
SVITOVI DNEVI 2014 

Pod Ratitovcem smo Program Svit 
vzeli za svojega 
mag. Anton Luznar 

Župan občine Železniki 



164,8 km² 

OBČINA ŽELEZNIKI 

6 krajevnih skupnosti : Davča, Dolenja vas, Dražgoše-
Rudno, Selca, Sorica, Železniki 

število prebivalcev na dan 1.1.2014 : 6.760 
od tega je 3.459 moških in 3.301 žensk 



ODZIVNOST V PROGRAM SVIT V OBČINI 
ŽELEZNIKI 

spol 2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
1.poll. 

Moški 
 
 
 

67,26% 64,62% 
 

75,90% 
 

63,14% 
 

77,67% 
 

Ženske 
 
 

72,00% 71,86% 
 

83,54% 
 

80,18% 
 

79,43% 
 

skupaj 69,56% 68,20% 79,63% 71,51% 
 

78,48% 
 



ODZIVNOST V PROGRAM SVIT V OBČINI 
ŽELEZNIKI (POVPREČJE) 
v obdobju 2010 - 2014 

73,5 % 

69,7 % 77,4% 



Odzivnost v Svit po zdravstvenih regijah,  
primerjava po letih  

REGIJA 2010 2011 2012 

Celje 55,58% 57,38% 61,15% 

Koper 54,31% 53,86% 58,23% 

Kranj 60,77% 60,31% 65,71% 

Ljubljana 59,51% 60,14% 64,53% 

Maribor 52,03% 56,98% 59,32% 

Murska Sobota 50,69% 54,56% 58,03% 

Nova Gorica 61,56% 59,05% 65,68% 

Novo mesto 60,51% 60,02% 63,46% 

Ravne na 

Koroškem 
57,72% 59,09% 62,73% 

Slovenija 56,99% 58,30% 62,32% 

OBČINA ŽELEZNIKI 69,56% 68,20% 79,63% 



ZAKAJ TAKO DOBRA ODZIVNOST? 

• razmeroma velika oddaljenost od diagnostičnih 
centrov – slabe povezave; 

• Program Svit je brezplačno testiranje, ki zagotavlja 
intimnost, kar je nedvomno velika prednost; 

• najpomembnejša pa so izobraževanja, ki se odvijajo 
na temo zdravja v našem okolju in povečujejo 
osveščenost naših občanov  

• živimo v lepem okolju, geografsko razmeroma 
izoliranem, kar pa nas na nek način še bolj povezuje, 
kar se je izkazalo tudi ob različnih preizkušnjam 



NAJPOMEMBNEJŠA SO IZOBRAŽEVANJA 

Aktivnosti na tem področju so se začela že pred 25. leti. Takrat so 
društva podeželjskih žena pričela z organiziranimi preventivnimi 
pregledi. Društva so vnaprej rezervirala določene termine pri 
specialistih, ki so bili namenjeni izključno članicam društev. 
Specialisti so prišli v njihovo lokalno okolje, zaradi tega je bila 
tudi udeležba vedno velika. Prva leta so bili izvedeni preventivni 
ginekološki pregledi. Kasneje so poleg teh organizirale tudi 
preventivne preglede dojk. Istočasno so se odvijala tudi številna 
zdravstvena predavanja. Pomen preventivnih pregledov so žene 
vključevale tudi v svoje domove na svoje družinske člane, saj so 
organizirale tudi zdravstvena predavanja na temo moških bolezni 
(bolezni prostate). Z vsem tem se je povečevala osveščenost, kar 
je vplivalo tudi na dobro odzivnost na Program Svit. 



Foto: Dušan Škodič 

LEPO OKOLJE, RAZMEROMA IZOLIRANO 



LEPO OKOLJE, RAZMEROMA IZOLIRANO 

Dr. Maruška Vidovič, biološka antropologinja, je zapisala: 
 

„Zaradi različnih etno-zgodovinskih procesov in 
„pregrad“ (geografskih, jezikovnih itd.), ki so jim bile 
izpostavljene različne skupine prebivalstva več generacij, 
lahko tudi več stoletij, in so s tem preprečile „kulturni 
stik“ in tudi „tok genov“ med različnimi populacijskimi 
skupinami, še danes najdemo skupnosti z jasno 
izraženimi biološkimi in socio-kulturnimi posledicami. 
Zaprte hribovske doline so t.i. „kopni otoki“. Ena takih je 
Selška dolina, ki jo z vseh strani obdajajo visoki hribi, ki 
predstavljajo naravno mejo.“ 



LASTNINJENJE DOMELA 

• 1991 izstop iz Iskre, 
• 1992 preimenovanje v Domel, 
• 1996 zaključeno lastninjenje, 
• 1997 prevzem večinskega deleža zaposlenih, ustanovitev 

družbe Domel Holding 
• 2010 skupino Domel 100% obvladuje Domel Holding 



POPLAVE V LETU 2007 

Iz parkirišča 
Domela odneslo 
162 avtov 

7,6 mio € 
škode na 
občinski 
infrastrukturi 







OBNOVA CESTE V DAVČO 

celoten projekt 
vreden 23 mio €  

- 6,5 km ceste 
- 4,5 km opornih     
in podpornih zidov 
- 4 km vodnih 
ureditev 
- rekonstrukcija 9 
mostov 



OBNOVA PLAVALNEGA BAZENA 



OBNOVA DVEH TRGOV 



SPOMINSKA SLOVESNOST DRAŽGOŠE 



SORICA – NAJLEPŠA SLOVENSKA VAS 



PETER PREVC - SMUČARSKI SKAKALEC 

Cene, Peter, Domen  
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