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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni 
svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne_________________sprejel naslednji 
 
 
 
 
 

S K L E P 

 
 
 

1. 
 
 

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica se je seznanil s Poročilom o delovanju Programa 
Svit za obdobje od 1.1.2012 do 31.12.2012, katerega nosilec in izvajalec je Inštitut za 
varovanje zdravja Republike Slovenije. 
 

 
2. 
 
 

Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
Številka: 160-5/2013 
Nova Gorica,    
 
                                                                                                      
  Matej Arčon  

ŽUPAN  
   



 

Številka:  160-5/2013-3 
Nova Gorica, 10. Maja 2013 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije je na Mestno občino Nova  Gorica 
posredoval Poročilo o delovanju Programa Svit za obdobje od 1.1.2012 do 31.12.2012, z 
namenom, da se Mestna občina seznani z odzivnostjo v program Svit, ter da se s temi 
podatki seznani tudi občinske svetnike in svetnice.  
 
Program Svit je državni program za presejanje in zgodnje odkrivanje predrakavih 
sprememb in raka na debelem črevesu in danki. Nosilec in izvajalec programa je Inštitut 
za varovanje zdravja Republike Slovenije. Na nivoju zdravstvene regije Nova Gorica vse 
dejavnosti v zvezi s programov koordinira Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica.  
V podporo izvajanju Programa Svit se poleg zdravstvenih delavcev vključujejo tudi 
nevladne organizacije, lokalne skupnosti, mediji, različne ustanove in združenja.  
 
V Sloveniji je rak na debelem črevesju in danki resen javnozdravstveni problem, saj za to 
obliko raka vsako leto na novo zboli okrog 1500 ljudi. Približno polovica jih zaradi bolezni 
umre – predvsem zato, ker je bolezen prepozno odkrita. Gre za zelo potuhnjeno obliko 
raka, ki se v telesu razvija prikrito in počasi. Ob pravočasnem odkritju predrakavih 
sprememb – polipov je to obliko raka mogoče preprečiti in v začetni fazi razvoja bolezni 
uspešno ozdraviti. Prav temu je namenjen Program Svit.  
 
V Program Svit so po pošti povabljeni moški in ženske v starosti od 50 do 69 let, ki imajo 
urejeno osnovno zdravstveno zavarovanje. Kljub temu, da je za udeležence program 
popolnoma brezplačen, mnogi vabilo zavržejo in ne sodelujejo v presejanju ter tako ne 
izkoristijo priložnosti, da bi preverili in ohranili svoje zdravje.  
 
Kot je razvidno iz analize odzivnosti po zdravstvenih regijah, je bila v zdravstveni regiji 
Nova Gorica odzivnost med najvišjimi (65,68 %) v primerjavi z ostalimi zdravstvenimi 
regijami v Sloveniji, odzivnost vabljenih iz Mestne občine Nova Gorica pa je bila 64,30 %.  
 

Mestna občina Nova Gorica podpira Program Svit in si prizadeva, da bi se odzivnost 
ciljne populacije povečala.  
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava predloženo 
gradivo s prilogami ter sprejme predlagani sklep.                                                                        
                                                                               
Pripravili: 
 
Marinka Saksida                                                                                         Matej Arčon 
Načelnica oddelka za družbene dejavnosti                                                    ŽUPAN 
                                                                                                     
Tamara Simčič 
Svetovalka za družbene dejavnosti 
                                                   
PRILOGE:  
- Poročilo o delovanju za leto 2012 
 
 
Vir: Inštitut za varovanje zdravja RS, Center za krepitev zdravja in obvladovanja kroničnih 
bolezni, Oddelek Svit.  


