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Ljudje v Beli krajini še danes ohranjajo 

spomin na medicinsko sestro Marico 

Hudelja, ki je svoje življenje in delo 

posvetila skrbi za ljudi na tej in oni strani 

Kolpe. Nesebično in predano je dan za 

dnem, v petek in svetek, več kot štirideset 

let pomagala ljudem v stiski. Bila je prva 

medicinska sestra v Beli krajini, ljudje so ji 

rekli bolničarka Marica.

Po končani medicinski šoli v Ljubljani je leta 1945 enaindvaj-
setletna Marica dobila dekret za svoje prvo službovanje v 
Vinici. V intervjuju za Dolenjski list (Bezek-Jakše, 1999) je 
povedala, da se je na poti v Belo krajino tolažila z mislijo, da 
odhaja v Vinico samo za dve leti, potem se bo vrnila v Ljublja-
no, v bolnišnico Petra Držaja. A vsakič, ko bi lahko odšla, so 
jo domačini pregovorili in je ostala. Ko si je v Sečjem selu pri 
Vinici ustvarila družino in dom, je postalo jasno, da bo ostala. 

Marica Hudelja je kot mlado zagnano dekle na začetku po-
klicne poti prišla v nepredstavljivo revščino. Ordinacijo so v 
Vinici imeli v kmečki hiši. Od opreme pa je bil v ordinaciji le 
stol, polica za zdravila in širša klop za preiskave. Marica je v 
tej sobi prve mesece tudi spala. A ljudje 
so bili neizmerno veseli, da so končno 
dobili zdravstveno oskrbo, ki je bila ves 
čas pri roki. Do prihoda Marice je v Vi-
nico le enkrat na teden prihajal zdravnik 
iz Črnomlja. Po zdravniško pomoč so se 
tako morali z vozom s konjsko vprego 
odpraviti v Črnomelj. Kar je v tistem času 
za ljudi pomenilo skoraj na konec sveta. 
V Vinici so sicer imeli babico, vendar je 
Marica pomagala tudi pri številnih poro-
dih, bilo jih je okoli trideset na mesec. Na 
obiske je sprva odhajala peš. Ljudje so 
jo podnevi in ponoči videvali in srečevali 
na samotnih poteh, ko je hitela pomagat 
bolnikom. Vedno dobrosrčna, prijazna in 
ustrežljiva. Dober glas o njeni predanosti 
se je med Belokranjci hitro razširil in radi 
so prihajali k njej po pomoč in nasvete. 
Pomagat je hodila tudi ljudem v vaseh na hrvaški strani, kjer 
je bila še večja revščina. Sama je dejala, da so tam ljudje 

pozabljeni od boga in države. Zlasti ponoči in pozimi so jo 
ljudje prihajali iskat kar z vozovi. Ko se je premražena sredi 
noči vrnila na zdravstveno postajo, so jo že čakali z nasled-
njim vozom. Da bi si ogrela premražene noge, so ji na voz 
dali toplo opeko, na kateri si je vsaj malo ogrela noge. Ko 
je dobila novo kolo, s katerim je lahko obiskovala bolnike, 
je to takrat pomenilo pravo razkošje. Veliko časa je name-
nila zdravstvenovzgojnemu delu in prosvetljevanju ljudi, 
pripravljala je predavanja o zdravem načinu življenja. Vseh 
štirideset let svojega poklicnega delovanja se je nesebično 
razdajala in pomagala ljudem. Šele ob upokojitvi leta 1985 
se je nekoliko odpočila. Kot prostovoljka pa še naprej obisko-
vala starejše ljudi, saj je vedela, koliko jim pomenita prijazna 
beseda in pozornost. 

Marica je imela rada ljudi, med katerimi je živela in tudi Belo-
kranjci so jo z vsem srcem sprejeli medse. Kmalu se je vklju-
čila v Rdeči križ in bila več let predsednica krajevne organi-
zacije. Aktivisti Rdečega križa so bili pošteni in požrtvovalni 
ljudje, razdeljevali so pomoč, kjer je bilo treba, tablete za 
zobe, obleko. Marica se je vključila tudi v družabno življenje v 
Vinici. Iz leta 1947 je ohranjena fotografija z nastopa folklor-
nih skupin na srečanju v Gradcu v Beli krajini. Kako zelo so 
jo ljudje imeli radi in jo spoštovali, pričajo tudi objavljeni 
prispevki o njenem delovanju v Dolenjskem listu. Objavili so 
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celo vest o tem, da je imela prometno nesrečo, ko so jo peljali 
na obisk k bolniku.

Povezovala se je tudi s stanovskimi kolegicami, ki so v za-
četku petdesetih let prejšnjega stoletja začele organizirano 
delovati v Novem mestu. Novomeški pododbor Društva 
medicinskih sester Slovenije (Seničar & Skrabl, 2013) je bil 
ustanovljen leta 1952. V porumenelih listinah zaprašenega 
arhiva DMSBZT Novo mesto iz tistega časa najdemo med 
ohranjenimi imeni članic pododbora tudi Marijo Wagner iz 
Vinice. Wagner je bil dekliški priimek Marice Hudelja. Do-
kumenti navajajo, da so se na sestankih srečevale enkrat 
mesečno in pripravljale izobraževalne tečaje in predavanja 
za zaposlene v bolnišnici: o odnosu do bolnikov in njiho-
vih svojcev, o napakah v službi, o zdravi in dietni prehrani, 
transfuziji krvi in plazme, o mentalni higieni … V sodelovanju 
z organizacijama RK, AFŽ ter telovadnimi društvi so veliko 
delovale na terenu s predavanji o zaščiti otrok, o zmanjševa-
nju alkoholizma, o vzgoji ženske in vaške mladine, o higieni, 
sodelovale so z mladimi v vajenski in gospodinjski šoli, vo-
dile tečaje prve pomoči na gradbiščih … V bolnišnici so se 
ukvarjale z zdravstveno vzgojo bolnikov in njihovih svojcev. 
Marica Hudelja se je aktivno vključila v društveno delovanje 
in bila tudi med delegatkami, ki so novomeško podružnico 
zastopale na ustanovni skupščini Zveze društev medicinskih 
sester Slovenije. 

Marica Hudelja je za svoje delo prejela več priznanj. Med 
drugim tudi red zaslug za narod s srebrno zvezdo leta 1974 
(Berkopec, 2013). Sama zase je dejala, da je vedno delala s 
srcem in za ljudi, nikoli za medalje.

Konec leta 2006 so ji pošle življenjske moči in 6. decembra 
jo je množica ljudi pospremila k večnemu počitku. Pokopana 
je na viniškem pokopališču.
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Objavljen portret tedna, leta 1999 (Vir: https://
www.dolenjskilist.si/media/arhiv-pdf/dl/1999/
DL_1999_01_28_04_2579.PDF)

Obvestilo o prometni nesreči, leta 1965  
(Vir: https://www.dolenjskilist.si/media/arhiv-
pdf/dl/1967/DL_1967_11_16_46_0921.pdf)


