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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Poročilo o delu Medresorske delovne skupine za izvajanje sprejetih zavez na 5. 
Ministrski konferenci o okolju in zdravju evropske regije Svetovne zdravstvene organizacije v 
obdobju od 1. 6. 2015 do 15. 6. 2017 – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 2. in 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) in prvega 
odstavka 3. člena Uredbe o sodelovanju, obveščanju in usklajevanju na področju zunanjih zadev in 
mednarodnih odnosov (Uradni list RS, št. 112/05) je Vlada Republike Slovenije na seji dne  sprejela 
naslednji 

SKLEP 

Vlada Republike Slovenije je sprejela Poročilo o delu Medresorske delovne skupine za izvajanje 
sprejetih zavez na 5. Ministrski konferenci o okolju in zdravju evropske regije Svetovne zdravstvene 
organizacije v obdobju od 1. 6. 2015 do 15. 6. 2017.
                                                                                                    mag. Lilijana Kozlovič
                                                                                               GENERALNA SEKRETARKA 
                                                                                                 
Priloga:
- poročilo.

Prejmejo:
- Ministrstvo za zdravje,
- Ministrstvo za okolje in prostor, 
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
- Ministrstvo za infrastrukturo, 
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
- Ministrstvo za javno upravo, 
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Ministrstvo za obrambo.
2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
- Jožica Maučec Zakotnik, državna sekretarka
- Mojca Gobec, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje
- dr. Marjeta Recek, vodja Sektorja za obvladovanje nalezljivih bolezni, hrano in okolje
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:



/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
/
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih DA/NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije DA/NE

c) administrativne posledice DA/NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij
DA/NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE
e) socialno področje DA/NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

DA/NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 

oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 



katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

DA/NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
v celoti,
večinoma,
delno,
niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA/NE
Skladno s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradi list RS, št. 43/01, 
23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12 in 10/14) javnost ni 
bila povabljene k sodelovanju, ker gre za predlog sklepa Vlade Republike Slovenije.
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA/NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE

Milojka Kolar Celarc                          
                                                                                                                                   MINISTRICA     
                                     



PRILOGA 3 (jedro gradiva):

Poročilo o delu Medresorske delovne skupine za izvajanje sprejeti zavez na 5. Ministrski 
konferenci o okolju in zdravju evropske regije Svetovne zdravstvene organizacije v obdobju od 
1. 6. 2015 do 15. 6. 2017

1. Medresorska delovna skupina za izvajanje sprejetih zavez na 5. ministrski konferenci o okolju in 
zdravju evropske regije Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) je tudi v obdobju od 1. 6. 2015 do 
15. 6. 2017 opravljala naloge v skladu z mandatom, opredeljenim v sklepu Vlade RS št. 02401-
13/2010/5 z dne 29. 7. 2010 in št. 02401-19/2012/4 z dne 23. 8. 2012 ter njegovo spremembo št. 
02401-12/2015/4 z dne 9. 7. 2015. Po tem sklepu so bile temeljne naloge Medresorske delovne 
skupine za izvajanje zavez, sprejetih na 5. ministrski konferenci o okolju in zdravju evropske regije 
Svetovne zdravstvene organizacije (v nadaljnjem besedilu: MDS) naslednje: 

- usmerjanje in nadzor izvajanja nalog, ki izhajajo iz "Parmske deklaracije o okolju in zdravju" in 
dokumenta "Evropski proces na področju okolja in zdravja (2010–2016): institucionalni okvir,"

- koordinacija dela med posameznimi ministrstvi in drugimi državnimi organi, vključno z 
lokalnimi skupnostmi in vključevanjem nevladnih organizacij ter mladih, ki imajo pristojnosti na 
vsebinah, ki izhajajo iz navedenih dokumentov,

- skrb za koordinacijo znotraj ministrstev, iz katerih izhajajo predstavniki, kakor tudi za 
koordinacijo drugih institucij v sistemu zadevnih ministrstev, 

- najmanj vsaki dve leti poročanje Vladi Republike Slovenije o poteku aktivnosti, dosežkih in 
morebitnih ovirah pri izvajanju programa. 

V navedenem obdobju se je MDS sestala 1-krat in obravnavala naloge, ki so prednostno opredeljene 
v sklepu: 

1. spremljanje Akcijskega načrta za izvajanje Strategije Republike Slovenije za zdravje otrok in 
mladostnikov v povezavi z okoljem 2012-2020, ki je bil sprejet dne 9. 7. 2015 s sklepom Vlade 
RS, št. 18100-1/2015/4.

2. spremljanje Zasnove državnega kolesarskega omrežja v Republiki Sloveniji, ki jo izvaja 
pristojno ministrstvo v skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 02402-1/2012/4 z dne 
24. 1. 2012,

3. spremljanje strategije za omilitev negativnih podnebnih sprememb in prilagajanja nanje do leta 
2050,

4. spremljanje stanja čezmerno onesnaženih območij in ukrepanje v zvezi s tem.

1. 1. Izvajanje Akcijskega načrta za izvajanje Strategije RS za zdravje otrok in mladostnikov v 
povezavi z okoljem 2014-2020
Pristojni resorji so ob vključevanju zunanjih strokovnjakov izvajali oziroma spremljali izvajanje 
Akcijskega načrta za izvajanje Strategije RS za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem 
2014-2020. 
Ministrica za zdravje je dne 20. 9. 2016 s sklepom imenovala Ožjo delovno skupino za spremljanje 
izvajanja Akcijskega načrta za izvajanje Strategije RS za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z 
okoljem 2012-2020. Sestala se je na dveh srečanjih, ki jih je koordiniralo Ministrstvo za zdravje. Tako 
je bilo od sprejetja akcijskega načrta pripravljeno Poročilo o izvajanju akcijskega načrta za  izvajanje 
Strategije RS za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem 2014-2020 za obdobje od 9. 7. 
2015 do 30. 9. 2017, ki povzema bistvene ukrepe in izvedene aktivnosti za posamezne prednostne 
cilje (1. Zagotavljanje zdravja prebivalcev z izboljšanjem dostopa do varne pitne vode ter  ustreznega 
ravnanja s komunalnimi odpadnimi vodami, 2. Zmanjševanje problema debelosti in poškodb preko 
varnega okolja, telesne dejavnosti in zdrave prehrane, 3. Preprečevanja bolezni z izboljšanjem 
kakovosti zraka zunaj in v zaprtih prostorih, 4. Preprečevanje bolezni zaradi kemičnih, bioloških ali
fizikalnih dejavnikov tveganja) in je sestavni del tega poročila. Ožja delovna skupina bo spremljala 
izvajanje akcijskega načrta do konca leta 2020.

1.2. Spremljanje Zasnove državnega kolesarskega omrežja v Republiki Sloveniji
Ministrstvo za infrastrukturo podpira nadaljevanje aktivnosti, ki bodo v prihodnje prispevale k 
pospešenemu enotnemu označevanju kolesarskih povezav v državi. Poleg tega spremlja aktivnosti, ki 
so na tem področju v teku na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo ter njihovim financiranjem 



(projekti, ki jih v sodelovanju z direkcijo koordinirajo regionalne razvojne agencije, in ki so pretežno
povezani z investicijskimi vlaganji občin in/ali države).

1. V letu 2016 je bil uveljavljen Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni 
list RS, št. 99/15; v nadaljnjem besedilu: pravilnik).

2. V obdobju julij – september 2016 je bila v skladu z novimi oznakami iz pravilnika označena 
kolesarska povezava od Rateč do Ljubljane kot pilotni projekt (polovica povezave D2 iz zasnove 
kolesarskega omrežja v Sloveniji).

3. V mesecu oktobru 2016 je minister, pristojen za infrastrukturo, imenoval Komisijo Ministrstva za 
infrastrukturo za vzpostavitev enotnega sistema označitve daljinskih in drugih kolesarskih povezav 
ter reševanje problemov v zvezi s temi povezavami. Naloge komisije so: 

- koordinacija aktivnosti za vzpostavitev enotnega sistema označitve daljinskih in drugih 
kolesarskih povezav v državi na podlagi Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi 
na cestah;

- sodelovanje z drugimi ministrstvi in drugimi institucijami, ki delajo ali bodo delovali na 
področjih, ki so v okviru njihovih pristojnosti povezane  z vzpostavitvijo  enotnega sistema 
označitve daljinskih in drugih kolesarskih povezav v državi;

- koordinacija aktivnosti pri odpravljanju in reševanju problemov povezanih  vzpostavitvijo 
enotnega sistema označitve daljinskih in drugih kolesarskih povezav;

- dajanje pobud in predlogov v smeri vzpostavitve in uveljavitve Slovenije, kot odlične in 
prepoznavne kolesarske destinacije.

1.3. Spremljanje Strategije za omilitev negativnih podnebnih sprememb in prilagajanja nanje do leta 
2050
Vlada Republike Slovenije je  na 99. redni seji dne 1. 9. 2016 ustanovila Medresorsko delovno skupino 
za prilagajanje podnebnim spremembam in na 113. redni seji Vlade RS, dne 7. 12. 2016 sprejela 
Strateški okvir za prilagajanja podnebnim spremembam. Delovna skupina bo sodelovala pri pripravi in 
izvajanju strateških in izvedbenih dokumentov s področja prilagajanja podnebnih sprememb. 
Splošni cilj strateškega okvira je zmanjšanje izpostavljenosti vplivom podnebnih sprememb, 
občutljivosti in ranljivosti Slovenije zanje ter povečevanje odpornosti in prilagoditvene sposobnosti 
družbe. Za spremljanje uspešnosti doseganja cilja je predviden kazalec, ki bo spremljal stopnjo 
ranljivosti Slovenije, spremljanje celovitosti izvajanja usmeritev pa bo potekalo tudi v okviru septembra 
2016 ustanovljene Medresorske delovne skupine za prilagajanje podnebnim spremembam.

1.4. Spremljanje stanja čezmerno onesnaženih območij in ukrepanje v zvezi s tem
Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja spremembo zakonodaje, kjer bodo pravno uredili status t.i. 
degradiranih območji in financiranje zanje. Pripravili bodo prostorski pregled t. i. degradiranih območji 
z vsemi pomembnimi podatki ter določili prioritete reševanja  degradiranih območji. Kot ukrep so 
"degradirana območja" opredeljena tudi v Programu ravnanja z odpadki in Programu preprečevanja 
odpadkov, ki ga je Vlada sprejela v letu 2016.

2. Medresorsko delovno skupino za izvajanje sprejetih zavez na 5. ministrski konferenci o okolju in 
zdravju evropske regije Svetovne zdravstvene organizacije je vodila Nina Pirnat, državna sekretarka 
Ministrstva za zdravje. Posebnost te delovne skupine v primerjavi s podobnimi v območju, ki ga 
pokriva SZO za Evropo je, da so v njej sodelovali tudi predstavniki civilne družbe, in sicer mladi, ki 
imajo posebno mesto tudi v Parmski deklaraciji. To je bilo v tujini spoznano kot primer dobre prakse.

Skladno s sklepom o imenovanju je delovna skupina delovala do konca 6. ministrske konference o 
okolju in zdravju evropske regije Svetovne zdravstvene organizacije, ki je potekala od 13. do 15. junija 
2017 v Ostravi na Češkem. 



1.1.1. POROČILO O IZVAJANJU AKCIJSKEGA NAČRTA ZA IZVAJANJE STRATEGIJE RS ZA 
ZDRAVJE OTROK V POVEZAVI Z OKOLJEM 2012-2020 ZA OBDOBJE OD JULIJA 2015 
DO NOVEMBRA 2016

Republika Slovenija se je s podpisom Parmske deklaracije (2010) na 5. Ministrski konferenci o okolju 
in zdravju obvezala, da mora biti varovanje zdravja otrok pred škodljivimi dejavniki okolja sestavni del 
javnozdravstvene ter okoljske politike države. Otroci so bolj ranljivi zaradi drugačnega edinstvenega
načina izpostavitve kot odrasli (trans-placentalno, dojenje) in ne prepoznajo in ne razumejo 
nevarnosti (otroško vedenje, mikrookolje..). V ta namen je pripravila in sprejela Strategijo RS za 
zdravje otrok v povezavi z okoljem 2012-2020, ki ji je v juliju 2015 sledil še Akcijski načrt za izvajanje 
Strategije Republike Slovenije za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem 2012–2020. 
Akcijski načrt za izvajanje Strategije RS za zdravje otrok v povezavi z okoljem 2012-2020 je 
sestavljen iz štirih prednostnih ciljev:
CILJ 1: Zagotavljanje zdravja prebivalcev z izboljšanjem dostopa do varne pitne vode ter ustreznega 
ravnanja s komunalnimi odpadnimi vodami.
CILJ 2: Zmanjševanje problema debelosti in poškodb preko varnega okolja, telesne dejavnosti in 
zdrave prehrane.
CILJ 3: Preprečevanja bolezni z izboljšanjem kakovosti zraka zunaj in v zaprtih prostorih.
CILJ 4: Preprečevanje bolezni zaradi kemičnih, bioloških ali fizikalnih dejavnikov tveganja.

1. IZVEDENI UKREPI ZA PREDNOSTNI CILJ 1:  Zagotavljanje zdravja prebivalcev z 
izboljšanjem dostopa do varne pitne vode ter ustreznega ravnanja s komunalnimi odpadnimi vodami.

Za izvajanje prednostnega cilja so bili sprejeti naslednji predpisi in programi na področju zagotavljanja 
oskrbe s pitno vodo in upravljanja z vodami:
- Program ukrepov upravljanja voda 2016-2021 - pospeševanje uveljavljanja vodovarstvenih režimov 

oziroma VVO na državni ravni.
- Operativni program oskrbe s pitno vodo 2016-2021 – stoodstotna pokritost z VVO na državnem 
nivoju za vsa zajetja javnih vodovodov do konca leta 2021. 
- Sprememba Pravilnika o  minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in 
kopalna voda v bazenih, kjer smo določili minimalne higienske zahteve za kopalno vodo v bioloških 
bazenih  (čiščenje kopalne vode poteka prek naravnih bioloških procesov v ekosistemu 
mikroorganizmov, rastlin in avtohtonih majhnih živali).

Ob tem je bil pripravljen tudi predlog Uredbe o pitni vodi.

Na področju pitne vode se je vzpostavila nova baza s podatki o dostopu do javnega vodovodnega 
omrežja po vseh naseljih v RS in razvil geografski informacijski sistem za  prikaz informacije o 
kakovosti pitne vode in dostopnost do pitne vode (za povečanje dostopa do informacije slehernega 
uporabnika).

2.   IZVEDENI UKREPI ZA PREDNOSTNI CILJ 2:  Zmanjševanje problema poškodb prek varnega 
okolja

Za zmanjševanje problema poškodb prek varnega okolja je bilo izvedenih več nacionalnih akcij in 
programov na področju prometne varnosti:
- izvajanje programov Prva vožnja varna vožnja v Ljubljanski porodnišnici na temo uporabe            

varnostnih pasov in ustreznih zadrževalnih sistemov in na Pediatrični kliniki predstavitev            
Pasavčka v prometu;

- izvajanje Prometnih delavnic po osnovnih šolah in srednjih šolah;
- osveščanje o različni problematiki glede vožnje pod vplivom o alkoholu, hitrosti, uporabi varnostnih    

pasov, priprava zloženke za spodbujanje varne vožnje voznikov začetnikov s spremljevalcem.

Za zagotavljanje varnosti pred zastrupitvami z zdravili se v okviru vrednotenja dokumentacije za       
pridobitev dovoljenj za promet z zdravili, uvedla zahteva oziroma odobritev načina pakiranja zdravil, ki 



je varen za otroke. Pripravljen je bil predlog za oblikovanje določbe za ovojnino zdravil, varno za 
otroke: „Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom“ (krepki tisk, posebna vrstica).

Za preprečevanje utopitev je v osnutku novega gradbenega zakona pripravljena pravna podlaga za 
pripravo sprememb in dopolnitev predpisa o tehničnih zahtevah za gradnjo bazenov, ki predvideva 
ukrep, ograditev bazenov (19. člen: Objekti morajo zaradi zmanjšanja tveganja za nastanek nesreč ali 
poškodb, kakršne so zdrs, spotik, padec, utopitev, trčenje, padec predmeta, opekline, električni 
udarec, udar strele, poškodbe zaradi eksplozije in vlomov pri normalni uporabi zagotoviti varnost 
ljudi.). 

Za zagotavljanje varnosti pred zadušitvami in zadavitvami je Tržni inšpektorat RS usmerjal uradni 
nadzor na področja pomembna za varnost otrok: okenska senčila, varnosti otroških oblačil (vrvice in 
vezalke). Za zagotavljanje varnosti na vseh javnih igrišč se je izvajal nadzor in ozaveščanje staršev z 
letakom, Varna igra na otroškem igrišču. Hkrati je bila izdana tudi učinkovita Brošura z napotki za 
ustrezno projektiranje, urejanje in vzdrževanje igrišč.

3. IZVEDENI UKREPI ZA PREDNOSTNI CILJ 2:  Zmanjševanje problema debelosti s prehrano in 
telesno dejavnostjo

Na področju prehrane in telesne dejavnosti sta bila z namenom izboljšanja stanja na obravnavanih 
področjih sprejeta dva strateška programa, Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji 2014 –
2023 ter Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015 – 2025, 
ki določata ukrepe za povečanje telesne dejavnosti in izboljšanje prehranjevalnih navad.
Izvedeni so bili številni pomembni projekti. V okviru projekta „Skupaj za zdravje“ so bili oblikovani 
modeli in pristopi na področju preventivnega zdravstvenega varstva otrok, mladostnikov in odraslih, v
okviru projekta „Uživajmo v zdravju“ pa je bil razvit model družinske obravnave debelosti v 
zdravstvenih domovih. Oba projekta sta bila financirana v okviru Norveškega finančnega mehanizma.
Z namenom omejevanja oglaševanja zdravju nekoristne hrane otrokom na TV so bile sprejete 
Smernice za zaščito otrok pred neprimernimi komercialnimi sporočili. Sprejete so bile zaveze 
odgovornosti industrije pijač, pripravljen pa je  predlog predpisa za omejitev transmaščob v živilih. Za 
boljšo sprejetost šolskih obrokov med mladimi v šolah, otroci v okviru projekta Kuhna pa to, s 
pomočjo medvrstniškega vpliva navdušujejo vrstnike nad zelenjavnimi živili, s poudarkom na
tradicionalnih, lokalnih živilih. Nadgrajujemo portal Šolski lonec, kjer so dostopne aktualne informacije 
za načrtovalce prehrane, tudi s področja medicinsko predpisanih diet.
Na področju telesne dejavnosti, smo sodelovali v okviru Evropskega tedna mobilnosti ter Evropskega 
tedna športa,  vzpostavili Centre za krepitev zdravja v 25 zdravstvenih domov po Sloveniji, prav tako 
izvajamo projekt Gremo peš v šolo. 

4. IZVEDENI UKREPI ZA PREDNOSTNI CILJ 3: Preprečevanje bolezni z izboljšanjem kakovosti 
zraka zunaj in v zaprtih prostorih

Za doseganje prednostnega cilja so bili na področju učinkovite rabe energije in uvajanja obnovljivih 
virov energije v letih 2012– 2016 uveljavljeni in sprejeti naslednji predpisi:
- Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2014 – 2020, 
- Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010 – 2020 in Akcijski načrt za skoraj nič-  
  energijske stavbe,
- Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav (Uradni list, št. 100/13), kjer je vključena zahteva za 
namestitev CO-senzorja, kadar kurilna naprava rabi zrak prostora od 1. januarja 2017 in ozaveščanje 
v zvezi z novo zakonodajo.

Na območju prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka s delci PM 10 se izvajajo celoviti ukrepi za 
pravilno pripravo drv in pravilnega kurjenja v malih kurilnih napravah in dodatne spodbude za toplotno 
izolacijo stavb iz Sklada podnebnih sprememb. Ob tem se za zagotavljanje pogojev za trajnostno 
mobilnost in spodbujanje občin k ozelenitvi mest načrtuje poraba sredstev Sklada za podnebne 
spremembe in s prenovo prostorske zakonodaje priprava podrobnejših smernic za prostorsko 



načrtovanje. Prebivalce se intenzivno osvešča o problematiki onesnaženega zunanjega zraka in 
možnostih ter nujnosti ukrepanja. 
Agencija Republike Slovenije za okolje je prešla na prikazovanje onesnaženosti zraka s pomočjo 
indeksov. 
Vzpostavljeni so programi širjenja primerov dobre prakse uspešnega izvajanja ukrepov iz Odlokov o 
načrtu kakovosti zraka na področju prometa in prehoda k trajnostni mobilnosti posameznih občin (npr. 
zamenjava zastarelih avtobusov z avtobusi emisijskega razreda EURO VI in drugi ukrepi). 

Ministrstvo za infrastrukturo je imenovalo Komisijo Ministrstva za infrastrukturo za vzpostavitev 
enotnega sistema označitve daljinskih in drugih kolesarskih povezav ter reševanje problemov v zvezi 
s temi povezavami.

Na področju izboljšanja kakovosti notranjega zraka se ob prenovi prostorske zakonodaje pripravljajo 
Splošne smernice za pripravo občinskih in medobčinskih prostorskih načrtov za področje varovanja 
zdravja ljudi. Nacionalni inštitut za javno zdravje pripravlja gradiva za izboljšanje kakovosti notranjega 
zraka Skrb za kvaliteto notranjega zraka – priporočila za prebivalce in Notranji zrak v vrtcih.

5. IZVEDENI UKREPI ZA PREDNOSTNI CILJ 4: Preprečevanje bolezni zaradi kemičnih, bioloških 
in fizikalnih dejavnikov tveganj

Za zaščito pred prepoznanimi tveganji zaradi izpostavljenosti radonu je bila sprejeta Uredba o 
programu sistematičnega pregledovanja delovnega in bivalnega okolja ter ozaveščanje prebivalstva o 
pomenu ukrepov zmanjšanja navzočnosti naravnih virov sevanj (Uradni list RS, št. 19/16) in izvedeno
ozaveščanje prebivalstva o problematiki radona v Sloveniji. Za ta namen so bila pripravljena Navodila
za protiradonsko zaščito z vidika tehničnih ukrepov in z vidika varovanja zdravja.
Pripravljen je bil program za refundacijo stroškov izvedenih sanacij zaradi prisotnosti naravnih virov 
sevanja v občinskih stavbah in vzgojnoizobraževalnih zavodih.

Na področju kemijske varnosti je bil izveden razvoj metodološkega pristopa humanega 
biomonitoringa za ugotavljanje izpostavljenosti otrok in mladostnikov kemikalijam preko življenjskega 
okolja in ocenjevanje njihove obremenjenosti z določenimi kemikalijami ter potencialnih vplivov na 
zdravje v okviru ciljno raziskovalnega projekta "Izpostavljenost  otrok in mladostnikov izbranim 
kemikalijam  preko življenjskega okolja".
Vzpostavlja se enotna zbirka podatkov biomonitoringa kot podlage za ukrepe za izboljšanje javnega 
zdravja.  Polege tega je bil na področju kemijske varnosti izvedena prepoved uporabe določenih 
kemikalij v izdelkih (ustne vode za otroke, vlažilni robčki, izdelkih za zaščito pred soncem), ki so 
posebno nevarna za otroke in mladostnike.

Za pospeševanje varnega odstranjevanja azbestnih streh je bilo izvedenih več akcij za ozaveščanje o 
pravilnem in varnem ravnanju z odpadnim azbestom (strokovne praktične delavnice za organizatorje 
pomladanskih čistilnih akcij, izvedba predavanj na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v 
Ljubljani za študente, organizacija mednarodnega strokovnega simpozija "Azbest, nikoli dokončana
zgodba"). Pripravljajo spremembe predpisov za obvezno prijavo vseh rekonstrukcij ali odstranitev 
objektov in vzdrževalnih del na objektih, instalacijah in napravah, ki vsebujejo azbest in uvedba 
ustreznega finančnega mehanizma za ravnanje z odpadki, ki vsebujejo azbest. 

Na področju ultravijoličnega (UV) sevanja se je izvajalo ozaveščanje prebivalstva, s poudarkom na 
predšolskih otrocih in njihovih starših, šolarjih in dijakih glede škodljivih UV žarkov in o načinih 
pravilne zaščite v okviru preventivnim programa Varno s soncem v VIZ. Poleg tega se je mladostnike 
ozaveščalo o škodljivih vplivih umetnega UV sevanja (solarijih) s programom, Pametno s soncem za 
zdravo in mladostno kožo.

Na področju varstva pred hrupom se je izvajalo ozaveščanje otrok in mladostnikov o nevarnostih 
hrupa vključno s poslušanjem glasne glasbe za poškodbe sluha in strokovni posvet »Hrup in zdravje 
2015«. Poleg tega je bila razvita aplikacija za mobilne telefone »Zvoki Ljubljane« s katero zbiramo 
mnenja o zvoku ali hrupu v okolju ter jih v GIS orodjih prikažemo na zemljevidu.



6. KAZALNIKI

Izvajanje akcijskega načrta se lahko spremlja in vrednoti tudi preko kazalcev okolja v Sloveniji v 
povezavi z zdravjem ljudi in ekosistemov.

Predlog Sklepa Vlade RS

Številka:
Datum:

Na podlagi 2. in 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) in prvega 
odstavka 3. člena Uredbe o sodelovanju, obveščanju in usklajevanju na področju zunanjih zadev in 
mednarodnih odnosov (Uradni list RS, št. 112/05) je Vlada Republike Slovenije na seji dne … sprejela 
naslednji 

SKLEP :

Vlada Republike Slovenije je sprejela Poročilo o delu Medresorske delovne skupine za izvajanje 
sprejetih zavez na 5. Ministrski konferenci o okolju in zdravju evropske regije Svetovne zdravstvene 
organizacije v obdobju od 1. 6. 2015 do 15. 6. 2017.

                                                                                                    mag. Lilijana Kozlovič
                                                                                              GENERALNA SEKRETARKA 
                                                                                                 

Priloga:
- poročilo.

Prejmejo:
- Ministrstvo za zdravje,
- Ministrstvo za okolje in prostor, 
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
- Ministrstvo za infrastrukturo, 
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
- Ministrstvo za javno upravo, 
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Ministrstvo za obrambo.
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