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Seznam partnerjev 
 

Zdravstveni dom Gornja Radgona 

Občina Gornja Radgona 

Občina Radenci 

Občina Apače 

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici 

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, urad za delo Gornja Radona 

Center za socialno delo Gornja Radgona 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Izpostava Gornja Radgona 

RK Slovenije, Območno združenje Gornja Radgona 

Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Murska Sobota 
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Vizija Lokalne skupine za krepitev zdravja   Gornja Radgona 

 

 

 

Zavedamo se vloge posameznika, ki je z vidika zdravega življenjskega sloga ena 
najpomembnejših. Čeprav je odgovornost na posamezniku, pa mu mora njegovo lokalno 
okolje kjer dela, biva , se izobražuje in ustvarja zdrave izbire tudi omogočati. S skupnim 
povezovanjem deležnikov v skrbi za izboljšanje in krepitev zdravja smo lahko uspešnejši, kot 
če vsak deluje zase. Pri tem pa moramo upoštevati kje lahko posamezen deležnik prispeva 
največ, se zavedati nekaterih omejitev in se medsebojno spoštovati. S skupnimi močmi lahko 
dosežemo zares pomembne premike.  

  

S povezovanjem in sodelovanje doseči izboljšanje 
zdravstvenega stanja v našem lokalnem okolju.
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Ocena potreb na podlagi posnetka zdravstvenega stanja 

 Na območju zdravstvenega doma Gornja Radgona ležijo 4 občine (Gornja Radgona, 

Radenci, Sveti Jurij ob Ščavnici in Apače). Število prebivalcev se je v zadnjih 10 letih nekoliko 

zmanjšalo na 19.978 prebivalcev (2017). Delež prebivalcev do vključno 19 leta starosti se je iz 

24,2 % v letu 1999 zmanjšal na 17,8 % v letu 2017. Delež prebivalstva v delovno aktivni dobi 

(med 20 in 64 let) se ni bistveno spremenil, se je pa močno povečal delež starejših od 65 let. 

Ta je leta 1999 znašal  12,9% v letu 2017 pa 20,4 %. Glede na regionalne podatke vidimo, da 

je delež mlajšega prebivalstva najvišji v občini Sveti Jurij ob Ščavnici, delež starejšega 

prebivalstva pa v občini Radenci (Tabela 1). Demografske spremembe zaradi specifičnosti 

bolezenskih stanj pomembno vplivajo na obremenjenost kapacitet zdravstvenega doma in 

posledično dostopnost storitev in hkrati pa določajo spremembe pri samih potrebah 

populacije. 

Tabela 1. Delež prebivalcev v posameznih starostnih skupinah po posameznih občinah Zdravstvenega 

doma Gornja Radgona in primerjalno s celotno regijo in državo za leto 2017. (povzeto po Analizi stanja) 

 Starost Apače G. Radgona Radenci Sv. Jurij ob Š. UE G. Radgona Pomurje Slovenija 

0-19  18,2 17,5 16,8 20,1 17,8 17,5 19,5 

20-64 63,9 62,1 59,8 61,9 61,8 61,6 61,4 

>=65  17,9 20,4 23,3 18 20,4 20,9 19,1 

>=85 1,7 2 3 2,4 2,3 2,4 2,3 

Zdravstveno stanje prebivalstva 

 Standardizirana stopnja splošne umrljivosti je v Pomurski regiji višja pri obeh spolih v 

primerjavi s slovenskim povprečjem. V zadnjih letih je sicer opaziti zmanjševanje razlik (slika 

1). Glede na podatke po posameznih vzrokih so v letu 2017 med moškimi najpomembnejši 

vzrok umrljivosti predstavljale neoplazme. Kljub izrednemu napredku na področju kronični 

nenalezljivih bolezni v Pomurju, pa je še vedno opaziti razkorak glede na povprečje v Sloveniji. 

Bolezni srca in ožilja so v Pomurski regiji še vedno najpomembnejši vzrok smrti pri obeh spolih 

(slika 2)  
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Slika 1. Standardizirane stopnje splošne umrljivosti, Slovenija in Pomurje, 2003-2017 

 Bolezni srca in ožilja so pomembne vzrok umrljivosti tudi na območju UE Gornja 

Radgona. Umrljivost je tako na tem območju nad slovenskim povprečjem vendar nižja v 

primerjavi s celotno regijo, glede na trende pa postopno upada (Tabela 2). 

Tabela 2: Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let), prikazano po posameznih občinah in 

primerjalno z regijo in državo, starostno standardizirana stopnja na 1000 prebivalcev (Vir: NIJZ, ZVO) 

 
2011-2013 2011-2015 2012-2016 2013-2017 

Gornja Radgona 98 104 96 102 

Radenci 85 99 111 98 

Sveti Jurij ob Ščavnici 70 108 100 75 

Apače 82 111 139 135 

UE Gornja Radgona 88 104 106 103 

Pomurje 121 122 114 109 

Slovenija 89 87 83 80 

 Ena izmed najpogostejših bolezni v razvitem svetu je poleg bolezni srca in ožilja tudi 

rak. Po podatki slovenskega Registra raka , ki jih prikazujemo na sliki 2 ugotovimo, da incidenca 

narašča tako v Sloveniji kakor tudi na območju UE Gornja Radgona. 
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Slika 2. Prikaz gibanja starostno standardizirane incidenčne stopnje raka (brez kožnega) v pomurski 

regiji in Sloveniji med letoma 1985-2015. (Vir: SLORA) 

 Glede na podatke o pogostosti posameznih rakov na področju upravne enote Gornje 

Radgone med moškimi izstopa rak prostate, med pogostejšimi pa sta tudi rak pljuč in rak 

debelega črevesa in danke. Pri ženskah je po pogostosti v ospredju rak dojke in rak debelega 

črevesa (slika 3). 

 
Slika 3. Prikaz  grobih incidenčnih stopenj rakov med moškimi (levo) in ženskami (desno) na območju 

UE Gornja Radgona v obdobju 2006-2015 (brez nemelanomskega). (Vir:SLORA) 

 Rak debelega črevesa in danke spada med pogostejše pri obeh spolih, pri ženskah je 

med pogostejšimi tudi rak dojke. Za oba raka obstajajo presejalni programi  

Odzivnost v presejalne programe 

 V Sloveniji trenutno potekajo trije presejalni programi, to so program zgodnjega 

odkrivanja raka materničnega vratu (Zora), program zgodnjega odkrivanja raka dojke (Dora) 

in program zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka debelega črevesa in danke 

(Svit). Vsi trije program so na voljo v pomurski regiji. Ključen kazalnik v zvezi s presejalnimi 

programi je odzivnost ciljne populacije. Občine na področju UE Gornja Radgona spadajo med 

bolj odzivne glede na ostale občine v regiji, vendar jih večina še vedno zaostaja za državnim 

povprečjem (Tabela 3). 
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Tabela 3: Odzivnost v program Svit v letu 2018 po spolu (Vir-NIJZ): 

Občina Odzivnost Odzivnost- moški Odzivnost- ženske 

Apače 56,00% 45,72% 65,03% 

Gornja Radgona 63,15% 57,10% 68,62% 

Radenci 65,55% 57,96% 72,41% 

Sveti Jurij ob Ščavnici 66,00% 57,96% 68,64% 

Pomurje 62,6% 57,44% 67,44% 

Slovenija 64,63% 59,38% 69,60% 

Zdravje otrok in mladostnikov 

 Zdrav življenjski slog je eden izmed ključnih dejavnikov ohranjanja in krepitve zdravja. 

Pomembno je, da z javnozdravstvenimi ukrepi opolnomočimo in izobrazimo že naše najmlajše. 

Z osvojitvijo zdravih življenjskih navad  v otroštvu lažje ohranjamo svoje zdravje tudi v pozno 

starost. Nezdrav način prehranjevanja vodi v prekomerno telesno težo, ki je pomemben 

dejavnik tveganja za številne bolezni. Če prihaja do prekomerne telesne teže že pri otrocih je 

stanje še bolj zaskrbljujoče. Poleg načina prehranjevanja je zelo pomembna tudi zadostna 

telesna dejavnost. Za otroke in mladostnike lahko podatek o telesni prehranjenosti in gibalnih 

sposobnostih prikazujemo v tabelah 4. in 5. Otroci na območju UE Gornja Radgona imajo 

nekoliko boljše telesno zmogljivost, delež prekomerno hranjenih pa je nižji od regijskega 

povprečja.  

Tabela 4. Telesni fitnes otrok in mladostnikov (6-14 let), občine, regija in država. (Vir: ZVO, Slofit) 

Občina 2014 2015 2016 2017 

Apače 46,32 45,82 46,09 37,6 

Gornja Radgona 48,55 48,68 48,60 48,5 

Radenci 50,17 50,90 50,52 49,7 

Sveti Jurij ob Ščavnici 51,15 51,12 48,84 54,4 

UE Gornja Radgona 49,00 49,20 48,38 48,2 

Pomurje 48,20 48,00 48,30 45,6 

Slovenija 49,96 49,96 50,10 50,2 

Tabela 5. Prekomerna hranjenost otrok in mladostnikov (6-14 let), občine, regija in država. (Vir: ZVO, 

Slofit)) 

Občina 2014 2015 2016 2017 

Apače 30,26 31,2 30,8 30,1 

Gornja Radgona 26,96 24,9 28,3 26,5 

Radenci 21,59 21,1 23,3 20,9 

Sveti Jurij ob Ščavnici 29,65 28,5 28,7 28,9 

UE Gornja Radgona 26,50 25,4 27,4 26 

Pomurje 29,90 29,2 30,6 29,2 

Slovenija 24,64 23,9 24,8 24,3 
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Strateški cilji 

Cilj 1. Skrb za zdravje zaposlenih znotraj vključenih organizacij 

 Ukrep 1.1 izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih o tematiki zdravja 

 Ukrep 1.2. Priprava ukrepov  za krepitev  in izboljšanje zdravja med zaposlenimi  

Cilj 2.  Umestitev tematike zdravja v vsakdanje delo in aktivno sodelovanje v LSKZ 

 Ukrep 2.1. Povezovanje z deležniki na področju zdravja z ostalimi člani skupine  

 Ukrep 2.2  Aktivno sodelovanje pri delovanje LSKZ 

 Ukrep 2.3. Vzpostavitev kotička za zdravje v ustanovi namenjen občanom oziroma strankam. 

 Ukrep 2.4. Podpora preventivnim programom 
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AKCIJSKI NAČRT 
 

Cilj 1. Skrb za zdravje zaposlenih znotraj vključenih organizacij 

Ukrepi Aktivnosti Pričakovani izdelki 
Odgovorna/e 

oseba/e 
Potrebni viri Rok za izvedbo 

Krepitev in ozaveščanje 

zaposlenih o tematiki zdravja 

Izvedba dneva zdravja v 

ustanovi članici LSKZ 

Poročilo o izvajanju 

intervencij 

Vodja CKZ, član LSKZ 

iz posamezne 

ustanove celoten 

tim Programa za 

krepitev zdravja 

Redni, planirani viri 31.12.2020 

Izvedba predavanja s 

tematiko vezano na 

zdravje 

Poročilo o izvajanju 

intervencij 

Vodja CKZ, celoten 

tim Programa za 

krepitev zdravja 

Redni, planirani viri 31.12.2020 

Priprava ukrepov  za krepitev  

in izboljšanje zdravja med 

zaposlenimi  

Priprava načrta za 

krepitev zdravja 

zaposlenih 

Poročilo o izvajanju 

intervencij 

Vodja CKZ, 

Koordinator 

programa za 

krepitev zdravja, 

Predstavnik 

zaposlenih 

Redni, planirani viri 31.12.2020 
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Sprejetje ukrepov za 

zmanjševanje sedečega 

dela zaposlenih (npr. 

premik košev na hodnike) 

Poročilo o izvajanju 

intervencij 

Vodja CKZ, celoten 

tim Programa za 

krepitev zdravja, 

Predstavnik 

zaposlenih 

Redni, planirani viri 31.12.2020 

 

Cilj 2.  Umestitev tematike zdravja v vsakdanje delo in aktivno sodelovanje v LSKZ 

Ukrepi Aktivnosti Pričakovani izdelki 
Odgovorna/e 

oseba/e 
Potrebni viri Rok za izvedbo 

Povezovanje z deležniki na 

področju zdravja z ostalimi 

člani skupine 

Sodelovanje na stojnicah 

in javnih prireditvah 

Poročilo o izvajanju 

intervencij, slikovno 

dokumentiranje 

Vodja CKZ, Člani 

LSKZ 
Redni, planirani viri 31.12.2020 

Ob posebne dnevu (dan 

občine, ustanove, dan 

odprtih vrat) omogočiti 

predstavljanje tudi 

ostalim deležnikom 

Poročilo o izvajanju 

intervencij, slikovno 

dokumentiranje 

Vodja CKZ in 

celoten tim 

Programa za 

krepitev zdravja 

Redni, planirani viri 31.12.2020 

Aktivno sodelovanje pri 

delovanje LSKZ 

Medsebojno 

izmenjevanje pri 

organizaciji srečanj LSKZ 

Poročilo o izvajanju 

intervencij 

Vodja CKZ, Člani 

LSKZ 
Redni, planirani viri 31.12.2020 
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Vzpostavitev kotička za zdravje 

v ustanovi namenjen občanom 

oziroma strankam 

Zagotovitev prostora z 

obvestili in gradivi glede 

zdravja in preventivnih 

programov 

Obvestilo, gradiva 

Programov za krepitev 

zdravja 

Vodja CKZ, 

Koordinator 

programa za 

krepitev zdravja, 

Člani LSKZ 

Redni, planirani viri 31.12.2020 
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Podpora preventivnim 

programom 

Zagotavljanje informacij 

o krajih izvajanja 

delavnic, zdravega 

življenjskega sloga v 

skupnosti (CKZ). 

Obvestila, glasila po 

posameznih občinah 
Vodja CKZ  Redni, planirani viri 31.12.2020 

Promocija programa Svit 

(mesec boja proti RDČD) 
Zloženke, plakati 

Vodja CKZ in 

celoten tim 

Programa za 

krepitev zdravja 

Redni, planirani viri 31.12.2020 

 


