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Na podlagi 7. točke 7. člena in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne 
objave, št. 6/02 s spremembami) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 
______________ sprejel naslednji 
 
 
 
 

S K L E P 
 
 
 

1.  
 

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je seznanjen in podpira projekt priprave 
strategije za zmanjševanje neenakosti v zdravju s krepitvijo zdravja v goriški statistični 
regiji, ki jo je pripravil Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica. 
 
 

2. 
 
Ta sklep začne veljati takoj. 

 
 
 
Številka: 160-3/2011-2 
Nova Gorica, 
         Matej Arčon 
              ŽUPAN 

 



 
Nova Gorica, 21. marca 2011 
 

O b r a z l o ž i t e v 
Območni Zavodi za zdravstveno varstvo na podlagi dogovora z Ministrstvom za zdravje   
pripravljajo regijske strategije za zmanjševanje neenakosti v zdravju za posamezno regijo 
v Sloveniji. V okviru Zavoda za zdravstveno varstvo Nova Gorica je bil tako ustanovljen 
Regijski odbor za javno zdravje (ROJZ), ki koordinira in sodeluje pri pripravi strategije. 
ROJZ sestavljajo predstavniki z različnih področij (zdravstvo, socialno varstvo, lokalne 
skupnosti), saj je bilo v pripravo dokumenta potrebno vključiti vse ključne 
institucije/organizacije v naši regiji, ki delujejo na področju javnega zdravja. 
 
Neenakosti v zdravju, ki so pogojene z razlikami v družbenem položaju, postajajo vse 
večji problem sodobne družbe. Povezava med socialno-ekonomskimi dejavniki in 
zdravjem je v današnjem času zelo očitna in tudi dokazana. Socialno-ekonomske 
neenakosti in neenakosti v zdravju predstavljajo največji izziv zdravstvenih politik po 
vsem svetu. 
V predloženi strategiji so izpostavljeni glavni nameni in cilji politike krepitve zdravja v naši 
regiji ter ostali dejavniki, ki prispevajo k zmanjševanju neenakosti v zdravju, poleg tega pa 
tudi ukrepi za doseganje teh ciljev in opredelitev kazalcev za spremljanje napredka.  
Politika krepitve zdravja v regiji pomeni dopolnitev obstoječih zdravstvenih politik, ki so 
osredotočene le na izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev. Krepitev zdravja 
namreč vsebuje kombinacijo intervencij, ki so posebej usmerjene na socialno-ekonomsko 
šibkejše skupine in izpeljujejo strukturne in organizacijske spremembe za ustvarjanje 
zdravju spodbudnega okolja. Tako se pripadniki šibkejših skupin usposobijo, da sami 
prevzamejo nadzor nad svojim zdravjem. 
Splošni cilj tega strateškega načrta je izboljšati zdravstveno stanje v regiji in tako 
zmanjšati medregijske in regijske razlike v zdravju med posameznimi skupinami 
prebivalcev in lokalnimi skupnostmi v regiji. S programi za krepitev zdravja, ki so 
usmerjeni predvsem na ranljive skupine prebivalstva, se lahko dvigne raven 
zdravstvenega stanja v regiji na raven uspešnejših regij. 
Z določitvijo prednostnih nalog, ciljev in ukrepov, ki jih morajo uvesti oblikovalci politik, 
zdravstveni delavci in drugi, ki delujejo na področju javnega zdravja v regiji ter si 
prizadevajo za zmanjšanje neenakosti v zdravju, je strateški načrt izhodišče in usmeritev 
za zmanjševanje neenakosti v zdravju v regiji.  
 
Strategija predstavlja okvir in smernice za ključne deležnike v regiji glede prednostnih 
nalog, ki bi jih bilo potrebno opraviti, če se želi zmanjšati neenakosti v zdravju. 
Strategija je bila širši javnosti predstavljena na konferenci dne 15.3.2011 v Dobrovem v 
Goriških Brdih, posebej pa je bila predstavljena tudi županom oz. občinskim svetom v 
Severno Primorski regiji. Na podlagi strategije bo ROJZ pripravil akcijski načrt za 
uresničevanje strategije, ki bo predstavljen občinam oz. županom na Svetu regije 
Severne Primorske (Goriške statistične regije). 
 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica seznanjamo s projektom priprave strategije za 
zmanjševanje neenakosti v zdravju s krepitvijo zdravja v goriški statistični regiji. 
 
         Matej Arčon  
              ŽUPAN 
Pripravila: 
Vladimir Peruničič, V.D. načelnika 
Marinka Saksida, svetovalka za zdravstvo in socialno varstvo 

 


