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In vendar manj kadimo 
V sedanjem času blagostanja se ljudje v bolj razvitih družbah redko čemu odrekamo. 
Stremimo predvsem k ugodju. Toliko bolj razveseljivo je, da vendarle število kadilcev počasi 
upada. Rezultati dolgoletnih prizadevanj svetovnih, nacionalnih in lokalnih organizacij 
za zmanjševanje uporabe tobačnih izdelkov in premagovanje odvisnosti od nikotina so 
optimistični. Z omejevanjem kajenja lahko najbolj neposredno vplivamo na zmanjšanje 
epidemije kroničnih nenalezljivih bolezni, ki med kadilci terjajo največ življenj. Do leta 2025 
si Slovenija želi za tretjino zmanjšati število kroničnih nenalezljivih bolezni, do leta 2040 
pa postati država brez tobaka. Pomeni, da bo takrat kadilo le še manj kot pet odstotkov 
odraslih, nosečnice in mladi pa bodo kajenje v glavnem zavračali. O teh korakih govori 
tudi Slovenska strategija ZA SLOVENIJO BREZ TOBAKA 2020-2030, ki je bila poleti 2019 
sprejeta na široki javni razpravi. 

 
Brošura, ki jo imate v rokah, ponuja informacije o vsem naštetem. Izdali smo jo v 
prostovoljskem in neprofitnem združenju nevladnih organizacij, ki si prizadevajo za javno 
zdravje - v Slovenski zvezi za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo. S svojimi članicami 
se ukvarjamo s številnimi preventivnimi in izobraževalnimi akcijami za vse generacije, s 
preverjanjem kršitev tobačne zakonodaje na terenu in z različnimi strokovnimi analizami. 

 



 

 

 
 
 

Po sprejetju zaostrenega tobačnega zakona (ZOUTPI) 2017 je kršitev zakonodaje manj, kot 
ugotavljamo med naključnimi kontrolami prodajaln, bencinskih črpalk, lokalov in športnih 
prireditev po izbranih krajih v Sloveniji. 

 
Zadnja analiza dobrih praks v 17 državah sveta, ki jo za našo zvezo izvaja Ekonomsko- 
poslovna fakulteta Maribor, pa potrjuje, da se s pametno trošarinsko politiko, ki zvišuje ceno 
tobačnim izdelkom in jih dela tako manj dostopne, število kadilcev znižuje, proračuni pa 
imajo od tega vseeno dohodek. Učinkovita pot torej je! 

 
Pridružite se našim prizadevanjem, da bi v Sloveniji zaradi kajenja zbolelo in umiralo manj 
ljudi! 

 
 

 
Mihaela Lovše, 
predsednica SZOTK 

 



 

 

 
 
 

Koliko kadimo v Sloveniji in kakšne so posledice? 
Številke v Evropski uniji kažejo, da stroški, povezani s kajenjem – zdravljenje obolenj, izguba 
produktivnosti, stroški zaradi prezgodnje umrljivosti – države stanejo po 4,6 odstotka BDP 
na leto, Slovenijo pa 5 odstotkov. 

 

 
 

Zaradi bolezni, ki jih povzroča kajenje tobaka, pri nas umre več kot 3000 prebivalcev na leto 
ali več kot 8 ljudi na dan. Vsako leto kajenje vzame več življenj, kot pa je vseh smrti zaradi 
nezgod, vključno s prometnimi, zaradi samomorov, alkohola, prepovedanih drog in aidsa 
skupaj. Umirajo ljudje v aktivni dobi med 30. in 59. letom, vsako 6. smrt v tej starosti lahko 
pripišemo kajenju tobaka. Pljučni rak je skoraj v 90 odstotkih posledica kajenja tobaka – leta 
2014 na primer je pri nas za pljučnim rakom zbolelo 1327 ljudi, umrlo jih je 1181. 

 
Vir: Strategija ZA SLOVENIJO BREZ TOBAKA 2020-2030, v javni razpravi poleti 2019 
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje 

V Sloveniji še vedno kadi približno vsak četrti odrasli prebivalec. Posameznik največkrat 
začne kaditi že kot otrok, mladostnik ali redkeje kot mlada oseba do dopolnjenega 25. 
leta; po 25. letu so novi kadilci redki. 

 

http://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje
http://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje


 

 

 

 
 
 

Kaj vsebuje cigareta 
Kadilec z vsako cigareto v svoje telo vnaša med drugim tudi naslednje strupene ali 
zasvajajoče snovi: 

 
• aceton • formaldehid • nitrobenzen 
• amonijak • kadmij • ogljikov monoksid 
• arzen • metan • stearinska kislina 
• butan • metanol • svinec 
• cianovodik • naftalin • toluen 
• ddt • nikotin • vinilklorid 

 

Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje 
https://www.nijz.si/sl/podrocja-dela/moj-zivljenjski-slog/kajenje 

http://www.nijz.si/sl/podrocja-dela/moj-zivljenjski-slog/kajenje
http://www.nijz.si/sl/podrocja-dela/moj-zivljenjski-slog/kajenje


 

 

 
 
 

Elektronska cigareta ni varna izbira 
Elektronska cigareta je izdelek, ki s pomočjo baterije segreva posebno tekočino, da se 
spremeni v aerosol, ki ga nato vdihuje uporabnik. Ob tem je izpostavljen številnim rakotvornim, 
dražilnim in strupenim snovem, kot so nikotin, vlažilci oziroma topila, arome, aldehidi, hlapne 
organske spojine, policiklični aromatični ogljikovodiki, za tobak specifi nitrozamini, majhni 
delci, kovine in silikatni delci. 

 
Strokovnjaki v javnem zdravju še zbirajo podatke o posledicah uporabe, iz ZDA pa poleti 
2019 že poročajo o 193 obolelih na dihalih, najverjetneje zaradi uporabe e-cigaret. Ameriški 
vladni urad za hrano in zdravila raziskuje tudi morebitno povezavo med uporabo teh cigaret in 
različnimi nevrološkimi bolezenskimi znaki, vključno z epileptičnimi napadi. Elektronske cigarete 
predstavljajo še posebno tveganje za mladostnike in mlade odrasle, ki sicer ne kadijo, saj  
močno povečajo tveganje za začetek kajenja tobačnih izdelkov. Nikotin, ki je tudi v teh cigaretah, 
škodljivo vpliva na razvoj mladostnikovih možganov ter pri nosečnicah na razvoj ploda. 

 

 
 

https://www.nijz.si/sl/resna-pljucna-obolenja-med-uporabniki-elektronskih-cigaret-
v- zdruzenih-drzavah-amerike 

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje uporabo e-cigaret odsvetujejo še zlasti 
otrokom, mladostnikom, nosečnicam, ženskam, ki načrtujejo nosečnost, bolnikom s 
kroničnimi obolenji (predvsem dihal) in nekadilcem. 

 

http://www.nijz.si/sl/resna-pljucna-obolenja-med-uporabniki-elektronskih-cigaret-v-
http://www.nijz.si/sl/resna-pljucna-obolenja-med-uporabniki-elektronskih-cigaret-v-


 

 

 
 
 

Zeliščna cigareta in vodna pipa 
Zeliščne cigarete, ki ne vsebujejo tobaka, lahko zmotno veljajo za varnejšo alternativo 
kajenju tobaka. Vendar pa tudi cigarete, ki ne vsebujejo tobaka oziroma nikotina, ob gorenju 
sproščajo zdravju škodljive snovi: v dimu zeliščnih cigaret so ogljikov monoksid, katran ter 
številne rakotvorne in zdravju škodljive snovi. Ravni ogljikovega monoksida v dimu zeliščnih 
cigaret lahko presegajo tiste v tobačnem dimu. 

 

 

 
 

Zeliščne pripravke je mogoče kaditi tudi z vodno pipo. a dim, ki pri tem nastaja, vsebuje 
podobne koncentracije škodljivih snovi, kot če bi uporabljali tobačne pripravke za vodne 
pipe, le da ni nikotina. Dostopne raziskave kažejo, da je kajenje vodne pipe nasploh 
povezano s podobnimi tveganji za zdravje kot kajenje cigaret. 

 
Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje 
https://www.nijz.si/sl/zeliscne-cigarete-skodijo-zdravju 

 

Raziskave kažejo, da dim zeliščnih cigaret vodi v spremembe dednega materiala (DNA) 
v pljučnih celicah. Te spremembe so potencialno rakotvorne, torej osnova za pojav 
pljučnega raka, raziskovalci pa so zaključili, da je tveganje pri kajenju zeliščnih cigaret 
podobno kot pri kajenju tobačnih. 

http://www.nijz.si/sl/zeliscne-cigarete-skodijo-zdravju
http://www.nijz.si/sl/zeliscne-cigarete-skodijo-zdravju


 

 

 
 
 

Koliko denarja gre »v zrak« 
Ker gre za poslovne podatke, se je do zaslužkov tobačne industrije težko dokopati. 

 
A kdor kadi cigarete druge največje tobačne industrije na svetu, Phillip Morris International 
(približno 14-odstotni svetovni delež, na našem trgu 36-odstotni delež, cigarete Marlboro, 
Parliament, Virginia S. L&M, Lark, Merit, Muratti, Philip Morris, Bond Street, Chesterfield, 
Next, Red & White itd.), je v Sloveniji po podatkih, javno dostopnih na Ajpesu, leta 2017 
prispeval k 186 mio čistega prihodka od prodaje tega proizvajalca. 

 
Kdor izbira tobačne izdelke tretjega na svetu, British American Tobacco (12-odstotni 
svetovni delež, slovenski delež ni znan, cigarete Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall, 
Rothmans, Newport, Camel, Natural American Spirit, Glo, Vype itd.), prispeva k dobrim 7 
mio prihodkov firme v Sloveniji. JT International ima 8-odstotni svetovni tržni delež, kadilci 
v Sloveniji (izbor cigaret Winston, Mevius, Camel, LD) so leta 2018 poskrbeli za njegov čisti 
prihodek od prodaje 3,8 mio evrov. 

 



 

 

 
 
 

Najobsežnejši tržni delež pri nas ima Tobačna Ljubljana, d. o. o., ki je del mednarodne 
tobačne skupine Imperial Brands PLC (pete po svetovnem deležu, cigarete Davidoff, West, 
Gauloises, Style, Boss, Filter 57, Golden Virginia, Drum, Rizla). Kadilci v Sloveniji so s svojimi 
nakupi pomagali omenjeni družbi leta 2017 pri nas doseči čisti prihodek od prodaje 32,8  
mio evrov, k čemer je potrebno prišteti še hčerinski družbi, veleprodajo Tobačna Grosist (243 
mio) in maloprodajo Tobačna 3DVA (53,6 mio evrov). 

 
http://www.ajpes.si 

 
 
 

 
 

http://www.ajpes.si/


 

 

 
 
 

Okvirna konvencija Svetovne zdravstvene 
organizacije za nadzor nad tobakom 
Na mednarodni ravni je Slovenija že leta 2005 podpisala Okvirno konvencijo Svetovne 
zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom (WHO FRAMEWORK CONVENTION 
ON TOBACCO CONTROL), sestavljene maja 2003 v Ženevi na najširši mednarodni ravni. 
Njen glavni cilj so vse oblike prizadevanja za ohranjanje zdravja prebivalstva v državah 
podpisnicah, zlasti pa kontrola uporabe tobaka. 

 
SZOTK je članica mednarodne zveze za podporo tej konvenciji. 
Omenjeno Okvirno konvencijo SZO najdete na naslednjem naslovu:  
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/urlmpid?20052 

 

http://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/urlmpid?20052
http://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/urlmpid?20052


 

 

 
 
 

Prizadevanja za dobro domačo zakonodajo od 1995 
Tobačni industriji, ki si prizadeva prodati ljudem čim več tobačnih izdelkov, se ni lahko 
postaviti po robu, saj samo njen proračun za oglaševanje pogosto presega državne 
proračune. 

 
A zametki slovenske »tobačne zakonodaje« so nastali že 1995 v Valladolidu v Španiji, 
ob konferenci Svetovne zdravstvene organizacije, ki je povabila tudi nekaj slovenskih 
delegatk. Med njimi Matejo Kožuh Novak, dr. Polonco Truden (zdaj NIJZ) in Mihaelo 
Lovše (zdaj predsednico SZOTK). Vsaka država je morala predstaviti svojo vizijo in tako 
se je z mednarodno spodbudo tam rodila tudi prva velika medijska kampanja za sprejem 
»tobačnega zakona« v Sloveniji. 

 
Leta 1996 je tako stopil v Sloveniji v veljavo nacionalni Zakon o omejevanju uporabe 
tobačnih izdelkov (ZOUTI), ki je doživel več zaostritev (ZOUTI-A 2002, ZOUTI-B 2005, 
ZOUTI-C 2007). 

 



 

 

 
 
 

Leta 2017 je na podlagi direktive EU o poenotenju nacionalnih zakonodaj z dokumenti  
EU (Evropska komisija in svet Evrope 2014) nastal z EU skladen razširjeni zakon, ZOUTPI 
(Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov), ki je že v naslovu pri 
omejevanju dodal k tobačnim izdelkom tudi z njimi povezane izdelke. Vzpostavljena je bila 
knjižnica slikovnih opozoril, ki se uporabljajo za tobačne izdelke, in povsem prepovedana 
oglaševanje in sponzoriranje tobačnih izdelkov. 

 
Poleti 2019 pa je slovenski parlament že na ravni pristojne komisije Državnega sveta ter 
Odbora za zdravstvo Državnega zbora zavrnil pobudo, naj v Sloveniji še tri leta počakamo 
z enotno embalažo cigaret. Za pobudo je stala tobačna industrija, podprlo pa jo je 38 
poslancev, vendar so bili v odboru nasprotniki uvedbe enotne embalaže preglasovani. 
Cigaretne škatlice bodo tako enake barve za vse znamke, brez logotipov proizvajalcev, od 
1. januarja 2020. Kot kažejo izkušnje držav z dobrimi praksami na področju zmanjševanja 
kajenja, so zlasti za mlade na pogled manj vabljive škatlice cigaret tudi manj privlačne. Tak 
ukrep so v Evropi že sprejele Velika Britanija, Irska, Francija, Norveška in Madžarska. 

 
Več o pozitivnem vplivu enotne embalaže najdete na strani  
https://www.nijz.si/sl/enotna-embalaza-za-cigarete-in-tobak-za-zvijanje-je-ucinkovit- 
javnozdravstveni-ukrep 

 

http://www.nijz.si/sl/enotna-embalaza-za-cigarete-in-tobak-za-zvijanje-je-ucinkovit-
http://www.nijz.si/sl/enotna-embalaza-za-cigarete-in-tobak-za-zvijanje-je-ucinkovit-


 

 

 
 
 

Glavne vsebine, ki jih ureja ZOUTPI 
1. Ukrepi za omejevanje uporabe tobačnih in povezanih izdelkov ter ukrepi in viri za 

preprečevanje njihovih škodljivih vplivov na zdravje; 
2. najvišje vrednosti emisij tobačnih izdelkov; 
3. obveznosti poročanja o najvišjih vrednostih emisij katrana, nikotina in ogljikovega 

monoksida za cigarete; 
4. označevanje in embalaža tobačnih in povezanih izdelkov, vključno z zdravstvenimi 

opozorili; 
5. sledljivost in varnostni elementi, ki se uporabljajo za tobačne izdelke; 
6. prepoved dajanja tobaka za oralno uporabo na trg; 
7. obveznosti glede predložitve uradnega obvestila o novih tobačnih izdelkih; 
8. prodaja elektronskih cigaret; 
9. prodaja in označevanje zeliščnih izdelkov za kajenje; 
10. prepoved oglaševanja, promocije in sponzoriranja tobaka, tobačnih izdelkov in 

povezanih izdelkov; 
11. način prodaje tobačnih in povezanih izdelkov in omejitve; 
12. prepoved kajenja oziroma uporabe tobačnih in povezanih izdelkov v zaprtih javnih in 

delovnih prostorih. 
 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6717 

 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6717


 

 

 
 
 

Za Slovenijo brez tobaka 2020-2030 
Strategija zmanjševanja nevarnega kajenja z naslovom ZA SLOVENIJO BREZ TOBAKA 
2020-2030 že v prvih vrsticah optimistično napoveduje, da bo Slovenija vsaj leta 2040 
družba brez tobaka – to pa pomeni, da bi v naši državi takrat tobačne izdelke uporabljalo 
manj kot 5 odstotkov prebivalcev, starejših od 15 let. 

Do leta 2030 naj bi se število kadilcev s 24,2 odstotka (2014) znižalo na 15 odstotkov 
odraslih, delež tistih, ki so vsakodnevni kadilci, pa naj bi v enakem obdobju upadel s slabih 
19 odstotkov (2014) na 12 odstotkov. 

Cilj strategije je tudi, da bi se do leta 2030 več kot prepolovilo število 11-letnikov, ki so  
že kdaj kadili (z 2,2 odstotka 2018 na manj kot en odstotek 2030), 13-letnikov pa naj bi 
bilo med uporabniki tobaka pol manj (10,4 odstotka 2014, manj kot 5 odstotkov 2030). Z 
različnimi ukrepi naj bi preprečili, da bi otroci, mladostniki in mladi odrasli sploh začeli, s 
posebno skrbjo pa prepolovili delež žensk, ki kadijo tudi med nosečnostjo in s tem močno 
škodijo otroku. Zmanjšali naj bi pasivno kajenje in na različne načine spodbujali opuščanje 
kajenja pri vseh generacijah. 

 
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Javne-objave/Javne-razprave/ 
Strategija-za-zmanjsevanje-posledic-rabe-tobaka-Za-Slovenijo-brez-tobaka-20192030-  
predlog-za-javno-razpravo.docx 

 

http://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Javne-objave/Javne-razprave/
http://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Javne-objave/Javne-razprave/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reklamiranje 
16  znamke 

cigaret na 
pepelniku 

zunaj lokala 
je kršitev 
Zakona o 

omejevanju 
uporabe 

tobačnih in 
povezanih 

izdelkov. 



 

 

 

Rumeni karton 
Rumeni karton je program za nadzor nad upoštevanjem in izvajanjem Zakona o omejevanju 
uporabe tobačnih in z njimi povezanih izdelkov in Zakona o omejevanju porabe alkohola. 

 
Spoštovanje zakona preverjamo tudi s pomočjo »skritih kupcev«, to je prostovoljcev, ki 
podpišejo pripravljenost za sodelovanje (če so mladoletni in jih potrebujemo za preverjanje, 
ali vseeno lahko kje kupijo cigarete, podpišejo pristanek za sodelovanje njihovi starši) in 
nato obiščejo nekatere lokale, trgovine, kioske, zaprte javne in delovne prostore ter športne 
prireditve v krajih, ki jih izberemo za preverjanje, in ugotavljajo, ali na kateri od lokacij 17 
odgovorni s svojim ravnanjem kršijo omenjena zakona. Dokumentirane kršitve prijavimo tržni 
ali zdravstveni inšpekciji  in Ministrstvu RS za zdravje ter drugim, ki so dolžni ukrepati. 

 
Tudi vi lahko prijavite kršitve, ki jih opazite, na 
• Zdravstveni inšpektorat RS, 
• Inšpektorat RS za delo, 
• Tržni inšpektorat RS 
• pa tudi na Finančno upravo RS, na policijo ali na lokalni redarstvo 



 

 

 
 
 

Za potrebe 
predstave se 

smejo na odru 
uporabljati 

zeliščne 
nadomestne 

cigarete, 
vendar samo 

v času trajanja 
18 predstave, 

na plakatih, 
ki se pojavijo 

v javnosti 
(vitrine, panoji, 

mediji), pa 
igralci ne 

smejo imeti 
cigaret, ker 
to velja za 

reklamiranje.. 



 

 

 

Katere kršitve opažamo 
Od leta 2010, odkar so sodelavci Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno 
kontrolo posneli prve dokumentirane fotografije različnih kršitev – največkrat gre za  
posredno reklamiranje različnih vrst cigaret na stoječih in namiznih pepelnikih zunaj lokalov, 
za logotipe cigaret na kioskih, za gledališke in druge plakate, izobešene v javnosti, na katerih 
se igralci pojavljajo s cigaretami, za neprimerne slikovne in besedne objave v medijih, ki ne 
spoštujejo prepovedi objave tobačnih in z njimi povezanih izdelkov – smo pregledali 1218 
lokacij po različnih slovenskih mestih, ki jih določimo vsako leto posebej. 

 

Na mestih, kjer ugotovimo kršitev, največkrat, če je le mogoče, pustimo zastavico, ki naj 19 
spodbuja k spoštovanju zakona – na njenem podstavku je napis Zakon omejuje, da varuje. 

Leta 2018 smo opravili 173 pregledov in ugotovili 8 kršitev, ki smo jih prijavili tržni inšpekciji. 



 

 

Leta 2017 
smo se usmerili predvsem na iskanje kršitev treh zakonov Okvirne konvencije SZO: 
• člen 13 – oglaševanje, promocija in sponzoriranje tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov; 
• člen 6 – cena in davčni ukrepi; ter 
• člen 5.3 – vmešavanje industrije 

 
Poročilo o delovanju tobačne industrije v Sloveniji in povzetek kršitev smo pripravili v 
sodelovanju z Zvezo za okvirno konvencijo (FCA), sofinanciralo pa ga je ministrstvo za 
zdravje v okviru projektov »Zmanjševanje rabe tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov ter 

20 alkohola med prebivalci RS« ter »Recimo NE odvisnostim« ob sodelovanju štirih slovenskih 
NVO . 

 

 

Opravili smo »ogledniške pohode« v 4 slovenskih mestih: Ljubljana, Kamnik, Velenje in 
Maribor. Iskali smo kakršna koli prodajna mesta, ki (zunaj) oglašujejo tobačne izdelke,  
in jih našli precej. Vključili smo vse vrste prodajnih mest, kjer je mogoče kupiti cigarete 
(kioski, bencinske črpalke, supermarketi, kavarne). Nedovoljeno oglaševanje smo 
največkrat našli pri kioskih. Nobena od tobačnih družb, ki govorijo o svoji družbeni 
odgovornosti, pa po naših ugotovitvah nima programov za zmanjševanje obolenj zaradi 
tobaka niti ne sodeluje pri kakem takem projektu v državi. 



 

 

 

V letih 2015 in 2016 
smo ugotavljali kršitve 10. člena, 11. člena, 14. člena in 16. člena ZOUTI (zakona, ki je veljal 
še pred sedanjim in še ni vključeval s tobačnimi izdelki povezanih izdelkov). Akcijo smo 
izvajali v prodajalnah tobačnih izdelkov (kioski, gostinski lokali in trgovine) ter v zaprtih in 
delovnih prostorih. 
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Skupno je bilo opravljenih 40 pregledov v različnih mestih Slovenije. Pri ugotavljanju kršitev 
10. člena ZOUTI smo zasledili 2 kršitvi. Pri ugotavljanju kršitev 11. člena ZOUTI smo opravili 
20 pregledov in zasledili 2 kršitvi. Pri ugotavljanju kršitev 14. člena ZOUTI smo opravili 
pregled 20 kontrolnih mest in zasledili 30 odstotkov ponovnih kršitev v prodajalnah, ki so 
bile predhodno že pregledane (prijava inšpektorskim službam). Pri ugotavljanju kršitev 16. 
člena ZOUTI smo opravili 15 pregledov in zasledili 3 kršitve. 

Pri preverjanju prodaje tobačnih izdelkov (14. člen) sta sodelovala dva mladoletna 
prostovoljca (eden v Novi Gorici, Izoli in Kopru, drugi pa v Mariboru), ki smo ju pred tem, 
s privolitvijo staršev, izobrazili za izvajanje akcije. Poleg tega pa študentje prostovoljci s 
Fakultete za vede o zdravju Izola ter s fakultet v Mariboru in zaposlena v projektu SZOTK. 
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Analiza učinkov zviševanja 
trošarin  na opuščanje kajenja 
Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo je nosilka pomembne 
analize dobrih praks 17 svetovnih držav, od tega sedmih evropskih: s strokovno pomočjo 
Ekonomsko-poslovne fakultete Maribor je bil septembra 2019 končan prvi del primerjav, 
kako se v izbranih državah kadilci odzivajo na zviševanje cene cigaret. Drugi del, o 
zviševanju državnih prihodkov z ustrezno politiko trošarin, bo gotov prihodnje leto. 

 

 
 

V ceni cigaret največ znese trošarina, zato ima z njenim načrtnim zviševanjem vsaka država 
najboljše orodje za to, da bi državljani manj kadili, To potrjujejo tudi ugotovitve Svetovne 
zdravstvene organizacije, zapisane v Okvirni strategiji, temu pa so pritrdile tudi države 
podpisnice Okvirne konvencije. 

Za primerjavo podatkov so bile po drugih celinah izbrane Avstralija, Filipini, Tajska, Južna 
Koreja, Kitajska, Vietnam, Brazilija, ZDA, Kanada in Južna Afrika, v Evropi pa Nemčija, 
Francija, Velika Britanija, Irska, Norveška, Finska in Grčija, saj je bilo za naštete države na 
voljo dovolj potrebnih podatkov za namen analize. 

 



 

 

 
 
 

Trošarinska politika Ministrstva RS za finance 
Marca 2019 je Ministrstvo RS za finance zavrnilo pobudo SZOTK in še treh partnerskih 
nevladnih organizacij za povišanje trošarin na cigarete, češ da bi jih zaradi podražitve ljudje 
kupovali manj (tudi tujci, ki k nam hodijo po cenejše cigarete), to pa bi osiromašilo državni 
proračun. 

 
Več bolnih = bogatejša država? 

 
Račun se nikakor ne izide, saj so stroški zdravljenja kadilcev vse višji, pokriva pa jih prav 
državni proračun; prištejmo k temu še izpad dohodkov zaradi bolniških odsotnosti in 
posledice zaradi večje umrljivosti državljanov, ki kadijo. 

 

 

Trošarine so se v Sloveniji zviševale občutno do leta 2014, potem pa samo še po 10 
centov, kar je premalo, da bi imelo resen učinek na opuščanje kajenja. 

 



 

 

 
 
 

Iz analize: Dobre prakse drugih držav Evrope 
Francija je začela zviševati davek na tobak za 5 odstotkov vsako leto od leta 1990 naprej,  
s čimer je v naslednjih 15 letih prepolovila porabo cigaret. Nemčija je dosegla podoben 
rezultat med letoma 2001 in 2010, natančneje v t. i. drugi fazi med letoma 2002 in 2005, ko 
je več kot dvakratno višala davek, med 10 in 16 odstotki na leto. Najbolj je upadlo število 
mladih kadilcev (12-17 let), odstotek se je več kot prepolovil (z 28 odstotkov leta 2001 na 13 
odstotkov leta 2010). 

 
V Veliki Britaniji se je od leta 1990 do 2015 davek na zavojček cigaret več kot podvojil (z 
2 na 5 funtov); 2010 pa je vlada odločila, da bo vsako leto zviševala davek na tobak za 2 
odstotka. Grčija je med letoma 2007 in 2009 zmanjšala prodajo cigaret s 34 na 25 milijard 
cigaret. Na Irskem so v desetih letih prepolovili odpremo cigaret iz trošarinskih skladišč, 
in sicer s 6 milijard leta 2003 na 3,1 milijarde cigaret leta 2013. Finska je začela z ukrepi 
tobačne kontrole že precej zgodaj in je zajezila trend razširjenosti kajenja že v 80. letih 
prejšnjega stoletja. Bolj opazne razlike v današnjem času so se začele kazati predvsem v 
določenih družbenih skupinah, kot je v zadnjem desetletju upad kajenja med zaposlenimi 
in upokojenimi Finci ter prepolovitev kajenja med najstnikih. V enakem času je opaziti tudi 
velik upad kajenja pri mladih na Norveškem, in sicer za več kot polovico od zadnjega 
strateškega obdobja. 

 



 

 

 
 
 

Iz analize: Dobre prakse po drugih celinah 
Kanada verjetno kot edina od zahodnih držav danes slovi po najnižji dnevni razširjenosti 
kajenja odraslih: leta 2017 je bila zgolj 10 odstotkov. V ZDA so rezultati analize, ki temeljijo 
na podatkih zadnjih 15 let, pokazali, da je povečanje trošarine za 0,25 odstotka povezano 
z 0,6-odstotnim zmanjšanjem kajenja, pri čemer so učinki najbolj izraziti pri mladih kadilcih 
(med 18. in 24. letom). Avstralija je od leta 2010 izvedla enkratno povečanje trošarine za 25 
odstotkov, čemur je med leti 2012 in 2016 sledilo letno zviševanje za 12,5 odstotka. Potem 
se je s soglasno politično podporo odločila še za enako zviševanje do leta 2020. 

 
Filipini so z uvedbo trošarine zvišali povprečno ceno zavojčka cigaret z 21,2 filipinskih 
pesov leta 2012 na 31,3 pesov leta 2013, kar je imelo za posledico, da so v enem letu 
prodali okoli 700 milijonov zavojčkov cigaret manj. Na Tajskem se je cena zavojčka dvignila 
s 15 baht leta 1993 na 65 baht leta 2015, kar je vplivalo na upad smrti, saj je bilo v intervalu 
med 1993 in 2006 rešenih 31.867 življenj. V Braziliji se je prodaja cigaret zmanjšala s 5,56 
milijarde zavojčkov leta 2006 na 3,8 milijarde leta 2013. Zaradi dviga davka na cigarete se je 
zmanjšalo tudi kajenje, in sicer z 21,35 milijona kadilcev leta 206 na 17,10 milijona 2013. 

 



 

 

 
 
 

Iz analize: Ni strahu za proračune 
 

 
 

Vsekakor nas čaka še veliko dela, da bi se po razširjenosti kajenja približali državam z 
dobrimi praksami, kot so Kanada, Finska in Norveška. Politika trošarine bo pri tem odigrala 
ključno vlogo, saj bo še posebej od njenega rednega zviševanja in ustrezne višine odvisna 
prihodnost epidemije kajenja v državi. 

 
Analiza praks v drugih državah kaže smiselnosti dvigovanja trošarin. Čeprav ljudje kupujejo 
manj tobačnih izdelkov, državni proračuni še vedno dobivajo ustrezne finančne prilive. 
Tovrstne bojazni in ugovori so torej brezpredmetni. 

Slovenija je imela zadnja leta uspešno politiko tobačne kontrole, saj je z zvišanjem 
posebne trošarine zelo pripomogla, da se je  med letoma 2012 in 2014 kajenje zmanjšalo. 
Po višini skupnega davka na maloprodajno ceno najbolj prodane znamke cigaret se 
uvrščamo nad evropsko povprečje, medtem ko smo po tehtani povprečni maloprodajni 
ceni zavojčka cigaret med najnižje uvrščenimi državami Evropske unije. 

 



 

 

 
 
 

Slovenska zveza za javno zdravje, 
okolje in tobačno kontrolo (SZOTK) 
je zveza društev in krovna organizacija, ki združuje več kot 120 nevladnih organizacij, 
povezanih v vsebinsko mrežo »NVO varujejo naše zdravje«. Namen njihovega delovanja je 
preventiva javnega zdravja na področjih kajenja, varstva okolja in vpliva prometa na zdravje 
in okolje, ter zmanjšanje umrljivosti in obolevnosti zaradi kroničnih nenalezljivih bolezni. 
Ustanovljena je bila že leta 2003 kot Slovenska zveza za tobačno kontrolo, od leta 2013 pa 
nosi sedanje ime. 

 
SZOTK je neprofitna humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju 
zdravja. To knjižico je pripravila v okviru projekta »Recimo NE odvisnostim«. 

 



 

 

 
 
 

Članica pomembnih organizacij 
SZOTK je članica pomembnih mednarodnih organizacij, ki pomagajo pri prenosu dobrih 
praks na področju zdravja v slovenski prostor: European Public Health Alliance (EPHA 
= Evropska zveza za javno zdravje), Framework Convention Alliance (FCA = Zveza za 
okvirno konvencijo za nadzor nad tobakom), European Network for Smoking and Tobacco 
Prevention (ENSP = Evropska mreža za tobak in preventivo kajenja), Union for International 
Cancer Control (UICC = Mednarodna zveza za boj proti raku), Smoke Free Partnership (SFP 
= Partnerstvo za družbo brez tobaka) in Alcohol Policy Network (APN = Mreža na področju 
alkoholne politike). 

 

 
 

   

 



 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

Poslanstvo nevladne humanitarne organizacije Društvo za zdravje srca in ožilja 
Slovenije (Društvo za Srce) je ozaveščanje o zdravem načinu življenja in preprečevanju 
dejavnikov tveganja za nastanek bolezni srca in ožilja, kar vključuje ukrepe na področju 
uživanje varovalne prehrane, preventive kajenja, promocije telesne aktivnosti in preverjanja 
zdravstvenega stanja na podlagi meritev krvnega tlaka, holesterola in sladkorja v krvi. Želimo 
prispevati k zmanjšanju stopnje umrljivosti kot posledice kroničnih nenalezljivih bolezni, od 
2017 pa aktivno delujemo tudi na področju zmanjševanja posledic vedenjskih zasvojenosti. 
Oblikovali smo program ODKLOP – Preventivni program za odgovorno in uravnoteženo 
uporabo digitalnih tehnologij. Program je namenjen osnovnošolcem in njihovim staršem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
 

 
 

Kam po pomoč 
Če potrebujete pomoč pri opuščanju kajenja ali svetovanje o zdravem načinu življenja, se 
lahko obrnete na: 

 
Zdravstvenovzgojne centre (ZVC) 
in Centre za krepitev zdravja (CKZ) po Sloveniji. 
Seznam vseh ZVC in CKZ najdete na spletnih straneh NIJZ: 
https://www.nijz.si/sl/podrocja-dela/nenalezljive-bolezni-in-stanja/nppszb 

 

Referenčne ambulante po Sloveniji. 31 
Seznam je objavljen na spletnih straneh Ministrstva RS za zdravje, ki sicer v času tiskanja te 
brošure svoje strani prenavlja, vse potrebno pa lahko najdete v arhivu na tem naslovu:  
http://mz.arhiv-spletisc.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/referencne_ambulante/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.nijz.si/sl/podrocja-dela/nenalezljive-bolezni-in-stanja/nppszb
http://www.nijz.si/sl/podrocja-dela/nenalezljive-bolezni-in-stanja/nppszb
http://mz.arhiv-spletisc.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/referencne_ambulante/


 

 

 

Svetovalni telefon za pomoč pri opuščanju kajenja: 
080 2777 
Deluje vsak dan med 7. in 10. uro ter med 17. in 20. uro. 

 
Svetovalni center Slovenske zveze za javno zdravje, 
okolje in tobačno kontrolo. 
Na sedežu te nevladne organizacije na Partizanski 12, 2000 Maribor, 
po telefonu 051 317 113, 05 91 78076 

 
E-pošta:  info@zadihaj.net 

32 
ali na spletu 
https://zadihaj.net/kontakt 
https://www.nvozdravje.si 
www.facebook.com/szotk 

mailto:info@zadihaj.net
http://www.nvozdravje.si/
http://www.nvozdravje.si/
http://www.facebook.com/szotk


 

 

 

Brošura je nastala v okviru projekta »Recimo NE odvisnostim«. 
Nosilec projekta »Recimo NE odvisnostim!« je Društvo za zdravje 
srca in ožilja Slovenije. 
Partnerji na projektu so Inštitut za raziskave in razvoj Utrip 
(Preventivna platforma), 
Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija in Slovenska zveza za 
javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo. 

 
Projekt »Recimo NE odvisnostim!« sofinancira Ministrstvo za 
zdravje RS. 
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