Kontaktne osebe: Marinka Sever, 
Gregor Režek 07 / 391 7180 in 07/ 391 7192
Pridite, vaš obisk z veseljem pričakujemo.
Banka Koper d.d.
Vodja PE Novo mesto, Greta Perc

stroka, izobraževanje

Novosti v diagnostiki celiakije
Helena Švajger, Lidija Žalec

Samostojno društvo „Celiac življenje brez 
glutena „je bilo ustanovljeno maja �006. 
Združuje bolnike, njihove svojce in vse, ki 
želijo pomagati pri delovanju društva.
Maja �007 je našim članom predavala prim. 
dr. Marjeta Sedmak, specialistka pediatrije, 
vodja službe za gastroenterologijo Pedia
trične klinike v Ljubljani. Predavalnica je bila 
polno zasedena. Posebej veseli smo bili, da 
se je vabilu odzvalo nekaj zdravnikov in me
dicinskih sester.
Dr. Sedmakova je v predavanju z naslovom 
»Novosti v diagnostiki celiakije« poudarila 
pozni začetek celiakije pri večjih otrocih 
in odraslih. Klasične oblike celiakije pri do
jenčkih je danes čedalje manj, kar pripisuje
jo daljšemu dojenju, poznejšemu uvajanju 
glutena v prehrano in morda tudi spremenje
nemu glutenu. Pogostejša je atipična ali ne
klasična oblika bolezni, pri kateri so prisotni 
znaki izven prebavil (kožne spremembe, ane
mija, pomanjkane vitaminov, nevrološki simp
tomi, okvare jeter, krvavitve, edemi, hujšanje, 
oslabelost, neplodnost, limfom prebavil) in 
druge bolezni, ki so celiakiji pridružene (Dow

nov sindrom, avtoimune bolezni diabetes, 
tiroiditis, alopecija areata…).
Epidemiološke študije so, kot pravi predava
teljica, pokazale, da je celiakija premalokrat 
diagnosticirana bolezen. Prevalenca bolezni 
je eden na sto prebivalcev. V zadnjem času 
opažajo podaljševanje latentne dobe do iz
bruha bolezni pri odraslih in otrocih, vzrok 
tega pa še ni pojasnjen.
Pri diagnostiki celiakije je pomembna na
tančna anamneza in prepoznava klinične 
slike. Zlati standard pri diagnozi je biopsija 
sluznice tankega črevesa, ki je po novejših 
navodilih ni potrebno ponavljati, če imamo 
ustrezen klinični in serološki odziv na dieto.
Še pred biopsijo navadno naredijo serološke 
teste, ki so visoko specifični in občutljivi.Po 
letu �005 so opustili določanje antigliadinskih 
protiteles(AGA), zanesljivejše je določanje an
tiendomizijskih (EMA) protiteles IgA in proti
teles IgA proti tkivni transglutaminazi(tTG). 
Novost je hitri test za določanje protiteles 
tTg (Quick test tTg), ki ga naredimo v kap
lji krvi v nekaj minutah. Test je visoko zanes
ljiva presejalna metoda, ki je tudi cenovno 

dostopnejša. Testni set lahko kupimo v bolje 
založenih lekarnah in ga naredimo sami.
Celiakija je genetsko pogojena bolezen. Sko
raj vsi bolniki v Evropi imajo zapis HLADQ� 
ali HLADQ8. Čeprav nosi tak genetski zapis 
do �0% vse populacije v zahodni Evropi, je 
HLA tipizacija pomembna zaradi visoke ne
gativne napovedne vrednosti.
Številne družinske študije so pokazale, da 
ima celiakijo do10% ožjih sorodnikov bolni
kov s celiakijo. Rizične skupine so sorojenci, 
otroci celiakašev, bolniki z diabetesom tip1 
in bolniki z Downovim sindromom.
Še vedno je edino zdravilo za celiakijo stro
ga dieta brez glutena, ki je dosmrtna. Kljub 
temu pa ni dokazov, da zgodnje zdravljenje 
prepreči druge, celiakiji pridružene avtoimu
ne bolezni.
Dr. Sedmakova je predavanje zaključila z 
odgovori na številna vprašanja bolnikov in 
njihovih staršev.
Vse, ki vas zanima kaj več o celiakiji in našem 
društvu, vabimo na ogled spletne strani 
www.celiac.si. 
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Slovensko združenje za intenzivno medici
no je �8. in �9. maja �007 na Bledu pripra
vilo 15. mednarodni simpozij intenzivne 
medicine. V sklopu tega je potekal tudi 
1�. seminar za medicinske sestre in zdravs
tvene tehnike. Na njem je sodeloval tudi 
interni oddelek, saj smo pripravili dva pris
pevka. Tema letošnjega simpozija je bilo 
akutno srčno popuščanje, akutni pankrea
titis in proste teme. 
Kolegica ga. Milena Žulič, dipl.m.s., odgo
vorna sestra gastroenterološkega oddelka, 
je pripravila predavanje z naslovom Prehra

Simpozij intenzivne medicine na Bledu
na bolnika z akutnim vnetjem trebušne 
slinavke. To je tema, ki je trenutno zelo 
problematična, saj se še vedno srečujemo 
z deljenimi mnenji, kdaj pričnemo bolni
ka hraniti. Predstavila je tudi novost, ki se 
uvaja v naši bolnišnici, to je individualni 
pristop k bolniku s pankreatitisom, saj na
ša dietetičarka za vsakega bolnika posebej 
pripravi individualno pankreatično dieto, 
glede na njegovo stanje bolezni.
Naše drugo predavanje je sodilo med pro
ste teme in je imelo naslov Izobraževanje 
medicinskih sester na internem oddelku 

splošne bolnišnice Novo mesto na področ
ju oživljanja. Predavanje je predstavila ga. 
Antonija Gazvoda, dipl.m.s.. Prispevek je 
dobil veliko pohval, saj je bilo na tem po
dročju na našem oddelku narejenega zares 
veliko. Izobraževanja so potekala v sklopu 
internih izobraževanj, v okviru evropskega 
reanimacijskega sveta. Predstavljen je bil 
tudi Ken, to je lutka za učenje temeljnih 
in dodatnih postopkov oživljanja, katere 
lastniki smo postali v minulem letu. 
Predavateljica nas je seznanila tudi z načrti 
za naprej, to pomeni, da bomo z izobraže

vanji nadaljevali in obnavljali svoja 
znanja. Čisto na koncu se je zahvali
la tudi dr. Renati Okrajšek, dr. med., 
specialistki interne medicine, brez 
katere verjetno ne bi dosegli vsega 
kar smo. Sicer ni več zaposlena na 
našem oddelku, vendar nam je še 
vedno pripravljena pomagati, za 
kar smo ji zelo hvaležni.
Predavanja so bila zelo zanimiva, 
predstavljeno je bilo veliko novih 
metod dela in ob vsem tem smo 
spoznali, da smo v samem vrhu slo
venske intenzivne medicine.

Karmen Janežič, dipl.m.s.

stroka, izobraževanje
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Svetovalno središče je svetovalna 
služba kot jo poznajo v osnovnih 
in srednjih šolah, s to razliko, da 
je Svetovalno središče namenje-
no odraslim. Svetovalno središče je 
brezplačno namenjeno vsem odra
slim (zaposlenim, brezposelnim, sta
rejšim odraslim, mlajšim odraslim), 
ki se odločajo za učenje, bodisi so 
že vključeni v izobraževanje in po
trebujejo pomoč pri učenju ali pa 
končujejo izobraževanje in bi želeli 
nadaljevati ali poiskati zaposlitev.  
Preden se odločite za učenje oz. 

Svetovalno središče 
Novo mesto

izobraževanje vam lahko pomaga
mo pri odločitvi za poklic glede 
na vaš interes in vaše sposobnosti, 
predstavimo izobraževalne možno
sti, informiramo o vpisnih pogojih, 
predmetniku določenega izobra
ževalnega programa ali o vsebini 
tečaji in pomagamo pri izpolnjeva
nju vpisnih obrazcev. Pogovorimo 
se lahko tudi o finančnih pogojih 
za določeno izobraževanje (štipen
dije in razni aktualni razpisi). Ko že 
obiskujete šolo ob delu, študirate, 
obiskujete tečaj... vam pomagamo 

Tina Kržišnik, Svetovalka v Svetovalnem središču Novo mesto

Čas začetka poletja, je čas, ko odrasli razmišljajo tudi o 
svojem nadaljnjem izobraževanju, o dokončanju šole 
ali o vpisu v razne tečaje. Če ste med tistimi, ki se boste 
letos odločali za učenje in se ob tem sprašujete, kam po 
informacije, kako naj nadaljujem, kdo mi lahko pomaga 
pri tem, se oglasite v Svetovalnem središču in pomagali 
vam bomo s koristnimi nasveti.

pri spoznavanju različnih učinkovi
tih tehnik učenja na konkretnem 
primeru oz. predmetu (individual
no ali skupinsko v obliki delavnic o 
učenju). Skupaj načrtujemo potek 
učenja glede na čas, prostor, vire, 
snov ter finance in vas spremljamo 
na poti k cilju. Seznanjamo z različ
nimi organiziranimi oblikami učne 
pomoči in inštrukcij. Če zaključuje
te šolo ali tečaj… se pogovorimo 
in svetujemo o možnostih nada
ljevanja in prehodov glede na vaš 
osebni interes. Pomagamo tudi 
pri izpolnjevanju različnih obraz
cev (dohodnina, štipendije,...). 
V okviru Svetovalnega središča 
Novo mesto deluje tudi Zaposli
tveni kotiček (v sodelovanju z Zavo
dom za zaposlovanje Novo mesto), 
kjer najdete informacije o aktualnih 
prostih delovnih mestih, pomoč pri 
pisanju vlog za zaposlitev, pripravi 
na razgovor z delodajalcem in dru
ge koristne informacije glede so
dobnega iskanja zaposlitve.
Najdete nas v prostorih Razvojno 
izobraževalnega centra Novo me
sto (Ljubljanska cesta �8) ali na tel.: 
07 �9� 45 5�. V okviru projekta Cen
ter vseživljenjskega učenja Dolenj
ska, ki ga sofinancirata Ministrstvo 
RS za šolstvo in šport in Evropski so
cialni skladi, smo dosegljivi tudi v 
Trebnjem, Žužemberku in Metliki. 
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EFORT 2007
Gregor Kavčič

Od 11. do 15. maja letos sem se udeležil rednega kongresa organizacije EFORT v Firencah. 
EFORT je največje evropsko združenje za ortopedijo in travmo in organizira redni kongres v 
enem izmed evropskih mest na vsaki 2 leti. 

Prizorišče letošnjega kongresa so bile prele
pe Firence, center italijanske pokrajine Tosca
na in zibelka renesanse. O kulturnih lepotah 
Firenc na čelu z Michelangelovim Davidom 
ni vredno izgubljati besed. Seveda prav tako 
ni možen obisk Firenc brez obiska kakšne iz
med številnih restavracij, kjer ne gre brez 
znamenitega, ogromnega florentinskega 

zrezka in seveda kozarca odličnega rdeče
ga chiantija. 
Osrednja tema letošnjega kongresa so bile 
minimalno invazivne operativne tehnike v 
ortopediji in travmi. Zanimanje za tovrstne 
operativne posege je v Evropi v zadnjem 
desetletju močno v porastu. Prednosti mi
nimalno invazivnih operacijskih tehnik za 

operiranega bolnika 
so v primerjavi z klasič
nimi operacijami šte
vilne. Manjše poopera
tivne bolečine, manjša 
krvavitev, hitrejše okre
vanje, boljši kozmetski 
izgled. Prednosti mini
malno invazivnih ope
racij so prisotne tudi 
za bolnišnico oziroma 
izvajalca in sicer skraj
šanje ležalne dobe v 
bolnišnici in zmanjša
nje stroškov. «Slabosti« 
omenjenih operacij pa 

so v tem, da so le te za kirurga tehnično pre
cej bolj zahtevne, daljša je tudi učna krivulja 
za celoten operacijski tim, potrebna je dobro 
uigrana ekipa v operacijski dvorani.
Teme kongresa so bile za mene še posebej 
zanimive, saj na našem oddelku posvečamo 
omenjenim operacijam posebno pozornost. 
Že nekaj let namreč rutinsko izvajamo artro
skopske operacije na kolenu, rami, kolku, 
komolcu in gležnju, v zadnjem letu pa smo 
rutinsko na našem oddelku vpeljali tudi mi
nimalno invazivno implantacijo kolčne in 
kolenske endoproteze, tako, da smo glede 
minimalno invazivnih operacijskih tehnik 
zagotovo primerljivi z najbolj priznanimi 
evropskimi bolnišnicami.
Na kongresu sem našo bolnišnico tudi aktiv
no zastopal in sicer z dvema strokovnima 
prispevkoma:
• Kavcic G, Kramer M, Hudoklin P: Hemiarthro-

plasty versus total arthroplasty in intracap-
sular hip fractures in elderly

• Kavčič Gregor, Berleur Gregory: New tools 
to reduce risk of surgical site infection

stroka, izobraževanje
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Prehrana pri akutnem pankreatitisu
Milena Žulič

Trebušna slinavka je žleza, 
ki leži tik za spodnjim delom 
želodca, v retroperitoneal
nem prostoru v višini 1. in 
2. ledvenega vretenca in ob 
velikih žilah (aorta, spodnja 
vena cava, vena lienalis in 
vena porte). Ima glavo, trup 
in rep.
Glava meri približno � cm in je sestavljena 
iz parenhima, sistema izvodil in pripadajo
čega žilja. Žlezni skupki ali acinusi se zdru
žujejo v žlezno izvodilo, iz katerega preko 
sistema izvodil tečejo sokovi v glavni vod, 
ki poteka po vsej dolžini trebušne slinavke. 

Poleg glavnega izvodila trebušne slinavke, 
je v organu še dodatni manjši vod, ki se 
lahko samostojno zliva v dvanajsternik ali 
pa se zlije v glavni vod trebušne slinavke. 
Običajno se glavni vod združi z glavnim 
žolčnim vodom ali pa vzporedno poteka 
skozi Vaterijevo papilo v dvanajsternik.
Trebušna slinavka izloči približno en liter 
soka dnevno; sestavljena je iz prebavnih 
encimov (alfa amilaza, lipaza, peptidaza in 
elastaza). Poleg tega se izloči tudi velika ko
ličina alkalnega bikarbonata, ki je potreben 
za nevtralizacijo kislega želodčnega soka. 
Delovanje trebušne slinavke je uravnano 

po humoralni poti, z dvema hormonoma 
(pankreatin in pankreozimin), po živčni 
poti pa s simpatičnim in parasimpatičnim 
živčevjem.
Osrednji parasimpatični živec, ki oživčuje 
trebušno slinavko, je nervus vagus.
Zdrava slinavka opravlja dve nalogi:
 izloča hormona inzulin in glukagon, ki 

pomagata uravnavati presnovo;
 izloča prebavne sokove in encime, ki 

skozi izvodilo iztekajo v zgornji del tan
kega črevesa (dvanajsternik) in sodelu
jejo pri presnovi maščob, beljakovin in 
ogljikovih hidratov.

Vnetje trebušne slinavke podre njeno 
normalno delovanje in izpolnjevanje teh 
nalog.
Gre za akutni vnetni proces trebušne slinav

ke, za katerega je 
značilna samopre
bava žleze kot po
sledica že aktivira
nih proteolitičnih 
encimov soka.
Pojavi se nenado
ma, če prebavni 
sokovi uidejo iz 
izvodil, ki peljejo 
v tanko črevo in 
namesto, da bi se 
izločili, začnejo de
lovati v trebušni 
slinavki kjer lahko 
povzročijo hudo 
okvaro. Večina na
padov pankreati

tisa sega od blagih do zmernih in lahko 
traja samo nekaj dni. Pri približno �0% bol
nikov je napad hud in včasih konča tudi 
smrtno.
Najpogostejši vzrok akutnega pankreatiti
sa so žolčni kamni, prekomerno uživanje 
alkohola, pogosto se pojavi tudi po obilnej
ših mastnih obrokih, večkrat ga povzročijo 
virusi in bakterije. Odkrijemo ga tudi pri 
bolnikih z motnjami v presnovi maščob.
Med vnetnimi dogajanji v trebušni slinavki 
se sproščajo v krvni obtok različne snovi, 
ki imajo odločilen vpliv na celoten orga
nizem. Posledica tega je lahko padec krv

nega tlaka in nastanek šokovnega stanja, 
predvsem zaradi hipovolemije, ki je posle
dica izgube in prerazporeditve telesnih te
kočin. Okvare trebušne slinavke se kažejo 
z edemom, razpadom tkiva ali nekrozami 
in krvavitvami. 

Klinična slika:
Pri bolniku z akutnim pankreatitisom se 
pojavi topa, globoka bolečina, ki seva pod 
oba rebrna loka proti ledvenemu predelu, 
bolnika sili na bruhanje in je prizadet. Bole
čina je nenadna in ponavadi v 15 minutah 
doseže svoj maksimum, ter tudi takšna os
tane. Značilna je posebna drža bolnikov, 
saj so večinoma nagnjeni naprej v sede
čem položaju in se držijo za trebuh.
V laboratorijskih preiskavah je značilno 
zvečanje alfa amilaze in lipaze v krvnem 
serumu in amilaze v urinu, zveča se tudi 
koncentracija kreatinina, sečnine in gluko
ze v serumu. Pojavijo se tudi zvišani para
metri vnetja.
Hudo vnetje pankreasa povzroči pomem
bno sekvestracijo tekočine v retroperitonej 
in peritonealno votlino, lahko se izgubi do 
6 litrov tekočine.
PREHRANA: KARENCA lahko traja �4 ted
ne (dilema?).
Bolnik ne sme uživati hrane ali tekočine do
kler znaki bolezni ne izzvenijo, ker hrana 
in pijača vzpodbujata trebušno slinavko, 
da izdeluje več encimov, kar še poslabša 
bolezen. Pri bolniku je potrebna popolna 
parenteralna prehrana in nadomeščanje 
tekočin.
Preden začnemo s popolno parenteralno 
prehrano, aseptično uvedemo centralni 
venski kateter.
Konico katetra vstavimo tik pred vhod 
vene cave superior v desni atrij. 
Skozi periferne vene ne dajemo hipero
smolarnih raztopin in aminokislin, zaradi 
možnosti flebitisa.
Centralni venski kateter nam služi za mer
jenje centralnega venskega pritiska. Cen
tralni venski tlak je enak tlaku v desnem 
preddvoru in je pomemben za ocenjeva
nje delovanja desnega srca. Normalen 
tlak je od 5 do 9 cm vodnega stolpca. Zvi

ŽOLČNI KAMNI
ŽOLČEVOD

TREBUŠNA SLINAVKA

stroka, izobraževanje
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šanje centralnega venskega tlaka je znak 
preobremenitve s tekočino ali popuščanje 
desnega srca. Znižanje centralnega venske
ga tlaka pa opazujemo pri hipovolemičnih 
stanjih.
Izsušenemu bolniku po kontrolo CVPja 
intravensko nadomeščamo tekočino in 
elektrolite.
Kalorije dovajamo v obliki visoko kalorič
nih raztopin ogljikovih hidratov in maščob, 
medtem, ko naj bi aminokisline zagotavlja
le gradbene snovi za sintezo telesnih be
ljakovin. Na voljo imamo že pripravljene 
visoko kalorične raztopine, ki vsebujejo 
mešanico ogljikovih hidratov, aminoki
slin, maščob in vitaminov, ter zadostuje 
�4urnim potrebam bolnika. Popolno pa
renteralno prehrano dovajamo bolniku s 
pomočjo infuzijskih črpalk, kar omogoča 
enakomerno apliciranje.
Bolniku moramo redno kontrolirati krvni 
sladkor in sladkor v urinu, zlasti, če je bol
nik diabetik. Krvni sladkor uravnavamo s 
pomočjo kratko delujočega inzulina.

Možni zapleti parenteralne 
prehrane:
 mehanični,
 septični,
 presnovni…
Mehanični zapleti lahko nastanejo med 
uvajanjem centralnega venskega katetra.
Septični zapleti nastanejo zaradi lokalne 
okužbe, okužbe raztopin in infuzijskih si
stemov.
Pomembni presnovni zapleti so zlasti zaple
ti v smislu, pomanjkanja ali čezmernega 
dovajanja in kopičenja nekaterih sestavin 
prehrane, kar ima neugodne posledice na 
stanje bolnika.
Pri akutnem pankreatitisu je zelo pomem
bna zdravstvena vzgoja bolnika. Razložimo 
mu zakaj je potrebna karenca. Nekateri bol
niki ne razumejo ali niso dovolj osveščeni, 
zato ne upoštevajo navodil zdravstvenega 
osebja, zato prihaja lahko do raznih zaple
tov.
Ko parenteralna prehrana ni več potrebna, 
uvedemo enteralno prehrano.Količino pa
renteralnih raztopin postopoma zmanj
šujemo, hitra prekinitev lahko povzroči 
hipoglikemijo.
Enteralno prehrano pri bolniku z akutnim 
pankreatitisom uvajamo postopoma, naj

prej voda, nato čaj in prepečenec.
Nadaljujemo z dieto, ki jo je sestavila gos
pa Darinka Panjan (dietetičarka) v bolni
šnici Novo mesto, na internem oddelku, 
ob bolniku. Kajti bolnikom, ki so po čajni 
pavzi prehitro uvedli normalno hrano, so 
imeli težave in povišane vrednosti pankrea
tičnih encimov.
Stroga pankreatična dieta:
 sluzi (riževe, kosmičeve);
 čaj. 
Nato manj stroga pankreatična:
 za zajtrk še vedno riževe in kosmičeve 

sluzi, rezino starega kruha ali prepeče
nec

 čaj
 NE mleka, ne raznih salam (brez belja

kovin in maščob)
Za kosilo in večerjo: 
  juha naj bo iz dna lonca brez maščob z 

kuhanim rižem, zdrobom ali naribanim 
korenjem;

 mlado meso (piščanec, puran, zajec); 
 testenine brez jajc, polnozrnat kuhan 

riž, pšenični zdrob, polenta;
 dobro kuhana zelenjava;
 od sadja kuhano olupljeno jabolko v 

obliki čežane
 še vedno se ne priporoča krompir. 

Če ima bolnik težave ob zaužitju tekočine 
ali hrane se uvede popolna parenteral
na prehrana nazaj do izboljšanja.

Po uvedbi manj stroge pankreatične diete, 
uvedemo pankreatično dieto, ki bolnika 
spremlja tudi ob odpustu.

Navodila bolniku ob odpustu:
 priporoča se omejitev maščob
 56 manjših obrokov hrane
 hrana naj bo dobro zgrizena
 uživa naj visoko vredne beljakovine 

(mlado pusto meso, posneto mleko, 
pusti siri, jajčni beljak)

 uživa naj hrano z veliko ogljikovih hi
dratov

 omeji naj uživanje sladkorja
 odsvetuje se uživanje stročnic
 sadje naj bo v obliki sadnih sokov, ods

vetuje pa se grobo sadje
 popolnoma naj izloči jajčni rumenjak
 naj ne uživa hladnih in gaziranih pijač
 STROGA ABSTINENCA ALKOHOLA
 previdnost pri uporabi začimb
Glede priprave hrane se priporoča le kuha
nje, dušenje in pečenje v lastnem soku.
Bolezen se zelo rada ponovi predvsem pri 
tistih, ki še vedno redno ali samo občasno 
uživajo alkohol. Sprožilni faktor pa je lahko 
tudi hrana z veliko maščob.

Literatura:
Kocjančič A, Mravlje F. Interna medicina, 
DZS; �005
Šeruga M, Prelec Lainščak J. Dieta pri bolez
nih jeter, žolča in vnetju trebušne slinavke, 
DOMUS; 1998
Berkow R, M. D. Veliki zdravstveni priročnik, 
Založba Mladinska knjiga; 1997
Krajnc I, Pečovnik Balon B. Interna medici
na; Univerza v Mariboru, Visoka zdravstvena 
šola; �000
http:/sl.wikipedia.org/wiki/Akutni pankrea
titis
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Strokovno srečanje društva medicinski 
sester, babic in zdravstvenih tehnikov 
Novo mesto

Strokovno srečanje je 
05.06.2007 potekalo v Ko
stanjevici na Krki med 16. 
00 in 19.uro. Udeležilo se 
ga je okoli 200 medicinskih 
sester, babic in zdravstve
nih tehnikov iz Dolenjske, 
Bele Krajine in Posavja, 
dejavnih na vseh ravneh 
zdravstvenega varstva ce
lotne populacije. Potekalo 
je v okviru dnevnega reda.

Tokratno srečanje je bilo namenjeno ce
lostnemu pregledu primarne preventive 
zdravstvenega varstva odraslih. V uvodu 
je predsednica DMSBZT Novo mesto, 
Jožica Rešetič, dipl.m.s, univ.dipl.org., 
spec., spregovorila o licencah ter podeli
la priznanja. Strokovni del je vodila vodja 
izobraževanja v DMSBZT, Karmen Janežič, 

dipl.m.s..
Brigita ZupančičTisovec, dipl. fth., zapo
slena na ZZV Novo mesto, je predstavila 
CINDI, promocijo zdravja in preprečeva
nja srčno žilnih in drugih kroničnih ne
nalezljivih bolezni odraslih. 
Na kratko je bil predstavljen pravilnik za 
izvajanje preventivnega zdravstvenega 
varstva na primarni ravni, strateški okviri 
pridruženih držav članic v okviru CINDI 
WHO, projekti, ki jih CINDI SLOVENIJE izva
ja, zakonsko osnovo za izvajanje primarne 
preventive odraslih v ZVC, ob koncu pa 
so bili predstavljeni tudi rezultati analize 
podatkov, pridobljenih na podlagi izve
denih preventivnih pregledov odraslih 
za območje UE Novo mesto.

V osrednjem delu je Rudolf Ladika, dr.med, 
spec.spl.med., direktor ZD Krško, predsta
vil preventivne preglede odraslih.
V začetku je tekla beseda o zgodovinskem 
okviru preventive znotraj naših meja, 
temu pa je sledil pregled aktivnosti v ok
viru pregleda v ZVC (vprašalnik, napotitve 
na pregled, preventivni pregled in poro

čanje, zdravljenje glede na ugotovljene 
dejavnike tveganja oz. bolezni in napoti
tev na ZV delavnice). Izpostavljene so bile 
slabosti sedanjega sistema in nakazane 
možne nove poti.
Vlasta Curhalek, dipl.m.s., vodja in izva
jalka ZV Delavnic v ZD Krško je sprego
vorila o Programirani zdravstveni vzgoji 
odraslih.
V tej predstavitvi so bile na kratko pred
stavljene vse delavnice, ki se jih izvaja v 
tem okviru: kratke delavnice: Promocija 
zdravja, Dejavniki tveganja, Test hoje na 
� km in dolge delavnice: Zdrava prehrana, 
Telesna dejavnost za zdravje, Zdravo huj
šanje. Udeleženci so se seznanili z organi
zacijsko obliko, metodami in pristopi ter 
vsebino posameznih delavnic.
Marko Miklič, ZT, zaposlen v ZD Krško je v 
zaključku predstavil še delavnico Da opuš
čam kajenje.
Ta delavnica sicer spada v sklop dolgih 
delavnic iz programirane zdravstvene 
vzgoje odraslih. Udeleženci so se sezna
nili s teoretičnimi osnovami, metodami, 
vsebino ter raziskavo, ki je nastala na pod
lagi izvedenih delavnic.
Po končani razpravi je potekalo še sreča
nje, v okviru katerega so si udeleženci lah
ko ogledali Kostanjeviško jamo.

Brigita ZupančičTisovec

stroka, izobraževanje
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Raz voj do lenj ske ga zdravs tva je na re ko
val po tre bo po us ta no vi tvi zdravs tve ne 
šo le v No vem me stu. Le ta je za če la z 
izo bra že va njem leta 1963. Bile smo 
di ja ki nje te šo le, prva ge ne ra ci ja.Ker ni
smo ime li svo jih šol skih pro sto rov, smo 
go sto va li naj prej na Va jen ski šoli, na sled
nje leto v pro sto rih Gim na zi je,v tret jem 
let ni ku smo se pre se li li v novo stav bo 
na Uli ci tal cev, kjer smo ime li svo je učil

40. Obletnica mature prve 
generacije medicinskih sester iz 
Novega mesta

ni ce in ka bi ne te sku paj z Eko nom sko šo
lo. Ker je bilo vpi sa nih pre več di ja kov, 
smo mo ra li oprav lja ti spre jem ne iz pi te. 
V prvi raz red Zdravs tve ne šo le je bilo 
spre je tih �1 di ja kinj in � di ja ka. Žal, sta 
oba fan ta za pu sti la šo la nje že po ne kaj 
me se cih in se pre pi sa la na Eko nom sko 
šo lo. Eden iz med njih je tudi ves čas služ
bo val v bol ni šni ci kot ad mi ni stra tor– to 
je bil ki rurš ki Fran ci Ka ste lic. Bila smo de

kle ta iz vseh ve trov 
Slo ve ni je, ime le pa 
smo tudi so šol ko iz 
Skop ja, ki je priš la v 
Novo me sto po po
tre su. Nje na mama 
je bila za po sle na na 
otroš kem od del ku 
na še bol ni šni ce – se
stra Fani Sto ka no vič. 
Ena iz med so šolk je 
bila tudi že po ro če
na.
Na še šo la nje ni bilo 
tako lah ko, kot je šo
la nje da nes. Vsa ko 
do pold ne smo ime le 
prak ti čen pouk od 6
11 ure v bol ni šni ci na 
vseh od del kih (tudi 
v ku hi nji in pral ni ci), 
v obrat nih am bu lan
tah, v zdravs tve nem 
domu, na za vo du za 
hi gie no in vsa ko so
bo to prak ti čen pouk 
v ka bi ne tu (najprej 
v kle ti re ha bi li ta ci
je, zad nji dve leti pa 
na šo li). V po pol dan
skem ča su smo ime
le teo re tič ni pouk. 
Kdaj smo ime le čas 
za uče nje in za bavo, 

lah ko pre mi sli te. Vse ka kor smo bile na 
šo li za do volj ne. Splo šne pred mete so 
nas pou če va li pro fe sor ji dru gih šol, stro
kov ne pred me te pa zdravs tve ni de lav ci 
iz zdravs tve nih us ta nov (bol ni šni ce in 
zdravs tve ne ga doma). Z mno gi mi od 
njih smo po tem tudi de lale vse, ki smo 
os ta le na delu v No vem me stu. Prva se
stra, ki nas je uči la na šo li je bila Mar ja na 
Do bov šek, nato pa še Jo ži ca Ro lih. Mi ro
slav Vute je bil prvi ravnatelj, za njim pa 
prof. Jo že Škuf ca. Na ša raz red ni čar ka je 
bila vsa šti ri leta Mira Tr dan. Ma tu ri ra le 
smo leta 1967.
Ve li ko se nas je za po sli lo v Splo šni bol
ni šni ci Novo me sto, ne kaj v ZD, tri so 
odš le na delo v Švi co, tri v Av stri jo, ena 
se je ta koj po viš je šol skem štu di ju od
pra vi la v Ameriko in ne kaj let poz ne je 
se ji je pri dru ži la še dru ga ko le gi ca.
Vsa kih pet let se ma tu rant ke prve ge-
ne ra ci je Zdravs tve ne šo le iz No ve ga 
me sta v me se cu maju srečamo. Tudi 
le tos je bilo tako, po seb no pa je bilo to 
sre ča nje zato, ker se nam je pr vič po 40 
le tih pri dru ži la ko le gi ca Maj da, ki si je 
us tva ri la dru ži no v To ron tu v Ka na di in 
je glav na se stra v domu za obo le le z 
mul ti plo skle ro zo. Po dol gih 30 le tih 
je pri le te la iz New Yor ka Po lo na He-
nig man, ki ima z mo žem tam že 23 
let dom za ame riš ke voj ne ve te ra ne. 
Lani je do bi la od zvez ne vla de po seb-
no pla ke to kot naj bolj ša skrb ni ca na 
Long Is lan du. Bila je pro gla še na za 
»bus si nes wo man of the year« od 
pred sed ni ka Busc ha in bila z njim, s 
pred sed ni kom se na ta in se na tor jem 
na ko si lu. Sama je na to zelo po no-
sna, po no sni pa smo lah ko tudi mi, 
da je to ena iz med pr vih ma tu rantk 
na še ŠZD. Pr vič po 35 le tih je se je sre-
ča nja ude le ži la tudi so šol ka Ve sna, ki 
dela v Švi ci, kjer mo ra jo žen ske de la ti 

Ci ri la Gra di šar, dija ki nja prve ge ne ra ci je ŠZD iz No ve ga me sta
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do 64 leta. Zbrale smo se že kar zgodaj 
zjutraj na Loki in se z Rudolfovim spla-
vom popeljale po naši lepi reki Krki. 
Lepo,hladno, a sončno jutro nam je od
prlo pogled na staro mestno jedro, na 
prenovljeno porodnišnico, kjer so bili 
začetki naše prakse na kirurškem od
delku in ginekologiji, pa pogled na še 
vedno enak interni in pljučni oddelek. 
Po uri in pol vožnje smo se odpravile v 
bolnišnico, kjer so nas odpeljali v kirurš
ko knjižnico. Dogovorjen je bil ogled 
bolnišnice, da obudimo spomine na 
čas opravljanja mature. V kirurški knjiž
nici pa smo bile prijetno presenečene 
nad sprejemom. Pozdravile in poklepe-
tale so z nami direktorica Mira Retelj, 
glavna sestra bolnišnice Zlata Rebolj, 
glavna sestra kirurgije Jožica Rešetič 
in sestra Slavka Baržič. Pripravili so 
nam prigrizek, pecivo, kavo in pijačo. 
Zares prekrasno. Ogled bolnišnice je bil 
sicer kratek, ogledale smo si pljučni in 
interni oddelek, saj je v dopoldanskem 
času nerodno »tekati« po hiši z veliko 
skupino, ko je dela obilo. Namen ogleda 
je bil vseeno dosežen. Dve sošolki sta 
pokojni in tudi na njiju nismo pozabi
le. Na grobove smo jima položili cvetje 

in prižgale sveče ter se spomnile lepih 
in neprijetnih trenutkov, preživetih z 
njima. Za kosilo in klepet smo se od-
pravile v hotel Krka, kjer se nam je 
pridružil prof.Škufca in ob prijetnem 

klepetu smo preživele prečudo-
vito popoldne. Vsaka je dobila 
tudi spominsko darilo in del 
tega darila je bila tudi knjiga 
PRVIH STO LET BOLNIŠNICE, ki 
jo je podarila bolnišnica.
Maturantke prve generacije ŠZD 
iz Novega mesta smo ponosne, 
da smo obiskovale to šolo in 
vemo, da je bila izšolana dobra 
generacija medicinskih sester, 
saj nam je bilo vedno in še danes 
nam je v zadovoljstvo videti za
dovoljnega pacienta. Veliko jih je 
naredilo višjo šolo in nekaj tudi 
visoko. Dve kolegici sta bili soav
torici pri pisanju učbenikov za se
stre. Vso delovno dobo pa smo 
delale v Splošni bolnišnici: Jo-
žica Majcen, Hermina Kastelic, 
Cirila Gradišar, Vida Pavlič.
Ponosne smo, da smo medicin-
ske sestre in ponovno bi se od-
ločile za isti poklic. 
V imenu vseh maturantk prve 
generacije medicinskih sester 

iz ŠZD Novo mesto, se iskreno zahva-
ljujem vodstvu bolnišnice in vsem 
ostalim s katerimi smo se srečale za 
prisrčen sprejem.
Hvala!
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Za vod TAMALa je ne pro fi t
na, ne vlad na or ga ni za ci ja, 
ki je na me nje na bo do čim 
star šem, mla dim dru ži
nam in star šem z majh ni
mi otro ki. 
Na še de lo va nje je pre ven tiv no, saj ma mi
cam v ob dob ju, ko se delo pa tro naž nih 
služb za klju či, pri sko či mo na po moč. Naš 
na men ni za me nja ti delo pa tro naž nih 
služb, tem več po nji ho vem za klju če nem 
delu še ved no os ta ti kot opo ra ma mi
cam in po sred no tudi do jenč kom. Tako 
si stro kov nja ki raz lič nih po dro čij po da ja
mo roko in na da lju je mo skrb za mla de 
dru ži ne. 
Naš na men je po ve za ti ma mi ce v do ma
čem kra ju in jim na tak 

na čin po
ma ga ti, da čim lep še pre ži vi jo te ča rob ne 
tre nut ke ob raz vo ju svo je ga otro ka. Ker 
pa so po leg vseh le pot pri sot ne tudi te ža
vi ce, bo vsa ki ma mi ci za go to vo že laž je 
ob po go vo rih, sti kih z dru gi mi žen ska mi, 
ki so prav v ti stem tre nut ku v po dob nih 

Zavod TAMAL-A
si tua ci jah, di le mah, za dre gah, itd. Te ra
pevt sko tako de lu je že sama sku pi na in 
ma mi ce vzpo sta vi jo novo so cial no mre
žo, kjer si po kon ča nih pro gra mih še ved
no sto ji jo ob stra ni.
En krat na te den (v do pol dan skem ča su) 
sku pi na ma mic pod vods tvom va di te lji
ce eno uro te lo va di, ob njih pa so nji ho
vi do jenč ki. V vad bo so ob pri jet ni glas
bi vple te ni ele men ti pi la te sa, s ka te ri mi 
kre pi mo prav mi ši ce, ki so 
med no seč nost jo in po ro
dom os la be le (tre bu šne, 
me de nič no dno). Z do
jenč ki de la mo vaje, s ka te
ri mi po sto po ma skr bi mo 
za bolj ši te le sni raz voj. Ob 
mo re bit nih te ža vah na ša 
fi  zio te ra pevt ka po ka že pri
mer ne vaje za do jenč ka. Po kon ča ni vad bi 

vsa kič na novo od pre mo do lo
če ne teme iz po droč ja otro ko
ve ga raz vo ja, nege, do je nja, 
od no sov v dru ži ni, spre me
nje ne ga part ners tva, stisk 
in te žav ma mic, se ve da pa 
pri sluh ne mo vsa ki ma mi ci 
po se bej in se pri la go di mo 
nji ho vim že ljam in vpra ša
njem. 
Po leg sku pin ske ga na či na 
dela pa ma mi cam, ki se 
znaj de jo v sti ski po rojs tvu 
otro ka po nu ja mo tudi po-
moč na domu. Dolo čen 
de lež star šev, se s pri ho
dom otro ka kljub teo re
tič ni pri pra vi ne ma lo krat 
znaj de jo v bre ziz hod ni 
si tua ci ji, saj de jan ska 
si tua ci ja ne odra ža pri
ča ko va ne (nes peč nost, 
utru je nost, pre ve li ka 
pri ča ko va nja med part
ner je ma, bo le zen ska 

sta nja otro ka, ma te re sa mo hra nil ke, od
kla nja nje po mo či so rod ni kov…). 
Na men pro ga ma je nu di ti opo ro ma te
ram, ki se po po ro du znaj de jo v sti ski, iz 
ka te re same ne naj de jo iz ho da. To vrst na 
pod po ra ma te ram (in oče tom) dvig ne sa
mo po do bo in olaj ša po po rod ne stiske, 

ki vpli va jo tako na samo part ners tvo kot 
na otro ka. 
Stro kov nja ki nje Za vo da TAMALa smo na 
vo ljo, da obiš če mo dru ži ne v sti ski, ko nas 
po tre bu je jo. Ma te ram in oče tom sve tu je
mo, jih uči mo, kako rav na ti v do lo če nih 
si tua ci jah, na vo ljo smo jim lah ko tudi 
zgolj s po go vo rom (psi ho log, soc.de lav
ka), ali kon kret no po moč jo pri ne go va nju 
in rav na nju z do jenč kom – baby hand ling 

(ba bi ca, fi  zio ter pevt ka).
V le toš njem letu pro gram fi  nan ci ra ta 
Mi ni strs tvo za delo, dru ži no in so cial ne 
za de ve (sek tor dru ži na) in Mestna ob či
na Ljub lja na (Od de lek za zdravs tvo in 
so cial no vars tvo), zato so pro gra mi po
mo či na domu za čla ne na še ga za vo da 
brez plač ni.
Ci lji na še ga pro gra ma so na sled nji:
1. Zmanj ša ti ne ga tiv ne po sle di ce po po

rod nih de pre sij.
�. Po ma ga ti vzpo sta vi ti in ure di ti dru žin

sko živ lje nje.
�. Pre pre či ti mo re bit ne tra gič ne pri pet

lja je.
4. Vklju či ti oče te in so rod ni ke ter pri ja te

lje v ob ča sno po moč ma mi cam, ki jih 
mo re bi ti prej za vra ča jo (ru še nje mita 
ideal ne ma te re).

5. Omo go či ti zdra vo in var no prvo leto 
živ lje nja, ki ima dol go roč ne učin ke.

6. Sku paj z zdrav ni ki raz ši ri ti pre ven tiv
no skrb za dru ži ne.

7. Sreč nej še dru žin sko živ lje nje in otroš
tvo otro ka.

8. Od lo ča nje za več otrok, saj so rav no 
sla be iz kuš nje pri pr ve mu otro ku po
go sto pre pre či le od lo či tev za dru ge
ga.

Na ši pro gra mi po te ka jo po vsej Slo ve ni ji 
saj že li mo, da ima jo ma mi ce po vsod pri

čem kra ju in jim na tak 

na čin po

vsa kič na novo od pre mo do lo
če ne teme iz po droč ja otro ko
ve ga raz vo ja, nege, do je nja, 
od no sov v dru ži ni, spre me
nje ne ga part ners tva, stisk 
in te žav ma mic, se ve da pa 
pri sluh ne mo vsa ki ma mi ci 
po se bej in se pri la go di mo 
nji ho vim že ljam in vpra ša
njem. 
Po leg sku pin ske ga na či na 
dela pa ma mi cam, ki se 
znaj de jo v sti ski po rojs tvu 
otro ka po nu ja mo tudi 
moč na domu. 
de lež star šev, se s pri ho
dom otro ka kljub teo re
tič ni pri pra vi ne ma lo krat 
znaj de jo v bre ziz hod ni 
si tua ci ji, saj de jan ska 
si tua ci ja ne odra ža pri
ča ko va ne (nes peč nost, 

sta nja otro ka, ma te re sa mo hra nil ke, od

Zavod TAMAL-A
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Anja podarja
... iz male Anje je zrasla velika Anja tik pred diplomo … 

Je vneta zbirateljica plišastih igrač. Kot je rasla Anja, je rasla tudi zbir
ka njenih igrač. Čeprav se je od nekaterih zelo težko poslovila, se je 
odločila, da jih podari malim bolnikom na Otroškem oddelku. Otroci 
so jih z veseljem sprejeli in ji zagotovili, da bodo skrbeli za njih. 

Hvala Anji in držimo pesti za njeno diplomo!
Otroci in vzgojiteljica

V postelji tudi beremo
Razveseliti nekoga je tisto 
kar nas osrečuje – tako raz
mišljajo tudi v MEDISU.
Razveselili so naše male 
bolnike, saj so jim podarili 
kar 40 prikupnih slikanic 
in poučnih otroških knjig. 
Za tako prijetno presene
čanje se jim toplo zahvalju
jemo.
Vzgojiteljica in otroci
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Zdrav življenjski slog vpliva na zdravje srca 
in žil ter zmanjšuje pojavnost ostalih kro
ničnih bolezni. 
Letos se je Društvo za zdravje srca in ožilja 
Slovenije pridružilo podobnim organizaci
jam v kar 118 državah po vsem svetu, po
družnica društva za Dolenjsko in Belo kra
jino pa vsako leto pripravi drugo soboto v 
septembru pohod, s katerim želi opozoriti 
na nevarnosti bolezni srca in ožilja in spod
buditi zdrav način življenja. S pohodom de
javno obeležimo svetovni dan srca.
Smisel združevanja v društva ali klube je 
prav druženje, medsebojna pomoč, pod
pora. Česar sami ne bi nikoli zmogli, nam 
uspeva skupaj. Oblačen dan in rahel ve
trič nas že lahko odvrneta od rekreacije 
v naravi. Če pa je kljub temu na tak dan 
organiziran pohod, če vemo, da bomo za
želeni, ko se bomo – čeprav morda prvič 
– podali na zbirno mesto, potem nas ne 
ustavita ne dež, ne veter. Letos smo pohod 
po Štukljevi in Andrijaničevi poti smo orga
nizirali že desetič zapored. 10. tradicionalni 
pohod Za srce je letos potekal po spreme
njeni trasi zaradi poteka nove avtoceste. 
Štukljeva pot (1� km) nas je vodila izpred 
Kmetijske šole Grm na Bajnofu (Sevno na 
Trški gori) čez Trško goro, mimo Starega 
gradu, Šempetra, Lutrškega sela do cilja 
v športnem parku Term Krka Šmarješke 
Toplice. Andrijaničeva pot (4 km) nas je 
vodila od Teniškega centra v Lutrškem 
selu po podvozu avtoceste mimo vasi Do
bova do skupnega cilja s Štukljevo potjo. 
 Vsak udeleženec je prejel spominsko ma
jico, na cilju pa topel obrok in pijačo, prisr
čen kulturni program pa so izvedli učenci 

»Podajmo si roke za zdravo srce«

Osnovne šole Šmarjeta. Z udeležbo 700 
pohodnikov smo v društvu zadovoljni. Na 
cilju smo izmerili 500 pohodnikom krvni 
tlak in izvedli prikaz ter kratek tečaj oživ
ljanja, v katerem je sodelovalo prek 100 
pohodnikov.
Telesna dejavnost nam pomaga pri prepre
čevanju razvoja praktično vseh sodobnih 
bolezni, še zlasti pa tistih, ki so povezane 
z debelostjo. Če pa smo že zboleli, je prav 
telesna dejavnost dodatno zdravilo za pre
prečevanje napredovanja bolezni in ublaži
tev njihovega negativnega vpliva na telo. 
Zdravilo je poceni, brez resnega stranske
ga učinka in z njim utegnemo imeti celo 
veselje, kar bi za večino ostalih zdravil tež
ko trdili. Za nekatere kronične bolezni, kot 
je na primer sladkorna bolezen in povišan 
krvni tlak, je zdravilen učinek enak učinku 
inzulina in zdravil proti povišanemu krvne
mu tlaku. Na ta način lahko dosežemo, da 
z minimalnim odmerkom zdravila (in tudi 
njegovih stranskih učinkov) vzdržujemo 
ustrezno raven sladkorja v krvi in krvega 
tlaka. Telesno bodimo aktivni vsaj pol ure 
dnevno in vsaj 5 dni v tednu. Pri naporu 
upoštevajmo svojo zmogljivost in če smo 
zdravi, nam je v pomoč štetje srčne frek
vence oziroma si izmerimo kolikokrat se 
srce skrči v minuti in tako določimo srčni 
utrip. Bolniki z boleznijo srca in ožilja pa se 

naj o svoji telesni dejavnosti posvetujejo s 
svojim zdravnikom specialistom.
Maksimalno srčno frekvenco lahko prepro
sto ocenimo tako, da od števila ��0 odšteje
mo leta, na primer za 50 letnega moškega 
bi bila približno ��0 – 50= 170/minuto in 
70% maksimalne frekvence je 170 x 0.7= 
119/minuto.
Začnite z 10-minutno počasno hojo, s 
katero boste ogreli mišice. Nato izme-

Iztok Gradecki

Letošnje geslo svetovnega dneva srca, ki smo ga obeležili 
30. septembra 2007, je: »Podajmo si roke za zdravo srce« s 
pripisom: »Zdrave družine – zdrava družba«. S sporočilom 
želi Svetovna zveza za srce poudariti, da je poleg osebne 
naravnanosti v zdrav življenjski slog, potrebno ustvariti 
tudi pogoje, ki tak življenjski slog dopuščajo. Pri zagotavlja
nju leteh lahko vplivajo mnogi – politiki, zdravstvo, šols
tvo, strokovne in laične institucije na področju zdravstva, 
urejanja okolja, mnoge nevladne organizacije ter drugi. 
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nično hodite 5 minut hitro in 3 minute 
počasneje. Sčasoma boste intervale 
hitre hoje lahko podaljšali. “Hitri spre-
hod” vedno sklenite s počasno hojo. Le 
tako se bodo mišice postopoma ohladi-
le, mlečna kislina v mišičju pa se bo 
razgradila. Hoja naj bo bolj naporna kot 
samo sprehod, podajte se na najbližji 
hrib in se preizkusite v hoji navkreber, 
ki je nekoliko intenzivnejša ter zahteva 
bolj utrjene in prožne nožne mišice. Ne 
pozabite - hoja je hkrati vadba in spro-
stitev, na Dolenjskem pa lepa prilož-
nost za uživanje v naravi. S hitro hojo 
boste krepili srce, krvni obtok in dihala. 

Koliko kalorij porabite v eni uri: pri hitro-
sti 5 km/h - po ravnem od 330 do 420; 
navkreber od 660 do 900 kalorij.

Čas, ki je potreben, da izgubite kilogram 
telesne teže s hojo: po ravnem od 16 do 
21 ur; navkreber od 7 do 10 ur.

Prav je, da se zavedamo odgovornosti za 
svoje zdravje in zdravje svojih bližnjih. Jej
mo uravnoteženo prehrano, vsaj petkrat 
dnevno sadje in zelenjavo, pijmo vodo in 
mleko z manj maščobe, izogibamo se soli, 

ne kadite in omejite čas, ki ga prebijete 
pred zaslonom, bodisi televizorja ali raču
nalnika, kot član družine bodite za zgled. 
Posvetujte se z zdravnikom, če menite, da 
obstaja možnost, da člana vaše družine 
ogroža bolezen srca in ožilja.
Posamezniki, ki se že kot otroci navadijo 
zdravega načina življenja, še v kasnejših 
letih obdržijo zdrave navade: jedo zdravo 
hrano, ne kadijo in so telesno dejavni. 
Znano je, da lahko spremembo življenjskih 
navad lažje dosežemo ob podpori družine 
in prijateljev. 

Podružnica za Dolenjsko in Belo krajino 
Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije si 
že vseh 10 let svojega obstoja prizadeva za 
boljše ozaveščanje prebivalcev o pomem
bnosti dejavnikov tveganja za nastanek in 
razvoj ateroskleroze, ki povzroča srčnožil
ne bolezni. Več kot 1700 naših članov do
kazuje, da so preventivne, vzgojne, sveto
valne ter rekreacijske dejavnosti društva 
dobro sprejete pri ljudeh. 
Pridružite se našemu društvu, ki vpisuje 
nove člane v svojih prostorih na Frančiškan
skem trgu 1 v Novem mestu, vsak delovnik 
od. 9. do 1�. ure.
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Kot je napisal v novem glasilu »NE-
FRON«, Zveze društev ledvičnih bolni-
kov Hrvaške, dr. sc. Mladen Kontek, 
nefrolog član transplantacijskega 
tima in vodja odseka za nefrologijo 
v Kliniki KB Merkur Zagreb, je za Hr-
vaško članstvo v Eurotransplatu priz-
nanje uspešnosti in iziv za program 
transplantacij. Članstvo v Evrotrans-
plantu ne pomeni avtomatično več 
transplantacij, so pa lahko večja priča-
kovanja, je večja možnost pridobitve 
oz. izmenjave organov in tkiv, je večje 
možnosti skladnosti tkiv in organov, 
lista čakajočih upošteva tudi nujnost 
presaditve itd.
Zveza ledvičnih bolnikov Hrvaške je zato 
pripravila številne aktivnosti, koference, 
zabavne in kulturne prireditve, saj so isto
časno praznovali tudi »dan darovanja in 
transplantacij«. Med drugim so pripravili 
športno, kulturno in zabavno srečanje v 
Kamanju, na katerega smo bili povablje
ni tudi člani DLB Dolenjske. Povabljeni 
smo si ogledali jamo Vrlovko, vinsko klet 
in bili priča nogometni tekmi lokalnega 
moštva iz Vrlovke in hrvaške reprezen
tance, ki jo je vodil svetovni znani kape
tan Kranjčar. Prijateljem s Hrvaške smo 
zaželeli še več uspešno transplantiranih 
bolnikov, čim boljše pogoje zdravljenja 
in čim manj slabih izkušenj.
Seveda pa se nam ob tako pomembnem 
dogodku postavljajo tudi številna vpraša
nja, ki jih kolegom s Hrvaške sicer nismo 
zaupali, ker jim nismo hoteli kaliti veselja 
ob vstopu v Evrotransplant. 

Kaj imam v mislih? 
Ko je pred leti Slovenija vstopila v Evro
tranplant smo ledvični bolniki pričako
vali več transplantacij na leto. Mogoče 
neupravičeno? In res smo v najboljšem 

Zdravka Žižić

Tudi Hrvaška
je postala
članica Eurot   ransplantaZakonodaja s področja vzgoje in izobra-

ževanja omogoča prostovoljno obliko izo-
braževanja učencev, ki so zaradi zdravstve-
nih razlogov hospitalizirani daljši ali krajši 
čas. Dolenjska v svoji regijski bolnišnici 
do nedavnega ni imela organiziranega 
izobraževanja in je pomenila » belo liso« 
v mreži bolnišničnih šol po Sloveniji. Na 
pobudo direktorice Splošne bolnišnice 
Novo mesto Mire Retelj smo na Osnovni 
šoli Drska, v katerem šolskem okolišu je 
bolnišnica, z veseljem sprejeli nov strokov-
ni izziv in pristopili k akciji za pridobitev 

Bolnišnična 
šola

bolnišnične šole. Pridobili smo soglasje 
s strani Ministrstva za šolstvo in šport, 
Mestne občine Novo mesto, podporo pa 
smo prejeli tudi s strani Zavoda republike 
Slovenije za šolstvo.
V naši matični šoli, kjer imamo pogoje za 
delo z gibalno oviranimi otroki, sprejemamo 
v redno šolanje tudi gibalno ovirane otroke, 
zato še posebej usmerjamo svoje delovanje 
in šolsko klimo v smer sprejemanja drugač
nosti. Strokovni kader se dodatno izobražu
je in izpopolnjuje. 
Ko opazujemo razvoj otrok, ki ga ob ustrez

ni volji in pomoči strokovnih 
delavcev v šoli in ob tesnem 
sodelovanju s starši dosega
jo tudi zdravstveno prizadeti 
otroci, smo veseli in prepri
čani, da smo potrebni tudi v 
bolnišnici. 
V bolnišnici bo z dvema uči
teljicama potekal specifičen 
način izobraževanja, ki bo slo
nel največ na individualnih ob
likah dela. Prepričani smo, da 
bo neprisiljen pristop učitelji
ce k bolnemu otroku le temu 
pomagal premagovati stisko, 
mu krajšal čas v bolnišnici, mu 
vlival voljo in moč za čim hi
trejše okrevanje in vključitev 
v redno šolo. V primeru daljše
ga hospitaliziranja bodo naši 
učitelji navezali stike z matič
no šolo, iz katere prihaja bolni 
učenec, in omogočili učencu 
redno učno delo v skladu z 
njegovimi sposobnostmi in 
močmi. 
Ob rednem sodelovanju s 
starši, zdravstvenim oseb
jem, vzgojiteljico, ki že deluje 
v bolnišnici, in s strokovnimi 
sodelavci v šoli bomo tudi na 
Dolenjskem ujeli korak z drugi
mi in našim bolnim otrokom 
omogočili čim kvalitetnejše 
preživljanje dni v bolnišnici.

Nevenka Kulovec
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Tudi Hr vaš ka
je po sta la
čla ni ca Eu ro t   rans plan ta

letu do se gli celo šte vi lo 57 pre sa je nih 
led vic. Ve se lje pa je kma lu ob sta lo. De jan
sko je vsa ko leto manj trans plan ti ra nih. 
Kriv de se ve da ni is ka ti v Evro trans plan
tu, tem več v dru gih de jav ni kih kot so: še 
ved no pre sla ba oza veš če nost pre bi vals
tva o mož no stih po smrt ne ga da ro va nja, 
po sle dič no manj da ro val cev na na cio na li 
rav ni, mo go če celo manj fi  nanč nih sred
stev za pro gram trans plan ta cij, ne do volj 
edu ci ra ni bol ni ki, ne do re če na za ko no da
ja oz. prav na in etič na me ri la za od vzem 
or ga nov … in še kaj. Mo go če smo v Slo
ve ni ji za ra di vsto pa v Evro trans plant vsi 
sku paj, in sti tu ci je in zdru že nja bol ni kov, 

Da ro val cu
Ško da, da ne bova nik dar sku paj pela, 

se sme ja la, se sme ja la. 
Ško da, da ne bova nik dar 

re kla si be se de hva la, 
za vse lepo, ču do vi to, 

kar drug dru ge mu sva dala. 
Z mano boš ži vel ob ju trih, 

ko se v son cu sve ti rosa, 
ob po let jih za poz ne lih, 
te kla bova k reki bosa. 

Uži val bom ča šo živ lje nja, 
ki si ti mi ga po da ril, 

z vri ska njem, be se do kle no, 
ne ni kol` ne bom sko pa ril. 

Ko nec zdaj za ce tek je nov, 
zno va sem ro dil se s tabo, 

ti si v meni, jaz v tebi 
in tako ži vel boš z mano. 

Ško da, da ne bova nik dar sku paj pela, 
se sme ja la, se sme ja la. 

Ško da, da ne bova nik dar sku paj pela, 
se sme ja la, se kdaj spoz na la.

Be se di lo pe smi je na pi sal: Toni Gaš pe rič)
Ug las bil  jo je Toni Ver der ber 

Pe sem je na rod no za bav ni an sam bel To ni ja 
Ver der ber ja iz Sta re ga trga ob Kol pi, pr vič iz
ve del na ve li kem hu ma ni tar nem kon cer tu 
»Dia li za �000« v Dvo ra ni Leo na Štu klja v No
vem me stu

na re di li pre ma lo na na cial na le nem 
pro gra mu. 
A ča ka jo či bol ni ki kaj malo o tem 
raz miš lja jo. Ča ka nje na novo živ lje
nje je ved no zelo, zelo…. dol go, še 
po se bej če ga šte je mo v le tih.
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Vsi otroci so naši otroci

Počitniški programi podrli vse rekorde
Piše Tina Cigler

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto je prav vsem novomeškim otrokom v času počitnic vsak julijski dan 
pripravilo posebno doživetje. Na terasi bivše restavracije Breg so pod naslovom Otroški svet potekale ustvarjalne in družabne 
aktivnosti. Na sedežu društva je bilo vsak dan na voljo celodnevno počitniško varstvo. V romskih naseljih Jedinščica, Šmihel 
in Brezje pa so se otroci zabavali v ustvarjalnih delavnicah z naslovom SKUPA (skupaj). In otrok je kar mrgolelo.

Na dvorišču nekdanje Restavracije Breg 
so starši ves julij olajšano vzdihovali, kako 
odlična ideja je to – v centru mesta v umak
njenem predelu brez prometa narediti 
program za otroke. »Otroka pustiš tam za 
polne tri ure, prijazni mentorji vzamejo 
tvojo telefonsko številko in mirno odideš 
po opravkih,« so pripovedovali naprej in 
tako ni čudno, da je statistika konec me

seca pokazala, da je program obiskalo kar 
600 otrok. 
Nič drugače ni bilo v romskih naseljih, kjer se 
je na posamezni delavnici v Brezju naenkrat 
zbralo tudi po petdeset otrok, v Šmihelu in 
Jedinščici (ki sta bistveno manjši naselji) pa 
okoli dvajset. Tako je društvo ponovno doka
zalo, kako izjemnega pomena so tovrstne 
aktivnosti v romskih naseljih, saj se potrebe 

IŠČEMO PROSTOVOLJCE
Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto išče pro
stovoljke in prostovoljce za delo v programu za romske otroke in 
v programu Dnevni center za otroke, v katerega so vključeni tudi 
otroci tujcev (več o obeh programih izveste v podoknu “Program” 
na začetni strani).
Delo obsega pomoč pri izvedbi socialnih, ustvarjalnih in športnih 
delavnic, učno pomoč in pomoč pri učenju slovenščine. Starost ni 
pomembna, prav tako ne predhodne izkušnje – zaželeno je zgolj 
veselje do dela z otroki. V program se prostovoljec/ka lahko vključi 
za poljubno število ur na teden.
Zainteresirani se oglasite na sedežu društva na Rozmanovi ulici 
�0, pokličite Andrejo Luštek (07 ��7 �9 �0, 041 6�6 404) ali pišite 
na naslov drpd_nm@siol.net.

Otroci vseh starosti – od predšolskih do osnovnošolskih – so ustvarjali iz najrazličnejših 
materialov in na najrazličnejše teme. Enkrat so barvali glinene ladjice, drugič šivali lutke, 
tretjič naredili okrasne lončke za mamice in tako do konca domišljije.

in želje romskih otrok niti najmanj ne razli
kujejo od potreb ostalih otrok. 
Udeležba v vseh programih je občutno pre
segla udeležbo prejšnjih let in pokazala, 
da je počitniški program ne le balzam za 
otroke, temveč tudi za njihove starše. Ob 
usposobljenih mentorjih in dvajsetih mla
dih prizadevnih prostovoljcih je bila vsaka 
skrb odveč. 

Med triurnim programom so jih občasno 
presenetili tudi skriti gostje. Obiskal jih je 
žongler Blaž in jih navdušil tako zelo, da 
je v trenutku zmanjkalo rekvizitov. Prišel 
je čarovnik Asmir in pokazal toliko trikov 
s kartami, da je dvorišče takoj spoštljivo 
utihnilo. Prišla pa je tudi znana pevka Sa
nja (4 Play) takoj ustanovila priložnostno 
šolo petja in izpeljala zabavne karaoke.

Otroški svet na Bregu

Iz gline

Lutke

Okrasni lonček v delu

Okrasni lonček

Karaoke

Čarovnik
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IŠČEMO PROSTOVOLJCE
Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto išče pro
stovoljke in prostovoljce za delo v programu za romske otroke in 
v programu Dnevni center za otroke, v katerega so vključeni tudi 
otroci tujcev (več o obeh programih izveste v podoknu “Program” 
na začetni strani).
Delo obsega pomoč pri izvedbi socialnih, ustvarjalnih in športnih 
delavnic, učno pomoč in pomoč pri učenju slovenščine. Starost ni 
pomembna, prav tako ne predhodne izkušnje – zaželeno je zgolj 
veselje do dela z otroki. V program se prostovoljec/ka lahko vključi 
za poljubno število ur na teden.
Zainteresirani se oglasite na sedežu društva na Rozmanovi ulici 
�0, pokličite Andrejo Luštek (07 ��7 �9 �0, 041 6�6 404) ali pišite 
na naslov drpd_nm@siol.net.

Skupa (skupaj) v Brezju

Romski otroci so ustvarjali nadvse vneto in ker so točno vedeli, kaj imajo najraje, so 
večkrat izprosili razne pobarvanke in obeske, ki so jih potem ponosno obešali nad svoje 
postelje. Prikrajšani niso bili niti tisti, ki so bili še premajhni, da bi sami držali škarje  ne
mudoma so dobili pomoč mentorjev in prostovoljcev. Seveda pa jih tudi k plesnim igram 
ni bilo treba dolgo vabiti.

Fantka s klobuki

Izdelava rož

Plesna igra 

Andreja in deklica

Rože končaneotroci

Rože končanepopek

Papirne umetnine

Krava
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Življenje nam napiše mnoge 
zgodbe, lepe in manj lepe, 
a vse so del našega vsakda
na in jih moramo sprejeti za 
svoje. Ta, ki vam jo predstav
ljam, je življenjska zgodba 
mladega fanta in je ena sreč
nejših, čeprav se ni začela 
tako. Ne vemo, kako se bo 
nadaljevala, a v tem trenut
ku je polna veselja in upanja 
in srčno želimo, da bi bilo 
tako tudi vnaprej. 
Aleša, osemindvajsetletnega fanta s kro
nično boleznijo, cistično fibrozo pljuč, smo 
spoznali marca lani. Ne zares, le iz pripo
vedovanja njegove obupane mame, naše 
sodelavke Darinke Markovič, ki zaradi hu
dega poslabšanja sinove bolezni v svoji 
bolečini in nemoči ni videla izhoda. 
Aleš je od malega živel z boleznijo in se 
ob brezpogojni podpori in ljubezni mame 
in brata Dejana pogumno bojeval s teža
vami. V začetku zelo uspešno, saj je med 
najboljšimi učenci končal osnovno šolo in 
gimnazijo, bil je Zoisov štipendist, po pr
vem letniku študija na geodeziji pa se mu 
je zdravje tako poslabšalo, da je postala 
bolnišnica njegov drugi dom, osebje na 
našem pljučnem in internem oddelku ter 
v bolnišnici na Golniku pa njegova velika 
družina. Brez dodatnega kisika ni mogel 
nikamor, zato so bile domače štiri stene so 
njegovo edino bivalno okolje, kjer mu je v 
samotnih urah, ko so bili domači zdoma, 
delal družbo mali pasji prijatelj Runo. 
Ko so Alešu prvič predlagali transplantaci
jo pljuč, s samo polovično možnostjo pre
živetja, je bila omenjena možnost preveč 
grozna, da bi bila resnična. Bolezen pa se 
ni dala, napredovala je s tako naglico, da 
je bil Aleš šestega marca lani uvrščen na 
prednostno čakalno listo svetovnega zdru
ženja za transplantacijo. Operiran naj bi bil 
na Dunaju. 
Ko smo vas tedaj zaprosili za finančno po

»Zmagovalec«
moč, da bi Darinki omogočili bivanje ob 
bolnem sinu na Dunaju, ker ji naše zdravs
tveno zavarovanje ne bi krilo stroškov, je 
bil odziv neverjeten. Morda se niti ne zave
date, kaj je Alešu in Darinki pomenila vaša 
podpora – mlademu fantu upanje, da ga 
nekje še čaka drugačno življenje, mami 
pa zavest, da v svojih najtežjih dneh ni 
sama.
Začelo se je čakanje, dolgo, mučno, polno 
negotovosti, tudi obupa, ko se je bolezen 
slabšala. Upanje sicer umre zadnje, vendar 
je bilo včasih tako hudo, da se je zdelo po
polnoma nemogoče, da bi Aleševo 
oslabelo telo preneslo vse napore. 
Njegovo zdravstveno stanje je bilo 
tako slabo, da so mu zdravniki brez 
darovalca pljuč napovedovali samo 
še mesec dni življenja. A mladi duh 
se ni dal, mesec dni je minilo, dnevi 
so se prevesili v tedne, tedni v nove 
mesece in Darinka je, na robu moči, 
še upala v čudež. In mi z njo.
Dočakali smo prvi klic z Dunaja, Aleš 
pa je bil za operacijo preslaboten. 
Nato drugega, ki se je izkazal za po
moto. Psihični pritisk je bil tolikšen, 
da sam bog ve, kako je Darinka to 
zdržala. Tretji klic desetega decem
bra lani je končno pomenil, da gre 
Aleš na operacijo in Darinka z njim 
na Dunaj. Ob pol dveh zjutraj nasled
njega dne je bil operiran. Stiskali smo 
pesti in upali, Darinka pa je verjela. 
Že prve vesti nekaj ur po transplanta
ciji so bile vzpodbudne, naslednje pa 
vse boljše in boljše. Aleš je izbojeval 
svojo največjo zmago. Res je trajalo 
še nekaj časa, da se je vrnil domov, z 
dunajske bolnišnice so ga premestili 
na Golnik, kjer je najprej okreval. Do
mov se je vrnil popolnoma drug fant 
in danes, ko bo kmalu naokrog leto 
dni, ga ne bi več prepoznali.
Aleš dobesedno s polnimi pljuči diha 
življenje, potem, ko je bil zaradi bolez
ni tako dolgo prikrajšan za številne 
lepe stvari, ki so jih doživljali njegovi 
vrstniki. Letos je bil po dolgem, dol
gem času spet na morju. Dela načrte 
za prihodnost in se veseli novih pri

ložnosti. Noče biti v središču pozornosti; 
tega ni maral takrat, ko je bil še hudo bo
lan, pa tudi danes ne. V ta zapis je privolil 
samo zaradi mame Darinke in zaradi vseh 
vas, ki ste njemu in njegovi družini v najtež
jih trenutkih stali ob strani.
Vsem, ki ste na kakršen koli način poma
gali Alešu, Darinki in Dejanu, vsem, ki ste 
sodelovali v humanitarni akciji in razumeli, 
da smo jih dolžni podpreti, ne da bi priča
kovali in zahtevali kakršnakoli potrdila in 
dokaze, vsem, ki se veselite z njimi, se zah
valjujeva tudi Zdenka in Romana.

Zdenka  Seničar, Romana Skrabl
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Tematske razstave
v SB Novo mesto

Tema razstave Čas Mentor
Dan starejših – Jesen življenja 1. oktober T. Kukec
Teden otroka prvi teden oktobra B. Berus
Svetovni dan hoje 15. oktober V. Novak
Svetovni dan hrane 16. oktober T. Kukec
Mesec november – mesec odvisnosti november M. Simončič
Dan človekovih pravic 10. december T. Kukec
Običaji ob praznovanju novega leta in 
božiča – Veseli december

december M. Simončič

Svetovni dan brez cigarete 31. januar G. Murn
Dan žena in materinski dan marec G. Murn
Mednarodni dan otroških knjig 2. april M. Kržičnik
Svetovni dan zdravja 7. april G. Murn, T. Kukec,

V. Novinec
Dan medicinskih sester 12. maj M. Simončič
Poletje – priprave na počitnice
Znamenitosti Dolenjske

junij G. Murn,
M. Simončič

Pripravila: G. Murn

Za nami je še eno uspešno šolsko leto. Dijaki 
in učitelji odhajamo na dopust, da si nabe
remo novih moči. Pa vendar, ko se ozremo 
nazaj, ugotovimo, da smo bili čez leto vsi 
skupaj zelo delavni in ustvarjalni. Dijaki Sred
nje zdravstvene in kemijske šole že vrsto let 
opravljajo obvezno prakso v Splošno bolni
šnici Novo mesto. Prav vsi skupaj smo se raz
veselili možnosti, ki nam je bila dana s strani 
SB Novo mesto, da imamo poleg samega 
učenja praktičnega pouka možnost tudi 
ustvarjati. Na prehodu iz kirurškega dela v 
porodnišnico smo skrbeli za kar lepo število 
panojev. Mesečno smo tako skrbeli za po
membne mednarodne in svetovne dneve, 
ki so povezani z zdravjem.

Mentorice smo prav ponosne na ustvarjal
ne dijake, ki so zelo radi ustvarjali. Hvalež
ne smo tudi SB Novo mesto za dano mož
nost izražanja in hkrati odgovorno vlogo, 
kajti po odzivu sodeč si je marsikateri mi
moidoči z veseljem ogledal naše izdelke, 
ki so z živimi barvami in jedrnato napisano 
vsebino kar vabili na ogled. 
Želimo si, da bi lah
ko tudi v prihodnje 
skrbeli za takšno 
podobo in hkrati 
vabimo vse zapo
slene in mimoido
če, da si ogledajo 
našo poletno raz
stavo, ki nas pope
lje poletju naproti.
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Člani Društva kroničnih ledvič
nih bolnikov Dolenjske smo si 
za letni izlet izbrali potepanje 
po Logarski in Savinjski dolini. 
Iz Novega mesta smo krenili ob 7. uri zjutraj. 
Oblačno vreme in drobne dežne kapljice nas 
niso preprečile, da se ne bi zbrali v polnem 
številu. Do Ljubljane smo še malo dremali in se 
prepustili zvokom glasbe iz radia, ki jo je izbral 
šofer Rado. Ko smo se peljali mimo Kamnika, 
nas je vodič razveselil z novico, da bomo prvo 
jutranjo kavo spili na prelazu Črnivec. 
Postanek za kavico nas je spravil v dobro vo
ljo, najbolj zmrznjeni so si privoščili še malo 
dodatka, češ saj je pošteno hladno in v takih 
primerih dodatno gretje pripada. Nato smo 
se spustili v dolino do Gornjega Gradu, ki leži 
v čudovito lepi kotlini, predgorju Savinjskih 
Alp pod Menino planino, Lepenatko in Rogat
cem. Posebna znamenitost kraja je mogočna 
katedrala Sv. Mohorja in Fortunata, z največjo 
prostornino in kupolo v Sloveniji, ki smo si jo 
ogledali pod strokovnim vodstvom lokalne
ga vodiča. Zamudili nismo tudi gornjegrajske 
muzejske zbirke z različnih področij, od etno
loške zbirke pa vse do zbirke Občine Gornji 
Grad na starih fotografijah. Ob pogledu na 
stare predmete in razglednice so oživeli tudi 
spomini na preteklost, ko je bilo pisanje voš
čilnic pravi obred, lepa pisava ponos pisca in 
veselje tistega, ki mu je bila voščilnica name
njena. Prav posebno lepe so bile voščilnice 
ob porokah, obletnicah in rojstnih dnevih. 
Pot smo nadaljevali do kraja Radmije, kjer stoji 
daleč na okoli znana župnijska cerkev sv. Fran
čiška Ksaverija, bogato založena z mašnimi ob
lačili neprecenljive vrednosti, tkanih iz zlatih 

Slovenija od kod lepote 
tvoje…

in srebrnih niti, ki so jih darovale plemiške in 
kraljevske družini. 
Skozi kraje Ljubno ob Savinji, Luče in Solčavo 
smo prispeli v samo središče Logarske doline. 
Ledeniško preoblikovana dolina zgornjega 
toka Savinje je ena najlepših alpskih dolin v 
Evropi. Iz skalnih pragov se proti ravninskemu 
dnu zlivajo potoki v slapovih, dno doline je 
odeto v zeleno travniško preprogo, nad obro
bo temno zelenih gozdov pa se dvigujejo vr
hovi Savinjskih Alp. Pod krnico Okrešelj vre 
na dan Savinja, ki se kot slap Rinka v globino 
90 metrov spusti v dolino in začne svojo raz
gibano pot. Sprehodili smo se do slapa in se 
nadihali svežega zraka, ki ima tu prav poseben 
vonj in barvo. Tisti malo bolj »športno aktivni« 
smo se povspeli še do Orlovega gnezda, od 
koder je bil razgled na krajinski park in dolino 
še lepši. 
Po kosilu je sledil še ogled Mozirskega gaja. 
V parku cvetja, ki ga vsako leto obišče več de
set tisoč ljudi, smo si ogledali grede s pisanim 
cvetjem, zelene grmovnice in drevesa. Park 
je urejen v obliki gredic, do katerih vodijo 
lepo urejene potke posejane s klopcami in 
cvetnimi baldahini. Sredi parka stoji velika 
lesena zgradba, s katere si je mogoče z višav 
ogledati skoraj celotno površino parka. Park ni 
namenjen samo ogledu rož in zelenja, temveč 
je na voljo tudi za poroke in druge svečane 
dogodke. 
Domov smo se vrnili v večernih urah, prijetno 
utrujeni, polni lepih vtisov in doživetij. 

Zdravka Žižić
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Z imenom Frančiška Ksaverija je na 
Slovenskem povezanih veliko cerkva 
in še več kapel. Včasih pri nas skorajda 
ni bilo cerkve, ki ne bi imela vsaj kak
šne njegove podobe. Ta veliki misijo
nar Indije in Japonske v 16. stoletju je 
bil vseskozi obdan s slavo izrednega 
čudodelnika. Bil je nenavaden spokor
nik, zavzet Marijin častilec in do skrajne 
meje človeške razsodnosti pogumen 
oznanjevalec evangelija. Ni čudno, 
da je bila zato z njegovim češčenjem 
pri nas povezana bogata romarska 
tradicija. Med ljudstvom je obveljal za 
patrona zoper kugo, zoper hudo uro 
in še kot varuh za srečno zadnjo uro. 
Med enajstimi cerkvami, ki so mu v ožji 
Sloveniji posvečene, skoraj ni take, ki 
ni bila kdaj tudi romarska. Med najbolj 
znamenite in najodličnejše, saj je njena 
slava segla daleč čez slovenske meje, 
sodi cerkev sv. Frančiška v Radmirju. 
Leta 1715 je v okolici Gornjega Grada 
zavladala velika lakota. Da bi bilo trplje
nje še večje, jo je pospremila še živinska 
kuga. Bilo je tako hudo, pravi kronist, da 
ni zalegla več nobena človeška pomoč. 
Zato se je gornjegrajski dekan Ahacij 
Stržinar odločil in z dovoljenjem Ijub
ljanskega škofa, kamor je sodila ta čas 
župnija, v cerkev sv. Barbare v Radmirju 
postavil na Marijin oltar sliko sv. Fran
čiška Ksaverija. Romarji, ki so prišli na 
njen god počastit sv. Barbaro, so obe
nem zvedeli za velikega čudodelnika, 
ki je godoval dan prej. Goreči pridigarji 
so jih seznanili s čudeži in uslišanji in 
slava “novega” svetnika jih je tako prev
zela, da so ga vzeli za svojega. Svet
nik jim je postal domač in privlačen. 
Glasovi o čudežih in uslišanjih pri sv. 
Frančišku so segli daleč naokrog. Število 
romarjev je naraščalo iz dneva v dan. Že 
čez leto dni je sv. Frančišek moral dobiti 
poseben oltar in še malo pozneje lastno 
kapelo. Pa tudi to ni bilo dovolj. Nazad
nje so se odločili, da bodo staro cerkev 
sv. Barbare podrli in postavili novo. Leta 
17�5 jo je blagoslovil škof Feliks Schrat
tenbach. Prejšnji zavetnici sv. Barbari 
pa so posvetili oltar v stranski kapeli. 
Neznani arhitekt si je cerkev zamislil v 
podobi križa. Kot je zapisano v kroniki, 

naj bi to pomenilo, da moramo vso po
moč prositi po Kristusovi krvi in smrti, 
kakor je sv. Frančišek iskal in našel svoj 
počitek v življenju in smrti edino v kri
žu. V cerkev so postavili pet oltarjev. 
Romali so seveda h glavnemu z zna
menito sliko, ki prikazuje Frančiškovo 
smrt na otoku Sancianu pred kitajsko 
obalo. Sliko je naredil ljubljanski slikar 
Janez Reinwaldt. Krasi pa jo razkošen 
srebrn rokokojski okvir, ki ga podpirata 
angela s svečnikoma. Ta slika je posta
la priljubljena po vsej Evropi. Krasila je 
cerkve in kapele v najodličnejših krajih. 
K slavi radmirske cerkve so veliko 
pripomogli jezuiti, saj je bil sv. Fran
čišek njihov svetnik. Ker so delovali 
po vseh evropskih dvorih, so o njem 
spregovorili tudi vladarjem. Izšle so 
mnoge knjige, ki so opisovale čude
že, molitveniki in pesmarice. Tako se 
je glas o tej slovenski božji poti razširil 
na vse strani. Dandanes o tem pričajo 
darila kraljevskih dvorov in plemiških 
družin: čudovita bogoslužna oblačila 
in posode. Med njimi najdemo plašč, 
ki ga je izvezla cesarica Marija Terezi
ja iz svoje poročne obleke in podarila 
cerkvi v Radmirju. Ali pa občudujemo 
monštrance in kelihe, ki sodijo v vrho
ve zlatarske umetnosti tistega časa v 
Evropi. Ti bogati darovi, ki so jih prina
šali s francoskega, španskega, poljske
ga ter seveda avstrijskega in nemške
ga dvora, povedo, da je bilo Radmirje 
v 18. stoletju to, kar je za nas danes 
Lurd ali kako drugo romarsko središče. 
Čeprav so s prepovedmi Jožefa II. ko
nec 18. stoletja romanja v Radmirje za
mrla, boste še vedno srečali veliko obi
skovalcev. Med njimi niso samo taki, 
ki prihajajo sem past svojo radoved
nost ob dragocenih darilih evropskih 
vladarjev, ampak tudi tisti, ki prosijo 
tega čudodelnika v svojih stiskah. Tako 
pravi tudi romarska pesem, zapisana 
že leta 17�9: “O svet Frančišk Ksaverius, 
apostel indianerski, karstnik dvanajst 
stu taužent duš, Ti patron misionarski: 
o velik patron za sveti misijon, sprosi 
nam gnado inu lon.
Zdravka Žiži ć  Vir:www.kam.si

Radimirje - Župnijska cerkev 
sv. Frančiška Ksaverija
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16. svetovno športno srečanje bolnikov 
s presajenimi organi na Tajskem

Na 16. svetovnem športnem 
srečanju transplantiranih na 
Tajskem, v Bangkoku, smo 
med petnajstčlansko sloven
sko ekipo bolnikov s presa
jenimi organi, bili tudi štirje 
člani Društva kroničnih ledvič
nih bolnikov Dolenjske, vsi s 
presajeno ledvico.
Da smo se srečanja lahko udeležili gre velika 
zahvala številnim podjetjem in posamezni
kom s širše Dolenjske, Bele Krajine, Ljublja
ne, MO Novo mesto, Zvezi društev ledvičnih 
bolnikov Ljubljana in Športni zvezi dializnih 
transplantiranih, ki so nas finančno in mate
rilno podprli. 
Svetovna športna federacija transplantiranih 

(WTGF), ki letos praznuje že �0 obletnico 
obstoja, je igre pripravila že 16 ič zapored 
(potekajo vsako drugo leto). Svetovne igre 
transplantiranih z vsega sveta predstavljajo 
največjo prireditev, namenjeno ljudem, ki ži
vijo s presajenimi organi in tkivi, s posebnim 
programom za otroke. Srečanja se je udeleži
lo 1�70 bolnikov in njihovih spremljevalcev, 
iz več kot 50 držav sveta in vsaj še �x toliko 
tajskih prostovoljcev, ki so logistično servisi
rali celotno prireditev. Seveda je potrebno 
k temu številu dodati še mnoge ugledne 
goste in povabljene, med katerimi so naje
minentnejši zagotovo predstavniki kraljeve 
družine. 
Ekipe oz. delegacije na igrah so štele različno 
število udeležencev, od enega, ki je prispel 
iz bližnje Sri Lanke, do angleške delegacije, 
ki je premogla 190 članov posadke in je bila 
med najbolj množičnimi. V velikem številu so 
na igre prispeli tudi Avstralci (več kot 110) in 

Nizozemci (več kot 100). Iz nam sosednjih dr
žav, so bili najbolj množični Madžari, ki imajo 
zaradi velike podpore države oz. Ministrstva 
za šport in Ministrstva za zdravje, udeležbo 
subvencionirano iz proračunskih sredstev. 
V ekipi je obvezno prisoten tudi zdravnik, fi
zioterapevt, novinar in snemalec. Novost, ki 
so jo Madžari uvedli in bi bila lahko vzgled 
mnogim evropskim državam, zagotovo tudi 
naši, pa je ta, da imajo poseben program za 
otroke s presajenimi organi. 
Udeleženci iger smo se pomerili v različnih 
športih: v atletiki, plavanju, namiznem tenisu, 
tenisu, badmintonu, squashu, golfu, kolesar
jenju, odbojki, izbijanju krogle, lokostrelstvu 
in bowlingu. Ker gre za različne skupine trans
plantiranih bolnikov, so tudi zmožnosti le teh, 
(predvsem zaradi števila zdravil, ki jih uživa
mo po transplantaciji) zelo različne. Zato tudi 
tekmovanje včasih ni enakopravno za vse bol
nike. Toda bolj kot tekmovanje je pomembno 

Zdravka Žižić
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Tajci so mnogo manjši kot so povprečni 
Evropejci, cca 140 do 150 cm. Zato je na 
tajskem moč dobiti največjo konfekcijsko 
številko L oz. 40. In ko v trgovini poskuša
te dopovedati, da želite kupiti XL majico, 
vas najprej premerijo z očmi, in vam takoj 
poleg obveznega »barantanja«, povedo, 
da je cena vsaj za polovico večja. Tajci so 
predvsem veseli ljudje, vedno nasmejani, 
lepo oblečeni, urejeni, vljudni in vedno pri
pravljeni, da vam nekaj prodajo. Da je Tajska 
dežela sonca zagotovo drži. Ne le zaradi son
ca, temveč tudi zaradi ljudi, zaradi zlata, ki 
je vlit v številne budistične templje, stoječe, 
ležeče, hodeče… in še kakšne bude, zaradi 
rumene in plave barve, ki jo srečujete na 
vsakem koraku.
Tajci so izredno dobri trgovci. Je ni stvari, 
ki vam jo Tajec ni pripravljen prodati za pri
merno ceno. Sistem vezane trgovine, ko od 
ene prodaje ima vsak nekaj, je prej pravilo 
kot običaj. Kljub jezični barieri, Tajec hitro 
ugotovi, kdo je tujec in kdo ne. Zato je cena 
takoj nekaj večja, začne se »barantanje« in 
skoraj vedno jim uspe prodati tisto, kar so 
nameravali. 
Tajci so dobro vozniki. V 1�. milijonskem 
Bangkoku praktično nesreč ne vidiš. Vozi
jo po levi, ceste so več pasovne, posebne 
pasove imajo za taksiste in avtobuse. Vozijo 
hitro. Na cesti je moč videti poleg avtobu
sov, avtomobilov, tuk – tuke, mopediste, ko
lesarje….V mestu peš praktično ne prideš 
nikamor, zato je edina možnost, da se kam 
premakneš, taxi. Slaba stran pa je seveda, 
smog, izpušni plini, zato mnogi nosijo ma
ske. Prostori so po večini klimatizirani, oken 
ne odpirajo, ker je zrak zelo onesnažen. Ve
lik del prometa pa se odvija tudi pod zem
ljo, zato je na voljo podzemna železnica in 
sky train, ali nebesni vlak. Ker Bangkok leži 
na vodnem področju, je mesto prepleteno 
z glavno reko Chao Phya River in več drugih 
manjših rek, po katerih se odvija običajen 
dnevni promet. Z ladjami, čolni in čolnički 
se ljudje vozijo v in s službe. 
Na Tajskem preživijo vsi, bogati in revni. 
Bogati živijo v vilah, v stolpnicah, reveži v 
kolibah, v naseljih, ki so podobni mostiščar
jem oz. koliščarjem. Ni nenavadno, da ob 
stolpnici z 60 in več nadstropji vidite zraven, 
barake, s salonitkami pokrite kolibe.

Tajci cel dan nekaj jedo. Večina se prehranju
je kar na ulici. Ulice se čez dan spremenijo 
v potujoče kuhinje, kjer je moč pojesti vse, 
kar na Tajskem raste, se predeluje, a brez riža 
nikakor ne gre. Mešajo se sladko, kisli okusi, 
ki jim je dodan pekoč čili in druge začimbe, 
eksotične ribe, tudi kobilice in druge hodeče 
in plazeče živali. Brez sadja, ki ga je mogoče 
dobiti v neomejenih količinah in oblikah, ni
kakor ne gre. Zanimivo je tudi to, da kljub 
temu, da Tajci zelo veliko jedo (več krat na 

dan) niso debeli. Vse kar vam ponudijo je 
lepo pripravljeno, oblikovano, nasekljano, 
izrezljano in temu se ne morete upreti.
Tajke so prave lepotice, mile, gibke, nežne 
hoje, ki so marsikateremu moškemu vzburile 
domišljijo. Njihovi prsti pripravljeni za tajsko 
masažo, so pognali kri marsikomu, bolj kot 
bi bilo treba. Nočno življenje je zapeljivo, mi
stično in razuzdano, bolj kot smo tega vajeni 
v naših krajih.
Tajci so tudi zelo delovni ljudje. Kljub vročini 
in visoki vlagi, pridno delajo. Začnejo že zgo
daj zjutraj in končajo običajno ponoči. Vsak 
ima svojo zaposlitev, klošarjev je veliko manj 
kot pri nas. 
Med Tajsko in Slovenijo je pet urna razlika. 
Na Tajskem poznajo le tri letna obdobja: po
letje, spomlad in deževno obdobje. Najnižja 
temperatura pade le redko pod �5 stopinj. 
Povprečne letne temperature so nad �0 sto
pinj. V deževnem obdobju, od avgusta do 
novembra, so vsak dan nalivi. Dež je topel 
in malo umazan.
Seveda pa ima Tajska tudi morje, velike miv
kaste plaže. Morje je temno zeleno, toplo, bo

druženje, volja, energija, veselje in radost do 
življenja, ki nas drži skupaj. Vsak oz. vsi smo 
se potrudili po svojih najboljših močeh in 
dali vse od sebe. Tudi Slovenci oz. dolenjci. 
Dolenjski udeleženci iger: Joško Šimic, Ivo 
Jezerčič, Jože Petric in Zdravka Žižić smo v 
koš enajstih slovenskih medalj, prispevali dve 
medalji, eno bronasto in eno srebrno, ter še 
nekaj odličnih uvrstitev do 6 mesta. Čeprav 
so posamezniki pričakovali mogoče več, smo 
z doseženim lahko zelo zadovoljni. Še bolj 
pomembno pa je to, da smo se v času iger vsi 
dobro počutili, da ni bilo poškodb, prebavnih 
motenj, slabega počutja in drugih zapletov.
Pomembno je poudariti, da igre poleg druže
nja in tekmovanja v prvi vrsti pozitivno vpli
vajo na promocijo posmrtnega darovanja 
in povečanje števila transplantacij organov 
in tkiv na vseh kontinentih. S povečanjem 
števila darovalcev se povečajo možnosti za 
preživetje vseh tistih, ki čakajo na »novo živ
ljenje«, naj si bo to: srce, jetra, ledvica, kostni 
mozeg… 
In zagotovo ni lepšega kot na enem prostoru 
videti to pisano množico ljudi: belih, črnih in 
rumenih, različno govorečih, različnih navad 
in kultur…, ki si prav vsi želijo le eno: vidimo 
se na naslednjih igrah, živi in »zdravi«. 

Tajska in tajci (tajke) so nekaj 
posebnega 
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obiskali smo

gato z ribami. Koralni grebeni niso redkost 
na Tajskem. Obala ima številne otoke, na ka
terih je mogoče letovati za malo ali za zelo 
veliko denarja. Letovišča, hotelska naselja in 
počitniške hiške najdete za manj premožne 
in zelo premožne goste. Temu primerna so 
tudi plovila in vsa dodatna ponudba.
Tajska je dežela slonov, krokodilov, tigrov, 
kač… in drugič eksotičnih živalih. Živali ima
jo »zdresirane«, da z njimi pripravljajo prave 
spektakle, ki jih prodajajo za primerno ceno. 
Lahko se slikate z tigrom, jahate slona, si date 
kačo za vrat, postavite glavo v krokodilji go

Nekaj splošnih podatkov o Tajski
Tajska, uradno Kraljevina Tajska, je obmorska država v jugovzhodni Aziji, ki na vzhodu meji na Laos 
in Kambodžo, na jugu na Tajski zaliv in Malezijo, ter na zahodu na Andamansko morje in Mjanmar. 
Tajska je znana tudi kot Siam, kar je bilo uradno ime države do 11. maja 1949. Beseda Thaj v tajščini 
pomeni »svoboden«, a tudi tajski narod; nekateri prebivalci, predvsem številčna kitajska manjšina, 
tako še vedno uporabljajo ime Siam.

Glavno mesto (in največje mesto) Bangkok
Uradni jeziki tajščina 
Nastanek:

 Suhotajsko kraljestvo: 1��8 – 1�68 
 Ajutajsko kraljestvo: 1�50– 1767 
 Tonburijsko kraljestvo: 1767 178� 
 Ratanakosinsko kraljestvo: od 178� do danes 

Površina: skupaj: 514.000 km² 
Števila prebivalcev: 6� milijon 
Verska pripadnost: Budisti 95%, Muslimani 4%, drugi 1% 
Gostota prebivalcev: 1�� /km² 
BDP (�006) skupaj: 586 milijard USD 
BDP (�006) na prebivalca: 9100 USD 
Valuta baht (THB)
 (za 1 € dobite 44 do 46 bahtov) 

bec. Vse seveda za primerno ceno. 
Tajska ima čudovito urejene zelene travnate 
površine, katere jim zagotovo zavidajo pe
dantni Angleži. Zelenice dopolnjujejo cvetne 
grede z mnogoštevičnimi cvetovi, od katerih 
najbolj cenjen vet lotusa in orhideje. Orhideje 
najdete v vseh barvah in oblikah. 
Tajska je bogata dežela tudi zaradi zlata in 
dragih kamnov. Zlato je vgrajeno v vse po
membne templje in spomenike. Dragulje in 
diamante pa prodajajo v čudovito največkrat 
ročno oblikovanem nakitu.
Zdravka Žižić
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Pri ho di:
Dar ja ZAKRAJŠEK, di plo mi ra na me di cin ska se stra pri prav ni ca, �1.05.�007
Kat ja KOZAN, teh ni ca zdravs tve ne nege pri prav ni ca, �1.05.�007 
Sa bi na ŠPRINGAR, teh ni ca zdravs tve ne nege pri prav ni ca, �1.05.�007
Maja BOBNAR, teh ni ca zdravs tve ne nege pri prav ni ca, �1.05.�007
An dri ja na TADIĆ, teh ni ca zdravs tve ne nege pri prav ni ca, �1.05.�007
Ani ta KAČIČ, zdravs tve na teh ni ca, �1.05.�007
Ma rin ka SIMONČIČ MAZNIK, uprav na teh ni ca, 01.06.�007 
Ma te ja NARAT, di plo mi ra na in že nir ka la bo ra to rij ske bio me di ci ne, 11.06.�007 
Ka ta ri na KOBE, di plo mi ra na me di cin ska se stra pri prav ni ca, 11.06.�007 
Pe tra KAVČIČ, dr.med., spe cia list ka pe dia tri je, 16.06.�007 
Ro bert FILIPČIČ, elek tri kar, 18.06.�007 
Bošt jan PETERLE, in že nir stroj niš tva, 18.06.�007 
Mar ko GRUBAR, in for ma torre cep tor, �1.06.�007 
Ana MILOJKOVIĆ, dr.md., spe cia li zant ka trans fu zij ske me di ci ne, �9.06.�007 
Ga bri je la SIMETINGER, dr.med., spe cia list ka gi ne ko lo gi je in po rod niš tva, 01.07.�007 
Pri mož TRŠINAR, dr.med., spe cia li zant uro lo gi je, 01.07.�007 
Sa bi na JAKŠE, dr.med., spe cia li zant ka in ter ne me di ci ne, 01.07.�007 
Kse ni ja VOJAKOVIĆ, dr.med., spe cia li zant ka in ter ni stič ne on ko lo gi je, 01.07.�007 
Dar ja PAVLENIČ, me di cin ska se stra, 0�.07.�007 
An to ni ja SLAK, ope ra cij ska strež ni ca, 01.08.�007 
Da ni jel BORKOVIĆ, dr.med., spe cia li zant in ter ne me di ci ne, 01.08.�007 
Bar ba ra PROSEN, dr.med., spe cia li zant ka ane ste zio lo gi je, rea ni ma to lo gi je
 in pe rio pe ra tiv ne in ten ziv ne me di ci ne, 01.08.�007 
Mat jaž POHAR, dr.med., spe cia li zant splo šne ki rur gi je, 01.09.�007 
Pe tra MIHALEK NOVAK, dr.med., spe cia li zant ka of tal mo lo gi je, 01.09.�007 
Sa bi na HASANOVIĆ, far ma cevtska teh ni ca, 01.09.�007 
Din ko MEĐUGORAC, dr.med., spe cia li zant splo šne ki rur gi je, 01.09.�007 
Vah det PAŠALIĆ, de la vec, 01.09.�007 
Si mon MARKOVIČ, vzdr že va lec, 01.09.�007

1.7.2007 je bol ni šni ca prev ze la iz va ja nje sto ri tev čiš če nja, trans port nih in ku rir skih del ter 
prev ze la na sled nje de lav ce za po sle ne pri In tel ser vi su:

Ma ri jo BOLTES
Ma ri jo BUKOVEC
Su va da ČUSTIĆA
Ma ri jo DULAR
Dra gi co EVĐENIĆ
Su za no FEKONJA
Nado FIŠTER
Irmo JANŽEVEC
Si mo no KASTELIC
Jo ži co KERMC
Smai lo KIŠMETOVIĆ
Iva na KODRIČA
Ma ri co KOČIJAŽ
Ani co KOLENC

Ro sa no KOSTADINOVSKO
Mar ja no KOŠAK
Re na to KOVAČIČ
Na ta šo KREN
Jo ži co MEDLE
Jo ži co MEGLIČ
Ber nard ko MOHAR Jo ži co MOŽE
Mar je to NAHTIGAL
Gre to PAŠALIĆ
Vido PETAN
Ma ri jet ko STANIĆ
Zden ko ŠKRBEC
Zden ko TARANIŠ

Ivan ko TOMAŽIN
Štef ko VIDIC
Ne delj ko VRHOVAC
An dre jo ZUPANČIČ
Ma ri jo ŽURA
So njo FIDERŠEK
Emo ŠILJIĆ
Ma rin ko KAFERLE
Sa mir ja HASANAGIĆA
Moj co GRANDLJIČ
Mar je to SMERKE
Mar ja no LAVRIČ
An dre jo NOVAK
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Odhodi:
Janja KOŽAMELJ, višja medicinska sestra, upokojitev 08.05.�007 
Peter BINDER, tehnik zdravstvene nege pripravnik, 1�.05.�007 
Matej KOLENC, dr.med., sekundarij, �1.05.�007 
Primož TRŠINAR, dr.med., specializant urologije, �1.05.�007 
Leon GERDEN, informatorreceptor, �1.05.�007 
Lasko GELEBEŠEV, dr.med., sekundarij, �0.06.�007 
Robert MULH, dr.med., specializant splošne kirurgije, �0.06.�007 
Helena TURK PAUNOVIĆ, dr.med., specialistka pediatrije, upokojitev 05.07.�007 
Jožica ROGINA, višja medicinska sestra, upokojitev 10.07.�007 
Alojzija ČAMPA ŠUŠTARIČ, dr.med., specialistka anesteziologije in
 reanimatologije, upokojitev 1�.07.�007 
Ludvika BARAGA ŽIBERNA, dr.med., specialistka transfuziologije,
 upokojitev 15.07.�007 
Tomislav HEĆIMOVIĆ, dr.med., specializant splošne kirurgije, �1.07.�007 
Franc JANEŽ, dr.med., specialist splošne kirurgije, upokojitev �1.07.�007 
Goran ALEKSIĆ, dr.med., sekundarij, �1.07.�007 
Milena PAUČIČ, dr.med., specializantka oftalmologije, �1.07.�007 
Nataša OCVIRK, dr.med., specializantka interne medicine, �1.07.�007 
Sladjana MALIĆ, dr.med., sekundarij, �1.07.�007 
Jože SMEJIČ, elektrikar, invalidska upokojitev, 01.08.�007 
Mali BARBARA, zdravstvena tehnica, 05.08.�007 
Alojz JARC, vzdrževalec, �1.08.�007 
Miha LUČOVNIK, dr.med., specializant ginekologije in porodništva, �1.08.�007 
Gorazd PLEVNIK, dr.med., specializant interne medicine, �1.08.�007 
Jana OJSTERŠEK, dr.med., soecializantka družinske medicine, �1.08.�007 
Sabina JAKŠE, dr.med., specializantka interne medicine, �1.08.�007 
Nenad MIOČ, dr.med., sekundarij, �1.08.�007 
Marjana ŠEKLI, dr.med., specializantka družinske medicine, �1.08.�007 
Sabina ŠPOLJAR, diplomirana medicinska sestra, �1.08.�007

Specializacija:
Na Univerzi v Mariboru, na Fakulteti za zdravstvene vede je dne 9.7.�007 na podi
plomskem specialističnem študiju uspešno zagovarjala specialistično delo z naslo
vom »Akutne zastrupitve na internem oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto« in 
si pridobila strokovni naslov: SPECIALISTKA PERIOPERATIVNE ZDRAVSTVENE 
NEGE

Nataša LAKNER, dipl.m.s.

Čestitamo!

Janež Franci, 
dr. med. spec. 
kirurg se je z 
31.08.2007 
upokojil!

Sedmega septembra smo se sode
lavci, prijatelji in družina zbrali v 
Janeževem mlinu, da se tako kot 
se spodobi, poslovimo od našega 
kirurga in prvega šefa Intenzivne 
nege, od odprtja odseka, februar
ja 1999 pa do upokojitve.

Čeprav je bil dan deževen, se nas 
je zbralo veliko tistih, ki smo ga 
imeli radi, ga spoštovali kot kirur
ga in predvsem človeka, ki so ga 
krasile uglajenost, korektnost, 
pravičnost in ustrežljivost.

Osebje Intenzivne nege kirurškega oddelka
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SPOŠTOVANI
DR. JANEŽ (ATE)!

Prihodnost se nova za vas bo odprla,
Ko stisnili bomo si roke v slovo.
usoda vam nove bo cilje odstrla,
ki si jih morda že želite močno.

Veliko let plodnih je letos za vami,
izpolnila sta jih marljivost,uspeh.
Dosegli smo skupaj jih – z ramo ob rami,
lenoba za vas bila smrtni je greh.

Ste vedno bili zanesljivi, lojalni,
ste vedeli dobro, kaj je in ni prav.
Bili do sodelavcev požrtvovalni,
vloženega truda vam ni bilo žal.

Po vaši zaslugi uspehe smo želi,
vodili z razumom in srcem ste nas.
Odločnega šefa smo z vami imeli,
ki znal se odločati pravi je čas.

Do svojih uslužbencev bili ste pravični,
korektni, pozorni in vedno ustrežljivi.
Retorik na zabavah bili ste odlični,
zelo duhoviti in nadvse očarljivi.

Z odhodom bo vašim nastala praznina,
ki lep čas se še zapolnila ne bo.
Želimo vam zdravja v bodočem življenju,
Naj želje se vam uresničijo vse!
predajte se dobremu razpoloženju,
nenehno naj sreča vam polni srce.

Boleča je misel, da smo vas izgubili,
saj ste nam segli globoko v srce,
enakega šefa ne bomo dobili,
pa če bi ga iskali do sodnega dne!

Že zdaj vas vsi pogrešamo –
pri srcu ste nam bili!
Srčno vam želimo le to, da bi se odpočili,
da srečo bi si poiskali, miru se naužili
in seveda, da na nas ne bi pozabili.
Da bi kdaj nas obiskali,
kavico in kozarček cvička z nami spili 
in spomine obudili.

Vsi vaši iz intenzivne nege 
kirurškega oddelka
07. 09. LETO GOSPODOVO �007
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Misli ob upokojitvi prim. Polonce Furlan

Odhodi zdravnikov iz internega oddelka. 
Dolgotrajni proces, ki se je začel že leta 
197� in se z različno intenzivnostjo doga
ja vseh zadnjih �5 let odkar sem zaposlena 
na internem oddelku. V vseh teh letih sem 
bila očividec različnih odhajanj.
Številni mladi zdravniki so se šele po oprav
ljenem specialističnem izpitu naveličali vsa
kodnevne vožnje iz Zagreba v Novo mesto 
in nazaj. Vrnili so se v Zagreb, na našem 
internem oddelku pa je ostala praznina, 
ki jo je bilo potrebno zapolniti, običajno s 
specializantom.
Odhajali so tudi specialisti, ki jim je bila 
slovenščina materini jezik. Odšli so v Celje, 
na Bled, v UKC
V letošnjem letu sta zmanjšala vrsto inter
nistov dr. Renata Okrajšek in dr. Janez Topli
šek s svojim odhodom v KC. Je bila vzrok 
za odhod zadnjih dveh zdravnikov želja po 
izpolnitvi strokovnih ambicij na terciarnem 
nivoju ali pa neizgrajeni odsek avtoceste 
med Trebnjem in Novim mestom in s tem 
prevelika izguba časa za prihod v službo 
in nazaj? Kaj pa mobing na delovnem me
stu?
Ambicije posameznika, tudi zdravnika, 
so različne. Nekateri zdravniki so postali 
ministri, drugi poslanci, vrzel v vrstah no
vomeških internistov je nastala tudi, ko je 
dr. Starc postal direktor SB NM, kasneje pa 
tudi župan vsem Novomeščanom.
Najbolj me je kot mlado zdravnico priza
del nepovraten odhod dr. Fornazariča, ki 
je v sobotnonedeljsko dežurstvo prišel iz 
Trebnjega s hudo stenokardijo, zaradi akut
nega miokardnega infarkta je bil odpeljan 
v UKC. Od njega smo se poslovili na poko
pališču v Trebnjem.
Internisti smo se od svojih kolegov poslav
ljali tudi na Mirogoju v Zagrebu, v Rosalni
cah pri Treh Farah, pa tudi na ljubljanskih 
Žalah. Na Žalah smo se poslovili od mojega 
prvega predstojnika dr. Franci Hübcherja, 
saj je bil Ljubljančan, upokojenec pa je bil 
le kratko obdobje.
Vsa dosedanja odhajanja zdravnikov spe
cialistov so se me dotaknila na svoj način, 
vsak odhod je bil drugačen, vedno je ostal 
trpek okus v ustih in vprašanje le zakaj, za
kaj?

Odhod prim. dr. Polonce Furlan v pokoj pa 
je drugačen, neponovljiv.
Tako mladostno razigrane in zale upoko
jene zdravnice verjetno še ni bilo v tej bol
nišnici. Naj mi ob tem dr. Milena Hadl ne 
zameri, ker jo imam kot infektologinjo v 
drugem predalčku.
Le kaj se je motalo v glavi priznane zdrav
nice zadnje leto, da se je ob koncu mese
ca maja �007 dokončno odločila in nas 
seznanila, da od oktobra �007 ne bo več 
vsakodnevno s kartico registrirala svojo 
prisotnost v več kot 100 let stari rumeni 
hiši ob Krki.
Naveličanost? Skaljeni interpersonalni od
nosi? Kronična utrujenost od vsakodnevne
ga rutinskega dela na nefrološkem odseku, 
v specialistični in urgentni ambulanti?
Kronična utrujenost je sigurno bila pomem
bna pri odločitvi, toda kdo od nas zaposle
nih v zdravstvu ni »utrujen« od pacientov, 
na žalost pa včasih tudi od sodelavcev.
Naveličanost, prakticirati nefrologijo vsak 
dan in prenašati dolgoletne izkušnje pri 
delu s pacienti, pa tudi sveže nefrološko 
znanje, ki ga je vsako leto črpala ne nefro
loškem seminarju v Haidelbergu, sigurno 
ni bil razlog za sprejeto odločitev o upo
kojitvi.
Kaj nam je že hotela sporočiti prim. dr. 
Furlanova, ko nam je natančno razlagala 

kam je pospravila vso dokumentacijo o 
Alportovem sindromu in vse članke, tudi 
iz uglednih tujih revij, ki so bili napisani 
o hemoragični mrzlici z renalnim sindro
mom (HMRS), v katerih se je pojavljala kot 
soavtor? 
Sporočilo je bilo nedvoumno – da priča
kuje nadaljevanje raziskovalnega dela od 
mlajših sodelavk vendar.
Občutek imam, da je bi, glavni razlog za 
odhod med upokojence spoznanje, da je 
nesmiselno oz. celo zelo škodljivo trošiti 
energijo in zdravje, ki je na žalost slabo ob
novljiva dobrina za nekaj kar je glede na 
vse dosedanje izkušnje nedosegljivo in se 
že več let, celo desetletij odmika.

Preselitev internega 
oddelka na novo 
lokacijo.
Živo se spominjam prim. dr. Polonce Furlan 
ko je kot mlada zdravnica spomladi leta 
1975, ko je še delala v šolski ambulanti ZD 
NM, prišla na klepet pred sprejemom na 
interni oddelek bolnišnice Novo mesto. 
Sedeli sva na hodniku v �. nadstropju in 
prijetno mi je bilo ob spoznanju, da bo na
posled le prišla na interni oddelek zdrav

Sonja Cimerman Steklasa, dr. med., specialistka internistka
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OB ODHODU PRIM. FURLANOVE V POKOJ!

Dr. Furlanova
Življenje niso dnevi, ki so mi
nili, ampak dnevi, ki smo si jih 
zapomnili. Tudi danes je na 
pogled čisto navaden dan, ven
dar še tako navaden dan lahko 
zaznamuje čisto poseben do
godek, kakršen je tudi ta. 
Danes bomo zaželeli srečno 
dr. Furlanovi, dolgoletni sode
lavki, ki se poslavlja od razbur
ljivo napornega, grenkoslad
kega aktivnega dela življenja. 
Tukaj smo, da ji zaželimo, da 
se ji izpolnjejo pričakovanja za 
tretje življenjsko obdobje, ko 
bo pobirala sadove minulega 
dela in ji bodo lepšali kvaliteto 
življenja. 
Dr. Furlanova! Ko ste sprejeli vlogo 
zdravstvenega strokovnjaka, ste 
v svoje življenje sprejeli tisto, kar 
nekateri vztrajno iščejo vse svoje živ
ljenje. S strokovno skrbjo ste ustvar
jala številne priložnosti odzivanja na 
potrebe ljudi ob različnih trenutkih 
življenja, ki se rojeva, se izteka, ki 
omahuje in upa. 
Dolga leta smo se kalili med seboj in 
ravno vi ste se izkazala kot izvrstna 
kuharica, ko ste nas “tenstala”, kot se 
izrazite sama. 
Bile smo rosno mlade, ko smo prišle 
pod vaše okrilje. Tudi vi ste bili še ro
sno mladi in kot vsakemu mlademu 
človeku so se tudi nam iluzije kmalu 
razblinile ob trdnih tleh, ostala je le 
še realnost in trdo, resno delo. 
Skupaj smo preživeli vznemirljive 
pomladi, šli skozi topla poletja, se 
ubranili vseh gromov in neviht ter 
dozoreli v mikaven sad, ki je tudi 

plod našega korektnega sodelova
nja. 
V današnjem načinu življenja, v de
lovnem okolju, ki nam narekuje ved
no nove naloge in zadolžitve, se ne 
moremo izogniti nostalgiji ob misli 
na minule čase, ko smo bili generaci
ja tovarištva, prijateljstva, napredka 
in je povsod velo upanje. 
Da ne bi mlajše generacije pomislile, 
da smo dozoreli kot zrelo sadje za v 
shrambo. Ne, to pa še ne, čvrsti smo 
še in tesno oprijeti svojih debel! 
Le nabralo se je preizkušenj, ki člove
ka doletijo in ob njih zori, postane 
močnejši in še bolj delaven, pa tudi 
srečnejši. 
Dr. Furlanova! Sedaj pa pustite vetru 
naj zapiha v vaša krila in vas dvigne 
bližje k soncu, novim izzivom napro
ti. Svet je velik – mi v njem pa tudi! 

Medicinske sestre nefrološkega in
diabetološkega odseka

nica, ki je končala Medicinsko fakulteto v 
Ljubljani in bo izpolnila vrzel, ki je nastala 
z odhajanji.
Prim. dr. Furlanova je vse do svoje upoko
jitve delala kot vodja nefrološkega odse
ka na internem oddelku v �. nadstropju. 
Lokacija za romantike, pogled na Kapitelj, 
na Šance, na Krko z Bregom, pa tudi vsa
kodnevni spopad s pomanjkanjem po
stelj, dolgo obdobje 6 postelj v eni sobi, 
pomanjkanje medicinskega kadra vseh 
profilov in borba za vsako adaptacijo, iz
boljšavo, noviteto. Ena sama borba, vsa 
ta desetletja.
Krka teče naprej, čas teče naprej, odseki 
internega oddelka oz. pretežni del interni
stične dejavnosti, pa ostaja v stari rumeni 
stavbi, stisnjeno med Krko in Kandijsko 
cesto.
Pacienti širše Dolenjske regije, zdravstveni 
kader vseh profilov, zdravniki internisti kar 
jih je ob vseh teh odhajanjih še ostalo si 
zaslužijo, da opravljajo svoje poslanstvo 
v ustrezno adaptiranih ali pa tudi v novo 
zgrajenih prostorih.
Ravnanje posameznika, slehernega izmed 
nas, determinira med drugim tudi njegov 
lastni EMŠO, kjer je skrita tudi letnica nje
govega rojstva.
Prim. dr. Furlanova je po tehtnem premisle
ku prišla do spoznanja, da je jesen življenja 
lahko zelo slikovita in barvita. Do sedaj je 
vso svojo energijo in znanje razdajala dru
gim, sedaj bo razvajala sebe in svoje najb
ližje. Vsakodnevno kilometrino bo lahko 
nabirala v Portovaldu, Mrzli dolini, Rago
vem logu, Ukanc bo njena dnevna soba 
več mesecev v letu.
Glede na znane podatke da upokojenci ni
majo nič dopusta, da ima dan samo �4 ur 
in leto �65 dni, če ni prestopno, in glede 
na vse kar namerava postoriti v tretjem 
življenjskem obdobju ocenjujem, da si 
bo vseeno vzela čas tudi za obisk in kle
pet s sodelavci, ki še niso odšli. Prepričana 
sem, da se že sedaj veseli trenutka, da bo 
v naslednjih letih imela priložnost prisos
tvovati odprtju novega internega oddelka 
oz. delovanja internistike na novi lokaciji, 
dogodka, ki ga v vsej svoji dolgi dobi služ
bovanja ni dočakala.
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Rde či no ski sep tem bra na svo ji prvi tur ne ji po slo ven skih bol ni šni cah

Klovni zdravniki delili smeh 
na otroškem oddelku Splošne 
bolnišnice Novo mesto
Rde či no ski, druš tvo za vra ča nje vo lje in vese lja do živ lje nja 
bol nim in tr pe čim, ki v Slo ve ni ji de lu je od leta 2004, bo od 4. 
do 26. sep tem bra 2007 na prvi tur ne ji klov nov zdrav ni kov po 
vseh, to je 12ih slo ven skih bol ni šni cah z otroš ki mi od del ki. 
Os nov ni cilj Rde čih no skov, klovnov zdrav ni kov, je na mreč 
obi ska ti prav vsa ke ga otroš ke ga pa cien ta. V sklo pu tur ne je, 
ki jo je s fi  nanč no do na ci jo in or ga ni za cij sko po moč jo omo
go či la Ge ne ra li Za va ro val ni ca d.d., so Rde či no ski na svo jem 
obi sku raz ve se li li tudi male bol ni ke na otroš kem od del ku 
Splošne bol ni šni ce Novo me sto.

V sklo pu tur ne je so slo ven ski klov ni zdrav
ni ki, po se bej us po sob lje ni umet ni ki, ki bol
ne to la ži jo s hu mor jem ter jim na po se ben 
na čin laj ša jo de pre si je, poope ra tiv ne šo ke 
in bla ži jo bo le če te ra pi je, obi skali in raz ve se
li li vse pa cien te otroš ke ga od del ka Splo šne 
bol ni šni ce Novo me sto. Obisk je del prve 
vse slo ven ske tur ne je Rde čih no skov, po po
to va nje, ki se je 4. sep tembra za če lo v Izo-
li, na da lje va lo na Je se ni cah, v Ma ri bo ru, 
Mur ski So bo ti, Tr bov ljah, Ce lju, Slo venj 
Grad cu in No vem me stu, tur ne ja pa bo 
vključevala tudi os ta le slo ven ske bol ni šni ce 
z otroš ki mi od del ki, in si cer še v Novi Go ri-
ci, Bre ži cah in Ljub lja ni ter na Ptu ju. 
Otroš ki od de lek Splo šne bol ni šni ce Novo 
me sto sta, tako kot vsako iz med bol ni šnic, 
obi ska la dva hu do mu šna klov na – sim pa
tič na se stra Mar jet ka in iz jem no maj hen 
dr. Mali iz sku pi ne, ki jo si cer se stav lja jo še 
na liš pa na dr. Ro ze ta, dr. Ana sta zi ja s svo jo 

gro mo zan sko har mo ni ko, za bav ni dr. E.K. 
in dr. Ifi  ge ni ja Sfrč klja na. Otro ci so klovn ski 
par po svo jih zmog lji vo stih in zmož no stih 
us mer ja li ter jim se ve da tudi po ma ga li pri 
iz ved bi moj str skih klov nov skih točk z naj
raz lič nej ši mi pri po moč ki. Po leg otrok so se 
nor či jam klov nov zdrav ni kov lah ko na sme ja
li tudi star ši, ki se po na va di v druž bi klov nov 
in svo je ga malč ka do bro po ču ti jo. Klov ni 
zdrav ni ki so tako tudi po nov no po tr di li, da 
je smeh pol zdrav ja in da ga s svo jo »sme
ho te ra pi jo« us pe šno raz ši ri li po otroš kem 
od del ku no vo meš ke splo šne bol ni šni ce. 
Na smeh, ki ga s svo ji mi obi ski pri ča ra jo na 
obra ze otrok, in nji ho vi kli ci »Pri di te še!« so 
naj bolj ši po ka za telj, da jim to ved no zno va 
tudi us pe va.
Da so obi ski klov nov zdrav ni kov do bro doš
la po pe stri tev bol ni šnič ne ga vsak da na, ki 
otro ke raz ve dri in raz ži vi, je po tr di la pred
stoj ni ca od del ka Tat ja na Pa vlin, dr.med. iz 

Splo šne bol ni šni ce Novo me sto, ki je o 
so de lo va nju z druš tvom po ve da la: »Veseli 
smo, da smo do ča ka li obisk Rde čih no skov 
tudi pri nas. Ver ja me mo, da to vrst ne ak tiv
no sti samo pri po mo re jo k hi trej ši oz dra vi
tvi pa cien tov, pa če tu di so že tako pre cej 
krat ke le žal ne dobe. Vsaj en krat me seč no, 
če bi priš li, bi bili zelo za do volj ni.« Z njo 
se je stri nja la tudi di rek to ri ca bol ni šni ce ga. 
Mira Re telj in pou da ri la, da taki pro gra mi 
za go to vo vpli va jo na ti sto vi tal no, kar je 
v otro ku, pa tudi v nje go vih star ših, ki ga 
obi čaj no sprem lja jo na zdrav lje nju v bol ni
šni ci. V Splo šni bol ni šni ci Novo me sto so se 
zelo raz ve se li li ju tra njih ha ljic za otro ke, ki 
jih bodo otro ci upo rab lja li ta krat, ko bodo 
odš li z od del ka na prei ska ve v dru ge pro sto
re bol ni šni ce. Sled nje je ob tej pri lož no sti 
otroš ke mu od del ku kot po kro vi telj tur ne je 
Rde čih no skov po da rila Ge ne ra li Za va ro val
ni ca d.d., ki bo da ro va la tudi vsem os ta lim 
bol ni šni cam.
Pro jekt »Rde či no ski« je na po bu do edi ne 
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Rdeči noski so obiskali tudi našo bolnišnico
Med svo jo tur ne jo po slo ven skih bol ni šni cah so Rde či no ski obi ska li tudi na še otro ke. 
Dr. Mally in se stra Mar jet ka sta nav du še va la male bol ni ke in jih sprav lja la v do bro vo ljo. 
Ker pa sta do bra vo lja in smeh na lez lji va, smo se oku ži li vsi, ki smo priš li z nji mi v stik. 
Po nji ho vem obi sku so nam os ta li le ve li ki rde či no ski, ki nas spo mi nja jo na ve se li dan. 
Že li mo pa si, da nas kma lu spet obiš če jo.
Otro ci iz vrt ca in bol ni šnič ne šo le

slo ven ske di plo mi ra ne klov ne se Eve Ško
fi čMau rer v Slo ve ni ji za ži vel v letu �004. 
Druš tvo se od svo je us ta no vi tve ne neh no 
raz vi ja in pri dobiva na svo ji pre poz nav no sti. 
Klov ni zdrav ni ki s svo ji mi red ni mi te den ski
mi obi ski raz ve se lju je jo najm laj še pa cien te 
v Ljub lja ni in Ma ri bo ru, jim vra ča jo is kri vo 
ra do ži vost in vli va jo op ti mi zem. »V raz vo
ju druš tva Rde či no ski je pri šel čas, ko je 
po treb no na re di ti ko rak na prej. Zato smo 
se od lo či li, da v le toš njem letu, v ka te rem 
praz nu je mo naš tret ji rojst ni dan, iz pe lje
mo tur ne jo obi skov  en krat ni pro jekt, ki 
bo, upa mo, po ka zal, da je tak pro gram 
do bro do šel in sko raj da nu jen v vsa ki 
bol ni šni ci, in kaj bi, v pri me ru za dost nih 
fi  nanc, lah ko bil po vsem obi ča jen te den
ski pro gram Rde čih no skov,« je o tur ne ji 
po ve da la Eva Ško fi č Mau rer, umet niš ki 
vod ja druš tva. Cilj red ne ga pro gra ma in 
dela Rde čih no skov je obi ska ti vsa ke ga 
hos pi ta li zi ra ne ga otro ka v Slo ve ni ji ter mu 
tako po ma ga ti pre ma ga ti strah in kraj ša ti 
čas, ki ga mora pre živeti v bol niš ki po ste lji. 
Klov ni zdrav ni ki s »sme ho te ra pi jo« do da ja jo 
novo di men zi jo si ste mu zdravs tve ne os kr
be z osre do to ča njem na čus tve ne po tre be 
ma lih bol ni kov.

Prvo tur ne jo klov nov zdrav ni kov po 1�ih 
slo ven skih bol ni šni cah z otroš ki mi od del
ki je kot glav ni do na tor tur ne je pod pr la in 
omo go či la Ge ne ra li Za va ro val ni ca d.d. Sled
nja je ob obe le ži tvi prve de ka de vsto pa na 
slo ven ski trg, ok to bra �006, druš tvu Rde či 
noski za iz ved bo go sto va nja klov nov zdrav
ni kov po da ri la mi li jon slo ven skih to lar jev 
ozi ro ma 4.17� evrov. »Za do na ci jo, ki Rde
čim no skom omo go ča tur ne jo po slo ven
skih bol ni šni cah smo se od lo či li, ker smo 
pre pri ča ni, da je skrb za druž bo, v ka te ri 
so bi va mo, na ša po seb na dolž nost, ki jo 
oprav lja mo z ve se ljem, še po se bej, ko gre 
za otro ke,« je ob pre da ji do na ci je po ve dal 
dr. Fer ran te Lucc he si Pal li, pred sed nik 
upra ve Ge ne ra li Za va ro val ni ce d.d. Naj 
do da mo še to, da se Rde či no ski na tur ne ji 
vo zi jo v No vem Twin gu. Ge ne ral ni spon zor 
druš tva pa je druž ba Mo bi tel d.d.
Rde čim no skom, druš tvu, ki je or ga ni zi ra
no kot ne pro fi t na in ne vlad na or ga ni za ci
ja, ka te re ga pro gram, ki ga iz va ja jo, je za 
bol ni šni ce brez pla čen, pa lah ko z majh nim 
pris pev kom po ma ga tudi vsak po sa mez nik. 
Eden na je no stav nej ših na či nov je, da poš lje
te SMS s ključ no be se do NOSKI na 1919 in 
da ru je te 0,96 evra (ali ��0 to lar jev). Lah ko 

jim po da ri te po tro še ne kar tu še in to ner je, 
ve se li bodo tudi sta rih to lar skih ko van cev, 
po ma ga te pa jim lah ko tudi z do na ci jo, ki 
jim bo olaj ša la do se go nji ho ve ga ci lja – iz
bolj ša ti po čut je ma lih bol ni kov in ob no vi ti 
mo či bol nim ose bam, kar del no pri po mo re 
tudi k nji ho ve mu zdrav lje nju. 

Prvi pro fe sio nal ni pro gram s klov ni v 
otroš kih bol ni šni cah je bil us ta nov ljen 
leta 1986 v ZDA – tam sedaj nanj gle da
jo kot na sa mou mev ni se stav ni del bol
ni šnič ne ga vsak da na. Ide ja se je kma lu 
pri je la tudi v Evro pi, kjer v več dr ža vah 
pa cien te v bol ni šni cah obi sku je jo po se
bej us po sob lje ni klov ni. V Slo ve ni ji je na 
po bu do edi ne slo ven ske di plo mi ra ne 
klov ne se Eve Ško fi čMau rer pro jekt Rde
či no ski zaži vel v letu �004. Cilj klov nov 
zdrav ni kov ni samo krat ko roč no olaj ša ti 
pa cien tov vsak da njik in za tre nu tek od
vr ni ti nje go ve mi sli od bo lez ni, tem več 
po sku ša ti vpli va ti na pa cien to vo raz miš
lja nje in s tem na nje go vo usodo. 

Kon takt na ose ba:
Li vi ja Rojc Štrem felj, 0�1 508 7�4,
rde ci.no ski @siol.net; www.rde ci no ski.org
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Prenovljene zloženke
v Splošni bolnišnici Novo mesto

Poletje se je poslovilo in 
z njim tudi že pozabljeni 
dopustniški dnevi. Jesen 
je čas, ko v bolnišnici eno
stavno ni moč mirovati. V 
množici nalog, ukrepov 
in zahtev se vsi zaposleni 

trudimo, da bi kar najbolje 
zaključili leto in v zadnjem 
četrtletju postorili vse kar 
smo si zadali v začetku in kar 
od nas pričakuje notranja in 
zunanja okolica. Tako smo 
napravili tudi pregled obsto

ječih zloženk s katerimi želi
mo obvestiti naše bolnike in 
obiskovalce o načinu spreje
ma v bolnišnico in jim omo
gočiti prijetno bivanje pri 
nas. S pomočjo udeleženih 
v posameznih timih smo 

Biserka Simčič

vnesli vse tekoče spremem
be, posodobili vsebino in 
obliko, ki bo dostopna kar 
najširši množici in verjame
mo uspešno pripomogla k 
najboljši obveščenosti pa
cientov in obiskovalcev.
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Prtički
Kadar so na mizah prtički iz blaga, (kar 
zelo priporočam pri vseh pomembnejših 
priložnostih) je pomembno, da prtiček, ko 
je večina ljudi sedla za mizo položimo na 
kolena. Večkrat v praksi opažam, da ljudje 
čakajo natakarje, ali da prtiček odstranijo 
šele takrat, ko jed prihaja na mizo. 
Prtiček mora ostati na naših kolenih do kon
ca obroka. Ko je obrok končan, ga vedno 
odložimo na svojo levo stran ob krožniku. 
Če so na prtičku večji, očitni madeži od hra
ne ali rdečila, ga zložimo tako, da so le ti 
prekriti.
Takrat, ko omizje zapustimo zaradi odhoda 
v toaleto ali ko imamo zdravico ali govor, pr
tiček vedno odložimo na svojo levo stran ob 
krožniku. Ko zopet sedemo, ga vrnemo na 
kolena, kjer tudi ostane do konca obeda.
Vsakršno tlačenje prtička za srajco ali karkoli 
podobnega si ne smete privoščiti, pa čeprav 
je pred vami krožnik slastnih špagetov z 
rdečo paradižnikovo omako.
Papirnatih prtičkov ne polagamo na kole
na in ko končamo z obrokom prtičke od
ložimo na krožnik in ne na našo levo stran 
ob krožniku.

Pribor
Temeljno načelo pri spopadu s kakršnim 
koli priborom je pravzaprav zelo preprosto. 
Vedno začnemo z zunanjim kosom in ob 
vsaki naslednji jedi uporabimo pribor, ki leži 
ob njem. Torej, če vam ostane kakšen kos 
pribora, je verjetno napaka vaša in ste stvari 
zelo poenostavili, saj velja strogo pravilo, da 
morate uporabiti ves pribor, ki je na mizi.
Nekateri kosi pribora so postavljeni tudi nad 
krožnikom, te uporabljamo za sladice. V ne
katerih restavracijah vam ta pribor prinese
jo šele skupaj s sladico (kar naj ne bi bila 
stalna praksa). Ponekod boste lahko opazili 
tudi nenavadne kose pribora, vendar resta
vracije s tem želijo poudariti svoj individual

Kultura obnašanja
Nadaljevanje s prejšnje številke

ni pristop. Včasih boste kje opazili, da vilice 
obračajo z roglji navzdol, kar je popolnima v 
nasprotju s pravili igre sodobnega bontona. 
Roglji pri vilicah morajo biti obrnjeni navz
gor in še zanimivost, vilice so v naše domo
ve, na naše mize prišle relativno pozno, šele 
v času renesanse, torej veliko kasneje kot 
žlica, da o nožu sploh ne govorimo.
Drugo strogo pravilo pri uporabi pribora 
pravi, da ko začnemo jesti, le ta ne sme 
več priti v dotik z namiznim prtom (prt se 
ne sme umazati). Če med jedjo naredimo 
majhen odmor pribora nikoli ne pustimo 
naslonjenega ob rob krožnika, tako da je ti
sti del, ki ga držimo, naslonjen na mizo. Tako 
kapljice in delčki hrane ne morejo zdrseti po 
priboru na prt, pribor odložimo tako, da so 
vilice in nož na krožniku.
Ko smo končali z obrokom, odložimo pribor 
vzporedno, kot da bi bila ura dvajset minut 
čez peto popoldne, nož je na gornji strani, 
rezilo noža mora biti obrnjeno proti vam. 
Vilice morajo biti na spodnji strani, roglji pa 
morajo biti obrnjeni navzgor in ne navzdol, 
kot je to veljalo v pravilih starejših knjig o 
bontonu. To je tudi znak za natakarja, da 
lahko krožnik s priborom odnese in ni mu 
potrebno spraševati za vaše dovoljenje in 
vas spraševati, če ste že končali z jedjo.
Če smo juho dobili postreženo v jušni sko
delici in ne na krožniku, potem žlice ne pu
stimo v skodelici, ampak jo moramo pustiti 
na krožniku pod njo, na desni strani.
Pribor za sladico se nahaja ob gor
njem delu krožnika, največkrat gre 
tu za žlico in vilice. Vendar v praksi 
opažam, da se tu največkrat zalomi 
pri pravilni uporabi. Sladico pojemo 
tako, da imamo v levi roki vilice, v de
sni žlico. Žlico uporabljamo kot nož, 
z vilicami si le pomagamo, koščke 
sladice pa nosimo v usta z žlico. Ni
kakor ne smete uporabljati samo 
enega kosa pribora, če je pogrinjek 
napravljen za vilice in žlico. Ko ste 
končali odložite pribor, tako kot, da 
je ura dvajset minut čez peto popold
ne. Žlica je zgoraj, vilice spodaj, roglji 
obrnjeni navzgor.

Oblizovanje kateregakoli kosa pribora, 
nošenja noža v usta in najrazličnejše zvočne 
kulise, kot so srkanje in cmokanje, pihanje 
juhe v skodelici, krožniku ali na žlici, govor
jenje s polnimi usti, naslanjanje komolcev 
na mizo, pretirano mahanje ali kriljenje z ro
kami, so vsekakor dejanja, ki se jih ne smete 
privoščiti.
Hrano moramo prinesti k ustom, ne pa skla
njati glave nad krožnikom, torej sedimo čim
bolj vzravnano.

In kako držimo 
pribor?
Če govorimo samo o desničarjih, imamo 
žlico v desni roki in z žlico običajno jemo 
juho. Žlico v usta nosimo bočno, lahko pa 
tudi s koncem, s tem da jo lahko držimo za 
konec ročaja. Ročaj žlice ne držimo s polno 
pestjo kot majhni otroci, tudi nož je vedno 
v desni roki in ga prav tako držimo lahkotno 
za zgornji del ročaja.
Vilice uporabljamo tako v desni kot levi roki, 
v desni takrat ko zraven istočasno ne upo
rabljamo noža, a obvezno v levi roki takrat, 
ko imamo poleg tudi nož, ki seveda mora 
biti v desni roki. Vilice ne zapolnimo s po
močjo noža kot, da bi zbirali smeti na sme
tišnico, ampak hrano z vilicami nabadamo, 
z nožem pa vse skupaj še utrdimo.
Kaj storiti ko nam kakšen kos pribora po 
nesreči pade na tla? V primeru, ko gre za 
dokaj resno in pomembno poslovno kosilo 
ali večerjo je prav, da to pobere natakar in 
vam prinese nov kos. Če tega natakar takoj 
ni opazil, ga opozorite in prosite, da to opra
vi namesto vas, saj si kot gostitelj res ne mo

Bojana Košnik
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rete privoščiti, da bi lezli pod mizo. 
V bolj neformalnih situacijah lahko to storite 
sami, pri vsej zgodbi pa je najbolj pomem
bno to, da ne zardevate po nepotrebnem in 
da ne brcate vilic in žlic pod mizo še bolj, da 
bi prikrili svojo nerodnost. To se lahko zgodi 
prav vsakomur in ni prav nobene potrebe, 
da bi karkoli prekrivali.

Hrana 
Kako se lotiti posameznih jedi? Kaj lahko 
jemo z rokami?
Če boste na vašem jedilniku kdaj našli ar-
tičoke, boste morali posamezne lističe trga
ti z roko in iz njih posesati mehak del, ko pa 
boste prišli do mehkega srčka v sredini, ga 
boste pojedli z vilicami in nožem. Lističe po
makate v nalašč za to pripravljeno omako; 
vendar brez cmokanja in oblizovanja prstov. 
Preden boste v roke vzeli pribor, si umijete 
roke v skledici z vodo, v kateri največkrat pla
va košček limone. V nekaterih restavracijah 
dobimo tudi že osvežilne robčke, prepojene 
z vonjem limone. Pri tem moramo paziti le, 
da tak uporabljen osvežilni robček odložimo 
na kar najbolj diskreten del krožnika, nika
kor pa ga ne porivamo natakarjem v roke 
ali kaj podobnega (sama nisem zagovorni
ca takih robčkov, veliko bolj mi je prijeten 
način umivanja rok z vodo, v zato posebej 
pripravljenih posodicah).
Z rokami lahko jemo še vse vrste školjk in 
rakov. Če so te morske jedi že izluščene iz 
oklepov in lupin, jih jemo s priborom, torej 
z vilicami in nožem, drugače se jih lotimo 
sami s prsti. Za školjke vseh vrst ne potre
bujemo posebnega pribora, saj si 
lahko pomagamo kar s školjčno 
lupino, ko smo iz prve školjke z 
vilicami izvlekli meso, si z lupino 
pridobimo naravne klešče; lahko 
uporabimo tudi dve školjki. Praz
ne lupine odlagamo na poseben 
krožnik, omako lahko zajemamo 
neposredno s krožnika, na katerem 
so pripravljene školjke.
Nekaj posebnega je uživanje os-
trig, saj je tu malenkostno sreba
nje, torej rahla zvočna kulisa do
voljena. Ostrigo vzamemo v roke 
in nanjo lahko, če želite, stisnete 
limonin sok, lahko jo tudi začinite 
s poprom ali soljo, ali pa jo pustite 
tako in jo posrkate iz školjčne lupi

ne. Večinoma so ostrige postrežene že od
prte in tudi odluščene. Če se bomo znašli v 
drugačnem položaju, si bomo pomagali s 
posebnimi vilicami za ostrige, tako da bomo 
odstranili meso z ostrige.
Tudi uživanje kaviarja prinaša nekaj poseb
nosti, ki jih nikakor ne smemo zanemariti. 
Na svoj krožnik si ga zmeraj naložimo zelo 
malo. Nikoli si ga ne naložimo tako, kot da bi 
za zajemanje uporabljali zajemalko. Ponava
di je kaviar postrežen v posebnih skodelah 
na stolčenem ledu. Lahko si ga naložimo na 
črn kruh, toast in odgriznemo samo grižljaj, 
kot prilogo pa lahko uporabimo kar krom
pir v oblicah, odvisno od okusa. Če je poleg 
postrežen krompir v oblicah, uporabljamo 
vilice, pravi pribor za kaviar pa je topi nož 
in žlica iz biserovine ali roževine.
Pri rakih uporabljamo večinoma roke. 
Rake vedno najprej prelomimo pri trupu. 
Rep vzamemo med palca obeh rok in pre
lomimo rahel oklep, ki prekriva rep, nato po
tegnemo ven cel rep. Rakove klešče lahko 
prelomimo z roko in ven posrkamo meso; 
če so rakove klešče prevelike, uporabimo 
posebne klešče in s posebnimi vilicami ven 
potegnemo meso.
Kakšne posebnosti pa nam prinašajo polži? 
Če jih dobimo postrežene že v hišicah, potre
bujemo poseben pribor za polže. S special
nimi kleščami primemo polževo hišico. Z 
majhnimi vilicami, ki imajo le dva roglja, pa 
izvlečemo meso. Pri uživanju polžev še opo
zorilo: tu je izjemoma dovoljeno pomakanje 
kruha v omako iz zeliščnega masla, ki jo do
bimo postreženo poleg polžev. Drugače pa, 
nikoli ne pozabite, da kruha ni dovoljeno 
pomakati v juho, ne v omake, skratka nika
mor. Polže lahko postrežejo tudi brez hišic v 

posebnih posodicah; takrat pa uporabimo 
priloženi pribor.
Za prijetne, manj formalne družabne trenut
ke, lahko pripravimo tudi fondue. Zanj lah
ko uporabljamo različne vrste sira ali mesa. 
Za pripravo in uživanje imamo posebne 
dolge vilice, s katerimi pomakamo koščke 
mesa v posodo z oljem, da se popečejo. Ko 
so prijetno zapečeni, jih pojemo z vilicami 
in nožem. 
Ko pa pripravimo sirov fondue, pomaka
mo koščke kruha v že naprej raztopljene 
različne sire.
Vse vrste rib jemo z vilicami in nožem, nekaj 
razlike je le pri vrsti noža. Ribe, kot so slaniki, 
vse vrste prekajenih rib, kot so losos, jegulja, 
jesetri in podobne, jemo z navadnim nožem 
in vilicami. 
Vse druge vrste rib pa jemo s posebnim 
nožem z drugačno obliko rezila, ki je veli
ko bolj mehka in z njim ne moremo nare
diti koščic še nevarnejših, kot bi jih lahko, 
če bi uporabljali navaden nož. S posebnim 
nožem meso na nek način oddvojimo od 
kosti in ga ne režemo.
Nikar ne pozabite, da slastnih piščančjih be-
drc že dolgo ni več dovoljeno jesti z rokami, 
torej kar pogumno v roke vilice in nož.
Drugačna je zgodba pri svinjskih rebercih, 
za katere velja, da jih lahko še vedno prime
mo v roke. Tudi pri uživanju žabjih krakov 
se ni nič spremenilo, še vedno jih obiramo 
tako, da jih držimo s prsti.
Špageti so zelo okusna jed, vendar jih ne 
priporočam na posebno svečani večerji. 
Bonton nam pravi, da špagete lahko, če 
smo tega vešči (velja za tiste, ki so pravi 
profesionalci), pojemo samo z vilico, ki jo 

držimo v desni roki. Z roglji vi
lic zajamemo manjši kupček 
špagetov in jih počasi navija
mo ob robu krožnika, ne da 
bi jih prej prelomili ali celo 
razrezali z nožem. Za tiste, ki 
pa smo manj vešči pri upora
bi vilic, bonton dopušča poleg 
vilic tudi uporabo žlice, ki jo 
držimo v levi roki in si z njo 
pomagamo. Nanjo naložimo 
špagete in jih navijamo na vi
lice. Levičarjem je dovoljeno, 
da pribor držimo ravno obrat
no. 
Bonton od nas tudi zahteva, 
kadar nas na jedilniku presene
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tijo s postrežbo jabolk ali hrušk, prav tako 
uporabimo nož, ki ga imamo v desni roki, 
in pa vilice v levi roki, da si lahko odrežemo 
manjše koščke. Pri tem opravilu moramo 
biti previdni, saj se kaj rado zgodi, da kakšen 
košček zdrsne s krožnika takrat, ko je to naj
manj potrebno.
Kadar nas postrežejo s kuhanimi jabolki ali 
hruškami s prelivom, ne pozabimo, da je na
mesto noža predvidena v desni roki žlička.
Prav tako je pri uživanju pomaranč kar veli
ko možnosti, da se zamažemo. Zato menim, 
da je veliko bolje, da se odločimo opustiti 
napad na pomaranče povsem po pravilu, 
ki ga predpisuje bonton, zato je bolje od
kloniti tak poobedek in si privoščiti kaj dru
gega. Drugače pa ste dolžni po pravilih igre 
pomarančo najprej olupiti z nožem, ki ga 
imate v desni roki. Pomarančo najlaže olupi
mo, če jo prerežemo po vsej višini na nekaj 
mestih. Potem z nožem in vilicami odstra
nimo lupino in koščke pomaranče pojemo 
z vilicami.
Kadar se znajdejo pred nami sveže češnje, 
jih nosimo v usta z rokami, koščico v ustih 
oddvojimo in jo damo zelo diskretno naj
prej v roko, nato pa na poseben krožniček. 
Kompot, kot je, na primer, češnjev, pojemo 
z žličko, v ustih oddvojimo češnjevo koščico, 
jo damo zelo neopazno na žličko in nato 
na krožnik. Nekateri avtorji podobnih knjig 
dovoljujejo, da se lahko koščica tudi pri kom
potih da v roko, vendar menim, da to ni po
trebno in zaželjeno, posebno če imamo pri 
roki žličko. 
Kruh nam lahko ponudijo na posebnem 
krožniku in je vedno na naši levi strani ali 
pa v košarici, iz katere ga lahko jemlje več 
ljudi. Pomembno je vedeti, da kruha ne sme
mo odgrizniti, temveč samo odlomiti. Če 
imamo svoj krožnik za kruh, ga odlagamo 
nazaj nanj, če ga jemljemo iz košarice, ga ne 
smemo več vračati nazaj, ampak preostali 
del odložimo na rob krožnika, nikakor pa ne 
na mizo, na prt. Kruha tudi ne pomakamo 
v omake, pa če so še tako okusne (razen iz
jem, ki sem jih omenila v drugih primerih).
Včasih se nam med zobmi, tudi če smo še 
tako previdni, zatakne košček hrane. Bon
ton nam že dolgo ne dopušča uporabe zo
botrebca in v vseh boljših restavracijah jih 
tudi ne boste več našli. Mislim, da je tako 
tudi zelo prav, saj ni prav nič lepo, če si pri 
mizi z zobotrebcem odstranjujemo hrano, 
poleg tega pa ustvarimo še kakšno zvočno 
kuliso. Vse to sodi v toaletne prostore, o 

tem, kako se stvari lotite tam, bon
ton prepušča vam. Vsekakor pa je 
potrebno obiskati tudi zobozdravni
ka, če se vam hrana prepogosto zati
ka, saj so za to verjetno vzroki tudi 
v slabo negovanih in vzdrževanih 
zobeh. Vseeno pa je dobro vedeti, 
da izgubite pri uporabi zobotrebca 
za mizo kar precej pozitivnih točk 
o poznavanju pravih pravil bonto
na…
Prav tako moramo pri obrokih paziti, 
da ne jemo prehitro, saj bi s tem lah
ko ustvarili vtis prevelike požrešno
sti in mogoče dajali občutek kot da 
že kar nekaj dni stradamo, hkrati pa 
spet ne smemo biti prepočasni, da 
ne bi zbujali občutka, da hrana ni 
dobra.
Če nam hrano ponudijo še enkrat, si 
jo vzamemo na krožnik le malo, pa 
če je še tako dobra. Vendar hrano 
mirno lahko zavrnete, saj mora vsak 
gostitelj vedeti, da vsi ljudje ne želi
jo preveč jesti in gostitelj mora vedeti, da je 
zelo nevljudno goste preveč siliti s hrano.
Tudi če smo zelo previdni, se nam lahko zgo
di, da koga polijemo ali po nesreči 
zamažemo. Če smo mi tisti, ki nas je dolete
la nesreča in smo politi po obleki, bomo to 
prenesli kot pravi gospodje in prave dame 
in bomo ostali mirni, kot da se ni skoraj nič 
zgodilo. Pustili bomo, da nas bodo očistili, 
kolikor dopušča položaj. To lahko storimo 
tudi sami ali pa odidemo v toaletne prosto
re in uredimo, kar je potrebno. Naj ne bo 
pretiranega vpitja in kriljenja z rokami, saj 
s tem ne bomo ničesar popravili. Tisti, ki je 
povzročil ta neprijetni dogodek, je dolžan 
ponuditi plačilo čistilnice in pošteno opra
vičilo. Pomembno je tudi, da okolica do
godku ne pripisuje posebne pozornosti in 
skuša obdržati prijetno vzdušje.
Včasih se zgodi, da kaj polijemo po mizi. V 
tem primeru sami kaj dosti ne moremo stori
ti. V boljših restavracijah morajo natakarji po
skrbeti za neljubi dogodek. Ponavadi se po
lito mesto pokrije z manjšim svežim prtom. 
Omizje pa naj takim dogodkom ne posveča 
pretirane pozornosti. Na polito mesto ne po
lagajmo svojega prtička niti ne poskušajmo 
madeža brisati. Tudi čistiti ga ne smemo, niti 
z vodo, niti s čemerkoli drugim. 
Velikokrat, zlasti pri pomembnejših poslov
nih dogodkih, zlasti protokolarnih, je prav, 
da je jedilnik vnaprej dogovorjen. Čeprav se 

izkažemo kot dobri gostitelji, se pa vedno 
najde kdo, ki mu izbrana hrana ne ustreza. 
Kaj storiti?
Moj nasvet je naslednji. Če smo povabljeni 
na res pravi protokolarni dogodek in gre za 
kosilo ali večerjo za mizo, z vnaprej dogo
vorjenim jedilnikom, potem nimamo kaj 
dosti izbire.
Če strežejo tako, da prinašajo hrano na 
krožniku, jo sprejmite in če na krožniku 
najdete hrano, ki je ne marate, vzemite pri
bor, malo pobrskate po krožniku in pribor 
počasi odložite, kot da ste z jedjo končali. 
Prepričana pa sem, da v današnjih dneh naj
dete na krožniku vsaj nekaj, kar imate radi. 
Če vam hrano ponujajo natakarji s pladnjev, 
boste nekaj zanesljivo našli, kar je po vašem 
okusu, pa če ste še tak zaprisežen vegetari
janec ali velik izbirčnež.
Torej, na pomembnih dogodkih skoraj ne 
morete zahtevati kaj drugega. Naloga pro
tokola je, da poizve o morebitnih posebnih 
zahtevah zlasti glavnega gosta in tudi dru
gih članov delegacije (morda so vegetarijan
ci ali pa imajo dieto, ki jo zahtevajo zdravs
tvene težave...). Isto velja za poslovni svet, 
le da so pravila igre ohlapnejša. V primeru, 
ko gre za zelo pomemben poslovni dogo
dek, je zgodba enaka, če pa gre za manj 
zahteven dogodek, še lahko pokličemo 
natakarja (ne kelnarja, prosim) in mu zelo 
diskretno povemo, da bi radi nekaj druge
ga. S svojimi željami okolice ali gostitelja ne 
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bomo pretirano obremenjevali niti jim ne 
bomo razlagali, zakaj česa ne jemo.
Podobno je pri pijači, tako brezalkoholni kot 
alkoholni. Sodobni evropski bonton nam že 
kar nekaj časa dopušča, da alkoholno pijačo 
lahko zavrnemo brez razlage. To pa mora
mo narediti vljudno in diskretno, gostitelj 
pa nas ne sme predolgo siliti s pijačo.
V primeru, da imamo pred seboj gostitelja, 
ki vztraja pri pijači, lahko kozarec vseeno vza
memo, namočimo le ustnice, kozarec pa ob 
prvi priložnosti odložimo in zamenjamo z 
brezalkoholno pijačo. Če sedimo za mizo, 
lahko položimo roko rahlo na kozarec in na
takarju povemo, da pijače ne želimo.
Kozarce za vino držimo za peclje in ne za 
čašo, saj bi s tem kvarili temperaturo vina. 
Trkamo samo z vini, nikoli s penečimi, začet
nimi in zaključnimi pijačami.
Prvi podatki o kajenju izvirajo nekje iz leta 
1559, ko je francoski veleposlanik Nicot na 
Portugalskem prinesel to rastlino iz Tobaga. 
Še danes se tobak kadi, kljub velikim bitkam 
proti kajenju.
Za mizo velja pravilo, da ne kadimo, saj nas 
dim moti, cigarete pa hrani pokvarijo okus. 
Tudi od mize ne vstajamo zato, da bi prižgali 
cigareto.
So tudi izjeme, zlasti v deželah arabskega 
sveta, kjer velja, da je kajenje še vedno bolj 
domena moških in resnično pravi obred.
Še na eno stvar bi rada opozorila, saj me 
pri kadilcih zelo moti. Predstavljajmo si iz
brano družbo pri mizi. Končali smo z glav
no jedjo in strastnemu kadilcu se strašno 
mudi prižgati cigareto. Za dovoljenje sicer 
prosi vse omizje, toda še preden mu kdo 
od nekadilcev odgovori, že prižge cigareto, 
ne da bi res dobil pošteno privoljenje. Torej 
samo vprašati ni dovolj. Sama res 
nisem privrženka kajenja, vendar 
moramo nekadilci vedeti, da so pe
pelniki namenjeni samo kadilcem. 
V pepelnike torej sodijo samo ciga
retni ogorki in pepel, nikakor pa 
ne žvečilni gumi, papirčki od slad
korja, umazani papirnati robčki in 
podobne stvari.
Drugače pa velja, da cigareto naj
prej prižgete ženski, šele nato 
moškemu, in sicer po starosti od 
najstarejšega do najmlajšega. 
Vsako cigareto je treba prižgati z 
novim plamenom, če pa prižgete 
cigareto z vžigalico, jo smete z eno 

vžigalico prižgati samo dvema kadilcema. 
Samo kot zanimivost naj vam povem, da to 
velja od časov burske vojne. Ko so burski 
vojaki v hipu, ko je angleški vojak prižgal 
cigareto prvemu kolegu, izsledili njihov 
položaj, drugič pomerili in tretjič zadeli ne
srečnega kadilca.
In mimogrede vas vprašam, kam prilepite 
žvečilni gumi, ko ga ne potrebujete več?
Tudi ličila za mizo nimajo kaj iskati. Do
voljen je le bežen pogled v ogledalo, če 
drugače ne gre. Vse drugo sodi v toaletne 
prostore.
Točnost je osnovno pravilo vljudnosti in 
spoštovanja do človeka, ki nas čaka. Zato 
hodimo na sestanke točno, poznamo pa 
tudi odstopanja, ki pa jih moramo prav tako 
poznati. Na sprejeme in druge množične pri
reditve hodimo z majhno zamudo od 5 do 
10 minut, tudi �0 minutna zamuda je še do
voljena. Do takrat nas je gostitelj še dolžan 
čakati, dlje pa ni potrebno. Če gre za spre
jeme, kjer so gostitelji najvišjega družbene
ga sloja (kraljica, predsednik...) moramo biti 
točni. Tudi kulturne prireditve, gledališča, 
opere bomo obiskovali točno.
Tudi za kosila in večerje velja točnost, nika
kor pa ne smemo priti prej, saj je to bolj nev
ljudno kot zamujanje.
Za mnoge prireditve (slikarske razstave, 
sprejeme, sejme...) moramo kot prireditelji 
in gostitelji pošiljati vabila. Naj se dotaknem 
le osnovnih napotkov.
Na vabilih so v desnem spodnjem kotu lah
ko različne oznake.
Najpogostejša kratica je R.S.V.P (prosimo od
govor), kar pomeni, da prireditelj pričakuje 
odgovor. Zato bomo odgovorili pozitivno 
ali negativno. Kadar bo oznaka regrets only 

(samo odpovedi), pričakuje gostitelj samo 
negativne odgovore in šteje molk kot so
glasje.
Če imamo namesto oznake R.S.V.P oznako 
p.m. (v spomin), to pomeni, da je vabljeni že 
dal pristanek in mu gostitelj pošilja vabilo 
kot formalno potrditev.

Rokovanje 
Že tisoče let nazaj so si ljudje izmislili roko
vanje. Ponujena roka je pomenila, da v njej 
nimamo orožja, da ponujamo spravo, da 
nimamo slabih namenov in da prinašamo 
prijateljstvo. Veliko kasneje je postalo roko
vanje privilegij, saj se je smel v fevdalnih 
časih z graščakom rokovati le kmet, ki je bil 
svoboden. Čas je prinesel drugačna orožja, 
človeka neumnost pa se ni kaj dosti spre
menila. Rokovanje je ostalo kot znak soglas
ja, dobro sklenjenega posla ali slovesa, je 
najsplošnejša oblika pozdrava, mnogo bolj 
razširjena od poljubljanja, priklanjanja ali 
celo drgnjenja z nosovi, ki je v navadi med 
Eskimi in Maori.
Rokovanje je postalo del olike. Praviloma 
naj bi šlo za prijeten običaj, vendar srečamo 
tudi ljudi, ki ne marajo rokovanja. Nekate
ri ga izrabljajo, da drugim dokažejo svoj 
močni značaj in vam pri tem skoraj polo
mijo kosti. Za nekatere moške je rokovanje 
izraz možatosti. Vsekakor pa ni vljudno, da 
ženskam močno stiskajo roko; zlasti je stisk 
roke boleč, če nosijo več prstanov. Z roko
vanjem pokažete svojo samozavest, profe
sionalnost in položaj, zatorej pazite, kakšne 
signale pošiljate z rokovanjem. Zelo veliko 
bo povedanega o vas samih.

Lahko se vam tudi zgodi, da desno 
roko ponudite nekomu, ki se ne 
more rokovati. Mogoče ravno nekaj 
drži, mogoče ima roko poškodova
no ali obvezano. Zato nikoli ne po
zabite, da je rokovanje simbolično 
dejanje in rahel dotik ima prav tak 
pomen kot krepak stisk. Tudi nežen 
stisk leve roke, če tako nanese, je 
lahko prav prijeten. Zato ne imejmo 
predsodkov pri rokovanju z levico.
Pa vendarle, če se dotaknemo 
poslovnega sveta, moramo vedeti, 
da veljajo pri rokovanju tudi pravila, 
ki jih nikakor ne smemo zanemari
ti. Roko ponudi najprej tisti, ki je v 
družbeni razvrstitvi na višjem po
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ložaju. Dama vselej ponudi roko gospodu in 
nikoli obratno, žal ne morem zatrditi za vse 
slovenske kavalirje, da poznajo pravilo. Sta
rejši človek tudi prvi ponudi roko mlajšemu 
in po položaju višji nižjemu.
Ta pravila so včasih nekoliko ohlapnejša, 
predvsem ko v večji zbrani družbi težko 
poiščemo natančno zaporedje. Kaj hitro se 
uštejemo pri določanju, kdo je starejši in 
kdo mlajši, kar zlasti velja za ženske. Zatorej 
se lahko zgodi, da ponudimo roko nekomu, 
ki je za nekaj let starejši in za stopnjo višji 
po položaju, toda če smo res vljudni, tega 
ne more nihče zameriti.
Zelo narobe pa je, če gospod prvi ponudi 
roko dami. Izkušnje nam še prevečkrat po
vedo, da so naši kavalirji kar pozabili na to 
pravilo, vendar bonton damam dopušča, da 
roke ne ponudijo, če ne želijo.
Vendar ponujeno roko vselej sprejmemo, 
četudi nam rokovanje ni pri srcu ali pa so 
prekršena vsa pravila rokovanja.
Prav bi bilo, da upoštevamo nekaj posebno
sti, ki so povezane z navadami rokovanja pri 
drugih narodih. Za ameriške poslovneže ve
lja, da se pri predstavljanju vedno rokujejo, 
ženske pa ne tako pogosto. Na Japonskem 
je pozdrav mišljen kot dolg, globok priklon, 
ne stisk roke. V večini arabskih držav se po
navadi pozdravljajo z assalam aleykum (kar 
pomeni mir z vami), pozdravu pa sledi stisk 
rok; včasih vam bodo roko položili na de
sno ramo in vas poljubili na obe lici. Če naj 
bi se v arabskem svetu z moškim rokovala 
ženska, je prav, da pozdravi z rahlim gibom 
glave, roke pa ne sme ponuditi. Moški pa bo 
svojo desnico položil na svoje srce in s tem 
je zanj pozdrav opravljen. Pazite torej, dra
ge dame, saj se nam roka včasih kar sama 
sproži v pozdrav, s tem pa se znajdemo v 
arabskem svetu v veliki zadregi. Pri Franco
zih je ob poslavljanju in tudi ob sestankih 
v navadi stisk roke, ne glede na to, kako do
bro se ljudje med seboj poznajo. Trepljanje 
po hrbtu in drugih delih telesa pa velja za 
nevljudno.
Če se boste znašli med poljskimi poslovneži, 
dame ne bodo mogle ubežati pred poljublja
njem rok. To ni le poljska navada, poljublja
nje rok prihaja spet v modo celo v Zahodni 
Evropi in romantika še zdaleč ni pozabljena. 
Vedeti moramo le to, da se poljublja roke le 
v zaprtih prostorih, nikoli na ulici, na plažah 
in podobno. Če ste se odločili za to in ste v 
večji družbi, morate poljub nameniti prav 
vsem damam in ne samo eni, kar velja tudi 

pri navadnem rokovanju. Ko se 
približamo večji družbi in smo 
se odločili, da se bomo rokovali, 
se moramo z vsemi prisotnimi 
in ne le z nekaterimi. Pri večjih 
skupinah ljudi je veliko bolje, če 
jih zaobjamemo le s pogledom 
in glasno pozdravimo.
Navade pri rokovanju so na 
splošno zelo preproste. Ponuje
no roko stisnemo, zmerno in ne 
predolgo, vendar pa trdno, da 
vlivamo občutek zanesljivosti. 
Verjetno nam je vsem zoprno 
rokovanje z ohlapno, po možno
sti še s prepoteno in mrzlo roko. 
Verjetno nikomur ni prijetno, če 
se naše roke poloti silak, ki nam 
skoraj polomi kosti pa ne zna in 
ne zna odnehati. Stisk roke traja 
le sekundo, dve, s sočasnim po
gledom v oči. Zelo neprijetno 
in skoraj neokusno je ujeti dru
gega v prijem, ki ne popusti, upira se nam 
pokrivanje sklenjenih rok s prosto roko ene
ga od rokovalcev. Temu pravimo licemerski 
stisk roke. Prav nič ni zanimivo, če nam kdo 
poda roko tako, kot bi črpal vodo iz vodnja
ka s prav veliko muko.
Pravila igre, ki jih določa bonton nam tudi 
narekujejo, da se v Zahodni Evropi z istim 
človekom rokujemo vsaj dvakrat na dan.
Rokovanje z drugo roko v žepu ali celo s 
cigareto v roki je znak slabe vzgoje in nes
poštovanja tistih ljudi, s katerimi se rokuje
mo. Ko sedimo že za pogrnjeno mizo in že 
vsi zagnano zajemamo s krožnikov, je roko
vanje skoraj neprimerno in zelo moteče. 
Zato velja le pozdrav tistih, ki so se mizi 
približali.
Kadar imamo na rokah rokavice in vidimo, 
da se bomo morali rokovati, mora moški 
vedno sneti rokavico, ženska pa jo lahko 
obdrži.
Meni je dotik brez rokavice veliko prijetnejši, 
saj gre za dotik, ki ga ustvarjamo s svojimi 
dlanmi in iz njega lahko razberemo značaj 
človeka, njegov odnos do nas.

Kaj obleči? 
Še pred nekaj leti v Sloveniji skoraj zagotovo 
ne bi našli sprejemov in drugih družabnih 
prireditev, na katerih bi udeleženci nosili slo

vesna oblačila. Danes pa se boste na takih 
prireditvah kaj slabo počutili, če za svojo 
garderobo ne boste porabilo malo več de
narja in ji omogočili malo več elegantnosti. 
Zato nekaj osnovnih napotkov za pomoč 
pri oblačenju.
Smoking (black tie ali cravatte noire) je pri
meren samo za večerne slovesnosti. Nosite 
ga lahko takrat, ko je že potrebna umetna 
svetloba, približno okrog 18. ure. Pravilo je 
naravnano na zmerno geografske širine. 
Smoking je sestavljen iz črnega suknjiča 
običajne dolžine s svilenim ovratnikom 
in črnega telovnika, če se suknjič zapenja 
enovrstno, črnih hlač s svilenim trakom (ega
lizir) na zunanji strani hlačnic, bele srajce, 
črnega metuljčka in lakastih črnih čevljev 
(lahko so običajni črni čevlji, vendar se mo
rajo zelo svetiti).
Namesto telovnika lahko oblečete širok črn 
pas. Kadar pa gre za manj formalen dogo
dek, ni nujno, da je metuljček črn. Če sami 
nimate smokinga, si ga danes lahko izposo
dite, saj res ni potrebno, da bi si s tem dela
li stroške. Nič ne bo narobe, če boste prišli 
na prireditev, ki zahteva smoking, kar v črni 
obleki z belo srajco (ne glede na to, kakšni 
so trenutni modni trendi pri barvah srajc), 
vendar naj to ne bo pravilo.
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Leta 1955 sem v enem izmed poglavij knji
ge Prvih sto let novomeške bolnišnice zapi
sal, da je »sleherna bolnišnica pravzaprav 
svojevrstno ‘podjetje’: v njej leži, se spreha
ja in zdravi nekaj sto bolnikov, za katere skr
bi prav toliko zdravstvenih in drugih delav

Tone Gošnik

»Tovarna«, v kateri je za slehernega 
med nami vzidana vsaj ena opeka…
Od delovnih sestankov uprave do bolničnega sveta, upravnega odbora bolnišnice, njene
ga strokovnega sveta, strokovnega kolegija in prvega upravnega odbora – Samostojno 
financiranje ustanove že 1. januarja 1953 – Prvi delavski svet bolnišnice je začel delati 26. 
januarja 1964

ozrimo se nazaj

cev«. Njihova skrb je, da teče »proizvodnja« 
v taki »tovarni« s pomočjo dragocene me
dicinske opreme po natanko predvidenih 
tirih, pri čemer potek zdravljenja seveda 
ne pozna osemurnega delavnika.
V novomeški bolnišnici se je že leta 1950 

na dan zdravilo poprečno �51 oskrbovan
cev. V tem letu jih je sprejela 7.11�, ki so v 
zavodu preživeli 91.789 oskrbnih dni. Pri
štejmo k tem bolnikom še vse tiste, ki so 
prišli v bolnišnico samo na ambulantni pre
gled, pa obiske sorodnikov in prijateljev. 
Spoznali bomo, da se v srednje veliki pokra
jinski bolnišnici vsak dan vrti tudi po 800 
ali poldrugi tisoč in celo več ljudi. Hitro se 
bomo prepričali, da to nikakor ni majhna in 
ne srednje velika »tovarna«. Odgovornost 
za vse, kar se v njej dogaja, seveda nikoli 
ni primerljiva z delom v gospodarskih in 
drugih podjetjih, ustanovah ali zavodih.
Medsebojno obveščanje: temelj odlo-
čanja
Spoštovanje reda in predpisov v bolnišni
ci vedno terja disciplino vseh njenih delav
cev. Pri zdravljenju ni smelo prihajati do 
motenj, zastojev ali kakršnihkoli nevšečno
sti. Vsi v njej so morali upoštevati sobni in 
splošni red. Zlasti v prvih povojnih letih je 
bilo potrebno veliko vzgojnega dela s pa
cienti, da so spoštovali utečeni bolnišnični 
način življenja med zdravljenjem. Vpraša
nje medsebojnega sporazumevanja, od
ločanja in sklepanja v tako pomembnem, 
prometno in sicer razgibanem »podjetju« 
nikakor ni bilo zadnje v vrsti nalog in pre
pletenosti številnih dolžnosti. Sleherni us
lužbenec zavoda je moral nenehno nositi 
znaten delež odgovornosti za uresničitev 
obveznosti, zaradi katerih je delal v bolni
šnici.
Prav zato je bilo medsebojno obvešča-
nje, ki je temelj vsakršnega odločanja, 
še posebej pomembno. Kako je potekalo 
upravljanje v bolnišnici zlasti po letu 195�? 
Občasno sestajanje vodilnih in drugih de
lavcev takoj po vojni v moški in ženski bol

Najmanša lekarna na dolenjskem

Priročna »prenosna lekarna« v obliki molitvenika je prav gotovo najmanjša lekarna na Do
lenjskem. Nekoč jo je imel metliški prošt, zdaj jo hranijo v knjižnici novomeškega kapitlja. 
V tej miniaturni škatli je v treh predalčkih 150 ampul za zdravila in zdravilne učinke.
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nišnici v letih 19451947 smo že omenili. 
Bilo je potrebno, da so lahko hitro urejali 
skupna pereča vprašanja in sprejemali de
lovne naloge, saj so jih težavne povojne 
razmere in vsestransko pomanjkanje ne
nehno ovirale.
Med oktobrom 1947 in aprilom 1951 je 
uprava bolnišnice sklicevala »delovne se-
stanke«, na katerih so reševali upravne in 
organizacijske naloge. Tu so rasle prve kli-
ce sodelovanja in soodločanja v bolni-
šnici zaposlenih ljudi, ki so bili odgovorni 
za dvig zdravstva v pokrajini.
Bolnični svet je začel delati maja 1951
Novo obliko v soupravljanju in odločanju 
v zavodu je pomenil bolnični svet, ji se je 
prvič sestal 3. maja 1951. Predpisalo ga 
je ministrstvo za ljudsko zdravstvo. A že na 
prvi seji sveta sta primarija dr. Perko in dr. 
Bajc ugotovila, da bo njegovo delo »prav 
tâko, kot so se z njim že dotlej ukvarjali čla
ni uprave bolnišnice na rednih mesečnih 
sestankih…« Težko bi bilo od zdravnikov 
zahtevati, da bi se bolj kot dotlej morali 
ukvarjati z upravnim, finančnim in ekonom
skim poslovanjem zavoda. Trpelo bi delo 
na oddelkih, saj je bilo zdravnikov občutno 
premalo.
O prehodu bolnišnice na gospodarski ra
čun oz. na samofinanciranje so člani sveta 
zvedeli na seji �0. decembra 195�. Pomenil 
jim je samo nove skrbi, še večjo osebno 
odgovornost ter skrajno gospodarnost 
zavoda. Teden dni kasneje je okrajni ljud
ski odbor proglasil Splošno bolnišnico za 
ustanovo s samostojnim financiranjem, 
ki jo bo vodil upravni odbor bolnišnice, v 
katerem so bili šefi oddelkov in zastopniki 
raznih delovnih kolektivov ter predstavni
kov okraja.
Na zadnji seji sveta so �0.6.195� razpravlja
li o reorganizaciji upravljanja bolnišnice. 
Ugotovili so, da bo del nalog sveta prev
zel upravni odbor, del pa strokovni svet 
bolnišnice.
Zdaj je strokovni svet bolnišnice zame
njal bolnični svet, ki je deloval do 1.�.1954. 
Njegov predsednik je bil primarij dr. Bajc, 
svet pa je razpravljal o kadrovskih vpraša
njih, organizaciji dežurne in ambulantne 
službe, o osebnih dohodkih, epidemio
loških dodatkih ter o finančnem uspehu 
ustanove.
Po letu 1954 so strokovni svet preimenova
li v strokovni kolegij. Nagrmadili so mu 

ogromno nalog z območja finančnoeko
nomskega ter upravnoadministrativnega 
življenja v zavodu. Strokovna vprašanja 
medicine so odgovorni zdravniki posebej 
reševali s konziliarnim sodelovanjem med 
posameznimi oddelki.
Sedem upravnih odborov v letih od 
1953 do konca 1963
Družbeno upravljanje v nekdanji Jugoslavi
ji je upeljala zvezna uredba �8. junija 195�. 
Okrajni ljudski odbor Novo mesto je konec 
junija 195� imenoval prvi upravni odbor 
Splošne bolnišnice.
V njem je bilo 1� članov, od teh 7 delavcev 
zavoda: dr. Oton Bajc, dr. Dane Brezic, 
Cveta Kikelj, Marija Sečnik, Franc Kralj, 
Justi Moravec in Danica Modic. Med šesti
mi zunanjimi člani odbora je bil �0.6.195� 
izvoljen za predsednika dr. Ludvik Goleš, 
pomočnik okrožnega javnega tožilca.
Od 195� do decembra 196� je družbeno 
upravljanje bolnišnice vodilo sedem uprav
nih odborov. Vmes je bil �1.6.1961 poleg 
družbenih organov vpeljan še prvi SA-
MOUPRAVNI ORGAN iz vrst delovnega 
kolektiva. Sestavljalo ga je 1� članov, nje
gov prvi predsednik pa je postal dr. Feliks 
Kosec. Dotedanji upravni odbor je bil kot 

družbeni organ upravljanja preimenovan 
v svet zavoda.
Na skupni seji obeh zborov je občinski ljud
ski odbor Novo mesto 10.10.1961 imeno
val svet bolnišnice. OLO Novo mesto je že 
1. januarja 1958 prenesel ustanoviteljske 
in nadzorstvene pravice nad bolnišnico na 
občinski ljudski odbor Novo mesto, ki je 
odtlej dalje imenoval člane upravnih od
borov zavoda.
Vodstvo zavoda prevzame delavski 
svet
Po ustavi in statutu bolnišnice je �6. junija 
1964 prevzel vodstvo zavoda DELAVSKI 
SVET, v katerem je bilo �� članov, od teh 
1� iz kolektiva, 10 pa predstavnikov jav
nosti. Med njimi so bili tudi zastopniki 
občinskih skupščin Črnomelj, Metlika in 
Trebnje.
Primarij dr. Tone Šavelj je postal prvi 
predsednik delavskega sveta. Kot organe 
upravljanja so jih v naslednjih obdobjih do 
konca leta 197� vodili predsedniki dr. Mi-
lan Adamič, primarij dr. Ivo Smrečnik, 
dr. Ljubo Kretič (dvakrat), in dr. Franc 
Hübscher (dvakrat). Po novem statutu 
bolnišnice so nov delavski svet izvolili 
decembra 1973: vodil ga je predsednik 
dr. Milan Strojan.

Primarij dr. Tone Šavelj

Primarij dr. Tone Šavelj je v juniju 1964 
postal prvi predsednik delavskega sveta 
bolnišnice. Od leta 1974 do 1979 je bil pred
stojnik kirurškega oddelka, nato pa je do 
upokojitve delal na Zdravstvenem centru 
Dolenjske.

Prof. dr. Oton Bajc

Profesor dr. Oton Bajc je ob koncu leta 
1948 prevzel vodstvo kirurškega oddelka 
v bolnišnici, od julija 1961 do konca julija 
1976 pa je kot ravnatelj in nato direktor 
15 let uspešno vodil Splošno bolnišnico v 
Novem mestu. – Foto Tone Gošnik.
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Drugi samoupravni organ v bolnišnici se 
je sestal 8.�.197� in za predsednika izvolil 
primarija dr. Iva Smrečnika. V juniju 1964 
je delavski svet imenoval svoj upravni od-
bor, v katerem je bilo 15 članov. Upravni 
odbor je imel 8 stalnih in več občasnih ko
misij. Delovne enote z več kot 10 delavci 
ali več enot skupaj je izvolilo tudi skupne 
upravne odbore delovne enote, ki jih je 
bilo 1�.
Delovne enote, se pravi nove upravne 
odbore, so od 196� do 197� vodili pred
sedniki: dr. Feliks Kosec, primarij dr. Ivo 
Smrečnik (dvakrat), dr. Alojz Boh, dr. Lju-
bo Kretič, dr. Franc Hübscher (dvakrat) 
in dr. Milan Strojan.
Po ustavnih dopolnilih so v zavodu decem
bra 197� izvolili razen delavskega sveta še 
kolegijske organe upravljanja kot izvr-
šne odbore. Vodili so jih predsedniki dr. 
Tone Starc, dr. Jure Cepuder, dr. Adolf 
Žunič, primarij dr. Tone Šavelj in Franc 
Kralj.
Statut bolnišnice je razširil upravljanje zavo
da v 5 zborov delovnih ljudi, ki so jih vodili 
predsedniki dr. Željko Ostojić, dr. Milan 
Strojan, dr. Maks Fornazarič, dr. Željko 
Šribar in Franc Kralj.
Delavski svet je izvolil tudi 4 stalne komisi
je za razna področja, ki so jih vodili Zorica 
Gabron, dr. Slavko Špringer, Vinko Žab-
kar in dr. Milan Adamič.

Jože Pekolj

Prvi pomočnik ravnatelja oz. direktorja 
bolnišnice in hkrati šef uprave zavoda je bil 
od oktobra 1957 do konca septembra 1982 
Jože Pekolj.

Dr. Franc Hűbscher

Specialist internist dr. Franc Hübscher je bil 
predstojnik internega oddelka bolnišnice 
od 1972 do 1990. – Foto Ivan Zoran.

Tonometer

Tonometer, izum prof. Schiötza za merjenje očesnega 
tlaka. Na sliki: starejši model pripomočka, kakršnega so 
uporabljali zdravniki v oftalmologiji po letu 1920. – Iz 
zbirk v Inštitutu za zgodovino medicine.

Delavske svete so od 1974 do 1991 vodi
li kot predsedniki dr. Milan Strojan, dr. 
Željko Šribar, dr. Željko Ostojić, dr. An-
tun Glücks, Marija Bricelj, dr. Leopold 
Morela, dr. Adolf Žunič (dvakrat) in dr. 
Jože Steklasa.
Delavci bolnišnice v organih samouprav-
ljanja niso molčali
V članstvu naštetih odborov, 
komisij in v številnih delegaci
jah zavoda pri soodločanju v 
različnih samoupravnih orga
nih izven bolnišnice se je v 
teku let zvrstilo in izmenjalo 
veliko delavcev Splošne bolni
šnice. Njihova zasluga je,
 da se je bolnišnica kljub šte
vilnim težavam in nenehnim 
stiskam zaradi kroničnega 
pomanjkanja denarja za hi
trejšo rast vendarle ugodno 
razvijala in postala ugledna 
osrednja zdravstvena ustano
va v širši dolenjski pokrajini. 
Brez njihovega požrtvovalne
ga in ustvarjalnega deleža 
ne bi nikoli postala to, kar je 
danes. Znova je treba pouda
riti, da brez predanega dela 
teh ljudi v številnih oblikah 
soodločanja, soupravljanja in 

sprejemanja odgovornih nalog tako zno
traj kot zunaj bolnišnice Dolenjska in z njo 
celotna Slovenija ne bi imeli tega, kar je 
bilo ustvarjeno.
Delavci Splošne bolnišnice v naštetih orga
nih upravljanja nikoli niso molčali! Ni jim 
bila tuja ustvarjalna kritika in zagovarjanje 
naprednih, poštenih stališč tudi takrat, ko 
temu ali onemu činitelju v Novem mestu, v 
pokrajini ali v Ljubljani to ni bilo všeč. Upa
li so si povedati in zagovarjati resnico, saj 
so le tako lahko dosegli zlasti pri izgradnji 
bolnišnice vse to, kar danes Novo mesto 
premore.
Včasih se zdi, da tone v pozabo vse tisto, 
kar je bilo doseženo v prejšnjih desetletjih 
s pogumnim in vztrajnim delom njenih 
upravljavcev. Za korist in dvig življenjske 
ravni, zlasti še pri stanovanjski izgradnji, 
so dosegli izredne uspehe. O tem govorita 
tudi dve priznanji:
 kolektiv bolnišnice je za zgledno sa

moupravljanje v zavodu prejel zvezno 
priznanje sindikatov,

 leta 197� pa posebno priznanje občin
ske skupščine Novo mesto za pomem
ben razvoj bolnišnice in za njeno vse
stransko koristno delo.
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Fenomen 
frizerjev

Piše Tina Cigler

Zanima me, kaj v kakšni zbir
ki poklicev piše pod geslom 
»frizer«. Prepričana sem bila, 
da je to nekdo, ki stranki za 
ustrezno protivrednost v de
narju po njeni želji ostriže in 
uredi naglavne kocine v obli
ko, nad katero se je navduši
la ob listanju kake revije ali 
pa ji jo je po poglobljenem 
pogovoru svetoval frizer in 
se je z njim strinjala. Danes 
pa so me grenke izkušnje 
naučile, da je frizer v resnici 
človek, ki ima nekaj proti 
tvojim lasem in te ostriže na
tanko tako, kot si mu opisal, 
naj te ne.

Frizerstvo je ena redkih storitev, ki jo je treba 
plačati, ne glede na to, ali ste z rezultatom 
zadovoljni ali ne, in ki je nepopravljivega 
značaja. Kadar recimo naročite obrtnika za 
pleskanje stanovanja in na koncu ugotovite, 
da je napackal pol stropa, pobarval vtičnice 
in da stena ni enaka steni, ga pač ne plačate. 
Če silovito ugovarja, koliko materiala da je 
porabil, ga v najslabšem primeru plačate, 
nato pa naročite nekoga, ki bo zadevo sa
niral. Stane več kot predvideno, a upanje 
na dostojne stene še ni izgubljeno. Kadar 
pri šivilji naročite plašč po meri in na koncu 
ugotovite, da bi prav tako obupnega lahko 
kupili v trgovini, ga enostavno ne vzamete. 
Plačate material in plašč naročite drugje. Ko 
pridete k frizerju, pa so stvari ireverzibilne. 
Ko sedete na stol, že podpišete račun, kajti 
ne glede na to, kaj vam zraste na glavi, ima 
status umetnosti, ta pa nima objektivnih 
vrednostnih lestvic, na podlagi katerih bi 
lahko frizerju dokazali, da je to, v kar vas 
je spremenil, zanič. Ostrigel vas je seveda 
v skladu z modnimi smernicami. In njemu 
ste všeč. Če vi sebi niste, je to vaš problem 
in lahko trikrat zaporedoma skočite iz kože, 
če hočete, pa vam nihče ne more pomagati, 
ker ponavadi ne ostane veliko »materiala« 
za popravljanje.
Zato je obisk frizerja zame podobna travma 

kot obisk zobozdravnika in z njim odlašam, 
dokler se zjutraj ne začnem kronično zbuja
ti s pričesko »grm v viharju« ali »udarec z lo
pato po temenu«. Ko se naposled odločim 
za poseg, me ves dan črviči v želodcu, lasje 
pa seveda ta dan stojijo popolnoma vzor
no, da mi je potem še huje pri srcu. 
Problem je namreč v dvojem. Osebno imam 
tiste vrste obraz, ki mu pristojijo le redke pri
česke, zato nikakor nisem primeren poligon 
za izživljanje frizerjevih domislic. Nasprotno, 
imam nekaj zelo strogih pravil, ki jih pred 
začetkom striženja vedno zelo jasno dam 
na znanje. Ko se ta specifika sreča s specifi
ko frizerjev, ki imajo svoj umetniški pogled 
na to, kaj je »kul pričeska«, domov obvezno 
odidem s čepico na glavi, dasiravno mi tudi 
čepice izrazito ne pristojijo. 
Najbolj me razjezi, ker se frizerji od vsega 
začetka držijo tako, kot da si zelo natančno 
predstavljajo, kaj jim pripovedujem. Pozna
valsko kimajo in navržejo še, da že vedo, 
kako bodo to izpeljali in »boš videla, kako 
bo dobro izpadlo«. Vendar čedalje bolj su
mim, da imajo nekakšen nabor oblik, v stri
ženju katerih se počutijo domače in ti jih 
zato spravijo na glavo, ne glede na to, kaj 
si si v resnici zaželel. Drugače si ne znam 
razložiti dejstva, zakaj tisto, kar jim pokažem 
na sliki ali jim dopovedujem z opisi, nikoli ni 
v niti najmanjši povezavi s končnim rezulta
tom. Seveda tega ne storijo tako, da bi mi v 
obraz povedali, da znajo striči pač samo tri 
oblike in da je to vse, kar lahko dobim. Kje 
pa, začnejo povsem perspektivno in ko pri
pomnim, da se mi zdi, da se oddaljujejo od 
dogovorjene ideje, mojo slutnjo odženejo z 
utemeljitvijo, da »je takšen pač proces«. 
Zadnjič sem si zaželela, da me ostrižejo 
tako, da bom lahko lase še vedno spela v 

čopek – za potrebe poletne rekreacije. Ne 
vem, katerega dela od »NIKAKOR ME NE 
OSTRIZI NA KRATKO« frizerka ni razume
la. Meni se to ni zdel tako težak koncept, 
sploh, ker sem imela lase dolge do ramen. 
Potem pa opazim, da me zelo vneto striže 
pri ušesih. »Ali nisva rekli, da bova pustili 
dolge,« sem se nervozno presedla. »Seve
da, samo malo ti jih bom poravnala,« je 
zažvrgolela in potem se to ravnanje kar ni 
končalo. Vedno so bili na eni strani predol
gi in ko jih je poravnala, se niso ujemali z 
drugim ušesom in potem spet ne s prvim 
in tako je pristrigla povsem do vrha. Rekla 
je, da naj me ne skrbi, ker bodo zgornji las
je padli čez in bo delovalo, kot da imam 
tudi pri ušesih dolge; mene pa je vseeno 
skrbelo, ker je takoj nato vse zgornje lase 
odrezala. Še bolj me je skrbelo, ko je ugoto
vila, da so zelo gosti in jih bo morala stanj
šati, da bi dobili želeno obliko. Potem je 
tanjšala toliko časa, da je bilo po tleh videti, 
kot da je ostrigla tri hipije. Ko je končala, 
je bila zadovoljna. Vprašala me je, ali sem 
zadovoljna tudi jaz, in ko sem na robu joka 
odvrnila, da teh tri centimetre dolgih las ne 
morem speti v čop, je rekla: »Aja, saj res … 
Ampak kratki lasje ti tudi pristojijo, veš!«
Mislim, da od frizerjev preveč pričakujem, 
ko mislim, da je v ceno vštet temeljit po
govor, svetovanje in pojasnilo, kaj je izve
dljivo in kaj ne. V ceno je v resnici všteto 
samo prikimavanje, da lahko zate storijo 
nekaj, česar sploh ne nameravajo. In tako 
meni vedno za pol leta uničijo samozavest 
in ohromijo socialno življenje, ker se mi je 
neprijetno preveč kazati med ljudmi s krat
ko pričesko, ki mi VEČKRAT DOKAZANO ne 
pristoji. Morda se bom prihodnjič ostrigla 
sama –seveda  bom nezadovoljna, a si vsaj 
zaračunala ne bom.
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NAPREJ NAZAJ poletje
Piše Tina Cigler

Društvo Naprej nazaj je zakon. To je treba reči, če naj bi se dobro blago samo hvalilo. V pičlih treh poletnih mesecih 
smo spravili skupaj tri velike dogodke in pritegnili okoli 3000 obiskovalcev. Delali smo, da se je kar kresalo (pred
vsem, ko smo junija zakurili Kres na Marofu), da je vse frčalo (predvsem, ko smo julija gostili danski cirkus in je po 
zraku letelo vse, od žogic in kijev do otrok); in vse je teklo kot namazano (predvsem reka Krka, ko smo se na njej 
septembra šli zabavno čolnarjenje Naprej nazaj po Krki).

kulturne drobtinice

Kres enostavno vsako leto bolj 
zažge. Pa ne zato, ker je bilo v 
njem letos celo ostrešje neke 
belokranjske hiše in je meril 5 
krat 5 metrov, da smo se počuti
li skoraj kot v Boštanju. Ampak 
zato, ker so se ljudje navadili, 
da se 23. junija, na praznova
nje najdaljšega dne v letu, sredi 
Novega mesta nekaj ognjene
ga zgodi in zdaj prihajajo kot v 
abonma.

Glavna atrakcija kresovanja je bil nedvomno vrtiljak, ki so ga 
taborniki ročno sestavili iz nekaj sušic, dveh velikih kompotnih 
konzerv in dveh kilogramov krompirja. Pogonska sila sestoji iz 
dobre volje in nekaj mišic dveh prostovoljcev, ki nista nagnjena k 
vrtoglavicam. Ko so spravili otroke spat, so se na njem vneto preva
žali tudi starši. 

Rod Gorjanskih tabornikov, ki vsako leto prijazno pripravi kurišče, 
sestavi kres in ga ponoči tudi čuva, je to leto praznoval 100letnico 
skavtizma in 55obletnico svojega rodu. Pa so svoj jubilej proslavili 
tako, da so se še malo predstavili otrokom na kresu in zanje v po
poldanskem programu pripravili kar pet različnih delavnic – med 
njimi tudi turnir v gumitvistu, kar je precej podžgalo tudi starejšo 
generacijo in je ves Marof vneto skakal usausausasa. 

KRES NA MAROFU
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kulturne drobtinice

Finančni in materialni dobrotniki Kresovanja
Mestna občina Novo mesto, Krajevna skupnost Mestne njive, 
GPI d.o.o., Signal d.o.o, Rod Gorjanskih tabornikov, Trata d.o.o., 
Komunala Novo mesto, KZ Krka, Prostovoljno gasilsko društvo 
Prečna, Župnija Kapitelj in medijski sponzorji (Sudio D, Radio 
1, Revija Park)

Kres

Kres je svečano prižgal znani novomeški arheolog Borut Križ. Na 
Marofu se počuti precej domače, saj iz njegovega drobovja nepre
stano nekaj izkopava, malo pred kresno nočjo pa je naletel kar na 
svečeniški grob. Za primerno vzdušje ob ognju so skrbele glasbe
ne skupine Dubzilla (dub), Shiba Grund (reggae) in Mare in Šank 
politkarji (rock). Vse skupaj pa je prisrčno povezovala Eva Djajp (je 
treba omeniti, da so tudi njo prispevali taborniki?)

Za otroke bolj umirjenih značajev sta bili na voljo delavnici izde
lovanja vetrnic in visečih mrež. Oboje se je izjemno vklapljalo v 
idiliko Marofa in oboje je bilo možno vzeti s seboj domov.

CIRKUS TVAERS
Zadnje dni v juliju smo na 
zelenici za Tušem v Novem 
mestu gostili danski otroški 
in mladinski cirkus, ki je med 
mularijo naredil popolno revo
lucijo. Prvič, to je bil prvi cirkus, 
ki je bil brezplačen; in drugič, ni 
bil klasičen cirkus, pri katerem 
z zavidanjem opazuješ, kako 
nekdo počne nekaj, česar ti ne 
moreš niti v snu, ampak je našo 
mularijo povabil v delavnice 
cirkuških veščin.
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Cirkus Tvaers je socialnokulturni projekt, oblika dela z otroki in 
mladimi, ki jo je razvila skupina domiselnih danskih socialnih de
lavcev. Če mladi trenirajo nogomet in hodijo v glasbeno šolo, zakaj 
pa ne bi za hobi trenirali cirkuških veščin, so si rekli. Bolj ko zgleda 
nevarno, bolj mika tudi tiste najbolj problematične in s tem prido
bimo njihovo vodljivost, razloži vodja Tvaersa Joop Poelman. Ker 
udeležbo na gostovanjih pogojujejo z dostojnim uspehom v šoli, je 
motivacija mladostnikov neizmerna in tako cirkus marsikoga reši 
slabih ocen in slabega vpliva ulice. 

Diablo sprva ni bil osrednji predmet zanimanja – dokler ga niso 
vzeli v roke cirkusantje in pokazali nekaj trikov. Potem so v trenut
ku pošle vse zaloge, zelenico pa so preplavili otroci, ki niso hoteli 
slišati nič o odhodu domov, dokler ne bodo znali vsaj dveh trikov.

Obiskovalci so lahko prosto uporabljali kateri koli rekvizit, ki so ga 
ugledali na prizorišču, in tega ni bilo malo. Velik izziv je bila hoja 
po vrvi, še posebej, ker se je zdela zelo enostavna, sčasoma pa so 
se razvila cela tekmovanja, kdo jo uspe prehoditi brez pomoči, ne 
da bi cepnil z nje.

Seveda je bilo Novo mesto deležno tudi čisto profesionalne večer
ne cirkuške predstave z naslovom “The Almost Greatest Show on 
Earth” (Skoraj najboljša predstava na planetu).Glavne zvezde pred
stave so danski otroci in najstniki, ki počnejo vse – od žongliranja, 
trapeza, diabla, salt in raznih akrobatskih trikov do dih jemajoče
ga ognjenega šova.

Večerno predstavo si je želelo ogledati toliko ljudi, da je šotor pokal 
po šivih in nekateri so z dolgimi nosovi ostali ne samo brez sede
žev, ampak celo brez stojišč. Klovn Joop je na koncu povedal, da se 
mu še na nobenem gostovanju prej ni zgodilo, da bi pri točki, ko se 
skrije med občinstvo, moral sesti obiskovalcu na kolena, ker ni bilo 
niti centimetra drugega prostora.

kulturne drobtinice
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Finančni in materialni dobrotniki cirkusa
Mestna občina Novo mesto, Agencija za šport, Komunala Novo 
mesto, Planet Tuš, Društvo Transform, Radio 1.

V vseh treh dneh gostovanja so danski cirkusantje vsak dan izvedli 
po dve delavnici, na vsako je pridrlo čez sto otrok, ki so zavzeli ves 
šotor, celo zelenico in tudi senco Tuševe garaže. Poleg vseh aktiv
nosti jih je seveda navduševalo dejstvo, da je 27člansko cirkuško 
ekipo sestavljalo le pet odraslih, ostalo pa so bili njihovi vrstniki: 
otroci in najstniki.

Med obiskovalci je bilo sicer neskončno mnogo otrok, z njimi pa 
je prihajalo sumljivo veliko odraslega spremstva. Prihajali so tudi 
odrasli brez pretveze z otroki. Mladenič na sliki ni izpustil menda 
niti ene izmed šestih delavnic, ker se je trdno namenil, da bo do 
konca obiska cirkusa žongliral s tremi kiji.

Otroci, ki so po treh dneh znali že marsikaj, so zadnji dan nastopili 
v čisto pravi popoldanski predstavi za starše. Šotor je bil poln gle
dalcev in otroci so seveda pokali od ponosa. Na hoduljah so bili že 
tako samozavestni, da so se pred nastopom lovili po zaodrju.

Kdor misli, da je hoja po žogi težka stvar, potem je najbrž odrasel 
človek. Odrasle namreč žoga nemudoma strese s sebe, otroci pa 
so nanjo celo zlezli sami – kotalili so jo tako ali tako že od začetka 
brez pomoči.

kulturne drobtinice
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ZABAVNO ČOLNARJENJE:
NAPREJ NAZAJ PO KRKI

Da je bil dan še bolj zabaven, kot so napovedovale igre, je zaslužen 
trio A je to! Brez ozvočenja se je ves popoldan sprehajal med mizami 
na terasi, zaigral zdaj tej zdaj oni skupinici obiskovalcev, ki je prišla 
posedet na teraso, v najbolj posrečenih trenutkih pa je nudil glasbe
no podlago igram. Igrali so vse – od narodnih do popularnih, od jaz
za do glasbe iz risank – z dalmatinskimi pa spravili v trans skupino 
starejših gospa. 

Da bi starši lahko mirno veslali, je bila za otroke pripravljena 
delavnica izdelovanja lesenopapirnatih splavov. A na koncu se je 
izkazalo, da so otroci najbolj korajžno lezli v čolne, čisto sami tek
movali in si čisto legitimno prislužili nagrade za prva tri mesta.

Ob koncu vsake izmed devetih zabavnih iger, so prve tri uvrščene 
ekipe prejele praktično nagrado in priložnostno medaljo. Nekatere 
je to visoko motiviralo... 

Najtežja igra je bila nedvom
no Naprej nazaj slalom. Ne le, 
da je bilo treba veslati slalom, 
pač pa ga je bilo treba veslati 
vzvratno. Tisti, ki so si domiš
ljali, da obvladajo, so v svoji 
nečimrnosti zagotovo zgrešili 
kakšno bojo, da so zmagovalci 
postale temeljite počasnele. 

kulturne drobtinice
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Zabavno čolnarjenje na Loki (ob Gostišču Loka) je letos privabilo 
rekordno število obiskovalcev. Ljudje so naposled le ugotovili, da 
ni treba biti profesionalni veslač, da bi se lahko na drugo septembr
sko soboto spravil v brezplačno izposojen čoln in si privoščil nekaj 
zamahov z vesli. In da je treba biti samo domiseln, pa si že lahko 
zmagovalec v kateri izmed desetih zabavnih iger na in ob vodi.

Finančni in materialni dobrotniki čolnarjenja

Mestna občina Novo mesto, Mizarstvo Zupančič Jože s. p., 
Gostišče Loka, Kmetijska šola Grm, Steklarstvo Vidmar, Kompas 
Novo mesto d. o. o., Terme Krka, KD Pihalni orkester Krka, Peter 
Štangelj s.p., Rafting klub Gimpex Straža, Kulturni center Janeza 
Trdine, Stari most d. o. o., Zavod Tovarna, Ribiška družina Novo 
mesto, Slovenska potapljaška zveza, Davor Denkovski, dr. med.

Ko je Društvo Naprej nazaj omenilo, da čolnarjenje prireja zato, da 
bi obudilo živahni duh nekdanje čolnarne in kopališča, so nekateri 
to vzeli zelo zares. Tri korajže (med njimi celo en otrok) so po nekaj
krat skočile v Krko in dokazale, da je primerna za kopanje. Upamo, 
da naslednjega dne niso preživeli v dermatološki čakalnici.

Komur se je zdelo, da bi se v čolnu vendarle lahko zmočil, se je lah
ko dokazal v igri “Obleci se”. Na terasi je stal kup opreme za v vodo 
(rešilni jopiči, maska, dihalka, plavutke, brisače itd.) in na sodnikov 
znak si je bilo treba enega po enega pravilno obleči čim več kosov. 
Potapljaški čevelj na roki brhkega dekleta je bil seveda diskvalifici
ran.

Igra “Zapiiiič” je bila vodna različica viteške alke. Zvestega konja 
(kanu) je bilo treba pognati v dir in tik pod brvjo zapičiti kopje 
(kol za fižol) v sredino železnega kroga (plastični piknik krožnik z 
izrezanim dnom). Posebej blagoslovljene so bile ekipe, pri katerih 
je ravno v trenutku, ko so nanišanili kopje, zapihal napovedani 
Velkavrhov severozahodnik.

kulturne drobtinice
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Toni Gašperič

No, ja, filozof je vzkliknil:«Mislim, torej 
sem!« V jem, torej sem, sem spremenil 
njegovo genialnost jaz, kajti v potrošniš
ki družbi, v kateri živimo, je moje para
fraziranje razumljivejše, saj je veliko la
že jesti kot misliti. Menda so možgani 
dejavnejši, če smo lačni, in polenjeni, 
če smo preveč nabasani s hrano. Toda, 
lepo vas prosim: le kdo lahko ostane 
miren in neprizadet ob toliko jedeh, ki 
so nam na voljo? Ob grozovito veliki 
ponudbi dobrot, ki vabijo lepo zavite 
na vsakem vogalu, v vsaki trgovini, di
šijo iz sleherne gostilne in restavracije. 
K vragu naj gredo živahne sive celice, 
poglavitno in pomembno je, da so v ak
ciji želodčni sokovi!
Nekdo na visoki stopnji prehranjevalne 
razvitosti je zapisal:«Ne živimo zato, da 
bi jedli, ampak jemo zato, da bi živeli!« 
Razumljivo: najlaže je soliti pamet dru
gim! Poskusite jo soliti prvim, ali kar je 
morda najteže: spravite se na soljenje 
lastnih možgančkov. V hipu nastopijo 
muke, po ne vem katerem svetniku, 
kajti če se še tako trudim, se ne mo
rem spomniti, da bi kdaj koli slišal za 
zavetnika hrane in požeruhov. Verjetno 
zato ne, ker je že samo prehranjevanje 
za večino ljudi sveto dejanje, poglavitni 
vsakodnevni, če ne že življenjski cilj…A 
je lahko soditi o hrani s polnim želod
cem, razmišljajte na prezirljiv, satiričen 
ali vsaj humoren način o njej s praznim 
želodčkom, brez skorjice kruha, ki lahko 
postane kamen spotike svetovnih raz
sežnosti. Ljudje se ubijamo za skorjico 
kruha, za pest žita so se pripravljena 
spopasti ljudstva, Zemljani pa zaplesti 
v svetovne vojne. O hrani torej previd
no, resno in z vsem spoštovanjem...
Priznam, da sem že malce bolan od sa
mih skrbi, kaj smem jesti, česa ne, kaj 
je zdravo in kaj ni. Katera olja so boljša. 
Kateri kruh vsebuje več balastnih snovi. 
Česa se ne smem dotakniti, če si nočem 

povišati holesterola, in na kar ne smem 
niti pomisliti, če nočem imeti zvišanega 
krvnega pritiska, problemov s prostato, 
odvečnim kalijem, fosforjem, železom. 
Ko se občudujem v ogledalu, sem pre
prost, enostaven moški, na robu med le
pim in manj lepim. Če pa me pogledajo 
zdravniki skozi rentgen, skozi laborato
rijske preiskave, ko se spravijo nadme z 
ultrazvokočnimi napravami in drugimi 
stroji, ki jim niti imena ne poznam, pa 
me je težko razvozljati, predvsem pa 
težko razumeti. Zlasti samemu sebi. Saj 
veste: ljudje smo največje uganke prav 
samemu sebi. In samega sebe je najteže 
imeti v oblasti, tudi to je res. Celo same
ga sebe je najteže premagati. Poskusite 
s koščkom torte, če ne verjamete. Vso 
vesoljno energijo, nakopičeno v svojih 
celicah, boste porabili, da boste zmogli 
reči: »Ne!« slastnemu grižljaju, še poseb
no, če je prepovedan. Ne pozabite, da 
sta bila Eva in Adam izgnana iz raja samo 
zaradi uživanja prepovedanega sadu! Za
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Jem, torej sem

radi navadnega, pišljivega jabolka mo
ramo njuni potomci živeti na onesna
ženi, ozonsko preluknjani in nasploh 
umazani materi Zemlji…
Toda, dragi moji! Nič ne pomaga: niti 
norčevanje niti pomilovanje niti laga
nje niti izmikanje, še najmanj preklinja
nje…Prehranjevanje med boleznijo je 
del terapije, pa če nam je to prav ali 
ne. Všeč ali ne. Spoznanja prehranjeval
nih strokovnjakov je treba upoštevati, 
navodila in nasvete tudi in prav nič ne 
bo bolje, če se bomo hudovali nad tem 
ali če bomo skrivoma, poudarjam: skri
voma jedli nedovoljene dobrote…Pred 
kontrolnim pregledom pa kot nedolžne 
ovčice: brez soli, brez sladkorja, vse pri
pravljeno na vodi ali v lastnem soku, 
lepo stehtano, dušeno, s stisnjeno limo
no, odcejeno in sploh ah in oh.
Kavelj je v tem, da lahko goljufaš vsa
kogar, da lahko naplahtaš kogar koli, 
kadar koli in kjer koli. Le sebe ne!Svoje
ga telesa in duha ne. Nikoli!
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So šol ci moje ge ne ra ci je, ki je obi sko va la 
novomeš ko uči te ljiš če pred šti ri mi de set
let ji in več, smo se spr va sre če va li vsa kih 
pet let, zad nje ča se pa se do bi mo vsa ko 

leto. Za po go stej ša vi de
va nja smo se od lo či li, ker 
člo vek ni ko li ne ve, ko li ko 
let tu zem ske ga bi va nja mu 
je še os ta lo na raz po la go. 
Pa ne samo to: vsa ko leto 
se do bi mo, ker bi bilo pet 
let le pre hu do no si ti v spo

mi nu vse do god ke, s ka te ri mi ti po stre že 
živ lje nje. Saj ve ste: ko li kor sta rej ši je člo
vek, tež je se spom ni, kaj je ve čer jal prejš nji 
dan, do bro pa ve, da je leta 1965 de že va lo 
na tan ko 11. ju li ja, ko se je od prav ljal na 
do pust. In ko se do bi mo, si ima mo kaj po
ve da ti: o slad kor ni bo lez ni, o išia su in bo
le či nah v kol ku, o zdra vi pre hra ni in ju tra
nji te lo vad bi, o čajč kih, po stelj ni ni iz bio 
vol ne, o te ža vah s pro sta to, ki se po ve ča 
kma lu po tem, ko do pol ni moš ki pet de set 
let, o bay pa sih in ba te ri jah za srč ni spod
bu je val nik. Na svet lo po teg ne mo al bu me 
s sli ka mi, na ka te rih smo ove ko
ve če ni z vnu ki, s psi 
in dru gi mi do ma
či mi ljub ljenč ki, 
z av to mo bi li in z 
bal kon ski mi ro ža
mi. Za go tav lja mo 
si, da nam ni vi de ti 
let, da smo tak šni, ka
kr šni smo bili, mor da le mal ce 
bolj sivi, ple ša sti, tre bu ša sti, za va lje ni ali bo
lest no shuj ša ni. Ne kaj ča sa se pri to žu je mo 
nad mla di mi, ki so dru gač ni, kot smo bili 
mi, a tudi mi ni smo bili tak šni, kot so bili 
na ši star ši. Na kar ugo to vi mo, da ni več nič 
tako, kot je bilo ne koč. Po per več ni po per, 
svet ceni vse dru go kot pra ve vred no te, na
me sto zna nja se ši ri po de že li nez na nje, na
me sto le pe ga ve de nja bar bars tvo v vseh 
svo jih po jav nih ob li kah. Člo vek ve lja le 
to li ko, ko li kor pla ča, 
kar je lepo ugo to
vil že Preše ren, za 
ka te re ga nih če 
ne mara, kaj ti 
pe sni ki so na
vad ni sa nja

či, ki v sve tu, kjer vla da ka pi tal, ni ma jo itak 
kaj is ka ti. Nih če več ne poje le pih slo ven skih 
pe smi, am pak je sli ša ti le dre nje, tu lje nje in 
hro pe nje, mla da de kle ta ho di jo nao ko li na 
pol naga, za kar jim bo še žal. Na sta ra leta 
jih bodo da ja le led vi ce, rev ma jim bo zvi ja la 
pr ste na ro kah in no gah in če bodo ho te le 

k zdrav ni ku, bodo mo ra le pro
da ti vse, kar bodo ime le, kaj ti 
zdravs tve ne re for me pe lje jo k 

ci lju, da si bodo lah ko zdrav
niš ke us lu ge pri voš či li le 
naj bo ga tej ši. Re vež naj 
crk ne, in to kma lu za tem, 

ko so ga iz moz ga li do zad nje 
kap lje krvi, saj de la vec ni nič dru ge

ga kot stro šek. V na ših ča sih, pa sploh 
ni bilo tako: de la vec je imel v ro kah i čast 

i ob last. Vsa ko delo, tudi po me ta nje cest, 
je bilo spo što va no, res da sla bo pla ča no, 

toda ce nje no. V Trst in Ce lo vec smo, re sni ci 
na lju bo, ho di li po kr pi ce, kavo, pral ni pra šek, 
ba na ne in man da ri ne, vsi smo ime li šti pen di
je, ugod na po so ji la za zi da vo bajt, ho di li smo 
v sin di kal ne do mo ve ob mor ju, vo zi li Za sta
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vi ne av to
m o  b i  l e , 

pred vsem 
pa smo bili mla di in 

lepi. Od mla do sti in le
po te nam je os tal samo 

še IN, tako kot je neka na ša ko le gi ca na 
li sti ču na re fe ren du mu za do zi da vo šo le pri 
vpra ša nju ZA ali PROTI ob kro ži la ZA.
Ja, bili smo za. Ne pa tako kot da nes, ko smo 
vsi pro ti vsemu in pro ti vsa ko mur. Ko ne ve 
le vi ca, kaj dela de sni ca. Ko neum ne be se de 
ve lja jo ena ko kot pa met ne. Ko je čr no rde če 
in rde če čr no. Vča sih ni bilo tako. Vča sih je 
bilo po vsem dru ga če. In ne koč v pri hod no
sti bo tudi dru ga če. Le da bodo ta krat praz
no va li ob let ni co ma tu re dru gi ljud je. Ti sti, ki 
dan da naš nji se di jo v šol skih klo peh. Sta vim, 
da se bo tudi njim go di lo ena ko: na ob let
ni cah ma tu re bodo ugo tav lja li, da je bilo 
ne koč či sto dru ga če. Da        
so bili dru gač ni ča si. In 
da so bili tudi oni dru
gač ni. Prav v tem je le po
ta ma tur po ma tu ri.

GREŠIM!
Gre šim, ko v to plem mra ku vonj svet le čih las lo vim?

Gre šim, ko v tvo jih ust ni cah si sebe za že lim?
Gre šim, ko ves is kren se tebi v noč pre da jam? 

Ko raj ši sem s te boj kot da doma os ta jam?

Gre šim, ko tre buh tvoj po sta ne moja pla ža?
Ko moti me na tebi vsa ka kr pi ca bom ba ža?
Gre šim ko uži vam v tvo jem strast nem kri ku?

Ko v tebi led topi ob mo jem se do ti ku?

Gre šim, ker vem, da ti bo jiš se last ne že lje?
Ker sa njam greh in to mi je v ve se lje?

Gre šim, ker ne bo jim se ju tra nje svet lo be?
Ker vem, da prvi ža rek bo od pla vil vse te go be?

Gre šim, ker vem, da z mano rada bi gre ši la?
Ker vem, da kriv do name rada bi zva li la?
Gre šim, ker rad iz bele bi na pra vil rde čo?

Zato gre šim, ker rad po ka zal nama bi re snič no sre čo!
Ma tej Koc jan čič

Obletnice
Toni Gaš pe rič
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Sprejemanje 
samih sebe iz 
knjige Honoring 
the self
Če lahko sprejmem, da sem, kdor pač sem, 
da čutim, kar pač čutim, da sem storil, kar 
sem pač storil če lahko vse to sprejmem, ne 
glede na to ali mi je všeč ali ne potem lahko 
sprejmem sebe. Lahko sprejmem svoje na
pake, svoje dvome, svojo nizko samozavest. 
In ko lahko sprejmem vse to, sem se postavil 
na stran resničnosti in se ne borim več proti 
njej. Nič več ne rinem z glavo skozi zid, da 
bi obdržal svoje iluzije o svojem sedanjem 
stanju. Tako odstranim s poti ovire za svoje 
prve korake proti močnejši samozavesti….
Dokler ne morem sprejeti dejstva, da smo 
to, kar pač smo v določenem trenutku svo
jega življenja, dokler si ne dovolimo, da bi 
se popolnoma zavedali svojih odločitev in 
dejanj, vse dotlej si ne moremo priznati re
snice, ne moremo se spremeniti….

Prebrala
Nina Vidiček

Bili smo grintavi golobradci. S kitaro na rami 
smo dvakrat tedensko žrli živce lokalnemu 
samouku na našem najljubšem instrumen
tu. In sanjali smo. Sanjali, da bomo s kitaro 
spremenili svet. Pisali smo poezijo, preigra
vali »Bitle« ter na socialističnih kasetofonih 

uničevali gumb za pavzo, ko smo 
prepisovali sanjske tekste na 

list, iztrgan iz sredine 
matematičnega zvez
ka. Ko je prišel čas, 
smo fotre in mame 
cukali za rokav, da 
so nam z nezauplji
vo roko mukoma 
izročili nekaj sto 
mark, s katerimi 
smo kupili tretjera
zredno ozvočenje 
od dežurnega na
tegatorja. Ustano

vili smo prvi band, 

Turbo romantika

razparcelirali instrumente in iskali pevko. Na 
ta način smo si prvič upali nagovoriti svoje 
dolgoletne simpatije. Zamenjali smo jih ve
liko. Spomnim se, da je ena izmed njih cel 
čas gledala v tla in ni uspela iz sebe izustiti 
niti tona. Ampak je bila ena izmed boljših, 
saj je kitaristu dovolila, da ji je po vajah z je
zikom prešteval plombe in preizkušal njen 
laktatni potencial. Rastli smo, postalo nas je 
pet, kasneje šest, pa spet pet. Začeli so se re
sni nastopi, festivali, televizijska snemanja in 
dobri časi. Imeli smo idejo, avtorski pristop in 
o vsem smo odločali sami. Nismo se pustili 
vkalupit. Na penzionističnih žurkah smo z dol
gimi, mastnimi lasmi žgali rock in na motori
stičnih shodih smo cigulili Golico. To je bil čas 
belih nogavic, šlagerpjevačkonatakarskih 
uniform in avtotestikularne akcije. Ponosni 
smo bili nase. Potem so se počasi začele prve 
resne ljubezni, in kar naenkrat bi dal vse na 
svetu, da bi namesto alkoholiziranih rdeče
ličnežev v soboto zvečer zrl nebeški obraz 
svoje najbolj predrage deklice. Najbrž smo 
se vsi počutili enako. Počasi smo začenjali ra
zumeti, da se bliža konec lepega obdobja. Na 
koncu smo si segli v roke in z nasmehom na 
obrazu odšli vsak po svojih poteh. Bili smo 
srečni. Okusili smo košček slave, drobec ob
čutka pomembnosti in neverjetnega zado
voljstva ob ustvarjanju nečesa lepega. Postali 
smo zreli mladostniki, predvsem pa smo se 
okužili z glasbo, katera nas prav vse spremlja 
še danes.
Sam sem po koncu za nekaj let povsem preki
nil vse stike s sceno in svoje življenje užival na 
domačem kavču ter večno opletal z dolgim 
jezikom, ko sem spremljal, kdo vse lahko pri
de do nacionalne popularnosti. Potem so me 
počasi zvlekli nazaj. Najprej sem nadobudne
že učil, kako slabo igrati kitaro, kmalu sem 
se zalotil, da spet trosim svoje nebuloze v 
tekstih, in na koncu celo postal aktiven član 
uredništva enega izmed portalov z narodno
zabavno vsebino. 
Toda čas je drugačen. Potreba po čim hitrej
šem zadovoljevanju potreb je celo našo do
mačo glasbo, ki je vedno veljala za kvalitetno, 
postavila v zanimiv položaj. Razni managerji 
in zaslužkarske založbe vztrajno zbijajo kva
liteto na račun prodajnih rezultatov. Vse je 
podvrženo profitu. In v tem duhu delujejo 
tudi ustvarjalci hiper hitov, ki se ravnajo po 
posebej premišljenih smernicah. Držijo se na
vodila, da mora biti melodija čim bolj prepro
sta, sestavljena iz čim manj tonov in največ 
treh akordov, poslušalcu se mora zdeti, kot 

da jo je že nekje 
slišal, nikakor pa 
se ne sme spom
niti, kje. Besedi
la mora biti čim 
manj, obvezno 
mora vsebovati 
slogan, ki se po
navlja kar se da 
pogosto in nujno mora namigovati na seks. 
Če imaš kot izvajalec še dve blondinki, ki si
likon skrivata samo s plastjo kože, potem si 
na konju. Sam se ob poslušanju in gledanju 
omenjenih stvaritev počutim, kot da bi ta 
isti konj zajahal mene. Namesto izvajalcev o 
melodijah in tekstih odločajo managerji in 
mentorji, ki od izvajalcev kasirajo bankovce, 
namazane s svinsko mastjo, zato da potem 
iz njih napravijo bedake. Preziram jih! Zaradi 
mene lahko takoj pogoltnejo krožnik goveje 
župe, si dajo v gmajni napravit trajno in ne
mudoma s turbo pogonom odbrzijo na Ba
hame, kjer bodo v gostilni, ki je njihov dom, 
lahko šli na kolena in do brizganja pripravili 
malega seksi reševalca. Da ne bo pomote: 
turbofolk ni stil glasbe, ampak je način kraje 
denarja nič hudega slutečim poslušalcem z 
nizkotnim draženjem njihovih najbolj prvin
skih čustev. Akademsko izobražen glasbenik, 
ki skače po odru in tuli „naj se dviga,“ me pač 
ne bo nikoli prepričal, da je to tisto, kar si je 
vse življenje želel početi v glasbi in je zato 
obiskoval akademijo. Pogled na stanje nje
govega transakcijskega računa pa bi nam 
gotovo razkril, kaj je tisto, kar se pri njem naj
bolj dviga. Zdi se, kot da so poslušalci tisti, ki 
izbirajo, toda v resnici namesto njih izbirajo 
pristranski uredniki, katere z zeleno žavbo 
podmazujejo založbe, in ker imajo od tega 
profit vsi, nastane začaran krog, ki ga finan
ciramo uporabniki. SAZASovi honorarji za 
predvajanje pesmi na nacionalnem radiu ali 
televiziji niso majhni – to lahko povem iz prve 
roke. Kdo pa plačuje RTV naročnino, pa mi 
ni treba posebej poudarjat. Če organizator 
najbolj priljubljenega pop festivala izjavi, da 
kvaliteta ni prvo merilo pri izbiri pesmi, po
tem pa nas zasuje s turbo stvaritvami, si lahko 
mislimo, kam je pomoljena pasja krtica.
Nategnjeni smo, dragi ljudje. Tako pač je. Časi 
romantike so minili, prišla je turbo romantika. 
Ljudi, ki bi v ustvarjanju glasbe enostavno 
uživali, je malo, nekaj pa nas še vendarle je. 
Zato pazljivo izbiram, komu pustim, da mi 
lepša moje glasbene urice. Bodite pazljivi 
tudi vi...........Prosim!

kulturne drobtinice

Matej Kocjančič
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Pesem ne pozna meja
»Pe sem je na ša pri ja te lji ca. Za njo si je tre ba vze ti čas, si cer nam jo čas vza me. To pri ja te lji
co že li mo de li ti s so de lav ci, jo pu sti ti vnu kom in po ne sti po sve tu. Prav za prav poč ne mo 
to ves čas ena ko zav ze to, raz lič na so le na ša pri ča ko va nja, kaj ji damo v mla do sti in kaj ji 
damo v zre lih le tih, kdaj se z njo po da mo na po to va nje in kdaj obo ga ti mo ug led ma tič ne 
druž be, kdaj se igra mo v uži vaš kem ve se lju in kdaj po ti mo v re snem, tr dem delu, in ne na
zad nje, kdaj z njo po tu je mo po sve tu, kdaj pa raz ve se li mo najb liž je do ma če.« 

Za pis An dre ja Pel ka naj de te na zgoš čen ki 
z na slo vom »Pe smi na Kr ki nih va lo vih« me
ša ne ga pev ske ga zbo ra Krka Novo me sto, 
ki že �5 let de lu je v ok vi ru Kul tur no umet
niš ke ga druš tva Krka. Zad njih šti ri najst let 
ga us pe šno vodi pro fe so ri ca glas be So nja 
Či bej. 

Pred šti ri mi leti so se pev ci na sa mo stoj nem 
kon cer tu pred svo jo tur ne jo po Av stra li ji 
že pred sta vi li de lav cem bol ni šni ce na pri
re di tvi ob med na rod nem dne vu zdrav ja, 
da nes pa vas po nov no va bi jo, da pri sluh ne
te nji ho vi pe smi, s ka tero so v mi nu lih le tih 
pre po to va li vso Slo ve ni jo in ve lik del sve ta, 
do ži ve li mno go pev skih avan tur in se sre ča
li ter so de lo va li z mno gi mi glas be ni mi us
tvar jal ci. So de lo va nje z Vla dom Kre sli nom 
v pre te klem letu je ro di lo ide jo o skup nem 
kon cer tu Do lenj cev in Prek mur cev, na ka
te rem bo zbor z le gen dar nim Kre sli nom, 
Bel tinš ko ban do in Ma li mi bo go vi iz ve del 
pri red be Kre sli no vih av tor skih skladb in 
prek mur ske ljud ske pe smi.

»Cvet ka, Dar ja, Irma, Joca, Lili, Mil ka, So nja 
in Zden ka, medi cin ske se stre, ki že vr sto let 
pre pe va mo v Kr ki nem zbo ru, vas še po se
bej va bi mo, da se nam �6. ok to bra zve čer 
pri dru ži te v Šport ni dvo ra ni Leo na Štu klja 
na kon cer tu »Pre ko Mure, pre ko Krke – do 
neba« in vam ob ljub lja mo pra vo glas be no 
do ži vet je.« 

Vstop ni ce bodo v pred pro
da ji na vo ljo tudi v na ši bol
ni šni ci.

kulturne drobtinice
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Ali je danes že jutri?
Takšno vprašanje mi je pred kratkim postavil mali bolnik 
Blaž. Ker mi je bilo takoj jasno kam “kužek tačko moli” 
sem mu seveda med smehom odgovorila: “Ja, Blaž, da
nes je jutri”.
Odrasli pogosto jemljemo sebe preveč resno. Igranje 
skrivalnic ali razposajenost z otrokom je dober način za 
pridobivanje zaupanja. Naslednjič, ko se čutite preveč 
utrujene ali preresne, da bi se odzvali na otrokovo željo 
po igranju z vami, vseeno poskusite. Mogoče boste celo 
uživali...

Smeh je univerzalni jezik, ki nas združuje ter zmanjšuje 
napetost. Z njim obvladujemo tako mala kot tudi večja 
presenečenja. Kolikokrat niste vedeli, ali bi se smejali ali 
jokali? Včasih je občutek, da se nerodnostim vašega otro
ka ali partnerja nasmejete, najboljši. Trudimo se, da bi na 
počitnicah videli čim več lepega, da bi našel vsak svoje 
veselje in da nihče ne bi bil izpostavljen nevarnostim.
Pa, da bi bilo med živahnimi, zaspanimi, natrpanimi in 
prenatrpanimi dnevi tudi kaj zlatih, srebrnih in... ali je 
danes že jutri.

Vzgojiteljica Meta

Mavrična ribica
Nekoč je tam daleč, v globokem morju,
živela ribica. Vendar to ni bila navadna ribica.
Ne, bila je najlepša ribica v vsem širnem morju.
Njene luske so bile vseh barv, in tudi srebrne,
ki so žarele kot mavrica, so bile vmes.

Druge ribice so jo klicale Mavrična
ribica in dih jim je zaostajal ob njeni lepoti.
“Pridi, Mavrična ribica, igraj se z nami!” so jo
vabile. Mavrična ribica pa je le zdrsnila mimo,
ponosna in tiha v lesku svojih mavričnih barv.
Niti ozrla se ni.

Nekega dne pa je priplavala k Mavrični
ribici Mala modra ribica. “Mavrična ribica,
kako si lepa,” jo je občudovala. “Tvoje luske
se tako lepo bleščijo in toliko jih imaš. Prosim, daj mi eno.”

“Ha, eno mojih bleščečih lusk
bi rada!? Kdo pa misliš, da si!”
je Mavrična ribica ošabno
vzkliknila.”Poberi se!”
Malo modro ribico je ta
odgovor zelo prizadel in je
vsem, ki jih je srečala, povedala,
kaj se ji je zgodilo. Od takrat so se
vse ribice izogibale Mavrične ribice in
se obrnile stran, kadar je
priplavala mimo. 

Mavrična ribica je postala najbolj
osamljena riba v celem morju. Zdaj, ko
jih ni nihče več občudoval, so vse te intimne
luske izgubile svoj pomen.
Žalostna je nekega dne potožila morski
zvedi: “Tako lepa sem. Zakaj vendar me
nihče ne mara?”
“Ne znam ti odgovoriti,” je rekla morska
zvezda, “toda tam daleč, pod koralnim
grebenom, živi v temni votlini Hobotnica
modrijanka. Morda ti bo ona lahko
pomagala.”

Mavrična ribica se je odpravila na pot.
Našla je votlino, toda kar tesno ji je bilo pri
srcu, tako temna in skrivnostna je bila. Naenkrat
je zagledala dvoje očes, ki sta strmeli vanjo in
iz teme se je počasi izluščila Hobotnica
modrijanka.

“Čakala sem te Mavrična ribica,” je z
globokim glasom rekla Hobotnica modrijanka.
“Valovi so mi povedali tvojo zgodbo. Poslušaj

Za lep spomin na poletne počitnice, iz igralnice na   otroškem oddelku:
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moj nasvet in našla boš svojo srečo. Vsaki ribi
daj po eno svojih lesketajočih se lusk. Tako ne
boš več najlepša ribica v morju, postala pa
boš srečna.”

Mavrična ribica ni mogla verjeti svojim 
ušesom. “Toda jaz..., jaz vendar ne morem...” 
je zastokala. A Hobotnica modrijanka je že 
izginila v temnem oblaku črnila.
“Svoje lepe luske naj dam?!” Nikoli! Kako
naj bom vendar srečna brez njih?!” je vsa 
obupana razmišljala.

Tedaj pa je Mavrična ribica začutila
rahel dotik plavuti. Bila je Mala modra ribica.
“Mavrična ribica, ne bodi huda name,” jo je 
prosila. “Vse, kar si želim, je le ena sama tvoja
majhna majcena lesketajoča se luskinica.”
Mavrična ribica je oklevala:
“Le ena luskinica? No, eno samo bom 
pa morda le lahko pogrešala,” si je mislila.

Mavrična ribica si je na moč previdno izpulila
najmanjšo od vseh lusk in jo dala Mali modri ribici.
“Hvala ti! O, hvala ti! je presrečna
zabrbotala Mala modra ribica in si bleščečo
luskinico vtaknila med svoje modre. “O, kako
si dobra, Mavrična ribica!” je še dodala in 
radostna odplavala.
Mavrično ribico je obšel nenavaden občutek.
Še dolgo je gledala za Malo modro ribico,
ki je brzela sem in tja po morju s svojo novo
bleščečo luskinico.

Mala modra ribica je kot puščica švignila
po morju in kmalu je bila Mavrična ribica obdana 
z množico rib. Vse so hotele vsaj eno 
njeno lesketajočo se lusko.
Mavrična ribica jih je pričela deliti vse vprek.
Več ko jih je dala, srečnejša je bila. In ko se je
voda okrog nje že vsa lesketala od bleščečih 
se lusk, je končno začutila, da je tu, med 
vsemi temi ribami, doma.

Mavrični ribici je ostala ena sama
bleščeča luska. Vso svojo dragoceno lastnino 
je razdala in vendar je bila zdaj zelo srečna.
“Pridi, Mavrična ribica!” so ji klicale druge
ribice: “Pridi in igraj se z nami!”
“Že grem!” je vesela kot mehurček zaklicala
Mavrična ribica in se pridružila svojim
prijateljicam. 

      Če vam je bila zgodbica všeč, si jo preberite še enkrat.

Za lep spomin na poletne počitnice, iz igralnice na   otroškem oddelku:

Hvala.
Vsi tisti, ki še niste bili prisiljeni prenočiti v bolnišni
ci in tako koristiti njihovega polnega penziona, ste 
lahko srečni. Nihče od nas ne zboli rad in nihče od 
nas ne gre z veseljem pod kirurški nož.
Zagotovo pa je res tudi sledeče: vsakdo, ki bo v 
svojih neprijetnih težavah izbral Splošno bolnišni
co Novo mesto, bo odlično izbral. Sama sem bila 
pred kratkim zaradi zdravstvenih razlogov prisilje
na koristiti celodnevne usluge zaposlenih v Splošni 
bolnišnici Novo mesto in bila sem nadvse prijetno 
presenečena. Osebje se je namreč trudil tako, kot 
v hotelu s petimi zvezdicami. Neprestano so skrbe
li za udobje nas vseh nas bolnikov, tudi takrat, ko 
tega nismo pričakovali. Celo, ko sem sama že preje
la odpustnico za odhod domov, sem bila deležna 
prijaznega spremstva do avtomobila.
Čas, ko nas v bolnišnici lahko obiščejo svojci, je kra
tek, zato je res neprecenljivo imeti okoli sebe take 
ljudi, kot delajo v novomeški bolnišnici. Ne le da 
so nadvse strokovno usposobljeni, so tudi človeški, 
sočutni, pripravljeni poslušati in po svojih močeh 
pomagati.
S tem kratkim pismom bi se vam rada najlepše in 
od srca zahvalila, da ste teko zelo lepo skrbeli zame. 
Zdaj se zdravstveno spet dobro počutim, vendar 
pa mi veliko pomeni, da sem se tudi med svoji bi
vanjem pri vas, počutila lepo, obdana z optimistič
no naravnanimi ljudmi in njihovimi nasmejanimi 
obrazi.

Janda Špiler
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prejeli smo

Žorž Bogdan: »Stari starši in nji-
hovo vzgojno poslanstvo«

Molitev za dobro 
staro starševstvo
Dobri Bog!
Oče Abrahamu si dejal:« Ker si to storil in 
nisi odrekel svojega sina, svojega edinca, 
te bom zares obilno blagoslovil in silno 
namnožil tvoje potomstvo.« Tudi meni si 
naklonil veliko milost, da sem lahko vzgojil 
otroka. Sedaj ima ta moj otrok lastno druži
no in tudi jaz sem na preizkušnji, kot očak 
Abraham. Daj mi moč in pogum, da se odre
čem gospodovanju nad svojim otrokom in 
mu dopustim, da gre svojo pot!
In tudi jaz sem že dočakal otroke svojega 
otroka! Neskončna ti hvala za to veliko mi
lost!

Zavedam se, da sem pri 
vzgoji delal napake. Od
pusti mi, prosim te, te 
moje napake! Daj, da bi 
jih mogli odpustiti tudi 
moji otroci, in ne dopusti, 
da bi jih moje napake teži
le, bremenile v njihovem 
življenju, še posebej pri 
vzgoji njihovih otrok.
Zdaj, ko sem postal stari 
strarš, se hočem svojih na
pak še posebej zavedati 
in biti strpen, potrpežljiv, 
razumevajoč v odnosu do 
svojih otrok in vnukov. Po

magaj mi, dobri bog, pri tem zavedanju in 
pri opravljanju poslanstva starega starša. 
Pomagaj mi, da bom prepoznal trenutke, 
ko sem svojim otrokom in vnukom potre
ben, in da se bom potrebi po pomoči tudi 
znal ustrezno odzvati. Pomagaj mi, da pri 
tem ne bom uveljavljal svoje volje in svo
je moči nad njimi, da tudi ne bom nehote 
prevzemal nase njihove odgovornosti, 
ampak jim bom skušal iskreno pomagati 
in svetovati. Pomgaj pa mi tudi pri prepoz
navanju vseh tistih trenutkov, v katerih bi 
bilo moje vmešavanje nepotrebno ali celo 
škodljivo; daj mi pogum, da se v teh prime
rih umaknem!
Amen!

Pripravila: Nina Vidiček

Odgovor na članek 
Zdenke Seničar 
Predstavljamo vam 
» TA GLAVNO » objavljen v 
marčevski Viziti
Šele na začetku septembra mi je po na
ključju prišla v roke marčevska številka 
glasila Vizita – internega glasila Splošne 
bolnišnice Novo mesto. Ko sem prelista
la kar zanimivo revijo, sem naletela na 
članek z naslovom Predstavljamo vam« 
TA GLAVNO » … avtorice Zdenke Seni
čar.
Med branjem članka sem zgrožena ugo
tovila kakšno podcenjevalno mnenje 
ima Zdenka Seničar o kolegicah zapo
slenih v slovenskih zdraviliščih.
Zdenka Seničar namreč piše, citiram:
Zlata je kmalu po prihodu na kmete 
znova zamenjala delavno mesto. Da bi 
bila bliže domu, se je zaposlila v zdra
vilišču Šmarješke Toplice. A je zdržala 
samo nekaj mesecev. Njena narava, 
občutljiva za stiske in potrebe bolnih, 
se je krčevito uprla novim delavnim 
razmeram, kjer je bilo za medicinsko 
sestro višek strokovnega dela merje
nje krvnega pritiska. Prepričana, da je 
lahko s svojim znanjem in izkušnjami 
veliko bolj koristna ljudem, se je zapo
slila v naši bolnišnici, konec citata. 
Tudi narava medicinskih sester v zdravi
liščih je občutljiva za stiske in potrebe 
bolnih. 
Čudi me tudi to, da sestra Zdenka meni, 
da je višek strokovnega dela medicinske 
sestre v zdravilišču merjenje krvnega 
pritiska, saj ravno iz njenega oddelka 
redno prihajajo k nam bolniki premeš
čeni zelo zgodaj po težkih operativnih 
posegih. 
Za razliko od Zdenke Seničar sem pre
pričana, da je lahko medicinska sestra z 
znanjem in izkušnjami koristna ljudem 
vsepovsod in ne samo v bolnišnici. 
Za začetek pa bi človek od glavne sestre 
bolnišnice pričakoval vsaj spoštovanje 
kolegic na drugih delovnih mestih.

Stanka Kavčič
glavna medicinska sestra
Terme Krka Dolenjske Toplice

Odgovor na članek 
gospe Stanke Kavčič
Spoštovana in cenjena kolegica!
Vaš članek, v katerem komentirate 
pisanje gospe Zdenke Seničar, me je 
spodbudil, da vam kratko odgovorim. 
Gospa Zdenka Seničar, ki ima velik 
smisel za pisanje, da o njeni strokov
nosti sploh ne govorim, je v šaljivem 
tonu predstavila mojo osebo in krat
ko profesionalno pot, brez vsake zle 
namere, da bi pri tem koga užalila, 
posebej še, ker vem, da z vami že dol
go sodeluje in vas spoštuje ter ceni 
vaše delo kot delo vseh kolegic. Žal 
mi je, da ste vi pisanje razumeli kot ža
ljivo in podcenjevalno za medicinske 
sestre, zaposlene v zdraviliščih. Kdor 
me vsaj malo pozna, vam bo lahko 
povedal, da sem človek, ki spoštu
jem kolegice in vse ostale, naj bodo 
zaposleni kjerkoli in se korektno in 
kulturno obnašam do vseh ljudi. Ved
no sem se trudila, da nikomur ne bi 
povzročala krivic.
Osebno vas zelo cenim, zato me še 
bolj čudi, da vas je pisanje prizadelo. 
Moram pa vam povedati, da še vedno 
menim, da so zdravstvena nega in za
posleni v zdravstveni negi v zdraviliš
čih v nezavidljivem položaju že zaradi 
tega, ker dejavnost in plačilo zaposle
nih ureja Podjetniška kolektivna po
godba, kar nazorno pove, kakšen je 
odnos do stroke zdravstvene nege in 
medicinskih sester v zdraviliščih (do
kaz, da je to res, hrani uredništvo). 
Medicinskim sestram v zdravilišču, 
kjer sem bila zaposlena, so v tistem 
času vsak mesec odtegovali določen 
znesek, ki so ga imenovali LOM, kot 
npr. natakarjem in zaposlenim v go
stinstvu za razbite kozarce.
Spoštovana kolegica, v upanju, da 
bo stroko zdravstvene nege in polo
žaj medicinskih sester v zdraviliščih 
nekega dne ravno tako urejala kolek
tivna pogodba za zdravstvo in bodo 
zdravstveni negi priznali mesto, ki ji 
gre, vas lepo pozdravljam.
Novo mesto, �0. 9. �007

Glavna medicinska sestra SBNM
Zlata Rebolj
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dober tek

Paradižnik ima zanimivo zgodovino in 
imenitno preteklost. V Evropo je pripoto
val iz Mehike in Peruja, najprej je veljal za 
zdravilno rastlino, kasneje so mu pripiso
vali, da vzpodbuja ljubimce k ljubezni in 
nežnostim. Še nekaj let nazaj si tudi stro
kovanjaki niso bili enotni glede zdravilnih 
učinkov, vendar pa danes velja, da je para
dižnik izjemno zdrava povrtnina. Seveda 
pa je zelo težko vzogijiti količinsko veliko 
zdravega pridelka, zato je bolje, da mi vr
tičkarji, pridelamo le nekaj kakovostnik sa
dik, ki kasneje obrodijo sočne plodove. V 
surovem paradižniku je veliko C vitamina, 
če ga jemo v solati politega z oljem pa tudi 
E vitamina, je nizko kalorična hrana, zato 
se ga priporoča pri pripravi različnih jedi, 
katerim popestri okus.

Predlagam: 
Posušeni paradižniki 
v olju kot namaz ali 
kot priloga k mesu
1. 10 srednje debelih paradižnikov (naj
bolje volovsko srce) razpolovimo in jih 
naložimo s prerezano ploskvijo navzgor, 
v pekač, ki smo ga obložili s peki papir
jem in posušimo v pečici pri 70 
do 90°C, vmes moramo 
večkrat odpreti vratca 
ali vključimo venti
lator, vse do tedaj, 
dokler paradižniki 
ne postanejo us
njati (se skrčijo), 
lahko traja tudi 
dan, zavisi koliko 
tekočine imajo v 
sebi, ko se nam 
zdi, da so skrčeni 
za polovico jih malo 
posolimo.
2. Posušene paradižni
ke vlagamo v steriliziran 
kozarec, med plasti vlagamo strok 
česna in izbrana zelišča (timijan, rož

Paradižnik na krožniku - sadež ljubezni
Pripravila Danica Jožef

marin,bazilika).
3. Zalijemo z oljčnim oljem, previdno pre
mešamo, da spravimo iz kozarca zračne 
mehurčke, kozarec zapremo in shranimo 
na hladnem in suhem kraju. Ko želimo po
streči, odpremo in stresemu k pečenemu 
mesu ali pa koščke paradižnika polagamo 
na črn hruh, namazan z maslom. Lahko pa 
tudi paradižnike zmeljemo, dodamo malo 
skute in vse skupaj zmiksamo, po okusu do
damo začimbe. Namaz mora biti gladek. 

Brez dobre 
paradižnikove 
omake tudi ne gre,
zato priporočam, da si jo ob dobri letini 
pripravite same doma. Potrebujete le ne
kaj več zrelih paradižnikov, žlico masla ali 
oljčnega olja, 1 sesekljano čebulo, � stroka 
česna, 1dcl rdečega vina, 5 dcl mesne juhe 
(lahko kocke), p o p e r , 
malo muš

katnega oreška, 1 žlico drobno sesekljane 
sveže bazilike, malo timijana in origiana, 
recept je za 0,5 dcl omake. V kozici segre
jemo olje, na katerem prepražimo čebulo 
in strt česen. Ko čebula postekleni, damo 
v kozico grobo narezan paradižnik (� kg), 
premešamo,prepražimo, nato pa zalijemo 
z vinom. V posodi brez pokrova kuhamo 
paradižnik na manjši vročini do ene ure, 
nato zalijemo z juho in kuhamo še pol ure, 
tekočina mora počasi povreti, tako da osta
ne na koncu gosta omaka, ki jo začinimo z 
zgoraj naštetimi začimbami. Omako shra
nimo v manjše kozarčke in jo ponudimo k 
testeninam. 

In še solata:
5 do 6 paradižnikov, � čebuli, sveža bazili
ka in meta, kozarec vinskega kisa, oljčno 
olje in sol.
Čebulo olupimo in narežemo na čim tanjše 
rezine, v kozici segrejemo 5 do 6 žlic olja, 
prepražimo čebulo, da postekleni in se 
zmehča. Zalijemo s kisom, dodamo meti
ne lističe in baziliko ter prevremo. Potem 
odstavimo s štedilnika, medtem smo pa
radižnike oparili in narezali na malo bolj 
debele rezine ter jih v skledi takoj polili 
s pripravljeni omako, solata se naj nato 

marinira, oziroma se ohladi. Po
nudimo kot predjed ali pri

logo k mesu. 
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Spoštovani prijatelji športa in 
rekreacije !

Ob zaključku lanskih 
športnih iger smo se do
govorili, da igre postanejo 
tradicionalne, zato smo v 
Združenju zdravstvenih 
zavodov Slovenije ustano
vili organizacijski odbor za 
izvedbo �. športnih iger 
slovenskih bolnišnic, ki so 
se odvijale 8. in 9. junija 
�007 na Otočcu. Tudi tokrat 
smo skrbno načrtovali ta 
dogodek in rezultat je, da 
se je za tekmovanje na 
igrah prijavilo 16 ekip ja
vnih zavodov, skupaj 54� 
udeležencev.

Preživeli smo dva nepoz
abna dneva, polna tekmov
alnosti, pozitivne energije 
in družabnosti, kar so nam 
omogočili številni spon
zorji, za kar se jim v imenu 
organizacijskega odbora in 
udeležencev iskreno zah
valjujem.
Zahvala za uspešno izvedene 
igre velja vsem sodnikom, ki 
so tekmovanja vodili na zelo 
visoki, profesionalni ravni 
in gostinskemu osebju Ho
tela Otočec, za izredno pri
jaznost in kvalitetne usluge, 
gospe Biserki Simčič in njen
im sodelavkam za skrbno 
izvedene naloge pri poteku 
iger, ter seveda vsem vam, 
ki ste sodelovali na športnih 
igrah.
Po odzivu sodelujočih la
hko sklepamo, da so bile 
igre uspešne in da si želimo, 
da se prihodnje leto spet 
srečamo. Za organizacijo 
naslednjih iger se je prijazno 
ponudila Splošna bolnišnica 
Murska Sobota, ki naj bi do
godek organizirala v juniju 
�008 v Moravskih Toplicah. 
Ostanimo športno aktivni 
in nasvidenje na �. športnih 
igrah slovenskih bolnišnic.

Za organizacijski odbor:
Mira Retelj

Po zelo uspešnih I. športnih 
igrah slovenskih bolnišnic,  ki 
jih je v septembru �006 na 
Otočcu organizirala Splošna 
bolnišnica Novo mesto in na 
pobudo številnih udeležencev 
iz bolnišnic, je Odbor bolnišnic 
skupščine Združenja zdravst
venih zavodov Slovenije sklenil, 
da bodo športne igre bolnišnic 
postale tradicionalne.
Direktorji se zavedamo, da z 
aktivnim življenjskim slogom 
lahko veliko prispevamo k večji 
kakovosti življenja in boljšemu 
zdravju, takšna prireditev pa 
pomeni tudi druženje in pri
pomore k boljšim odnosom 
in večjemu zadovoljstvu zapo
slenih v bolnišnicah.
Za organizacijo letošnjih iger 
je odbor bolnišnic  imenoval 7 
članski organizacijski odbor, ki je 
ugotovil, da so na Otočcu pogo
ji za igre najbolj idealni in da 
bodo igre tudi v letošnjem letu 
kar tukaj. Poleg vseh bolnišnic 
smo an igre povabili tudi  Zavod 
za zdravstveno zavarovanje in 

Ministrstvo za zdravje. 
Tudi letošnje leto sta največji 
del organizacije tega velikega 
športnega dogodka opravili 
direktorica Splošne bolnišnice 
Novo mesto Mira Retelj s 
sodelavko Biserko  Simčič,  za 
kar se jima iskreno zahvalju
jem.
Vesela sem, da je Splošna 
bolnišnica Novo mesto 
uresničila idejo o športnih igrah, 
o katerih smo se že večkrat pog
ovarjali. Skrbeti za zdravje ljudi, 
jih vzgajati in učiti, kako skrbeti 
za lastno zdravje je zahtevno 
delo, po katerem potrebujemo 
sprostitev in čas, da poskrbimo 
tudi za lastno zdravje. Ukvarjan
je s športom in prijetna družba 
sta gotovo prava načina za to in 
športne igre združujejo oboje.
Lepo je, da smo se na �.športnih 
igrah slovenskih bolnišnic zbrali 
v še  večjem številu kot lani in 
se pomerili v številnih disci
plinah ali pa samo navijali in 
pomagati.
Zelo prijetno je bilo tekmovati in 
družiti se s prijatelji in sodelavci 
v prijetnem športnem vzdušju. 
Prepričana sem, da bo udeležba 
tudi na naslednjih igrah prav 
tako velika in da bodo potekale 
v tako prijetnem vzdušju kot le
tos in z veseljem se jih bom spet 
udeležila. 

Darja Vižintin Zupančič,
direktorica
Združenje zdravstvenih 
zavodov Slovenije
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SODELUJOČE BOLNIŠNICE
BOLNIŠNICA GOLNIK  KOPA

INŠTITUT ZA REHABILITACIJO

KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA ORMOŽ

SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE

SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE

SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA

SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

SPLOŠNA BOLNIŠNICA MARIBOR

SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO

SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

ZDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH ZAVODOV SLOVENIJE
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KONČNI REZULTATI
Bolnišnice odb. 

M
odb. 

Ž
koš. ten. 

pari
ten. 

M
ten. 

Ž
nam. 

.
M

nam.
t.
Ž

golf 
M

golf 
Ž

 nog. bad. 
M

SB NM 45 50 50 40 �9 �8 �7 �9 �9 4� 50 4�

ZZZS �5 �4 �7 45 50 4� 50 45 50 �7 �8

SB MARIBOR 50 45 40 50 4� �8 �5 �6 50 �9 45 45

B. GOLNIK - KOPA 4� 40 45 45 �6 �9 �8 50 �8 �7

INŠT. ZA REHAB. �6 �9 �7 �7 �� �9 4� 40 �9 50

SB CELJE �7 4� �� �9 �4 �6 �0 40 40 ��

SB JESENICE �4 �7 �8 �� 4� �5 �6 �4

SB BREŽICE 40 �6 �0 �7 �7 �8 �0

ORT. B VALDOL. �8 �0 �5 �7 �4 �5 �5

KC LJ �� �6 50 50 4� 45

PSIH. B ORMOŽ �9 �5 19 �� �0

SB MS �� �5 45 45 4�

SB NG �8 4� �� ��

SB PTUJ �4 40 �0

ZDR.ZD.ZAV.

Bolnišnice bad. 
Ž

bal. 
M

bal. 
Ž

lok 
M

lok 
Ž

pik. 
M

pik. 
Ž

veslanje druž. 
ig.

št. 
točk

Mesto

SB NM 4� 40 �9 40 �8 �8 4� 50 �� 85� 1

ZZZS 40 �� 40 45 45 50 45 �6 45 841 �

SB MARIBOR 45 �9 �8 �9 �7 40 � 4� �4 8�1 �

B. GOLNIK - KOPA �� �� 4� 50 4� �9 50 �4 �8 761 4

INŠT. ZA REHAB. �5 50 �6 �� �0 �7 �4 �9 50 706 5

SB CELJE �9 45 �1 �4 �5 45 �8 �9 649 6

SB JESENICE �� �5 50 4� 50 �5 �9 �� �6 64� 7

SB BREŽICE �� �7 �6 � 40 �� 40 45 �5 5�8 8

ORT. B VALDOL. �5 4� �9 18 4� �8 40 �7 515 9

KC LJ �7 45 �0 �8 �� 4�7 10

PSIH. B ORMOŽ �6 �5 �� �7 4� ��8 11

SB MS �8 �8 �� �98 1�

SB NG �8 14 �7 �5 40 �80 1�

SB PTUJ �4 10 148 14

ZDR.ZD.ZAV. 50 �7 87 15
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Vsako leto nas je več in lepše se 
imamo. Otočec se je ponovno 
izkazal kot zelo primeren kraj za 
organizacijo bolnišničnih iger, 
Splošna bolnišnica Novo mesto 
pa kot izjemen gostitelj. Z Gol
nika smo prišli v velikem številu 
in s seboj prinesli športni duh, 
dobro voljo ter kanček zdrave 
tekmovalnosti. Z  dolenjske pa 
smo nedvomno odnesli veliko 
več  mnogo lepih spominov, 
novih prijateljstev in končno 
kar nekaj z znojem prepojenih 
pokalov in nagrad. Še enkrat 
zahvala in čestitke organiza
torju ter nasvidenje naslednje 
leto.
Vasja Rebec 
Bolnišnica Golnik  Kopa

Organizacija iger je bila 
dobra,razen odbojke,kjer pa 
je na žalost glavno vlogo igral 
dež.Druženje je bilo zelo pri
jetno. Zadišalo mi je po starih 
dobrih časih,ko smo čutili neko 
pripadnost,prijateljstvo ,ki se 
je čutilo po vseh hodnikih bol
nice. Bilo je enkratno. Pridem 
še! 
a.f.b.

ZAHVALE
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Menim, da je bilo vse 5 +. 
Udeležil sem se prvič in vse 
kakor ne zadnjič. Golniška 
ekipa je bila homogena 
in zelo simpatična. Tako, 
da mi bo ostalo veliko le
pih dogodkov v spominu 
posebno pa druženje ter 
spodbujanje v najlepših 
momentih ha,ha.
n.n.
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Vožnja proti Otočcu poteka 
tekoče. A bližje smo Otočcu 
bolj dežuje. Slabo kaže z vre
menom. A to je bila samo plo
ha, kot je govoril Danijel vso 
pot do Otočca.
Prispeli smo na Otočec, se takoj 
registrirali in prevzeli ključe sob 
in že se je tekmovanje začelo. 
Sonček je zasijal in z njim tudi 
vsi »športniki«.
Vse je potekalo tekoče, le nekaj 
sprememb je bilo glede fi nalov, 
katera so bila načrtovana za so
boto, a so jih izvedli že v petek
nekateri, niso bili za to.
Drugače vsa pohvala orgini
zatorjem. Ničesar ni manjkalo: 
dobra volja, lepa igra, super 
povezovalec programa, do
bra hrana in na koncu dobra 
zabava.
V soboto po vseh resnih in malo 
manj resnih družabnih igrah so 
se igre ob 17 uri zaključile.
Prihodnje leto gremo spet!
k.ž.

Jutro na Otočcu je bilo oblačno, 
rahlo je deževalo, toda do
bro razpoloženje športnih 
navdušencev �. športnih iger 
slovenskih bolnišnic je priklica
lo sonce in mokra igrišča so se 
napolnila z borbenim duhom 
igralcev. Le odbojkarska igrišča 
na prelepi lokaciji ob reki Krki 
sta ostala mokra in podobna 
močvirju. Predstavnice ekip 
ženske odbojke smo ocenile, 
da je igra na teh igriščih ne
varna, možnost poškodb ve
lika, tako smo se preselile na 
moško igrišče. Imele smo nova 
pravila igre in sistem izločanja. 
Toda zmagovalec je vedno 
najboljši, tako letos čestitamo 
odbojkarski ekipi Novo mesto. 
Me pa se že pripravljamo za 
povratno tekmo. Pričakovala 
sem dobro organizacijo  bila je 
super; pričakovala sem dobre 
rezultate zaposlenih Bolnišnice 
Golnik , bili smo odlični. 
j.j.

šport, rekreacija
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Kaj naj rečem, bilo je super, ve
liko smeha,  zabave, druženja 
in seveda športanja, kar je na
men teh iger. Prišla sem šele 
v soboto, ker drugače ni šlo, 
vendar je bilo zelo v redu in 
mislim, da bi se športnih iger 
morali udeležiti vsaj v  takem 
ali še večjem številu!
v.š.

Petkovo vreme ni pokvarilo 
samega namena športnih iger. 
Bolj kot za merjenje moči med 
bolnišnicami, je šlo za krepitev 
prijateljskih vezi. Organizacija 
je zdržala, kjub velikemu številu 
prijavljenih ekip. Če vsemu 
zgoraj naštetemu prištejem še 
odlično gostinsko ponudbo, 
pridem do zaključka, da bolje 
ne bi moglo biti.
a.j.

Čudovito naravno okolje in ure
jeni športni tereni, obilna izbira 
odlično pripravljene in pestre 
hrane, dovolj mičnih športnic, 
da se oko naužije ženske lepote, 
nekaj vase zagledanih petelinov, 
potrebnih večje pozornosti, cilj 
opravičuje sredstva, politika 
prenekatere ekipe, nekaj fi t se
niorjev, ki jim mlajši lahko dajo 
kapo dol, zastarelo obcestno 
prenočišče, a dobro za eno noč, 
pa še kaj bi se našlo.
o.h.

šport, rekreacija
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po škofjeloškem hribovju, do Ju
lijcev, Porezna, Stola in ostalih vr
šacev. Obvezno slikanje na vrhu 
za skupinsko sliko in strmo navz
dol proti Zgornji Žetini.
Nekaj kratkih postankov in smo 
že posedli pri kmetiji imenovani 
Andrejon. Čakal nas je avtobus 
na katerega smo posedli in se 
odpeljali proti domu. Še nekaj 
vzdihov preden smo pripeljali 
do doline; šofer je pa res »od 
sile«!
Še analiza planinskega pohoda, 
želja, da še gremo kam na po
hod in smo bili doma.

Izlet na 
Blegoš
Marjeta Martinčič

Prvo soboto v sep
tembru smo se 
odpravili na 1562 
m visoki Blegoš ali 
drugače imenovano 
Tavčarjevo goro. Na 
pobočjih Blegoša je 
bil posnet slovenski 
film – Cvetje v jeseni.
Pot nas je vodila iz Novega Me
sta, Trebnjega, Ljubljane do Škof
je Loke in naprej do Hotavelj in 
Leskovice. Sestopili smo iz avto
busa in peš nadaljevali do koče 
Gorske straže na Jelencih s krat
kim postankom za prigrizek in 
oddih. Pot se je strmo dvignila 
skozi gozd do široke gozdne 
ceste in naprej do koče na Ble
gošu.
Nekateri pohodniki so uživali v 
nabiranju gob in to izražali z ve
selimi vzkliki. V koči je bil daljši 
postanek z joto in pecivom.
Po počitku in okrepčilu nas je ča
kal še strm vzpon na vrh, ki nas je 
nagradil s čudovitim razgledom 



79

nagradna križanka

Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska ce
sta 1, 8000 Novo mesto, Tel: 07 �9 16 1�0, fax: 
07 �� �� 097, email: biserka.simcic@sbnm.si

NAGRAJECI KRIŽANKE IZ PREJŠNJE ŠTEVILKE 
VIZITE:
1. nagrada: Hermina Smrečnik; Regerča vas
�. nagrada: Barbara Janževec, Šentjernej
�. nagrada: Avguštin Jožica, Straža
Pravilni odgovor se glasi:KIRURŠKE MIZE
Nagrajenci lahko nagrade dobijo osebno v 

splošni službi pri gospe Biserki SIMČIČ!
NAGRADE TOKRATNE KRIŽANKE SO:
1. NAGRADA: knjiga
�. NAGRADA: majica
�. NAGRADA: dežnik
Pravilno izpolnjene kupone križanke pošlji-
te na naslov uredništva!
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