
 
 
 

ZAVRŽENO VABILO JE ZAMUJENA PRILOŽNOST 
 

Rak na debelem črevesu in danki je zelo resen zdravstveni 
problem, saj v Sloveniji vsako leto okoli 1400 ljudi zboli za to 
obliko raka, žal 700 ljudi na leto tudi umre. Predvsem zato, ker v 
večini primerov bolezen odkrijemo zelo pozno. Dolgo se namreč 
razvija v telesu brez izrazitih bolezenskih znakov. K 
obvladovanju in zgodnjemu odkrivanju te bolezni pomembno 
pripomore Program Svit, državni program presejanja in 
zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na 
debelem črevesu in danki.  Program Svit je namenjen zdravim 
ljudem. Vključuje moške in ženske v starosti od 50 do 74 let, in 
sicer vsaki 2 leti.  
Program Svit s pomočjo zelo natančnega imunokemičnega 
testa odkriva prikrito krvavitev v blatu. Krvavitev v blatu namreč 
lahko nakazuje, da gre v črevesu nekaj narobe. Lahko pomeni, 
da so na črevesni sluznici predrakave spremembe – polipi. Tiste 
udeležence, pri katerih v vzorcih blata odkrijemo kri, povabimo 
še na natančno preiskavo debelega črevesa – kolonoskopijo.  
Torej vsi ki ste rojeni  v letih 1942, 1944, 1946, 1948, 1950, 
1952, 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964 in 1966 boste ali ste 
že dobili vabilo programa Svit  se odzovite in sodelujte v 
programu. V kolikor ste zavrgli vabilo pokličite v center SVIT 
 01 62 04 521 ali 030641514 ali na spletno stran: 
http://www.program-svit.si/sl/podpora-uporabnikom/pogosta-
vprasanja in boste dobili informacijo. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2016  (Uradni 
list RS, št. 8/16) in 18. člena Pravilnika o spodbujanju in razvoju 
podjetništva v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 46/14) objavlja 
Občina Rogašovci Javni razpis za dodeljevanje finančne pomoči za 
spodbujanje in razvoj podjetništva v Občini Rogašovci za leto 2016. 

 
Razpisna dokumentacija je na voljo od dneva objave razpisa do vključno 
28. 10. 2016 na sedežu Občinske uprave Občine Rogašovci, Sveti Jurij 
13, 9262 Rogašovci, oziroma na spletni strani http://obcina-rogasovci.si. 
Razpis je odprt do 28. 10. 2016.  
 
Občinska uprava Občine Rogašovci___________________________________ 
 
Osnovna šola Sveti Jurij in POŠ Pertoča  vabita na slovesnost ob 
prvem šolskem dnevu, ki bo v četrtek, 1. septembra 2016, ob 8. uri 
v amfiteatru šole v Svetem Juriju.  
Učenci od 1. do 3. razreda bodo po uvodni slovesnosti imeli kulturni dan, 
zato ta dan potrebujejo le šolske copate. Za prvošolce pa bo sledil še 
sprejem v Skupnost učencev OŠ Sveti Jurij._______________________ 
 
PGD  Serdica bo v soboto, 27. 8. 2016 in v nedeljo 28. 8. 2016 izvedlo 
nabiralno akcijo  zbiranja sredstev (prostovoljni prispevki) za gasilsko 
cisterno v skladu z dovoljenjem občine in Upravne enote M. Sobota ter z 
vednostjo in podporo GZ Rogašovci.  
Za prostovoljne prispevke se že v naprej zahvaljujejo.  
 
Upravni odbor PGD Serdica___________________________________ 

Športno društvo Sveti Jurij 
 

VABI NA  
»KOLESARSKI DVOBOJ TREBAŠ« 

 
V SOBOTO, 27. AVGUSTA 2016,  

s PRIČETKOM OB 13. URI  
na kolesarsko progo Trebaš, nad igriščem OŠ Sveti Jurij. 

http://obcina-rogasovci.si/

