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Zadeva: Strokovni sestanek Slovenske zveze za tobačno kontrolo 
           ( Center Europa, Dalmatinova 4, Ljubljana, 22.2.ob 16h, 
            prisotni predstavniki NVO in predstavnica Evropske 
            komisije)       
 
Tema :  K EVROPI BREZ TOBAČNEGA DIMA: POLITIČNE MOŽNOSTI NA 
RAVNI EU( Javno posvetovanje o najboljšem načinu spodbujanja okolij brez 
tobačnega dima v EU, zbiranje mnenj o ukrepih za omejitev pasivnega kajenja, predlogi 
Evropske komisije) 
 
 STALIŠČA IN PRIPOROČILA SLOVENSKE ZVEZE ZA TOBAČNO 
KONTROLO( Strinjanje s priporočili Evropske komisije in dodatne spodbude SZTK) 

1. Nadaljevanje dela za izboljšanje kakovosti zraka v zaprtih prostorih, 
delovnih prostorih, gostinskih prostorih, javnih prevoznih sredstvih, upoštevanje 
pravnih mehanizmov in pobud za spodbujanje zdravja v EU 
2. Nadaljevanje dela v smislu spodbujanja življenjskega sloga brez tobaka zlasti 

med mladimi 
3. Poudarjati nevarnosti pasivnega kajenja, saj izpostavljenost tobačnemu dimu 

povzroča smrt, bolezen, invalidnost 
4. Vzpostaviti sistem spodbujanja  življenjskega sloga brez tobaka v domovih! 

– priporočilo SZTK- 
5. Del sredstev od davka na cigarete( trošarina in DDV), ki v smislu celotnega 

državnega proračuna predstavljajo le 1-5%, naj se uporabi za izvajanje 
programov spodbujanja življenjskega sloga brez tobaka, zgodnjo 
diagnostiko in uspešnejše zdravljenje bolezni, povzročene zaradi kajenja 
tobaka!- priporočilo SZTK- 

6. Podpirati politiko prepovedi kajenja, ki povečuje ozaveščenost ljudi in  prispeva 
k denormalizaciji kajenja v družbi s podporo postopkom opuščanja kajenja, 
odvračanjem otrok in mladih od kajenja, zaščiti pred pasivnim kajenjem 

7. Podpora kampanjam za večjo ozaveščenost v smislu pravic do zraka brez 
tobačnega dima, nevarnosti pasivnega kajenja in dostopnost terapij za opuščanje 
kajenja 

8. Podpreti, razširiti možnost raziskav, ki poudarjajo, da ni nobenega negativnega 
gospodarskega vpliva ob popolni prepovedi kajenja. 

9. Razširiti sporočila, da popolna odstranitev tobačnega dima s prezraćevanjem ni 
mogoča 

10.Podpreti informativne in izobraževalne kampanje in pobude za      
     mrežno povezovanje 

11.Določitev izhodišč za združitev civilne družbe, nosilcev         gospodarskih 
dejavnosti in predstavnikov institucij EU, držav članic in  mednarodnih 
organizacij 
12. Delitev izkušenj in najboljših praks pri vzpostavljanju politik prepovedi 
kajenja in usmeritev v nacionalne akcijske načrte za zmanjšanje izpostavljenosti 
TDO v državah članicah EU 
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13. Spremljanje, vrednotenje v obliki letnih poročil držav članic EU 
14. Podpiramo sprejetje nacionalne zakonodaje o prepovedi kajenja   oziroma za 
odpravo pasivnega kajenja v Evropi. 

15. Uvrstitev TDO na področje  uporabe direktive o rakotvornih in mutagenih 
snoveh 
VPRAŠANJA EVROPSKE KOMISIJE: 
1. KATERI PRISTOP BI BIL GLEDE UPORABE POBUDE ZA PREPOVED 

KAJENJA BOLJ ZAŽELEN: POPOLNA PREPOVED KAJENJA V VSEH 
ZAPRTIH JAVNIH PROSTORIH IN DELOVNIH PROSTORIH ALI 
PREPOVED Z IZJEMAMI, DOVOLJENIM IZBRANIMI 
KATEGORIJAMI ALI PROSTOROM? NAVEDITE RAZLOG ZA SVOJO 
IZBIRO! 

 
Odgovor: Strinjamo se s popolno prepovedjo kajenja v vseh javnih in delovnih 
prostorih. Razlog je, da ljudje popolno prepoved bolj razumejo, spoštujejo in nadzor 
je mogoč. 
2. KATERA OD POLITIČNIH MOŽNOSTI BI BILA NAJBOLJ ZAŽELENA 

IN USTREZNA ZA SPODBUJANJE OKOLJA BREZ KAJENJA? KAKŠNA 
OBLIKA POSREDOVANJA V EU SE VAM ZDI POTREBNA ZA 
URESNIČITEV CILJEV PREPOVEDI KAJENJA? 

 
Odgovor: Razvrstitev TDO kot rakotvorno snov in samodejno uvrstitev na področje 
uporabe direktive o rakotvornih in mutagenih snoveh. Torej, spremeniti direktivo o 

nevarnih snoveh (((867/548/EGS)91. 
 

3. ALI OBSTAJAJO DODATNI KOLIČINSKI ALI KAKOVOSTNI, 
GOSPODARSKI PODATKI O ZDRAVSTVENIH, SOCIALNIH VPLIVIH 

POLITIKE PREPOVEDI KAJENJA, KI BI JIH BILO POTREBNO 
UPOŠTEVATI? 

 Odgovor: Zdravstveni in ekonomski kazalci Italije in Irske so dovolj zgovorni, da jih 
upoštevamo. Pod okriljem Evropske Zveze za preprečevanje kajenja je Irska izvedla 
ekonomsko-socialno- zdravstveno raziskavo katere izsledki so uporabni za nas in za vse 
države v EU. 
     Drugi predlogi in pripombe v zvezi z ZELENO KNJIGO! 

Če se je Evropski Parlament odločil za nekajenje poslancev, naj bo tudi zgled vsem 
drugim parlamentom v EU. Strinjamo se z vsemi predlogi, ki jih daje Evropska 
Zveza za preprečevanje kajenja (ENSP). 

 
     Strokovni sestanek je bil zaključen ob 17.h s soglasjem članov SZTK , 

da do dogovorjenega roka zveza odpošlje odgovore Evropski komisiji! 
 
Zapisala: Mihaela Lovše 
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This paper represents the views of its author on the subject. These views have not been adopted or in any way approved by the Commission 
and should not be relied upon as a statement of the Commission's or Health & Consumer Protection DG's views. The European Commission 
does not guarantee the accuracy of the data included in this paper, nor does it accept responsibility for any use made thereof. 




