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Ptuj • 18. obeni zbor DruStva proti mucenju zivali 

Vedno vecja skrb za zivali 
Na obenem zboru DruStva proti mucenju iivali Ptuj so z ve
seijern ugotovil~ da v letu 2019 ni bilo ekstrernnega primera 
mucenja ali zanemarjanja iivali na obmoqu delova,ya. 

»Ljudje so vedno bolj pozomi do svojih zivali. To se kaze tudi skozi 
polne veterinarske ambulante,« je povedala predsednica Kristina PSajd. 
V poroeilu 0 delu drustva pa je zapisano se: »Zival, ki potrebuje naso 
pomoe, . ne potrebuje nobene seje upr<;lvnega odbora, potrebuje nas, 
da opravimo tisto, kar je v danem trenutku potrebno, kar zmoremo in 
znamo. Ko dobimo klic na pomoe, moramo znati presoditi, kaj je pot
rebno in mozno storiti, kaj Ijudem, kf nas ,k1icejo, svetovati. Velikokrat 
lahko tudi isti, ki poklicejo, sami velika naredijo. Zgodi pa se, da bi Ijudje 
pomagali, ampak ko pomi5lijo na stroske, se umaknejo.« 

Mlade muce lani pokosila kuga ~ 
V minulem letuso skupaj obravnavali 61 psov, kar je veliko manj kot 

v preteklih letih. Pri mucah 50 stevilke nekoliko visje, obravnavali so jih 
127. Za mlade muce do enega leta je bilo preteklo leta zaradi kuge kata
strofalno, vecina jih je namrec kljub zdravljenju poginila. 

V akciji sterilizacije in kastracije s 40-odstotnim popustom je bilo 
prek drustva v letu 2019 steriliziranih in kastriranih skupaj 19 psov in 141 
mack. Za veterinarske storitve so lani porabili blizu 6500 evrov. 

Iz proracuna MO letos 5.000evrov za kastracije 
, V imenu MO Ptuj je vse, ki delajo v dobro zivalina obmoeju ptujske 

obeine, pohvalila zupanja Nuska Gajsek. V proracunu MO ptuj za letos 
so zagotovili 5.000 evrov za sterilizacijo in kastracijo lastniSkih psov in 
mack, kar bo se prispevalo k zmanjsevanju stevila zavrZenih in zanemar
jenih zivali. Z veterinarji so se dogovorili 0 pogojih za razpis. Prispevek po 
macki bo 25 evrov, za psa pa 50 evrov. MO ptuj Je v letu 2019 urediJa tudi 
. pasji park, postavili so vee kosev za pasje iztrebke, pozitivne ucinke pa je 
pnnesel tudi nadzor lastnikov psov, ki morajo imeti med sprehodom po 
javnih povrsinah vedno pri roki tudi vrecke za pasje iztrebke. MG 

Na obenem zboru so se zahvalili vsem, ki druStvu pomagajo s 
sredstvi in hrano ter pri zdravstveni oskrbi iivali. Med njimi je tudi 
uCiteYica janja B~ak iz Kra1!ia, ki uci na OS Komenda, skupaj z 
ucenci v podaYsanem bivanju, ki so posyojiteYi nqjdenCkov druStva 
na daljavo. Posebej so se izkazali se ucenci in uCiteYi os Grajena, 
OS Podlehni/c, os Olge Meglic in dijaki - aranie1ji SC Ptuj. V veliko 
pomoc so ob MO Ptuj, ki je lani pomagala tudi z dodatno donacijo, Se 
obCine jUrSinci, Zetale, Ormoz in SrediSce ob Dravi, ki sicer nimajo 
podpisane pogodbe z zavetiScem, so pa pokrile vse stroSke zdravYenja, 
registracije psov, kastracije in sterilizacije zivali s syojega obmoCja. 

velika Nedega. Razstava slovenske policije 

Tusemdoma 
Policysko veteransko druStvo Sever Maribor in as Velika 
Nedeija sta sredi februarja v prostorih sole odprla razstavo z 
naslovom Vojna za Slovenijo 91. 

Vse zbrane je najprej pozdravil ravnatelj Stanislav Bezjak, nato pa se 
zupan Danijel Vrbnjak, ki je poudaril, da odprtje taksne razstave budi 
zavedanjeo pomenu naroda in tako sodi pray v solski prostor. Zbrane je 
nagovoriltudi predstavnik policijskega veteranskega drustva Jurij Fer
me in kustosinja muzeja novejse zgodovine Siovenije Biserka Debeljak, 
ki je v zgodovinskem orisu predstavila razstavljenogradivo, nato pa 
tudi vodila po razstavi. Odprtje razstave je spremljal bogat kulturni pro
gram, v katerem so nastopili ucenci mladinskega pevskega zbora, ucen
ci recitato~i, pridruzil pa se jim je tudi kvartet slovenske policije. Ni 

Arhiv sole 
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Podravje • Veliko enostarsevskih druzin je tudi zgoij »na papilju« 

Po razvezije skrb za otroke 
najveckrat zaupana materam 
Stevilo druzin, kjer otrod zaradi takih ali drugaenih razlogov odraScajo v varstvu enega izmed star
sev, je veliko. NO. obmoCju celotne Slovenije po podatkih zivi kar 145.193 enostarsevskih druzin, kar je 
presenetgivo. Pricakovan pa je podatek, da veliko veCino enostarSevskih druiin predstavgajo matere z 
otrokom oz. otroki. 

Po zadnjih podatkih SURSa (iz 
leta 2018) je v Sioveniji 426.510 
druzin. Od tega je Ie 281.317 druzin, 
kjer otroci zivijo z obema starse
rna. Podatek, ki posebej bode v OQ, 

je v razme~u med enostarSevskimi 
druzinami, in sicer "mati z otroki" 
in "oee z otroki". Namree glede na 
celotno Siovenijo po stevilu med 
enostarsevskimi druzinami z vee 
kot 80 % mocno prednjaeijo druzi
ne, kjer otroci zivijo v materinem 
varstvu. 

Obmoeje Spodnjega Podravja 
pri tern bistveno ne izstopa. Po po
datkih SURSa je v letu 2018 na tern 
obmoeju delez oeetovskih druzin z 
18% skoraj dosegel slovensko pov
preeje, ki znasa nekaj malega eez 
19 %. Delez oeetovskih druzin se 
sicer med obeinami malenkostno 
razlikuje. V obeini Videm je bilo v 
letu 2018 med 428 enostarsevski
mi druzinami kar 97 takih, kjer so 
otroci ziveli z oeeti, kar znasa 23 % 
in je tudi nad slovenskim povpree
jem. Mocno pod povpreejem pa je 
ta delez v obeini Trnovska vas, kjer 
je med 97 enostarsevskimi druzi
nami Ie 11 % oziroma devet druzin, 
kjer otroci zivijo z oeetom. 

"Ne greza avtomatizem" 
Razlogi, da prihaja do tolikSne 

razlike v stevilu druzin, kjer otroci 

V Podmvju je uradno registriranm veliko enostarSevsldh druzin. VpriJSanje pa je, koliko od teh je res enostarSe
~Idh zaradi razhoda pa~ev, koliko pa taksnih; kjer sta starSa oz. partnerja Z901j umdno zabeleZena vsak na 
svojem naslovu, da eden (ali 000) lahkO koristita Omvec sociQ1nih bonitet. . 

zivijo z oeetom ali z materjo, je po 
bes.edah sociologa Marjana Koko
ta v najvecji meri posledica dogo
vQra med starsema. Res pa je, da 
obstajajo tudi primer, kjer se star
serna nikakor ne uspe dogovoriti. 
"V najtezjih primerih odloca sodis
ce 0 tern, komu se otroci zaupajo 
v nadaljnje varstvo in vzgojo, torej 
predvsem 0 tern, s kate rim star
sem bo otrok zivel. Otrok se zaupa 
enemu ali drugemu starsu ali pa 
6bema," je povedal Kokot. Tudi 

sodisca v vecji meri odlocijo, da bo 
otrok zivel z materjo. "Obicajno je 
mati tista, ki se z otrokom, kadar je 
se zelo majhen, vee ukvarja, saj ga 
navsezadnje doji, ima porodniski 
dopust, je bolj prisotna v otroko
vern zivljenju. Seveda to ne po
meni vedno nekega avtomatizma 
glede odloeanja, komu se otrok za
upa v nadaljnje varstvo in vzgojo. 
o tern se vedno presoja z vidika ko
risti otroka. Otrok pa nekje mora 
biti," je pojasnil Kokot in poudaril: 
.»Starsa imata se naprej enake pra-
vice in dolznosti do otroka.« -

Podatki skrivajo tudi 
drugacno resnico 

Pri vsem zapisanem pa je treba 
poudariti se enD dejstvo: in sicer, 
da uradno zabelezeni in zapisani 
podatki 0 enostarsevskih druzinah 
ne govorijo oz. ne razkrivajo tega, 
da je precej tovrstnih (enostarse
vskih) druzin »dogovo~enih« med 

starsema. To pomeni, da v resnici 
enostarsevska druzina sploh ne 
obstaja, ampak sta se partne~a 

(mati in oce otrok/a) sporazumno 
dogovorila, da se ne prijavita na 
istem naslovu, saj si tako lahko 
zagotovita (oziroma vsaj eden od 
njiju) visje socialne transferje in 
druge socialne bonitete (nizje pla
cilo vrtca, brezplacna kosila v soli 
ipd.). Komsijo, ki naj bi ugotavlja
la taksne zlorabe na terenu, sicer 
vlada obljublja oz. ustanavlja ze 
dolgo, a dejansko je takSne prime
re imagina'rnih »enostarsevskih« 
druzin, ki to sploh niso, zelo tezko 
odkriti oz. dokazati. 

Karmen Grnjak, SM 

Otrokova ieUa 
ali materina 
nesposobnost 

Stevilo druzin Z otrold glede na starse pO obCinah Glede na podatke so primeri, 
1ger otroci zivijo z ocetom, redki. 
Zgodi se pa, da so otroci Ie 
sposobni izraziti syoje mnenje in 
iege. "SodiSce otrokovo mnenje 
upoSteva, ce je sposoben razume 
pomen postopka in posledice. So 
tudi primeri, 100 mati ni sposobn, 
{zaradi razlienih razlogov} skrbe 
za otroka. Iz prakse izhaja, da se 
otroci zaupajo ocetom v nadagro 
varstvo in vzgojo predvsem takr, 
100 so le-ti ie malo starejsi in lahl 
ie izrazijo syojo iego,"je se doda 
Marjan Koki?t. univ. dipl. soc. 

Ptuj 
Cirkulane 
Oestrnik 
Domava 
DlJplek 
Gorisnica 
Hajdina 
Jursinci 
Kidrieevo 
Lenart 
Maj§perk 
Markovci 
Ormo! 
Podlehnik 
Ra¢e - Fram 
Siovenska Bistrica 
SredisCe ob Dravi 
Staffie 
Sv. Andra! v Siovenskih Goricah 
Sveti Tomaz 
Tmovskavas 
Videm 
ZaVlt 
~etale 
Spodnje P~FJV.i. 
Maribor 
Ljubljana 
StovenlJa 

Enostarsevske 
druzine 

19M 
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174 
162 
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274 
293 
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430 
520 
263 
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137 
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._1 
1621 3~O 
147 40 
135 39 
129 33 
432 93 
217 57 
240 53 
137 30 
365 65 
432 88 
216 47 
241 47 
660 166 
113 24 
470 88 

1511 328 
115 29 
236 49 
65 18 

110 122 
70 9 

331 97 
97 22 
69 12 

8159 1776 
7q25 1481 

18333 4429 
11n75 28~18 

Delei druzin Dce Z otroki med 
enostarsevskimi druzinami 
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18% 
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18% 
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