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SPOŠTOVANI 
 
Vaša zasluga je izbojevana suverenost, nedotakljivost in samostojnost naše države. 
Vizionarsko ste udejanili plemenitost in globino Volterjeve modrosti: Ne strinjam se 
s tvojim prepričanjem, toda pripravljen sem dati življenje, da ga lahko izpoveš. 
Borili ste se za naša življenja in danes dokazujete svojo veličino z nesebično 
pomočjo na simbolni ravni ter tako ponovno izkazujete svojo neomajno pripadnost  
skupnosti, tej državi. Vaše humanitarno delo je porok za ponovno obuditev 
pozabljenih vrednot pripadnosti delu, ustanovi in državi. 
 
V obdobju nepredvidljive prihodnosti in gospodarske nestabilnosti nas mora skrbeti 
dejstvo, da za izgubljanjem človeških vrednot, kot so dobrodelnost in 
dobronamernost, se žal izgublja tudi lastna identiteta. 
 
Slovensko porodništvo ima dolgoletno tradicijo dostojanstva in človečnosti v skrbi 
za nosečnice porodnice in njihove otroke. Že v času druge svetovne vojne ko smo v 
nemogočih razmerah vzpostavili sistem partizanskih porodnišnic je naše 
porodništvo celotnemu svetu pokazalo kaj pomeni enotnost, kljubovalnost, 
vztrajnost in vizija skupnega živvljenja.  
 
Že antični filozof je modroval: Beatus est dare quam accipere – Bolj osrečuje dajati 
kakor sprejemati. Dobrodelnost, ki je ena temeljnih vrednot humanizma osrečuje le 
takrat, ko jo ovrednotimo in osmislimo. 
Gre za miselnost, za osebno opredelitev, ali kot je dejal Lucij Anej Seneka: 
Dobrodelnosti ne presojamo po tem kaj je dano ali narejeno, ampak zakaj je dano 
ali narejeno. Zavedamo se pomena strokovne kvalitete dela vendar urejeno okolje 
doprinese svoj delež v celostni obravnavi bolnika. 
 
Samo tako okolje v katerem bodo močno prisotne omenjene vrednote bo sposobno 
zaživeti v polni meri dostojanstva in krepitvi ustvarjalnega potenciala človeka. 
Pripadnost in ljubezen do domovine ni samo globoka modrost ob kateri dobijo tudi 
vse druge vrline in vrednote šele pravi smisel, je pogoj da dobi smisel tudi naša 
eksistenca.  Gre za modrosti, ki so danes usmeritev  na poti rešitve iz protislovnosti 
današnjega časa. In kot je razmišljal Platon, da mora moralno delovanje imeti 
prednost pred spoznavnim. Begunska kriza nas opominja da se zavemo, da je 
življenje v svetu naravnih zakonov in sil nekaj krhkega, nadvse nežnega in 
občutljivega. Zato ne smemo pozabiti, da je vrednostna usmerjenost k 
tradicionalnim etičnim in moralnim idealom od nekdaj dajala v ospredje pomoč in 
naklonjenost pomoči potrebnemu. 



 

Visoka etična in moralna načela, ki jih sooblikujejo vaša združenja pripomorejo h 
krepitvi humanega in človekoljubnega odnosa v naši družbi. To so osnovne 
vrednote civilizirane družbe. Ta usmeritev nam daje vero in upanje, da je naše delo 
koristno in da smo zato dolžni svoje poslanstvo deliti še naprej. Želim si, da bi tako 
odločno, strumno in pogumno kot ste vi nastopili v osamosvojitveni vojni s 
skupnimi močmi orali ledino za boljšo in lepšo prihodnost. Le v strnjenih vrstah 
bomo s strokovnim delom ne samo udejanjali naše poslanstvo ampak zagotavljali 
našim zanamcem boljši jutri. In kot je dejal filozof Seneka: Per aspera ad astra (po 
trnovi poti h zvezdam) ali kot je rekel irski pesnik Wiliam Butler Yeats: Sreča ni nit i 
krepost niti radost, ne to ne ono, je le rast. Srečni smo, kadar rastemo. 
 
V svojem imenu, imenu uprave ginekološke klinike vseh zaposlenih in predvsem 
mladih mamic se Vam še enkrat zahvaljujem za to plemenito humanitarno dejanje, 
za prostovoljno delo, ki ste ga opravili pri prenovi porodnega bloka ginekološke 
klinike. 
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