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Na podlagi prve alineje 8. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
(Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 71/08 - skl. 
US, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 63/13 - 
ZIUPTDSV, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - 
ZIUPTDSV-A, 95/14 - ZUJF-C, 47/15 - ZZSDT, 90/15 - ZIJZ-1, 90/15 - ZIUPTD, 61/17 - 
ZUPŠ, 64/17 - ZZDej-K, 75/17 - ZIUPTD-A) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica 
(Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji 
dne ________________________ sprejel naslednji 
 

 
 
  S K L E P  

 
 

1. 
 
Zdravstvenemu domu Osnovno varstvo Nova Gorica se, za izvedbo programa za krepitev 
zdravja prebivalstva na območju Mestne občine Nova Gorica, na proračunski postavki 
17/10.163 – Sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti, zagotovi 3.500,00 EUR.  

 
 

2.  
 

Sredstva iz prejšnje točke se namenijo za izvedbo promocijske akcije cepljenja proti 
klopnemu meningoencefalitisu (KME), v okviru katere se občanom Mestne občine Nova 
Gorica za določeno časovno obdobje omogoči cepljenje proti KME po subvencionirani 
ceni, in sicer v višini 50 % cene prve in druge doze cepiva. 

 
 

3. 
 
Ta sklep začne veljati takoj.  
 
 
 
Številka:  160-2/2018 
Nova Gorica,                           
                                                       
  dr. Klemen Miklavič   

ŽUPAN  
   



 

Številka: 160-2/2018-27 
Nova Gorica, 29. 4. 2019 

 O B R A Z L O Ž I T E V 

 
V skladu s prvo alinejo  8. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 
91/07, 71/08 - skl. US, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 
21/13 - ZUTD-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 
- ZMEPIZ-1, 95/14 - ZIUPTDSV-A, 95/14 - ZUJF-C, 47/15 - ZZSDT, 90/15 - ZIJZ-1, 90/15 - 
ZIUPTD, 61/17 - ZUPŠ, 64/17 - ZZDej-K, 75/17 - ZIUPTD-A ) občina uresničuje naloge na 
področju zdravstvenega varstva tudi tako, da oblikuje in uresničuje programe za krepitev 
zdravja prebivalstva na svojem območju ter zagotavlja proračunska sredstva za te 
programe. 
 
Dne 21. 3. 2019 je bila podana svetniška pobuda za zagotovitev sredstev za cepljenje proti 
KME. Mestna občina Nova Gorica naj bi v sodelovanju z Zdravstvenim domom Osnovno 
varstvo Nova Gorica občanom Mestne občine Nova Gorica omogočila subvencionirano 
cepljenje proti KME. S sprejemom predlaganega sklepa bi Mestna občina Nova Gorica 
namenila sredstva v višini 3.500,00 EUR za izvedbo promocijskega cepljenja proti KME in 
zagotovila subvencijo cene cepiva v višini 50 % cene prve in druge doze cepiva. 
 
V Odloku o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 so na postavki 17/10.163 – 
Sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti, zagotovljena sredstva v višini 22.100 
EUR, in sicer za sofinanciranje Ambulante Čepovan v višini 6.127 EUR ter sofinanciranje 
Centra za zdravljenje odvisnosti v višini 9.576,32 EUR. Na postavki je tako še  6.396,68 
EUR prostih pravic porabe, ki se jih lahko nameni za druge programe na področju 
zdravstvenega varstva.  
 
Drugi programi na področju zdravstvenega varstva pokrivajo tista področja, ki niso 
ustrezno sistemsko urejena in niso pokrita z zdravstvenimi storitvami, ki se financirajo iz 
sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Ker cepljenje proti  KME  
ni financirano iz sredstev ZZZS, gre pa za program, ki predstavlja krepitev zdravja 
prebivalstva skladno z 8. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju, se sredstva za izvedbo promocijske akcije cepljenja proti KME zagotovi v 
okviru prostih pravic porabe na postavki 17/10.163 – Sofinanciranje posameznih 
zdravstvenih dejavnosti.   
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da predloženi sklep 
obravnava in sprejme.  
 
 
Pripravili: 
mag. Marinka Saksida, vodja oddelka                                                    dr. Klemen Miklavič 

                              ŽUPAN                                                                                                      
 
 
 
Tamara Simčič, višja svetovalka za družbene dejavnosti  
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