
	  

Slovenski	  mladinski	  manifest	  o	  tobaku	  2014	  

Mladinska	  zveza	  Brez	  izgovora	  Slovenija	  predlaga	  naslednje	  spremembe	  Zakona	  o	  omejevanju	  
uporabe	  tobačnih	  izdelkov:	  

Na	  področju	  definiranja	  pojmov	  

• Uzakonitev	  pojma	  tobačni	  izdelki	  kot	  izdelki,	  ki	  vsebujejo	  tobak	  ali	  nikotin;	  

Na	  področju	  omejevanja	  prodaje	  tobačnih	  izdelkov	  

• Uvedbo	  licenc	  za	  prodajo	  tobačnih	  izdelkov,	  
• omejitev	  števila	  prodajaln	  tobačnih	  izdelkov,	  
• prepoved	  prodaje	  tobačnih	  izdelkov	  v	  radiju	  500	  metrov	  od	  vzgojnih	  in	  izobraževalnih	  

ustanov	  ter	  igrišč,	  
• prepoved	  prodaje	  tobačnih	  izdelkov	  na	  javnih	  prireditvah,	  
• prepoved	  prodaje	  tobačnih	  izdelkov	  na	  letalskih	  poletih	  v	  države,	  ki	  niso	  del	  Schengenskega	  

območja,	  
• obveznost	  prodajalca	  zahtevati	  dokument	  od	  kupca	  tobačnih	  izdelkov,	  s	  katerim	  izkaže	  svojo	  

starost,	  
• prepoved	  razstavljanja	  tobačnih	  izdelkov	  na	  vidnem	  mestu	  v	  prodajalni,	  
• prepoved	  prodaje	  tobačnih	  izdelkov,	  ki	  vsebujejo	  dodane	  arome	  in/ali	  okuse;	  

Na	  področju	  omejitve	  oglaševanja	  tobačnih	  izdelkov	  

• Popolna	  prepoved	  oglaševanja	  tobačnih	  izdelkov	  in	  korporacijskih	  znamk	  tobačnih	  podjetij,	  
• prepoved	  vsakršne	  oblike	  doniranja	  s	  strani	  tobačne	  industrije,	  
• prepoved	  imenovanja	  ulic,	  stavb,	  kompleksov,	  muzejev	  in	  drugih	  ustanov	  z	  izpeljankami	  

besede	  tobak	  (razen	  pokopališč),	  
• prepoved	  organizacije	  zabav	  s	  strani	  tobačne	  industrije;	  

Na	  področju	  trošarin	  tobačnih	  izdelkov	  

• Uzakonitev	  enkratnega	  dviga	  cen	  tobačnih	  izdelkov	  in	  izdelkov,	  ki	  vsebujejo	  nikotin	  za	  vsaj	  
50%,	  

• uzakonitev	  postopnega	  višanja	  trošarin/cen	  na	  vse	  vrste	  tobačnih	  izdelkov	  in	  izdelkov,	  ki	  
vsebujejo	  nikotin;	  

	   	  



Na	  področju	  omejitve	  kajenja	  

• Prepoved	  kajenja	  na	  javnih	  odprtih	  prostorih	  (avtobusne	  in	  železniške	  postaje,	  javni	  parki,	  
igrišča,	  ipd.),	  

• prepoved	  kajenja	  v	  osebnem	  avtomobilu,	  
• omejitev	  kajenja	  na	  terasah	  lokalov	  in	  gostiln	  na	  zakrita,	  javnosti	  nevidna	  mesta,	  
• prepoved	  kadilnic,	  
• prepoved	  kajenja	  tobačnih	  izdelkov	  na	  odru	  za	  namen	  uprizoritvenih	  umetnosti,	  
• prepoved	  posesti	  tobačnih	  izdelkov	  mladoletnih	  oseb;	  

Na	  področju	  preventivne	  dejavnosti	  

• Uzakonitev	  tobačnega	  evra	  –	  del	  trošarin	  pridobljenih	  od	  tobačnih	  izdelkov	  se	  nameni	  
izvajanju	  preventivne	  dejavnosti	  na	  področju	  kajenja;	  

Na	  področju	  embaliranja	  tobačnih	  izdelkov	  

• Uzakonitev	  unificirane	  ali	  enotne	  embalaže	  tobačnih	  izdelkov	  –	  embalaže	  enotnih	  barv	  z	  
opozorilnimi	  napisi	  in	  slikami	  posledic	  kajenja,	  ki	  obsegajo	  80%	  embalaže	  tobačnih	  izdelkov	  
ter	  prepoved	  uporabe	  logotipa	  tobačnega	  podjetja,	  

• uzakonitev	  obveznega	  opozorila	  na	  tobačnih	  izdelkih	  o	  4000	  snoveh	  in	  70	  rakotvornih	  
snoveh,	  ki	  jih	  vsebujejo	  cigarete;	  

Na	  področju	  elektronskih	  cigaret	  

• Registracija	  elektronske	  cigarete	  kot	  medicinskega	  pripomočka	  za	  odvajanje	  od	  kajenja,	  
• prodaja	  elektronskih	  cigaret	  samo	  v	  lekarnah	  na	  izdan	  recept;	  

	  

Poleg	  tega	  predlagamo	  naslednjo	  spremembo	  Zakona	  o	  inšpekcijskem	  nadzoru:	  

• Uzakonitev	  izvajanja	  »Mystery	  Shopping-‐a«	  ali	  skritega	  nakupovanja	  s	  strani	  mladoletnih	  
oseb	  kot	  oblike	  inšpekcijskega	  nadzora;	  


