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7. TOČKA DNEVNEGA REDA: 

SKLEP O SPREJETJU POBUDE ZA UVEDBO BREZPLAČNEGA CEPLJENJA DEČKOV 

PROTI HPV 

 
OBČINSKI SVET  

OBČINE LJUTOMER 
 

 

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 

29. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 11/2009, 7/2011, 2/2013 in 

1/2016) je Občinski svet Občine Ljutomer na ____ redni seji, _____ sprejel  

 

 

 

 

S K L E P  št. ______ 

 

 

1. Občinski svet Občine Ljutomer daje pobudo, da Ministrstvo za zdravje v Letni program 

cepljenja in zaščite z zdravili, vključi tudi brezplačno cepljenje proti okužbam s HPV za 

dečke.  

2. Ta sklep se posreduje Ministrstvu za zdravje. 

 

 

 

 

 

Številka: 032/2019- 

Datum:     

 

 

                    

                mag. Olga KARBA,  

            ŽUPANJA  

 

 

 

 

 

 

 

Vročiti:  

 Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana 

 Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana 

 Upravno splošni oddelek, tu 
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O b r a z l o ž i t e v : 

 

Brezplačno cepljenje proti okužbam s HPV (humani papilomavirusi) je bilo v Sloveniji uvedeno v 

program cepljenja v šolskem letu 2009/10. Izvaja se kot cepljenje ob sistematskem pregledu pri 

deklicah, v starosti 11-12 let in je uvrščeno v Letni program cepljenja in zaščite z zdravili kot ukrep, 

ki je strokovno utemeljen in stroškovno učinkovit. Plača se iz sredstev obveznega zdravstvenega 

zavarovanja. Za ostale ženske in moške je cepljenje samoplačniško. Tudi cepljenje dečkov proti 

HPV je zaenkrat samoplačniško, na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) pa pripravljajo 

predlog širitve programa s cepljenjem dečkov proti HPV, ki bo šele predložen v obravnavo 

Zdravstvenemu svetu. 

 

Vse dosedanje raziskave kažejo na to, da se zaščita proti virusu neprimerno izboljša, če sta 

enakopravno cepljenja oba spola. Moški so namreč tudi prenašalci okužbe s HPV, zato bi cepljenje 

lahko posredno vplivalo tudi na zmanjšanje pojavljanja raka materničnega vratu pri ženskah.  

 

Glede na vse navedbe, je smiselno čim prej pristopiti tudi k brezplačnemu cepljenju za dečke, kar bi 

pripomoglo k hitrejši izkoreninjenosti te vrste raka. Ker imata v skladu z ustavo oba spola enake 

pravice, v kar je vključena tudi pravica do zdravstvenega varstva iz javnih sredstev, se daje pobuda 

Ministrstvu za zdravje, da nemudoma ukrepa in pristopi tudi k uvedbi brezplačnega cepljenja proti 

okužbam s HPV za dečke. 

 

Sklep se posreduje Ministrstvu za zdravje in Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje. 

 

Občinskemu svetu Občine Ljutomer se predlaga, da o sklepu razpravlja in ga sprejme. 

 

         

         mag. Olga KARBA,  

            ŽUPANJA  

 

 

 


