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Številka:  18100-1/2011/4 

Datum:  1. 12. 2011  

 

 

Na podlagi prvega odstavka 2. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS,  

št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 – ZUKN) je Vlada Republike Slovenije 

na 161. redni seji dne 1. 12. 2011 pod točko 22 sprejela naslednji 

 

 

S K L E P : 

 

 

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Strategijo Republike Slovenije za zdravje otrok in 

mladostnikov v povezavi z okoljem 2012–2020 (v nadaljnjem besedilu: strategija). 

 

2.  Na podlagi strategije resorna ministrstva v enem letu od sprejema tega sklepa pripravijo 

akcijski načrt z naslednjimi poglavji:  

– Zagotavljanje zdravja prebivalcev z izboljšanjem dostopa do varne pitne vode ter 

ustreznega ravnanja s komunalnimi odpadnimi vodami.  

 Pristojna ministrstva: Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za zdravje, 

Ministrstvo za promet, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

Ministrstvo za gospodarstvo. 

– Preprečevanje poškodb otrok in mladostnikov.  

 Pristojna ministrstva: Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za zdravje, 

Ministrstvo za promet, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za 

gospodarstvo, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za 

obrambo. 

– Preprečevanje bolezni z izboljšanjem kakovosti zraka zunaj in v zaprtih prostorih.  

 Pristojna ministrstva: Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za zdravje, 

Ministrstvo za promet, Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano. 

– Kemijska varnost otrok in mladostnikov.  

 Pristojna ministrstva: Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za šolstvo in šport, 

Ministrstvo za promet, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

Ministrstvo za okolje in prostor. 

– Varovanje zdravja otrok in mladostnikov pred fizikalnimi dejavniki tveganja v 

okolju.  

 Pristojna ministrstva: Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 

in prehrano, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za šolstvo in šport. 

 

3.  Za izvedbo akcijskega načrta pristojna ministrstva zagotovijo potrebna proračunska 

sredstva.  
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4.  Pristojna ministrstva o izvajanju tega sklepa najmanj enkrat letno poročajo Medresorski 

delovni skupini za izvajanje sprejetih zavez na 5. Ministrski konferenci o okolju in 

zdravju evropske regije Svetovne zdravstvene organizacije, ta pa poroča Vladi 

Republike Slovenije v skladu s sklepom, št. 02401-13/2010/5 z dne 29. 7. 2010. 

 

PRILOGA: 

 

– Strategija Republike Slovenije za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem 

2012–2020 

  
  

 Mag. Helena KAMNAR 

 GENERALNA SEKRETARKA 

 

 

 

 

PREJMEJO: 

 

– ministrstva 

– vladne službe 

– Ministrstvo za zdravje, Urad Republike Slovenije za kemikalije 

– Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana 

 


