
 

DRŽAVNI PROGRAM DORA PRIČENJA S SLIKANJEM ŽENSK 
V SPLOŠNI BOLNIŠNICI MURSKA SOBOTA 

 
Državni program za zgodnje odkrivanje raka dojk DORA je 
24.11.2017 pričel z delovanjem tudi v Pomurju. 
Splošna bolnišnica Murska Sobota je uspešno izpolnila strokovne zahteve in 
postala presejalni center v programu DORA. S tem bo v pomurskih občinah 
ženskam med 50. in 69. letom omogočena presejalna mamografija vsaki dve 
leti, s katero se lahko odkrije raka, še preden se pojavijo tipni znaki. Z odprtjem 
novega centra je zdaj v program DORA vključenih 78 % vseh slovenskih žensk 
v ustreznem starostnem obdobju. Mamografija je slikanje dojk z rentgenskimi 
žarki in je najbolj zanesljiva in najbolj natančna metoda za ugotavljanje začetnih 
rakavih sprememb dojk. Mamografija lahko spremembo v dojki odkrije veliko 
prej kot katera koli preiskava. Mamografsko slikanje je za nekatere ženske 
neugodno ali boleče, vendar pa je preiskava kratkotrajna. 
Kaj pomeni presejanje (ang. screening)? Presejanje pomeni pregledovanje 
navidezno zdravih ljudi s preprosto preiskavo ali testom, da bi med njimi odkrili 
tiste, ki že imajo začetno obliko iskanega raka. Če je bolezen odkrita v zgodnji 
fazi, je verjetnost za uspešno zdravljenje velika, vsekakor pa mnogo večja kot 
pri tistih,  pri katerih bolezen odkrijejo v kasnejših fazah. 
Obširne raziskave so pokazale, da zgodnje odkrivanje raka na dojki do 30 
odstotkov zmanjša umrljivost za to boleznijo v presejalni populaciji, ob 
zagotavljanju vseh meril kakovosti, ki jih zahtevajo evropske smernice. 

V prihodnjih dveh letih bodo na presejalno mamografijo v SB 
Murska Sobota povabljene vse ženske med 50. in 69. letom, ki 
imajo stalno prebivališče v pomurskih občinah, tudi v občini 
Rogašovci. 
Občanke občine Rogašovci boste na dom  prejele pisno vabilo 
Onkološkega inštituta Ljubljana (OI), na katerem bosta določena 
datum in ura pregleda v murskosoboški bolnišnici - enoti DORE. V 
primeru, da vam termin ne ustreza, se lahko prenaročite 
na brezplačni telefonski številki 080 27 28, vsak dan od ponedeljka 
do petka med 9. in 12. uro, ali pišete na elektronski naslov 
dora@onko-i.si.  
Prav tako se lahko na pregled naročite same. Za presejalno 
mamografijo v programu DORA NE POTREBUJETE NAPOTNICE, 
PREGLED JE BREZPLAČEN.  
 
 
Splošna bolnišnica Murska Sobota 

 

           
 
 

Na podlagi 3. člena Odloka o priznanjih in nagradah Občine Rogašovci 
(Uradni list RS, štev. 93/2014) Komisija za priznanja in nagrade Občine 
Rogašovci objavlja 

RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ IN 
NAGRAD OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2017 

Priznanja  in nagrade so: 

 naziv častni občan / občanka  

 priznanje Občine Rogašovci 

 nagrada Občine Rogašovci 
 

NAZIV ČASTNI OBČAN / OBČANKA se podeli osebam, ki imajo posebne 
zasluge za napredek in razvoj družbe, znanosti, umetnosti in kulture ter za 
druge izjemne dosežke, s katerimi so pomembno in trajno prispevali k ugledu 
in razvoju občine doma in v tujini. 
PRIZNANJE OBČINE ROGAŠOVCI je najvišje občinsko priznanje, ki se 
podeli pravnim osebam, podjetjem, zavodom, društvom ter drugim 
organizacijam in skupnostim za izjemne uspehe na posameznih področjih 
družbenih dejavnosti in gospodarstva, ki prispevajo k nadaljnjemu razvoju in 
ugledu občine. 
NAGRADA OBČINE ROGAŠOVCI se podeli civilni osebi oziroma skupini 

oseb, društvom ter drugim organizacijam in skupnostim za enkratne izjemne 
dosežke na področju kulture oziroma umetnosti kot spodbudo za nadaljnje 
strokovno delo in aktivnosti na kulturno-umetniških področjih delovanja. 
Predlagatelj za podelitev priznanj in nagrad Občine Rogašovci so lahko fizične 
in pravne osebe. 
Predlog za podelitev priznanj mora vsebovati podatke o kandidatu / kandidatki 
za priznanje oziroma nagrado, utemeljitev predloga za podelitev priznanja ter 

podatke o predlagatelju. Člani komisije ne morejo biti predlagatelji ali biti 

predlagani kot prejemniki priznanj in nagrad. 
Pisni podatki se pošljejo na naslov OBČINA ROGAŠOVCI - OBČINSKA UPRAVA, 
Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci, z oznako "RAZPIS - OBČINSKA 

PRIZNANJA IN NAGRADE",  najkasneje do 5. 1. 2018.  
 

 



 
Športno, kulturno in turistično  društvo mladost Pertoča   

 
vabi na 

 

 19. BOŽIČNI POHOD,  
V SOBOTO, 23. 12. 2017, S PRIČETKOM  OB 9. URI  

IZPRED VAŠKO GASILSKEGA DOMA NA PERTOČI. 
________________________________________ 

 

Kulturno turistično društvo  Sončnica Pertoča  
 

vabi na 
 

 BOŽIČNI VEČER S PESTRIM KULTURNIM PROGRAMOM 
V SOBOTO, 23. 12. 2017, OB 18. URI 
 V  PROSTORE VGD NA PERTOČI.  

 
Po končanem programu bo sledila obdaritev otrok ter pogostitev 
obiskovalcev in nastopajočih. 
 
Vljudno vabljeni! 
________________________________________________________ 

 
Smučarski klub Prekmurje organizira 

 

 TEČAJ SMUČANJA IN DESKANJA NA SNEGU ZA 
OSNOVNOŠOLCE  

pomurskih občin, ki bo na Mariborskem Pohorju. 
 

Termini: 6. 1., 14. 1., 20. 1., 28.1 in 4. 2. 2018. 
Cena petdnevnega tečaja znaša 140 EUR in zajema 30 ur učenja in 5 
smučarskih kart. Celoten razpis z vsemi informacijami ter prijavnico 
najdete na spletni strani http://www.gajo.si/si/o-nas-kat/sk-prekmurje 
Dodatne informacije: stanko.holsedl@gmail.com. 

 
 

 
Turistično  društvo  Rogašovci 

 vabi na 

 BLAGOSLOVITEV  KONJ, 
KI BO NA ŠTEFANOVO,  26. 12. 2017,  

PO KONČANI  MAŠI  NA 
 PARKIRIŠČU POD CERKVIJO SVETEGA JURIJA 

 
in na 

 MEDNARODNI POHOD PRIJATELJSTVA, 
KI BO V TOREK, 26. 12. 2017, S PRIČETKOM OB 18. 

URI IZPRED VGD SOTINA. 

 

Zbor pohodnikov bo ob 17.30 uri v VGD Sotina. Nočni pohod z baklami 
bo potekal po poteh dveh držav, Slovenije in Avstrije. Za tople napitke 
in osvežitev med  pohodom  ter za toplo malico ob koncu pohoda bo 
poskrbljeno. Startnina je 7 EUR – pohod šteje v kategorijo Pohodi po 
Goričkem. Več informacij: 041 297 277 Dani. 
 
Vljudno vabljeni! 

http://www.gajo.si/si/o-nas-kat/sk-prekmurje
mailto:stanko.holsedl@gmail.com

