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NOVI PROSTORI OBČINSKE UPRAVE

OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI 

ODLOK O 
PRORAČUNU 
OBČINE RADENCI 
ZA LETO 2018

SOPA – 
SKUPAJ ZA 
ODGOVOREN 
ODNOS  
DO PITJA 
ALKOHOLA

OBVESTIL A

Obratovalni čas za uradne ure za stranke: 
ponedeljek: 8.00 – 11.00 
sreda: 8.00 – 11.00 in 14.00 – 16.30
petek:   8.00 – 11.00

Dostop do prostorov občinske uprave v 2. nadstropje je 
možen po stopnicah oz. z dvigalom (desno od glavnega 
vhoda). 

Obveščamo vas, da župan, podžupan, občinska uprava Ob-
čine Radenci ter pisarna javnega Zavoda za turizem in šport 
Radenci od 19. 2. 2018 poslujejo v 2. nadstropju poslovne 
stavbe na naslovu Radgonska cesta 9 g, 9252 Radenci.

Delovni čas:       
ponedeljek, torek in četrtek: 7.00 - 15.00   
sreda: 7.00 - 17.00      
petek: 7.00 - 13.00     

Obenem vas vabimo, da nas obiščete 

v soboto, 24. 3. 2018, med 10.00 in 13.00 uro, ko bomo za vas pripravili 

»DAN ODPRTIH VRAT OBČINE«.
Vsi zainteresirani si boste lahko ogledali nove poslovne prostore občinske uprave, javnega Zavoda za turizem 

in šport Radenci ter poslovne prostore solastnika stavbe, podjetja PROGRIN d. o. o. (3. nadstropje).

Ura Program Lokacija 
10.00 Nagovor župana avla

11.00 Odprtje razstave likovnih del Lojzeta Logarja Sarcophag (U.S.) 
To so slike, ki so nastale v letih 2013 in 2014 in bile razstavljene v letu njegove smrti v Splitu. 
Gre za cikel slik, ki ga v našem kraju še nismo imela priložnosti videti. (MIKS‘R)

dvorana

12.00 Predstavitev delovanja AVTOMATSKEGA DEFIBRILATORJA
- nameščen na fasadi poslopja in bo dosegljiv 24 ur/dan 
Stojnica s promocijskim materialom za preventivno dejavnost/ SVIT kotiček 
ZD Gornja Radgona

avla

12.45 Zaključek programa
Za kulturni program bodo poskrbeli učenci Glasbene šole Gornja Radgona s svojimi učitelji.

Organizirani bodo vodenih ogledih poslovnih prostorov.

Vljudno vabljeni!
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INFORMACIJA O LOKACIJAH AED NA OBMOČJU OBČINE 
RADENCI  - 24 URNA DOSTOPNOST

• GASILSKI DOM Kapela, Kapelski vrh 90
• GASILSKI DOM Janžev vrh 6
• Erinox  D.O.O. Titova cesta 6, Radenci
• Občina Radenci , Radgonska cesta 9, Radenci
• Trgovina TEHNO SIM, Panonska ulica 5, Radenci 

       (v času obratovanja)

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE 
RADENCI ZA LETO 2018
Obveščamo vas, da je Občinski svet Občine Radenci na 22. 
redni seji, dne 6. 2. 2018 sprejel Odlok o proračunu občine 
Radenci za leto 2018. Objavljen je na spletni strani občine 
www.radenci.si. 
Sprejetje proračuna med drugim omogoča nemoten pristop 
k realizaciji programov in investicij v letu 2018 ter nemoteno 
poslovanje občine.

JAVNI RAZPISI ZA SOFINANCIRANJE 
DEJAVNOSTI DRUŠTEV IN 
SKUPIN IZ OBČINE RADENCI 
Občinska uprava Občine Radenci obvešča vsa društva, orga-
nizacije in skupine, ki so registrirani za izvajanje programov 
na področju kulture, športa, turizma, humanitarnosti, sociale 
oziroma drugih področjih ali organizacijo in izvedbo priredi-
tev, da so na podlagi Odloka o proračunu Občine Radenci za 
leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin. št. 6/18, z dne 9. 
2. 2018) ter v skladu s predmetnimi pravilniki, v času od 10. 
3. do 30. 3. 2018 odprti

JAVNI RAZPISI ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRU-
ŠTEV ZA LETO 2018 in sicer:

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih društev Občine 
Radenci v letu 2018
(št.: 431-0003/2018-1), dodatne informacije: 02 566 96 14, 
veras@radenci.si

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v 
Občini Radenci za leto 2018
(št.: 431-0004/2018-1), dodatne informacije: 02 566 96 17, 
natasa.toplak@radenci.si

Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in social-
nih programov v Občini Radenci za leto 2018 (št.: 431-
0006/2018-1), dodatne informacije: 02 566 96 14, veras@
radenci.si

Javni razpis za sofinanciranje turističnih društev v Občini 
Radenci za leto 2018
(št.: 431-0007/2018-1), dodatne informacije: 02 566 96 17, 
natasa.toplak@radenci.si 

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov 
drugih društev iz Občine Radenci v letu 2018 (št.: 431-
0005/2018-1), dodatne informacije: 02 566 96 14, veras@
radenci.si

Javni razpis za sofinanciranje prireditev na območju Ob-
čine Radenci v letu 2018
(št.: 431-0002/2018-1), dodatne informacije: 02 566 96 17, 
natasa.toplak@radenci.si

PREDMET RAZPISA: sofinanciranje dejavnosti društev in 
skupin iz Občine Radenci v letu 2018 bo potekalo v skladu z 
veljavnimi  pravilniki za posamezno področje – (www.raden-
ci.si). Natančnejši podatki o razpisu so navedeni v razpisni 
dokumentaciji za posamezno področje posebej.

POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI IZVAJALCI: 
v skladu s predmetnimi pravilniki in razpisno dokumenta-
cijo – (www.radenci.si). 

NAMENI, KI SO PREDMET SOFINANCIRANJA: 
v skladu s predmetnimi pravilniki in razpisno dokumenta-
cijo – (www.radenci.si).

RAZPISNA DOKUMENTACIJA za vse navedene razpise je 
na voljo od 10. do 30. marca 2018 in je dostopna v tajništvu 
občine (vsak delovni dan, med 8. in 13. uro) ter na spletni 
strani občine: www.radenci.si.   

ROK PRIJAVE za vse navedene razpise: petek, 30. 3. 2018, 
do 11.00 ure. 
Prijavitelji oddajo prijave ter spremembe ali umik prijave s 
priporočeno pošto na naslov: Občina Radenci, Radgonska 
cesta 9 g, 9252 Radenci ali osebno v vložišče naslovnika, 
vsak delovni dan med 8.00 in 11.00 uro. Skrajni rok za oddajo 
prijave velja (ne glede na način oddaje prijave, spremembe 
ali umika prijave) je 30. Marec 2018, do 11.00 ure. 
Prijava bo šteta za pravočasno, če bo predložena ali bo pri-
spela po pošti na zgoraj navedeni naslov do navedenega 
datuma in ure. Vse nepravočasno predložene prijave bodo 
izločene in shranjene v arhivu strokovne službe občine.

OPREMA PRIJAVE: prijava mora biti oddana v zaprti ku-
verti. Na prednji strani kuverte prilepite izpolnjeni obrazec 
»Oprema prijave«, ki je priloga razpisne dokumentacije. 

Obveščanje o izidu razpisa – v skladu s predmetnimi pra-
vilniki. 

DODATNA POJASNILA v zvezi z razpisno dokumentacijo 
lahko dobite na tel. št. (02) 566 96 10 (tajništvo občine).

Številka: 431-0002 do 0007/2018
Radenci, 1. 3. 2018   

JAVNI DRAŽBI ZA PRODAJO 
NEPREMIČNIN
Obveščamo vas, da sta Javni dražbi V CELOTI objavlje-
ni na uradni spletni strani Občine Radenci: http://www.
radenci.si

1. Predmet javne dražbe in izklicna cena – stanovanjska 
hiša Kapelski Vrh 78 z gospodarskim objektom in zemljišči
Kot celota oz. skupaj se prodajajo naslednje nepremičnine:

Katastrska občina in 
naslov stavbe 

Parcelna 
številka

Površina zemljišča 
v m2

k. o. Kapelski Vrh (202), 
Kapelski Vrh 78

9/3 482 

k. o. Kapelski Vrh (202) 9/5 360

k. o. Kapelski Vrh (202) 8/1 150

Izklicna cena za navedene nepremičnine, ki se prodajajo 
kot celota oz. skupaj je 42.095,00 EUR. 



Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala na sedežu Občine Radenci, Rad-
gonska cesta 9G, 9252 Radenci in sicer dne 6. 4. 2018, s 
pričetkom ob 11.00 uri.

Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili priporoče-
no po pošti ali jo osebno prinesejo na sedež Občine Radenci, 
Radgonska cesta 9G, 9252 Radenci - v zapečateni pisemski 
ovojnici, z navedbo: »DRAŽBA Kapelski Vrh – NE ODPIRAJ«, 
najkasneje do 4. 4. 2018, do 12.00 ure.

2. Predmet javne dražbe in izklicna cena – stanovanjska 
hiša Radenski Vrh 8 s funkcionalnim zemljiščem

Prodaja se naslednja nepremičnina:

Katastrska 
občina 

Parcelna 
številka

Površina 
zemljišča v m2

Naslov stavbe 
na zemljišču

k. o. Radenci 
(200)

1300/16 650 Radenski Vrh 8

Izklicna cena za navedeno nepremičnino je 22.781,00 
EUR.

Navedena nepremičnina v naravi predstavlja stanovanjsko 
hišo z naslovom Radenski Vrh 8 (št. stavbe 941) in funkci-
onalno zemljišče k tej stanovanjski hiši. Predmetna nepre-
mičnina je zasedena oz. oddana v najem do 12. 12. 2018. V 
primeru prodaje se mora najemojemalec izseliti v roku 2 
mesecev od sklenitve prodajne pogodbe.

Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala na sedežu Občine Radenci, Rad-
gonska cesta 9G, 9252 Radenci in sicer dne 6. 4. 2018, s 
pričetkom ob 8.00 uri.

Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili priporoče-
no po pošti ali jo osebno prinesejo na sedež Občine Radenci, 
Radgonska cesta 9G, 9252 Radenci - v zapečateni pisemski 
ovojnici, z navedbo: »DRAŽBA Radenski Vrh – NE ODPIRAJ«, 
najkasneje do 4. 4. 2018, do 12.00 ure.

Za dodatne informacije lahko pokličete na sedež Občine Ra-
denci, telefon 02 566 96 10.

Janez RIHTARIČ, 
župan Občine Radenci

V. PRIREDITVE V MESECU MARCU

Termin Dogodek Lokacija Organizator

7. 3. 2018
ob 18.00

KONCERT UČITELJEV GLASBENE ŠOLE 
GORNJA RADGONA

Kongresna dvorana, 
hotel Radin Občina Radenci

9. 3. 2018
ob 15.00 POTOPIS - ETIOPIJA DOSOR – knjižnica DOSOR Radenci

13. 3. 2018
ob 17.00

ZVEZDANA IN ZVONKO 
V CIRKUSU
lutkovni abonma za otroke

Kongresna dvorana, 
hotel Radin Občina Radenci

13. 3. 2018
ob 18.00

SLEDI: 
MARIJA IN BOJANA MARIČ DOSOR – knjižnica DOSOR Radenci

14. 3. 2018
ob 15.30

LITERARNI POPOLDAN 
»ŽENSKA PISAVA«

DOSOR – knjižnica DOSOR Radenci

15. 3. 2018
ob 18.00 SENIORSKI VEČER Kavarna Traminček DOSOR Radenci

15. 3. 2018
ob 19.00

KLINIKA KOZARCKI 
alko-komedija v izvedbi Ljubiteljskega 
dramskega društva Sveti Jurij ob Ščavnici

Kongresna dvorana, 
hotel Radin

Zavod za turizem in šport 
Radenci
Vstopnice: 
TIC Radenci 6,00 eur

16. 3. 2018
ob 18.30 SLIKARSKA RAZSTAVA – LUDVIK RAJBAR DOSOR - avla DOSOR Radenci

22. 3. 2018
ob 16.30 

KONCERT POMLAD PRIHAJA
nastop učencev Zasebne glasbene šole  
Maestro Gornja Radgona

DOSOR – knjižnica DOSOR Radenci
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SKRB ZA ZDRAVJE -  
NACIONALNI INŠTITUT ZA 
JAVNO ZDRAVJE OE MURSKA 
SOBOTA OBVEŠČA IN SVETUJE 

PRESEJALNI PROGRAMI REŠUJEJO ŽIVLJENJA

Po podatkih registra raka na Onkološkem inštitutu v Lju-
bljani letno za različnimi oblikami raka zboli več kot 13.000 
oseb, pri čemer je moških več kot polovica. Pri tem je po-
trebno omeniti da je velik delež oseb, ki zbolijo in tudi 
umrejo, zbolijo za oblikami raka, ki so tesno povezane z 
zdravim življenjskim slogom. Primeren življenjski slog po-
leg uravnotežene prehrane, zadostne količine gibanja, opu-
stitve kajenja in prekomernega uživanja alkohola vključuje 
tudi dosledno vključevanje v presejalne programe. Prese-
janje je učinkovita javnozdravstvena metoda s katero sku-
šamo z izbranimi diagnostičnimi postopki odkriti bolezen 
v njeni zgodnji fazi, preden se njeni znaki opazno izrazijo.

Odkrivanje bolezni v zgodnji fazi, še pred pojavom bolezen-
skih znakov je pomembno saj jo je  takrat mogoče zdraviti z 
enostavnejšimi postopki, zdravljenje pa je tudi uspešnejše. 
Žal pa je število bolezni, katere imajo v svojem poteku izraže-
no t.i, predklinično (zgodnjo) fazo omejeno hkrati pa tudi ne 
obstajajo za vse bolezni lažji postopki zdravljenja v zgodnji 
faza. Zato je še toliko bolj pomembno izkoristiti možnost, 
ki nam jih daje sam biološki potek bolezni in medicinska 
znanost v primerih bolezni za katere imamo na voljo pre-
sejalne programe. 

Kateri presejalni programi potekajo v Sloveniji?
Zelo znani presejalni programi so sistematski pregledi, ki 
se jih udeležujejo otroci in mladostniki. Največkrat pa ob 
omembi presejalnih programov pomislimo na presejalne 
programe za rakasta obolenja. V Sloveniji potekajo trije pre-
sejalni programi, ki ustrezajo zahtevnim kriterijem izvajanja 
teh programov. To so program zgodnjega odkrivanja raka 
materničnega vrat ZORA, program zgodnjega odkrivanja 
raka debelega črevesa in danke Svit in program DORA za 
zgodnjega odkrivanja raka Dojke , ki pa se žal trenutno še 
ne odvija v celotni Sloveniji.

Komu in kako pogosto so ti programi namenjeni?
Program Zora je namenjen ženskam med 20-64 letom sta-
rosti, ki so vsake tri leta povabljene, da pri svojem ginekolo-
gu opravijo pregled z brisom materničnega vratu. Program 
Dora je namenjen ženskam med 50. in 69. letom starosti, ki 
so vabljene da v diagnostičnem centru vsaki dve leti opravijo 
mamografski pregled. Tretji program je program Svit, ki je 
edini program namenjen tudi moškim je namenjen prebival-
cem Slovenije med 50. in 74. letom starosti, ki so vabljeni, 
da vsaki dve leti opravijo preprost test na prikrito krvavitev 
v blatu, katero dobijo domov po pošti. 

Uspešnost presejalnih programov je odvisna predvsem od 
dejstva ali so programi dostopni vsem prebivalcem  ter od 
deleža prebivalcev, ki se vključijo v program. Sodelovanje v 
presejalnih programih je povsem prostovoljno. Želeli bi, da 
bi se presejalnih programov seveda udeležili vsi, žal pa je 
odzivnost pogosto bistveno nižja.

Pregledanost žensk v tri-letnem obdobju v Pomurski regiji je 
z 68,9% nekoliko nižja od pregledanosti žensk v Sloveniji, ki 
znaša 71,9%. Čeprav rak materničnega vratu ni pogosta bole-
zen, pa je le ta huda in močno prizadene ženske v rodni dobi. 
Zato je udeležba v takem programu še posebno pomembna. 
Še posebno pomembno je, da se preventivnih presejalnih 
pregledov udeležijo ženske, starejše od 50 let.   V programu 
Svit je po najnovejših podatkih o odzivnosti v lanskem letu 
ta v naši regiji nižja od slovenskega povprečja in je slabša 
med moškimi kakor ženskami. V Pomurju pa od konca leta 
poteka tudi program Dora, ki je namenjen zgodnjemu odkri-
vanju raka dojk, kar je pomembna pridobitev za našo regijo 

Program Svit je namenjen moškim in ženskam. Razlike, ki 
jih med spoloma pogosto opazimo tudi na drugih področjih 
povezanih z zdravim načinom življenja in skrbjo za zdrav-
je se kažejo tudi v podatkih o odzivnosti na vabila v svitov 
program. V Pomurski regiji se je v letu 2017 vabilu v program 
odzvalo 63% vabljenih žensk in le nekaj več kot 56% moških.  
Odzivnost pa se ne razlikuje samo glede na spol, ampak tudi 
na glede na prebivališče, saj je ta v posameznih pomurskih 
občinah celo pod 50 %.
Program Svit je zasnovan tako, da osebe, ki se odzovejo na 
vabilo v program na dom prejmejo dva testerja  za prever-
janje prekrite krvavitve v blatu, ki jih v priloženih kuvertah 
pošljejo v svitov center za analizo. Osebe, ki imajo pozitiven 
rezultat so nato povabljene, da opravijo diagnostično kolo-
noskopijo. Nezavedanje o problemu raka debelega črevesa 
in danke in strah pred nadaljnjimi diagnostičnimi postopki 



in morebitno slabšo diagnozo,  ter pomanjkanjem informa-
cij so najverjetneje največji razlogi za nižjo udeležbo. V letu 
2017 je negativni izid bil prisoten pri več kot 93% oseb. Pri 
tistih, ki pa so bili napoteni na nadaljnje postopke pa so bile 
pogosto odkrite spremembe, ki predstavljajo večje tveganje 
za nastanek raka in opravljeno ustrezno zdravljenje. S tem 
se je preprečil nastanek resnejše bolezni in pomembno iz-
boljšala kvaliteta življenja.

Kje lahko posamezniki pridobijo dodatne informacije o 
programu Svit?
Osebe, ki želijo pridobiti dodatne informacije o poteku sa-
mega programa lahko obiščejo spletno stran programa, kjer 
so na voljo številne koristne informacije. V sodelovanju s 
centrom Svit na območni enoti NIJZ pripravljamo dogodke, 
kjer prikažemo tudi model debelega črevesa. Koledar dogod-
kov je prav tako objavljen na spletni strani programa Svit. Na 
voljo pa je tudi klicni center svit kjer na  telefonski številki 01 
62-04-521 zainteresirani posamezniki prejmejo odgovore na 
morebitna vprašanja o poteku programa.. Če so bili rezultati 
vašega izvida pozitivni, pokličite v Klicni Center, kjer se bodo 
z vami dogovorili o kraju in času, ki vam najbolj ustrezata, 
da vas naročijo na kolonoskopijo.
Udeležba v presejalnih programi je koristna za zdravje posa-
meznikov in  je namreč pomemben člen v načinu življenja 
povezanim z zdravjem. Ta pa je nasploh pomemben pri pre-
prečevanju nastanka večine bolezni sedanjega časa. Vsakdo 
lahko sprejme ukrepe, s katerimi bo zmanjšal tveganje 
za nastanek raka. 

Martin Ranfl, dr.dent. med., spec.  
in Mirjana Šooš, regijska koordinatorka Programa Svit

Nacionalni inštitut za javno zdravje OE Murska Sobota

SOPA – Skupaj za odgovoren odnos  
do pitja alkohola
Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje smo v letu 2016 
pričeli s projektom SOPA, katerega kratice pomenijo Sku-
paj za odgovoren odnos do pitja alkohola. Projekt bo trajal 
do konca leta 2020, osnovni namen pa je odpraviti oziroma 
zmanjšati tvegano in škodljivo pitja alkohola v Sloveniji ter 
s tem zmanjšati negativne posledice na različnih ravneh po-
sameznikovega življenja ter vzpostaviti odgovoren odnos do 
alkohola pri vključenih deležnikih.

Projekt SOPA temelji na uvedbi interdisciplinarnega pristopa 
k odkrivanju in podpori pri opuščanju tveganega in škodlji-
vega pitja alkohola med odraslimi prebivalci.  Pristop vklju-
čuje deležnike iz zdravstvenega in socialnega sektorja, ne-
vladnih organizacij, katerih področja dela oziroma programi 
obravnavajo ranljive skupine. Trenutno smo v pred pilotni 
fazi projekta, ki zajema predvsem vzpostavljanje sodelova-
nja z vsemi zunanjimi deležniki, ki bodo pristop izvajali.
Medsektorsko sodelovanje več profilov različnih poklicev 
znotraj 18 lokalnih okolij  po Sloveniji pri naslavljanju al-
koholne problematike, postavlja dobre temelje, da nam bo 
tekom treh let skupaj uspelo oblikovati učinkovit pristop, s 
katerim bomo pomembno prispevali k celovitejšemu reše-
vanju vprašanja tveganega in škodljivega pitja.

Slednje je pri nas pogosto prisotno, kar kažejo tudi števil-
ke. Slovenija se glede obsega posledic zaradi škodljive rabe 
alkohola nahaja v samem evropskem vrhu. Podatki raziska-
ve o Uporabi tobaka, alkohola in prepovedanih drog (2015) 
kažejo, da v Sloveniji 43 % prebivalcev med 25 in 64 letom, 
alkohol pije čez mejo manj tveganega pitja alkohola ali pa 
se je v zadnjem letu visoko tvegano opilo. CINDI raziskava 
je razkrila, da kar 28 % moških in 16 % žensk v starosti od 25 
do 34 let se opija enkrat do trikrat mesečno ali pogosteje. 
Visok odstotek potrjuje tudi podatek o registrirani porabi 
alkohola, ki se giblje med 10,3 in 13,5 litra čistega alkohola 
na odraslega prebivalca na leto.

V mokri kulturi, ki je značilna za Slovenijo, pitje alkohola ni 
problematično le med odraslim prebivalstvom, ampak tudi 
med populacijo mladih. Na podlagi raziskave HBSC (Health 
Behavior in Schol-Aged Children ali Z zdravjem povezano 
vedenje v šolskem obdobju) 2014, ki je zajela reprezentativni 
vzorec slovenskih šolanih 11, 13 in 15-letnikov, se je izkazalo, 
da je 30,3 % 15-letnikov že bilo opitih vsaj dvakrat, ne glede 
na spol. Prav tako 13,9 % 15-letnikov pije alkoholne pijače 
vsaj enkrat tedensko (v tem primeru več fantov kot deklet). 
V starosti 13 let ali manj je prvič pilo alkoholno pijačo že 
39,5 % mladih.

Tvegano pitje alkohola predstavlja za državo tudi znatno 
finančno breme. Ocena zdravstvenih stroškov, ki so pove-
zani s pitjem alkohola, so v letih 2011—2014 v Sloveniji v 
povprečju znašali 153 milijonov evrov letno. Pri tem niso 
všteti stroški zaradi prometnih nezgod, nasilja v družini in 
drugih kriminalnih dejanj, kar številko dvigne na 234 mili-
jonov evrov. Cilj naših skupnih prizadevanj je, da z uvedbo 
interdisciplinarnega pristopa, ki združuje deležnike iz raz-
ličnih področij dela, pripomoremo k zmanjšanju negativnih 
posledic tveganega in škodljivega pitja na različnih ravneh 
posameznikovega življenja in vzpostavimo odgovornejši 
odnos do pitja alkohola v Sloveniji. Menimo, da k temu pri-
pomore tudi medsebojno sodelovanje v akcijah, kot je 40 dni 
brez alkohola, ki prav tako stremi k zmanjšanju alkoholne 
problematike v Sloveniji.

VIR: http://www.nijz.si/sl/sopa-skupaj-za-odgovoren-odnos-do-pitja-alkohola
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PREVENTIVNA DEJAVNOST 
ZD GORNJA RADGONA

ODGOVORITE VABILU IN SE  
VKLJUČITE V PROGRAM
Rak na debelem črevesu in danki je drugi najpogostejši rak. 
Ker bolezen običajno odkrijemo prepozno, v Sloveniji vsa-
ko leto umre mnogo bolnikov s tem rakom. Skoraj polovica 
vseh umrlih je tudi zaradi neodzivnosti vabljenih v program 
SVIT.

ODZIVNOST V  LETU 2017
SLOVENIJA:    62,07%
POMURJE :      59,64%

NAŠA ŠIRŠA LOKALNA SKUPNOST
SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI:     69,06%
APAČE:                                           54,26%
GORNJA RADGONA:                   57,88%
RADENCI:                                       62,91%

Vse dodatne informacije o programu SVIT lahko dobite na 
Svitovi kontaktni točki v ZD Gornja Radgona, ob predhodni 
prijavi na tel: 051 300 450  ali Center SVIT: 01 62 04 521/ 
www.program-svit.si/ info@program-svit.si

Slavica Mencinger, dipl. med. sestra
ZVC ZD Gornja Radgona                                                            

                  

NE BOJTE SE SVETA TAM ZNOTRAJ
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Pobudnik akcije Društvo za zaščito ţivali Pomurja 

AKCIJA STERILIZACIJ IN KASTRACIJ PSOV IN MAČK 

20 % popust pri ceni storitve 
NA VSEH VETERINARSKIH POSTAJAH V POMURJU 

od 1. 2. 2018  do 31. 3. 2018 

Zakaj sterilizirati oz. kastrirati? 

 
Sterilizacija in kastracija psa ali mačke pomembni za 
zdravje živali 
S kastracijo oz. sterilizacijo psov in mačk lahko naredimo največ za njihovo zdravje. S posegoma 
izničimo in bistveno zmanjšamo moţnost nastanka določenih tumorjev in drugih bolezni, obenem pa 
preprečimo prekomerno razmnoţevanje ţivali, ki vodi v njihovo zavrţenje ali potepuštvo. 

  
   ZA VSE ŽIVALI NI DOVOLJ DOMOV – STERILIZIRAJ/KASTRIRAJ! 

 
Če se vaše mačke  ne pustijo prijeti, nas pokličite na 070/879-212. 
KUPON PO PREDHODNEM NAROČILU LAHKO UVELJAVITE PRI VETERINARSKIH ORGANIZACIJAH:  

1. VETERINA ŠKARICA, Ulica Ivana Regenta 37, 9000 Murska Sobota (02/521-15-73, 041/343-650, 031/684-018) 
2. VETERINARSKA  AMBULANTA TUŠAR, Mlinska 5, 9220 Lendava (031/663-925) 
3. VETERINARSKA POSTAJA LENDAVA d.o.o., Kolodvorska ulica 37, 9220 Lendava (031/343-658) 
4. VETERINARSKA  AMBULANTA LJUTOMER d.o.o, Razlagova ulica 7, 9240 Ljutomer  (02-584-85-55) 
5. VETERINARIA MURSKA SOBOTA d.o.o., Markišavska ulica 3, 9000 Murska Sobota (02-521-38-57) 
6. ŠANTL VETERINARSKA AMBULANTA d.o.o., Bolehnečici 4/c, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici (051/311-310) 
7. NABERGOJ, VETERINARSKI INŢENIRING MORAVSKE TOPLICE d.o.o., Dolga ulica 30, Moravske Toplice 

(02/548-12-30, 041/649-896) 
8. VETERINARSKA POSTAJA RADGONA, Partizanska c.44, 9250 Gornja Radgona (02/564-85-90) 

Za vedno smo odgovorni za tisto, kar smo udomačili! 
 

(IZVOD ZA DRUŠTVO)  
 
PODATKI O LASTNIKU ŢIVALI (vpišite): 
 
Ime in priimek: _________________________________________________ 
Naslov: _______________________________________________________ 
Občina: ___________________________________ 
Tel.št./e-naslov:  ____________________________  
Pes (vpiši število pri posameznem spolu):  Ţ: ________ M: ____________  
Mačka (vpiši število pri posameznem spolu): Ţ: _________ M: __________ 

 
P O M E M B N O !  

Z enim kuponom lahko popust uveljavite za več ţivali.  
Pred sterilizacijo oz. kastracijo mora biti vaša žival zdrava in razglistena!  

 
Po zaključku akcije bomo izžrebali 5 nagrajencev, katerim bomo podelili nagrade! 

 
(IZVOD ZA VETERINARSKO 

POSTAJO) 
 

AKCIJA S/K 2018/I. 
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POZITIVNI VPLIVI STERILIZACIJE
Kaj je sterilizacija ali kastracija?
Že ko domov prinesete mladiča je prav, da razmislite o njegovi 
sterilizaciji oziroma kastraciji. S tema preprostima postopkoma 
pomagate preprečevati neželene brejosti in rojstvo neželenih 
mladičev, ki se jih vsako leto tudi pri nas skoti na tisoče. 
Skrbniki te živali na grd način zavržejo ali pa jih pokončajo. 
Kot odgovoren skrbnik temeljito razmislite o tej temi.. Poleg 
zmanjševanja števila zavrženih živali imata oba posega številne 
pozitivne vplive na zdravje in obnašanje vašega kosmatinca.
 
Pozitivni vplivi sterilizacije:
- zmanjša število neželenih mladičev
- manjše tveganje za pojav raka na mlečni žlezi (pred prvo 

gonitvijo - za 95 %)
- prepreči pojav raka na jajčnikih
- prepreči pojav raka na maternici
- prepreči pojav piometre (gnojno vnetje maternice)
- prepreči navidezne brejosti
- prepreči prenos genetsko in spolno prenosljivih bolezni 

(kolčna displazija, epilepsija, bruceloza,...)
- zmanjša tveganje za pojav mastitisa (vnetje mlečne žleze)
- zmanjša izgubo dlake, ki se sicer pojavlja med gonitvijo in 

po kotitvi (vpliv estrogena)
- večja vdanost
- mačke še vedno lovijo miši

Pozitivni vplivi kastracije: 
- manjše tveganje za pojav raka na prostati
- prepreči raka testisov
- manjše tveganje za pojav obzadnjične kile
- manjše tveganje za pojav rakavih obolenj spolovila
- manjše tveganje za vnetja in druge bolezni prostate
- manjše tveganje za vnetje prepucija
- prepreči prenos genetsko in spolno prenosljivih bole-

zni (kolčna displazija, epilepsija, bruceloza,...)
- manj potepanja
- manj tveganja avtomobilskih nesreč
- manj stresa zaradi gonečih psic v bližini
- psi manj tulijo
- zmanjšanje agresivnega vedenja
- zmanjšano markiranje v hiši in okoli nje
- bolj vodljivi in jih je enostavneje vzgajati

Tudi v slovenski zakonodaji piše, da mora skrbnik 
psa ali muce zagotoviti, da do nezaželenih rojstev 
ne pride. Če mladiči ne ostanejo pri vas, pomeni, da 
niso zaželeni. ″Skrbnik hišnih živali mora z zagotovitvijo 
osamitve, kontracepcije, sterilizacije ali kastracije živali 
preprečiti rojstvo nezaželenih živali.″ (11. člen Zakona o 
zaščiti živali).

Foto: F. Pelcl 


