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PODARIMO OTROKOM ZDRAVJE

Evropski teden boja proti raku materničnega vratu (od 19.
do 23. januarja) je potekal letos že četrtič zapovrstjo. Namen
le-tega je seznaniti ljudi o nevarnostih in posledicah okužbe
z virusom HPV kot povzročiteljem raka materničnega vratu.
Prav v tem pomembnem tednu je tudi v občini Renče-Vogrsko
potekalo predavanje z naslovom »Pomen cepljenja proti raku
materničnega vratu in drugim okužbam s HPV«. Predavanje
je organizirala Občina Renče-Vogrsko v sklopu akcije »Podarimo otrokom zdravje« in v sodelovanju z Zavodom za
zdravstveno varstvo Nova Gorica in OŠ Lucijana Bratkoviča
Bratuša Renče. Predavala je prof. dr. Marjetka Uršič Vrščaj,
dr. med., specialistka ginekologije z Onkološkega inštituta v
Ljubljani. Predavateljica je strokovno, a še vedno laiku razumljivo, predstavila obširno problematiko okužbe s HPV in nadaljnjim razvojem bolezni ter pomen cepljenja proti tej vse bolj
razširjeni bolezni. O pomembnosti in aktualnosti tematike pa
priča tudi dejstvo, da ste se vabilu na predavanje odzvali v
velikem številu.
Po predavanju smo imeli možnost tudi postaviti vprašanja o
vsem, kar nas je zanimalo v zvezi s to tematiko. Če pa se
vam poraja še kakšno vprašanje, pošljite elektronsko pošto
na naslov: natasa.gorkic@rence-vogrsko.si, vaše vprašanje
in odgovor prof. Vrščajeve pa bomo objavili na spletni strani
občine www.rence-vogrsko.si, pod rubriko akcije »Podarimo
otrokom zdravje«.

DOBRO JE VEDETI …
Kaj je HPV?
Humani virusi papiloma (HPV) so virusi, s katerimi se pogosto okužijo
ženske in moški, tako v Sloveniji, kot tudi drugje po svetu. Okužba
s HPV lahko povzroča predrakave spremembe materničnega vratu
hujše stopnje (CIN 2, CIN 3) in raka materničnega vratu, genitalne
bradavice (kondilome) in papilome grla. Obstaja več kot 100 različnih
genotipov HPV. Okužba s HPV je spolno prenosljiva, kar pomeni, da
se širi pri različnih oblikah spolnih odnosov. HPV so glavni vzrok za
nastanek raka materničnega vratu, povezani pa so tudi z nastankom
drugih rakov, tako pri moških, kot pri ženskah.

Še vedno pa so vam na voljo za svetovanje:
Jadranka Grakalić – Ljubetić, dr. med., spec. šolske medicine
vam je za svetovanje na voljo ob ponedeljkih, sredah in četrtkih od
7.30 do 14.00 ure, ob torkih od 13.00 do 20.00 ure in ob petkih od
7.30 d0 13.30 ure na telefonski številki (05) 33 83 464.
Prim. Lilijana Besednjak Kocijančič, dr. med., spec. pediater
vam je na voljo ob torkih in četrtkih med 13.00 in 14.00 uro na telefonski številki (05) 33 83 467.
Mag. Lara Beseničar - Pregelj, dr. med., spec. ginekolog vam
bo na vprašanja odgovarjala vsak dan med 13.00 in 14.00 uro na telefonski številki (05) 33 83 233.
Za dodatne informacije se lahko obrnete tudi na društvo KALA,
društvo za boj proti okužbam s HPV in raku materničnega vratu. Več o društvu si lahko preberete na spletni strani www.kala
.si. Društvo ima tudi brezplačen telefon 080 1816, kamor jih
lahko pokličete vsak torek od 14.00 do 16.00 ure.
Občina Renče-Vogrsko vas bo o akciji Podarimo otrokom
zdravje obveščala v Občinskem listu, na svoji spletni strani
www.rence-vogrsko.si in preko sredstev javnega obveščanja.
Za dodatne informacije pa se lahko zglasite tudi na sedežu
Občine Renče-Vogrsko ali nas pokličete na telefonsko številko
(05) 338 45 00.							
								
Nataša Gorkič

Kako pogoste so okužbe s HPV?
Okužba s HPV je ena izmed najpogostejših spolno prenosljivih okužb.
Vsaj 50% ljudi, ki so spolno aktivni, se bo v življenju okužilo s HPV.
Okužba s HPV je najpogostejša pri adolescentih in mlajših odraslih,
starih od 15 do 25 let.
Kakšni so znaki okužbe s HPV?
Ljudje, ki so okuženi s HPV, v večini primerov sploh ne vedo, da so
okuženi. HPV najdemo v koži ali sluznicah in običajno ne povzročajo
nobenih težav. Pri večini žensk (90%) okužba po 8 do 12 mesecih
spontano mine, pri nekaterih ženskah (10%) pa se lahko razvije per-
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zistentna (trajna) okužba s HPV. Pri teh je tveganje za razvoj hujših
predrakavih sprememb in raka materničnega vratu večje.
Ali se okužba s HPV lahko zdravi?
Za okužbo s HPV ni zdravila. Lahko pa se zdravijo bolezni, ki nastanejo kot posledica te okužbe, kot npr. predrakave spremembe
materničnega vratu in rak materničnega vratu ter genitalne bradavice.
Kakšna je povezava med okužbo s HPV in rakom materničnega
vratu?
Približno 45 genotipov HPV lahko povzroča manjše spremembe celic
materničnega vratu, ki so navadno brez posledic. Približno 15 genotipov HPV, ki veljajo za visokorizične, pa lahko povzročijo take spremembe celic materničnega vratu, ki v redkih primerih pripeljejo tudi
do vznika raka materničnega vratu.
Kako pogost je rak materničnega vratu?
Rak materničnega vratu je še vedno, kljub nekaterim učinkovitim
ukrepom, javno zdravstveni problem tudi v Sloveniji. Po zadnjih podatkih Registra raka na Onkološkem inštitutu je v letu 2004 za rakom
materničnega vratu na novo zbolelo 195 žensk, 48 pa jih je zaradi
tega obolenja umrlo. Najpogosteje obolevajo ženske stare od 35 do
45 let. Obolevnost je v Sloveniji dokaj visoka, v letu 2004 je znašala
19,1 obolelih letno na 100.000 žensk, medtem ko je v nekaterih
evropskih državah znatno nižja (pod 10 obolelih letno na 100.000
žensk). Vendar pa je zaradi uspešnega odkrivanja najbolj zgodnjih
oblik raka materničnega vratu, smrtnost zaradi tega raka v Sloveniji
pod evropskim povprečjem.
Ali obstaja cepljenje proti okužbi s HPV?
Pred okužbo s HPV se je možno dodatno zaščititi s cepljenjem. Razvili so dve vrsti cepiva, cepivo ki vsebuje dva in cepivo, ki vsebuje vsebuje štiri genotipe HPV. Za štirivalentno cepivo je bilo s strani Evropske agencije za zdravila (EMEA) izdano
dovoljenje 20.9.2006. Pri nas je na voljo od decembra 2006.
Cepljenje s štirivalentnim cepivom (proti štirim genotipom HPV: 6,
11, 16 in 18) je namenjeno preprečevanju hujših predrakavih sprememb (CIN 2, CIN 3) in raka materničnega vratu, hujših predrakavih
sprememb zunanjega spolovila (VIN 2, VIN 3), predrakavih sprememb
nožnice hujše stopnje (VaIN 2, VaIN 3), kot tudi preprečevanju genitalnih bradavic.
Za dvovalentno cepivo je bilo s strani Evropske agencije za zdravila (EMEA) izdano dovoljenje 20.9.2007. Tudi pri nas je že na voljo.
Cepljenje z dvovalentnim cepivom (proti dvema genotipoma HPV:
16 in 18) je namenjeno preprečevanju predrakavih sprememb
materničnega vratu hujše stopnje (CIN 2, CIN 3) in raka materničnega
vratu.
Čemu je cepljenje proti okužbi s HPV namenjeno?
Cepljenje s štirivalentnim cepivom je namenjeno preprečevanju
predrakavih sprememb materničnega vratu hujše stopnje (CIN
2, CIN 3), raka materničnega vratu, predrakavih sprememb zunanjega spolovila hujše stopnje (VIN 2, VIN3), predrakavih sprememb nožnice hujše stopnje (VaIN 2, VaIN 3), anogenitalnih bradavic (kondilomov), povzročenih z genotipi HPV 6, 11, 16 in 18.
Indikacija temelji na dokazu klinične učinkovitosti cepiva v
populaciji žensk v starosti 16 do 26 let in na dokazu imunogenosti cepiva v skupini otrok in mladostnikov od 9 do 15 let.
Klinična učinkovitost cepiva pri moških še ni bila ovrednotena.
Cepljenje se opravi s tremi odmerki cepiva (0, 2, 6 mesecev).
Cepljenje z dvovalentnim cepivom je namenjeno preprečevanju predrakavih sprememb materničnega vratu hujše stopnje (CIN 2, CIN 3)
in raka materničnega vratu, povzročenih z genotipoma HPV 16 in 18.
Indikacija temelji na dokazu klinične učinkovitosti v populaciji žensk v starosti 15 do 25 let in na dokazu imu-

nogenosti cepiva v skupini deklet starih 10 do 14 let.
Klinična učinkovitost cepiva pri moških še ni bila ovrednotena.
Cepljenje se opravi s tremi odmerki cepiva (0, 1, 6 mesecev).
Kako se cepi proti okužbi s HPV?
Proti okužbi s HPV se cepi s tremi odmerki cepiva. Pri cepljenju s
štirivalentnim cepivom je drugi odmerek cepiva potrebno prejeti
dva meseca, tretji odmerek pa šest mesecev po prvem odmerku.
Pri cepljenju z dvovalentnim cepivom pa je drugi odmerek cepiva
potrebno prejeti en mesec, tretji odmerek pa šest mesecev po prvem
odmerku. Cepljenje proti okužbi s HPV se lahko opravi istočasno z
drugimi cepljenji.
Ali je cepivo proti okužbi s HPV učinkovito?
Cepivo je zelo učinkovito pri še ne okuženih ženskah, za preprečevanje
okužb povzročenih s tistimi genotipi HPV, ki jih vsebuje. Obe cepivi
(štirivalentno in dvovalentno) nudita zaščito pred okužbami z genotipoma HPV, ki povzročita do 70% vsega raka materničnega vratu,
štirivalentno cepivo pa nudi zaščito tudi pred tistima genotipoma
HPV, ki povzročita do 90% genitalnih bradavic. Cepljenje ne zdravi že
obstoječih okužb s HPV in njihovih zapletov.
Ali je cepivo proti okužbi s HPV varno?
Cepivo je bilo preizkušeno v več kliničnih raziskavah v različnih
državah po svetu. Te raziskave so pokazale, da je cepivo varno. Tudi
strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije so zaključili, da so
trenutni dokazi o varnosti obeh cepiv proti HPV dobri. Najpogostejši
neželeni učinek je kratkotrajna lokalna reakcija na mestu cepljenja. Pri
do 10% cepljenih, se pojavi tudi prehodno zvišana telesna temperatura. Varnost cepiva bo potrebno redno spremljati tudi, ko bo cepivo
že dlje časa v uporabi.
Kako dolgo po cepljenju proti okužbi s HPV traja zaščita?
Do sedaj opravljene raziskave so pokazale, da zaščita s cepljenjem
proti okužbi s HPV traja vsaj pet let. V raziskavah, ki že potekajo in pri
katerih spremljajo ženske, ki so že bile cepljene, se bo pokazalo, kako
dolgo traja zaščita in ali bodo kasneje potrebni poživitveni odmerki.
Kaj pomeni to, da se cepljenje proti okužbi s HPV s
štirivalentnim cepivom v večini držav priporoča le za ženske
in dekleta, stare od 9 do 26 let oziroma z dvovalentnim cepivom le za ženske in dekleta, stare od 10 do 25 let?
V raziskavah so cepili dekleta in ženske stare od 16 do 26 let (s
štirivalentnim cepivom) oziroma od 15 do 25 let (z dvovalentnim cepivom), zato so trenutno na voljo podatki o varnosti in učinkovitosti
cepiva le za te starostne skupine. V raziskavah so ugotavljali tudi varnost in imunogenost cepiva pri otrocih in mladostnikih v starosti 9 15 let (štirivalentno cepivo) oziroma pri dekletih starih od 10 do 15 let
(dvovalentno cepivo). Študije učinkovitosti cepiva pri preprečevanju
bolezni povzročene s HPV v tej starostni skupini pa niso bile izvedene. Dodatne raziskave preizkušanja cepiva pri moških in ženskah
starejših od 26 let, še potekajo. Ko bodo znani rezultati teh raziskav,
bodo verjetno priporočila za cepljenje dopolnjena tudi za druge skupine prebivalstva.
Zakaj je cepljenje proti okužbi s HPV v ZDA priporočeno za
deklice stare med 11 in 12 let?
Cepljenje je najbolj učinkovito pri deklicah in ženskah, preden imajo
prve spolne stike in tako še niso bile izpostavljene okužbi s HPV.
Kakšna je učinkovitost cepiva pri osebah, ki so bile ali so
okužene s HPV?
Cepivo varuje proti okužbi z genotipi HPV, ki jih vsebuje cepivo in s
katerimi oseba še ni bila okužena. Cepljenje ne zdravi že prisotnih
okužb s HPV ali predrakavih sprememb materničnega vratu, niti že
prisotnih genitalnih bradavic.
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Ali cepljenje proti okužbi s HPV zaščiti tudi pred rakom
materničnega vratu?
Cepljenje proti okužbi s HPV je zelo učinkovito pri preprečevanju
okužbe s HPV, ki so glavni povzročitelji hujših predrakavih sprememb
in raka materničnega vratu. Cepljenje zaščiti proti najpogostejšima
genotipoma HPV (16 in 18), ki povzročata okrog 70% primerov raka
materničnega vratu.

Kakšna je učinkovitost štirivalentnega cepiva proti anogenitalnim bradavicam (kondilomom)?
Cepljenje s štirivalentnim cepivom, ki vsebuje poleg genotipov HPV
16 in 18 še genotipa HPV 6 in 11, v 90% zavaruje tudi pred anogenitalnimi bradavicami. Cepivo pa ne zdravi že prisotnih bradavic.
 				
(Vir: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije)

Ali bodo tudi po cepljenju potrebni redni ginekološki pregledi in odvzemi brisov materničnega vratu?
Da. Cepljenje ne zavaruje proti vsem genotipom HPV, ki povzročajo
predrakave spremembe in raka materničnega vratu, zato bodo tudi
pri ženskah, ki bodo cepljene, nujno potrebni redni ginekološki
pregledi in odvzemi brisov materničnega vratu, v skladu s priporočili.

POJASNILO O NOVEM POSTOPKU
PRIJAVE V OBVEZNO ZDRAVSTVENO
ZAVAROVANJE OBČANOV,

KI JIH V OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE V SKLADU Z DOLOČILI 21.
TOČKE 15. ČLENA ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM
ZAVAROVANJU PRIJAVI OBČINA
Občina Renče-Vogrsko je 1. januarja 2009 zaradi uvedbe novih predpisov na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja pričela z novim postopkom prijave v obvezno zdravstveno
zavarovanje. Z namenom, da bi bil nov postopek prijave v obvezno
zdravstveno zavarovanje tako dosedanjih kot novih zavarovancev
vsem potencialnim prosilcem kar najbolj jasen že vnaprej, so v nadaljevanju predstavljeni razlogi, način in novi predpisani pogoji.
I. RAZLOGI ZA UVEDBO NOVEGA POSTOPKA
Dne 25. julija 2008 je bil v Uradnem listu RS št. 76/2008 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju - ZZVZZ-K, ki ga je pripravilo in predlagalo Ministrstvo za zdravje. Na podlagi tega zakona
je Ministrstvo za zdravje v soglasju z Ministrstvom za delo, družino
in socialne zadeve dne 31. decembra 2008 v Uradnem listu RS št.
126/2008 objavilo Pravilnik o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno
zdravstveno zavarovanje.
Ministrstvo za zdravje je 23. decembra 2008 na podlagi navedenega
zakona in pravilnika pozvalo vse občine, naj skladno z določili zakona
in merili pravilnika izvedejo revizijo podatkov in na novo zavarujejo
občane, ki izpolnjujejo zakonsko predpisane pogoje za vstop v
obvezno zdravstveno zavarovanje.
Novela Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
je s Pravilnikom o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in
premoženja na novo določila dohodkovna merila, ki so po novem
podlaga za prijavo občanov v obvezno zdravstveno zavarovanje.
II. NOVI POGOJI PRIJAVE V OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
Sprememba 21. točke prvega odstavka 15. člena zakona, ki velja
od 1. januarja 2009 dalje, določa, da slovenske državljane s stalnim
prebivališčem v Sloveniji, ki niso zavarovanci iz drugega naslova, v ob-

vezno zdravstveno zavarovanje prijavi občina stalnega prebivališča
pod naslednjimi pogoji:
če nimajo nobenih dohodkov (po pojasnilih Ministrstva za zdravje so
kot občani brez dohodkov mišljeni predvsem brezdomci), oziroma
kadar živijo sami, njihovi povprečni mesečni dohodki v zadnjih treh
mesecih ne dosegajo 50 % minimalne plače, to je trenutno 294,59
EUR na mesec, oziroma
kadar živijo z ožjimi ali širšimi družinskimi člani v skupnem gospodinjstvu, njihovi povprečni mesečni dohodki na družinskega člana
v zadnjih treh mesecih ne dosegajo 25 % minimalne plače, to je trenutno 147,29 EUR na osebo,
razen, kadar ima vlagatelj/ica sam/a ali njegovi/njeni ožji ali širši
družinski člani prihranke oziroma premoženje, ki dosega ali presega
višino 60 osnovnih zneskov minimalnega dohodka, to je trenutno
13.302,00 EUR.
(Minimalna plača trenutno znaša 589,18 EUR, osnovni znesek minimalnega dohodka pa 221,70 EUR).
Dovoljeni dohodki so navedeni v neto zneskih; ravno tako se dohodki občanov ter njihovih družinskih članov ugotavljajo v neto zneskih.
Dohodki, prihranki in premoženje zavarovancev se skladno z zakonom in pravilnikom ugotavljajo v skladu s predpisi s področja socialnega varstva, ki urejajo denarno socialno pomoč. Izpolnjevanje
pogojev ugotavlja občina stalnega prebivališča, ki osebo prijavi v
zavarovanje in sicer z odločbo z veljavnostjo do največ enega leta.
III. NOV POSTOPEK
Občine so od 1. januarja 2009 dolžne tako dosedanje kot nove zavarovance zavarovati po naslednjem zakonsko predpisanem postopku:
1. Ugotavljanje podatkov in izpolnjevanja pogojev za prijavo
v obvezno zdravstveno zavarovanje
Pristojni občinski organ na podlagi vloge z navedenimi podatki o
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dohodkih vlagatelja in vseh družinskih članov, s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu v preteklih treh mesecih pred oddajo vloge
ugotovi, ali je prosilec upravičen do obveznega zdravstvenega zavarovanja na podlagi 21. točke 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Prosilec izpolnjuje pogoje,
če na predpisanem obrazcu navede vse dohodke vseh družinskih
članov, s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu, in, pri katerih pristojnih davčnih in drugih organih, ki vodijo davčne in druge z zakonom predpisane evidence, ki vsebujejo podatke, ki so potrebni za
ugotovitev dejanskega stanja, lahko pristojni občinski organ preveri
dejansko stanje,
če povprečni mesečni dohodki v zadnjih treh mesecih ne dosegajo
50 % minimalne plače, kar je trenutno 294,59 EUR na mesec, kadar
prosilec živi sam oziroma
če povprečni mesečni dohodki na družinskega člana v zadnjih
treh mesecih ne dosegajo 25 % minimalne plače, to je trenutno
147,29 EUR na osebo na mesec, kadar prosilec živi z ožjimi ali širšimi
družinskimi člani v skupnem gospodinjstvu,
če prosilec nima sam ali njegovi ožji ali širši družinski člani prihrankov
oziroma premoženja, ki dosega ali presega višino 60 osnovnih zneskov minimalnega dohodka, to je trenutno 13.302,00 EUR
če izpolnjuje pogoje glede na predpise s področja socialnega varstva,
ki urejajo denarno socialno pomoč (v skladu s 24. členom Zakona
o socialnem varstvu je do denarne socialne pomoči upravičena le
oseba, ki je prijavljena pri Zavodu RS za zaposlovanje, se vključuje
v ponujene programe aktivne politike zaposlovanja in je tudi sama
aktivna pri iskanju zaposlitve).
Družinski člani
Za ožje in širše družinske člane se štejejo vsi ožji in širši družinski
člani, s katerimi prosilec živi v skupnem gospodinjstvu. Na podlagi
Navodila za izvajanje 21. točke prvega odstavka 15. člena Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki ga je Ministrstvo za zdravje dostavilo občinam 9. januarja 2009, se za ožje in širše
družinske člane štejejo otroci, zakonci, izvenzakonski partnerji, pastorki, vnuki, bratje, sestre ter starši in njihovi zakonci oz. izvenzakonski
partnerji. Potrdila o skupnem gospodinjstvu bo pristojni občinski organ pri Upravni enoti pridobival sam.
Ugotavljanje dohodkov in premoženja
V skladu s 5. členom Pravilnika o merilih za ugotavljanje dohodkov,
prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje zakonom se kot dohodek štejejo dediščine, darila,
dohodki in prejemki, ki so viri dohodnine, dohodek iz dejavnosti,
dohodek iz kmetijske dejavnosti, plačilo dela za rejenca, ki ga prejema rejnik, ter vsi drugi dohodki in prejemki, čeprav niso obdavčljivi,
prejeti doma oziroma v tujini, razen:
• dodatka za pomoč in postrežbo in drugih prejemkov za nego in
pomoč,
• otroškega dodatka,
• dodatka za veliko družino,
• pomoč ob rojstvu otroka,
• stroškov za prevoz na delo in prehrano med delom,
• štipendij in drugih prejemkov, ki so namenjeni za ali omogočajo
usposabljanje ali izobraževanje,
• sredstev, namenjenih odpravi posledic elementarnih nesreč,
• denarne socialne pomoči po predpisih, ki urejajo socialno varstvo in po predpisih samoupravnih lokalnih skupnosti,
• preživnina in družinska pokojnina, ki jo prejemajo otroci in pastorki.

Pri ugotavljanju vrednosti premoženja se ne upošteva:
• stanovanje, v katerem občan in njegovi družinski člani stalno
prebivajo in ga predpisi o stanovanjskih razmerjih določajo kot
primerno stanovanje,
• predmeti, ki so po predpisih o izvršbi in zavarovanju izvzeti iz
izvršbe, razen gotovina iz 5. točke 79. člena Zakona o izvršbi in
zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo,
93/07, 37/08 – ZST-1 in 45/08 – ZArbit) in
• osebno vozilo v vrednosti do višine 35 osnovnih zneskov minimalnega dohodka,
• premoženje, ki daje dohodke, ki se po tem pravilniku
upoštevajo pri ugotavljanju dohodka.
2. Prijava v obvezno zdravstveno zavarovanje
Ko pristojni občinski organ ugotovi, da občan izpolnjuje predpisane
pogoje za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje, o tem izda
odločbo in naslednji delovni dan po izdaji odločbe vloži prijavo v
zavarovanje pri pristojni območni enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje na predpisanem obrazcu.
Občina Renče-Vogrsko bo občanom, ki bodo izpolnjevali predpisane
pogoje za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje, izdajala
odločbe o prijavi v obvezno zdravstveno zavarovanje za obdobje
treh mesecev z možnostjo podaljšanja. Pristojni občinski organ
bo o podaljšanju prijave v obvezno zdravstveno zavarovanje odločil
na podlagi vloge za podaljšanje, iz katere bo razvidno, da občan še
naprej izpolnjuje pogoje za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje.
Na podlagi tolmačenja Ministrstva za zdravje se oseba, ki ne izpolnjuje predpisanih pogojev za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje, vključi v obvezno zdravstveno zavarovanje na podlagi 20.
člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
kot občan samoplačnik. Plačilo prispevka občana samoplačnika
znaša 14,17 EUR na mesec.
IV. OBRAZEC ZA VLOGO
Obrazec za vlogo s tabelami za izpolnitev podatkov o dohodkih se
lahko prevzame v
v vložišču Občine Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga, v
poslovnem času Občine, ali
na spletni strani Občine na naslovu: http://www.obcina.rencevogrsko.si.
V. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI S POSTOPKOM PRIJAVE
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po
telefonu št. 05 338 45 04 pri Vladki Gal v času uradnih ur oz. po elektronski pošti: vladka.gal@rence-vogrsko.si.
Višja svetovalka II za družbene dejavnosti
Vladka Gal

Kot dohodki iz tega člena se upoštevajo dohodki in prejemki, ugotovljeni v obdobju treh koledarskih mesecev pred mesecem vložitve
vloge in sicer v višini, s katero občan razpolaga po plačilu davkov in
obveznih prispevkov za socialno varnost.

Občinski list, (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 1/09)

