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IZHAJANJE NOVIČK OBČINE RADLJE OB DRAVI

Spoštovane občanke in občani, obveščamo vas, da bodo v času poletnih počitnic novičke Občine Radlje ob Dravi izhajale vsakih 14 dni.
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DELAVNICE ZA VEČANJE VARNOSTI STAREJŠIH
V RADLJAH OB DRAVI
Sodelavke Inštituta Antona Trstenjaka za
gerontologijo in medgeneracijsko sožitje smo v
veliki dvorani tri zaporedne četrtke v juniju (2. 6.,
9. 6. in 16. 6.) izvajale preventivne delavnice za
večanje varnosti starejših z naslovom Staranje brez
nasilja. Na delavnicah smo udeležence ozaveščale o
varnem staranju in večale občutljivost za nasilje nad
starejšimi. Spregovorile smo o naslednjih temah:
doživljanje starejšega človeka in komunikacija, ko so
odnosi težavni; skrb za varnost zunaj doma in pravni
vidiki varnosti starejših ter premoženjska vprašanja
(oporoka in druge zapuščinske zadeve).
Pri komunikaciji smo izpostavili pravila lepega
pogovora, ki je temelj dobrih odnosov in sožitja v
družbi. Lep osebni pogovor temelji na spoštovanju
sogovornika in na izmenjavi dobrih izkušenj, v
sogovorniku pusti prijeten občutek in ga notranje
obogati. Dobre komunikacije se učimo vse življenje.
Vsakodnevno imamo tako možnost, da s prijazno
gesto in z dobronamerno besedo polepšamo dan
sebi in drugim.
Pogovarjali smo se o tem, da imamo ljudje različne
značajske lastnosti, navade, potrebe, želje in
poglede na svet. Od vsega tega je odvisno naše
vedenje do drugih ljudi, ki pa se prav tako odzivajo
na naše besede in dejanja. Za lažje sodelovanje in
za gradnjo prijetnih odnosov je treba ozavestiti in
sprejeti to različnost.

Obvladovanje čustev je pogoj za dobro
komunikacijo, zato smo se pogovarjali o zdravih
in učinkovitih načinih obvladovanja jeze.
Izpostavili smo dejstvo, da lahko dobre
družinske odnose ohranimo tudi s pravočasno
in soglasno ureditvijo premoženjskih zadev z
bližnjimi. Posvetili smo se temu, kako urediti in
sporazumno deliti premoženje v družini.
Policist Bojan Vaukman je zanimivo,
sistematično in nazorno predstavil skrb za
varnost v domačem okolju, zunaj doma (na ulici)
in v cestnem prometu. Svetoval nam je, kako
preventivno ravnati, da se izognemo nevarnim
situacijam in kako pravilno ukrepati, če se že
znajdemo v razmerah, ko nas nekdo ogroža.
Kot varovalni dejavnik je med drugim izpostavil
dobre sosedske odnose. Vsi smo se strinjali, da
je sosedska pomoč nadvse dragocena.
Delavnice je redno ali občasno obiskovalo 24
udeležencev. Ena od udeleženk je na vprašanje,
zakaj se je odločila priti na delavnice, povedala,
da »vse v življenju prav pride. Več primerov – več
spoznanj, lažje premagujemo težave, ki so vedno
prisotne.« Druga udeleženka je dodala, da je
delavnice obiskovala »zaradi pridobivanja novih
informacij in strokovnega znanja«.
Odzivi udeležencev delavnic so bili zelo pozitivni.

Dejali so, da so jim bile delavnice všeč in da so
slišali veliko zanimivega in poučnega. Ena od
udeleženk je na zadnjem srečanju poudarila, da
so bile delavnice »tako raznolike in koristne, da si
zaslužijo pohvale«.
Na delavnicah smo izmenjavali dobre izkušnje
in se tako povezali med seboj. Iskreno izrečena
dobra izkušnja namreč gradi most med ljudmi.
Povezanost udeležencev pa lahko privede do
prijateljskih srečevanj v skupini, ki jo bomo
formirali septembra, in s tem do krepitve
socialne mreže.
V jeseni (konec septembra) bomo v Radljah
pomagali pri ustanovitvi skupine za varno
staranje, v kateri se bodo starejši občani družili
enkrat mesečno. V skupini bomo obravnavali
naslednje teme: zdrava prehrana, gibanje, lepa
komunikacija, obvladovanje čustev, … V skupino
bomo povabili tudi strokovnjake, ki bodo z nami
delili spoznanja z različnih področij.
Program za preprečevanje nasilja nad starejšimi
v letu 2016 sofinancira MDDSZ.
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in
medgeneracijsko sožitje
Veronika Mravljak Andoljšek
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ZARADI NEVIHT IN NEURIJ

Ena od bolezni, ki so v porastu, je rak debelega
črevesa in danke. Po podatkih Registra raka
RS 2012 je to druga najpogostejša oblika raka
pri obeh spolih skupaj, letno za njo v Sloveniji
zboli okoli 1600 ljudi, več kot 700 pa jih umre.
V večini primerov se ljudje, ki imajo zgodnjo
obliko bolezni, te sploh ne zavedajo, saj v
zgodnji fazi ni nobenih opaznih znakov. Od
prvih sprememb do napredne oblike bolezni
običajno mine od 5 do 10 let. Najpogosteje se
namreč rak debelega črevesa in danke razvije
iz polipov (ti občasno krvavijo).

Zadnje čase nam pogostost neviht v Sloveniji
povzroča vedno večje tegobe. Nevihtna
neurja povzročajo veliko materialno škodo
tako na kmetijskih in gozdnih površinah,
gospodarskih objektih ter hišah kot tudi na
prometni infrastrukturi – javnih cestah.
Tudi na območju Občine Radlje ob Dravi se
v zadnjem obdobju vse več spopadamo z
naraslimi vodotoki (predvsem hudourniki),
s poplavami stanovanjskih objektov, z
zemeljskimi plazovi, udori cest, itd.
		
Obveščamo vas, da je upravljanje z vodami
in priobalnimi zemljišči v pristojnosti
države ter da je koncesija za izvajanje
obvezne gospodarske javne službe na
področju urejanja voda na območju
naše občine podeljena podjetju DRAVA
Vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.d., (v
nadaljevanju VGP Drava Ptuj d.d.).
Spoštovane občanke in občani, želimo vam
sporočiti, da se lahko glede vodnogospodarske
problematike (problematike vodotokov)
obrnite na podjetje VGP Drava Ptuj d.d.,
na telefonski številki 02 787 50 00. Če je
potrebno intervencijsko ukrepanje in so
ogrožena življenja ali vaše premoženja pa
pokličite na intervencijsko številko 112.
Z Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja
Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o.
(v nadaljevanju JP KIČ Radlje d.o.o.) je za
vzdrževanje in upravljanje občinskih cest,
javnih poti, površin za pešce in zelenih
površin odgovorno JP KIČ Radlje d.o.o.
Za vse intervencije in druga dela se lahko
obrnite na telefonsko številko 05 993 54
40 ali na telefonsko številko 051 436 430
(Benjamin Škurnik).
Občina Radlje ob Dravi

REŠUJE ŽIVLJENJA

K sreči pa je znanost v medicini do danes
dovolj napredovala, da lahko z ustreznimi
metodami odkrijemo prve spremembe na
sluznici debelega črevesa in danke, celo
preden se razvijejo v resno bolezen.
Testi, ki jih uporablja Program Svit omogočajo
odkrivanje prikrite krvi v blatu, ki je s prostim
očesom ne opazimo. Svit lahko letno reši
vsaj 200 življenj, mnogim pa prihrani veliko
trpljenja, ki ga povzroči razvita bolezen.
Uspeh programa je odvisen od vključitve in
aktivnega sodelovanja čim večjega števila
povabljenih.
Odzivnost na vabila Programa Svit je v
Sloveniji v letu 2015 v povprečju znašala
59,67 %. Odzivnost v Koroški regiji je bila s
60,31 % zelo blizu slovenskemu povprečju, žal
pa je bila odzivnost občanov Radelj ob Dravi
nekoliko nižja, znašala je 50,32 %.
Zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in
raka na debelem črevesu in danki je ključnega
pomena, zato ne odlašajte, odzovite se na
vabilo Programa Svit in poskrbite za svoje
zdravje.
Če ste vabilo izgubili oziroma imate kakršno
koli vprašanje v zvezi s Programom Svit, lahko
pokličete klicni center Svit (tel. št.: 01 620
45 21) ali obiščete Svitovo kontaktno točko
v Zdravstvenem domu Radlje, kjer bodo
odgovorili na vaša vprašanja.
Življenje je enkratna priložnost, ne zamudite
je zaradi nevednosti.
NIJZ

VABILO K SODELOVANJU
PRI AKTIVNOSTIH NA
PODROČJU TURIZMA
Sodelovanje pri promoviranju turistične
ponudbe Občine Radlje ob Dravi
Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi
v okviru Turistično informacijskega
centra vabi k sodelovanju pri raznih
promocijskih aktivnostih vse, ki so
posredno ali neposredno povezani z
dejavnostjo turizma. Zaradi vse večje
turistične prepoznavnosti Radelj ob Dravi
je v porastu tudi zanimanje medijev, zato
želimo najti partnerje, ki bi bili s svojo
dejavnostjo oz. aktivnostmi pripravljeni
sodelovati pri snemanju televizijskih in
radijskih oddaj ter ostalih promocijskih
aktivnosti. V kolikor vidite priložnost
za promocijo svoje dejavnosti, nam to
prosim sporočite. Verjamemo, da nam
s skupnimi močmi lahko uspe narediti
Občino Radlje ob Dravi še zanimivejšo za
potencialne obiskovalce.
Turistični spominki Občine Radlje ob
Dravi
Trenutno ustvarjamo bazo turističnih
spominkov Občine Radlje ob Dravi.
Vse zainteresirane pozivamo, da nam
posredujete fotografijo z opisom
spominka, če je možno pa tudi vzorec,
ki ga bomo uporabili pri promociji in
za prikaz potencialnim kupcem ter pri
dogovorih glede prodaje.
Prodaja na stojnicah
Radlje ob Dravi beležijo vedno večji
turistični obisk. Pred nami je glavna
dopustniška sezona, zato vabimo vse
ponudnike, ki bi se ob prihodu večjih
turističnih skupin želeli predstaviti na
stojnicah (v centru mesta, ob Vodnemu
parku Radlje ob Dravi, …), da nam
to sporočite in dogovorili se bomo o
možnostih sodelovanja.
Kontakt:
turizem@sktmradlje.si
040 186 601
JZ ŠKTM Radlje ob Dravi
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