
Ptuj, Ormoz • Manj porok, vee loCitev? 

Na realno sliko bo treba 
se pocakati 
Koronavirus in ukrepi, povezani z njim, so poSteno zagodli pa
rom, ki so v tem obdobju nameravali skoCiti v zakonski stan. 
Epidemija pa je na preizkuSnjo postavila tudi zakonske pare. 
Na ptujski upravni enoti opaiajo, da so se stevilni odloCili za 
odpoved ali prestavitev porok, glede razvez pa za zdaj realne 
slike se ni mogoce podati. 

Ob koncu aprila je drzava po sestih tednih znova dovolila poroke, 
a v zelo okmjeni zasedbi. Ker se stevilni pari niso zeleli poroeiti brez 
bliznjih, so poroke prestavili ali odpovedali. Na upravni enoti Ptuj so 
sarno v maju zabelezili 18 odpovedi porok od sprva naertovanih 32, 

kar 12 parov od 36 pa je odpovedalo poroko tudi v juniju: 
V juliju ostaja naertovanih 14 porok, v avgustu ob eni odpovedi 

21. »Najvee odpovedi porok smo prejeliza maj, kar 18.Tudi v juniju 
je precejsnje stevilo odpovedanih porok, v kasnejsih dveh mesecih 
Gulija in avgusta) pa se to umirja oz. imajo stranke se cas, da 
odpovedijo poroko in prijavijo novi datum. Stranke lahko odpovedo 
poroko v zadnjem tednu pred naertovanim obredom, medtem ko 
je prijavo poroke v uradnem prostoru mogoee po dati najpozneje 
14 dni pred naertovano poroko. ee je predvidena sklenitev poroke 
zunaj uradnega prostora, pa je treba vlogo za izdajo dovoljenja 
za sklenitev zakonske zveze zunaj uradnega prostorapodati 
najkasneje mesec dni pred naertovanim datumom,« je pojasnil 
naeelnik Metod Grah in dodal, da je bilo najvee porokprestavljenih 
na september, nekaj tudi na oktober, nekateri pa jih nameravajo 
presta viti na naslednje leto, vendar teh »rezervacij« se ne 
sprejemajo. 

'Na prvi mozen dan po sprostitvi 
- v sredo - kar pet porok 

Vsi, ki so v teh dneh na pragu poroke, pa so si nekoliko oddahnili, 
saj je od ponedeljka dovoljena poroka z vee svati. ee gre za poroko 
na prostem, je dovoljeno do 50 prisotnih oseb, toda Ie ob dovolj 
velikem prostoru in ee je mogoee zagotoviti ustrezno vamostno 
razdaljo med osebami (1,5 do 2 m) ter upostevati vsa navodila in 
priporoeila Nacionalnega instituta za javno zdravje (NUZ). V primeru 
poroke v zaprtem prostoru, kjer je predpisana minima Ina povrsina 
prostora priblizno 40 m2

, pa je dovoljeno do 15 prisotnih oseb. Na 
ptujski upravni enoti so v sredo, na prvi poroeni dan po uveljavitvi 
tega odloka, poroeili pet parov, za sobota je naertovana ena poroka. 

Postopki razvez sele v teku 
Tedni epidemije in samoizolacije pa so mnoge postavili tudi 

na preizkusnjo. V prvih stirih mesecih letos so prejeli 22 razvez 
zakonskih zvez, kar sicer bistveno ne odstopa od stevilk v enakem 
obdobJu lanii takrat so jih prejeli 27. Toda na realno sliko bo treba 
se poeakati, poudari Grah: »Stevilo prejetih razvez, ki jih prejmemo 
od sodiSea in notarja zaradi vpisa razveze v matieni register, se v 
obdobju epidemije ni poveeevalo, ker so sodisea in notarji v obdobju 
epidemije pray tako omejeno poslovali. Realna slika bo vidna sele 
konec leta, ko bomo prejeli vse razveze, glede katerih je postopek 
sedaj ~e v teku.« 

Monika Horvat 

Na OrmoSkem dye pOJ~oki 
in tri razveze 

o manjsem stevilu porok poroeajo tudi na ormoSki upravni 
enoti. V zadnjih treh mesecih sc} zabeldili Ie dye poroki in 
tri razveze, maja so bile odpovedane tri poroke. Lani je bilo v 
register vpisanih skupno 43 porok in osem razvez zakonskih 
zvez. »Stevilo razvez ninujno vezano na epidemijo, saj so 
bile vloge za razveze na sodiSCih vlozene Ie pred epidemijo iz 
povsem drugih razlogov, a je bilo 0 njih odloeeno sele v easu 
epidemije,« so se SPC?roCili. 

Sveti Andrai, Tmovska vas • V pokoj pO 30 letih patronaine sluwe 

Iz prve vrste spremljala zgodbe 
V •• . 

vee generaCIJ 
Konec maja se bo Martina Ganza Zele poslovila od svojih andrasKih in trnovskih bolnikov in varovan
cev, ki jih je negovala, jim svetovala, pomagala ali pa z njimi samo poklepetala. Po letih obiskov na 
domu je bila mnogim veliko vee kot Ie patronaina sestra. 

• ~w 

Martina Ganza Zele: »Prl tern delu sem spoznala lepoto Zivljenja, se zavedela njegovega cikla, ga spostljivo sprejela, ja, tudi smrt kat del tega procesa.« 

V obcinah Tmovska vas in Vito
marci je 30 let obiskovala domove 
ter spremljala bolnike in njihove 
najblizje. »Tam sem bila ob bole
znih in tezavah, tudi smrt je bila 
nasa sopotnica. A radost rojstev 
in spremljanje mladih druzin sta 
bila krasna nagrada za moje delo. 
Morda sem vee pozomosti pri delu 
posveeala tistim bolj ogrozenim in 
nemoenim, vendar je bilo moje vo
dilo zmeraj spostovanje vsake dru
zinske skupnosti in posameznika, 
sele nato je prislo moje strokovno 
dele in odnos. Vsak dom je kra
Ijestvo in zatoeiSce za posamezni
ka. Trudila sem se, da nisem niko
gar sodila in sem vsakemu posebej 
pomagala na svoj naein. 5eveda pa 
moje dele ne bi bilo uspesno, ee 
me ne bi tako lepo sprejeli, saj sem 
se od vas tudisama marsikaj nau
eila,« je med drugim zapisala v 510-
vesu od svojih varovancev. Ne Ie, 
da so jo naueili stevilnih zivljenjskih 
modrosti 0 medsebojnih odnosih 
in medgeneracijskem sobivanju, 
5 svoje terenske sluzbe je domov 
prinasala tudi praktiena znanja, 
kot so kuharski recepti in nasveti 
za vrt. 

Zivljenje 
ni·ena sarna 
radost 

Zaeela je v ptujskem zdravstve
nem domu, pred dvema desetle
tjema pa se je takrat med prvimi 
odloeilaza koncesijo in odsla na 
svoje. »5em Clovek, ki ne prenasa 
najbolje institucije, in sicer vseh 
vrst, zato je bila to pametna odlo
eitev, ki mi je ponudila vee svobo
de in ki je nisem nikoli obzalovala, 
poklic, ki sem ga opravljala, pa je 
bil zame tako ali tako eden najlep
sih. Ni vsakomur dana iz prve vrste 

spremljati zgodb posameznikov in 
njihovih druzin skozi vee generacij, 
od rojstva do zadnjega diha na tern 
svetu. To se mi zdi izjemna in dra
gocena izkusnja, v Tmovski vasi ali 
5vetem Andrazu je skoraj nihise, 
katere lastnikov ne bi poznala in 
obiskovala. Ko se takole peljem 
mimo njihovih domov, se mi odvr
tijo filmi 0 generacijah, babicah in 
dedkih, materah in o~etih, otrocih 
... Pri tern delu sem spoznala lepo
to zivljenja, se zavedela njegovega 
cikla, ga spostljivo sprejela, ja, tudi 
smrt kot del tega procesa.« 

A pot do tega spoznanja je bila 
tudi zanjo vseprej kot enostavna, 
se vee, najprej se je sesula, da se je 
lahko nato znova sestavila, pravi. 
»Prisel je trenutek, ko se je nabralo 
vsega prevee: 'na skrbi' sem imela 
nekaj tezkih bolnikov, ki so v mu
kah umirali, doma klasiCne tezave 
druzin z najstniki, in je bilo prevee. 
Morala sem se ustaviti, se resetira
ti, kot danes reeemo, zaeela sem 
obiskovati predavanja psihoterapi
je, ki nas uei, kako upravljati svoje 
zivljenje, kako izbrati bolj zadovo
Ijive odloCitve ter razviti moe za 
premagovanja stresov in proble
mov v zivljenju. Kajti zivljenje ni 
ena sarna radost, zivljenjeima tudi 
drugo plat, je skupek vsega. Takrat 
sem poraz sprejela kot del zivlje
nja, spoznala sem, da bode bolniki 
umirali, tudi ce born zanje naredila 
vse, kar je v moji moci, da pa born 
za svoj trud potem nagrajena kje 
drugje. Vzpostavila sem potrebno 
distanco in pbtem je bilo lazje.« 

Pretresena 
ob zanemarjenih 
otrocih 

Odnos do nepokretnih in do dalj 
casa umirajocih se danes pocasi 

spreminja, sarna pa se je 0 palia
tivni negi morala nauciti kar sarna. 
»5premenilo se je tudi naertovanje 
druzinei medtem ko je bilo vcasih 
nekaj samoumevnega imeti ot
roke, mladi, ki sicer niso vee tako 
zelo mladi kot nekoc, se danes na 
otroka pripravijo in se 0 marsicem 
poducijo. Danasnji cas jim ponuja 
tudi kup tehnoloskih pripomock
ov, a tu sem ze malo starokopitna, 
saj seni prepricana, da noben se 
tako imeniten elektricni gugalnik 
ne more nadomestiti materinega 
narocja.« . 

Na svojih patronaznih obiskih 
pa ni sarno previjala ran, lajsala 
bolecin, dajala injekcij in kopala 
dojenckovi ce je vstopila v neko 
zalostno zgodbo, ni mogla iz svoje 
koze, ampak joje skusala narediti 
vsaj malo vedrejso. »Take zgodbe 
so zelo osebne, zato 0 njih tezko 
govorim, lahko pa recem, da me 
je v vseh teh letih najbolj prizadel 
pogled na zanemarjene otroke, 
ki predvsem zaradi 'mentalne 
bede' svojih starsev, pomesane z 
alkoholizmom, niso imeli bogve
kakSne moznosti, da se izvlecejo s 
socialnega dna. Videla sem jih spa
ti na tleh, za kosilo so dobili pasje 
makarone, ki so jih jed Ii z rokami, 
ker drugace niso znali. To te res 
pretrese. Nisem mogla pogledati 
proc, morala sem ukrepati, socialni 
sluzbi, policiji, zdravnikom sem te
zila tako dolgo, da smo pomagali, 
bodisi z rejnisko druzino, finaneno, 
celo z abstinenco starsev. Ja, tudi 
to se je zgodilo. In najvecja nagra
da je potem sreeati tega otrocka 
kot uspesnega odraslega cloveka, 
ni ga lepSega obcutka.« 

Zakaj sinek ne kaka? 
Ker svojim varovancem in nji

hovim druzinam pogosto pomaga 

pri zadevah mimo sluzbenih na
log, se med njimi najdejo tudi taki, 
ki od nje pricakujejo nenavadne 
usluge ali nasvete izven njenega 
delovnega casa. »Moz gospe, ki 
sem ji uredila zdravljenje v 50Ci, 
se je praznicno oblekel in me obi
skal. Najprej se mi je lepo zahvalil, 

" nato pa prosil se za pomoc pri na
kupu traktorja. Neko nedeljo me 
je v casu kosila klicala obupana 
mamica, ker njen sinek ni kakal. 
'Mu se vedno dajete eokolado,' jo 
vprasam, ona pa pravi: 'Ne, danes 
sem mu dala dve.' Moram se kaj 
dodai:i? Nekateri bi radi, da grem 
namesto njih v bolnisnico in se pri 
zdravnikih pozanimam za njihove
ga svojca, da grem v lekamo po 
zdravila, jim uredim prevoz in se 
bi lahko nastevala. A Ijudje so na 
splosno cudoviti in zelo hvalezni 
za vse, kar naredis zanje, nasteto 
so sarno izjeme, ki me nasmejijo.« 

In kaksne nacrte ima rOjena Ptu
jcanka, ki se je pred leti z mozem 
preselila v vasico pri Mali Nedelji, 
da bi skrbela za svojo mamo, po 
upokojitvi? »Nisem pristas nekih 
velikih nacrtov, seveda pa je upo
kojitev prelomnica, ko pri sebi 
malo Ie delas revizijo za nazaj. 
Born rekla tako, kot je dejala moja 
od nedavnega pokojna mama, ko 
je izgubila moza, mojega oceta. 
Kar leta dni ni niCesar komenti
rala, nato pa je rekla Ie, da je bilo 
vec dobrega kot slabega. Tudi pri 
mojem delu je bilo tako, rada sem 
ga imela, zdaj pa je cas za slovo. A 
to se zdalee ne pomeni, da born 
mirovala, Ie drugaene stvari born 
pocela. eez poletje born cuvala 
vnukinjo, se naprej skrbela za vrt, 
koneno vec easa posvetila prijate
Ijem in se spet odpravila v pia nine, 
ki so mi ze mocno zadisale.« 

SenkaDreu 


