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Sprejeta Strategija za zmanjševanje posledic rabe tobaka za obdobje 2022-2030 

V mesecu maju 2022 je vlada RS sprejela Strategijo za zmanjševanje posledic rabe tobaka za obdobje 
2022-2030. 13. maja 2022 je na Ministrstvu za zdravje potekala tiskovna konferenca, na kateri so 
govorci predstavili strategijo. Govorci so bili tedanji minister za zdravje Janez Poklukar, Vesna Kerstin 
Petrič z Ministrstva za zdravje, Helena Koprivnikar z Nacionalnega Inštituta za javno zdravje, Mia 
Zupančič z Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija in Mihaela Lovše s Slovenske zveze za javno 
zdravje, okolje in tobačno kontrolo. 

Dolgoročna vizija in glavni cilj strategije je, da bi Slovenija do leta 2040 postala družba brez tobaka, 
kar pomeni, da bi delež prebivalcev, starih 15 let in več, ki bo uporabljal tobačne izdelke, bil manjši od 
5 %. Med druge ključne cilje strategije spadajo zmanjševanje razširjenosti kajenja, zmanjševanje 
uporabe povezanih in drugih nikotinskih izdelkov, zmanjševanje neenakosti v kajenju, zmanjševanje 
izpostavljenosti tobačnemu dimu in izboljšanje izvajanja zakonodaje. 

Svetovni dan brez tobaka 
 
31. maja vsako leto obeležujemo svetovni dan brez tobaka. Letošnja kampanja, ki jo vodi Svetovna 
zdravstvena organizacija, je potekala pod sloganom »Tobak ogroža tudi okolje« (Tobacco: Threat to 
our environment). Namen kampanje je ozaveščanje javnosti o vplivu tobaka na okolje – od pridelave, 
proizvodnje, distribucije in odpadkov. To bi lahko uporabnikom tobaka dalo še en razlog za opustitev 
kajenja. 
 
Za pridelavo tobaka se vsako leto uniči okoli 3,5 milijona hektarjev zemlje. Gojenje tobaka prispeva h 

krčenju gozdov, zlasti v državah v razvoju. Približno 90 % vse proizvodnje tobaka je koncentrirano 

ravno v državah v razvoju, zato ima tobak izjemno neenakomeren vpliv na različne družbeno-

ekonomske skupine. Okoljsko breme pade na države, ki so mu najmanj kos, dobiček pa ustvarjajo 

transnacionalne tobačne družbe, ki imajo sedež v državah z višjimi dohodki. 

Ob letošnjem Svetovnem dnevu brez tobaka je Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno 
kontrolo skupaj z Zdravstvenim domom dr. Adolfa Drolca Maribor organizirala tiskovno konferenco, da 
bi opozorila na nevarnosti uporabe tobaka in škodljiv vpliv tobaka na okolje. 
 
Na konferenci so sodelovali prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec., direktor ZD Maribor, prim. 
Danilo Maurič, dr. med., spec., strokovni direktor ZD Maribor, viš. pred. Nataša Vidnar, dipl. m. s., univ. 
dipl. org., in vodja CKZ ZD Maribor ter Dipl.-Ing., Rep. Avstrija Neža Polh, generalna sekretarka SZOTK. 

NOVICE MREŽE NVO ZA ZDRAVJE IN OSTALE NOVICE 
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Gostovanje v oddaji Reflektor 
 
Ob Svetovnem dnevu brez tobaka je Neža Polh, generalna sekretarka SZOTK, bila gostja v oddaji 
Reflektor. Z voditeljem Davidom Tomažinom sta se pogovarjala o tem, ali je sploh vredno prižgati prvo 
cigareto, vplivu kajenja na okolje in svet, tobačni industriji, zasvojenosti in odvajanju od zasvojenosti, in 
še več. O svoji zgodbi s kajenjem in odvajanju od kajenja je spregovoril tudi voditelj. Oddajo si lahko 
ogledate tukaj. Članek o oddaji, z naslovom »Kadilec k smrti ne teče, ampak šprinta« pa je bil objavljen 
tudi v prilogi Naša družina. 
 
 
INFO točka zdravja za Rome in ostale ranljive skupine v Mariboru 
 
Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo in Zdravstvena fundacija za tobačno 
kontrolo s podporo Mestne občine Maribor nadaljujeta z organizacijo INFO točke zdravja za Rome in 
ostale ranljive skupine. Namen programa je izboljšanje in krepitev zdravja Romov, romskih mladostnic, 
žensk in otrok ter ostalih ranljivih skupin, svetovanje, informiranje ter pomoč pri dostopnosti do 
zdravstvenih storitev. 
 
Info točka je na voljo vsako sredo med 12. in 14. uro na Partizanski cesti 12 v Mariboru. Naročanje je 
možno na nvo.zdravje@tobak-zveza.si ali na 051 317 113 / 05 91 78 076. 
 
Svetovni dan krvodajalcev 
 
Vsako leto 14. junija obeležujemo svetovni dan krvodajalcev. Namen tega dneva je povečati svetovno 
ozaveščenost o potrebi po varni krvi in krvnih pripravkih za transfuzijo, poudariti ključni prispevek 
prostovoljnih, neplačanih krvodajalcev k nacionalnim zdravstvenim sistemom, podpreti nacionalne 
transfuzijske službe, krvodajalske organizacije in druge nevladne organizacije pri krepitvi in širitvi 
njihovih prostovoljnih krvodajalskih programov s krepitvijo nacionalnih in lokalnih kampanj. Letošnji 
svetovni dan krvodajalcev je potekal pod sloganom »Darovanje krvi je dejanje solidarnosti. Pridružite 
se prizadevanju in rešujte življenja.« 
 
Slovenski dan krvodajalstva obeležujemo vsako leto 4. junija. Na ta dan leta 1945 je v Sloveniji bilo 
odvzetih in konzerviranih prvih 19 stekleničk krvi. 
 
Seznam krvodajalskih akcij v mesecu JULIJU najdete tukaj. 
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Kanada – prva država na svetu, kjer bo na vsaki cigareti natisnjeno opozorilo 

Kanada lahko postane prva država na svetu, ki bo zahtevala, da je na vsaki cigareti natisnjeno 

opozorilo. Carolyn Bennett, ministrica za duševno zdravje in zasvojenosti, je dejala, da jih skrbi, da so 

grafične podobe na zavojčkih cigaret izgubile svoj vpliv.  Povedala je: »Dodajanje zdravstvenih opozoril 

na posamezne tobačne izdelke bo pomagalo zagotoviti, da bodo ta bistvena sporočila dosegla ljudi, 

vključno z mladimi, ki v družbenih situacijah pogosto dostopajo do cigaret eno po eno, pri čemer se 

izognejo informacijam, natisnjenim na embalaži.«  

Vlada predvideva, da bodo spremembe začele veljati v drugi polovici leta 2023. Trenutno predlagano 

sporočilo, ki naj bi bilo natisnjeno na cigaretah je: »Strup v vsakem vdihu.« Nameravajo tudi uvesti 

razširjena opozorila na škatlicah cigaret, ki bodo vključevala daljši seznam učinkov kajenja na zdravje, 

vključno z rakom na želodcu, rakom debelega črevesa in danke ter sladkorno boleznijo. V Kanadi so 

grafična opozorila na zavojčkih cigaret obvezna od začetka novega tisočletja, vendar slike niso bile 

posodobljene že deset let. 

 

Združeno kraljestvo - dvig dovoljene starosti za nakup cigaret  

Poročilo, ki ga je naročila vlada Združenega kraljestva, priporoča vsakoleten dvig zakonske starosti za 

nakup cigaret, da bi postopno opustili rabo tobaka med mladimi. Če bi ta ukrep bil sprejet, bi se 

Združeno kraljestvo uvrstilo med države z najbolj strogo zakonodajo na področju tobačne kontrole in 

se tako pridružilo Novi Zelandiji. Poročilo priporoča, da se najnižja starost za nakup cigaret in drugih 

tobačnih izdelkov vsako leto z 18 let zviša za eno leto. V nekaj desetletjih nihče v državi ne bi mogel 

kupiti takšnih izdelkov. Predlagane spremembe so del cilja, da Združeno kraljestvo postane država brez 

tobaka do leta 2030. 

Poročilo tudi navaja, da se je delež kadilcev, starih med 18 in 24 let, med pandemijo COVID-19 povišal: 

prej je kadil vsaki četrti v tej starostni skupini, zdaj pa že vsaki tretji. Kadilci v ekonomsko najbolj 

ogroženih delih Združenega kraljestva namenjajo tobaku nesorazmerno velik delež svojega dohodka, 

pri čemer povprečni kadilec v severovzhodni Angliji za kajenje porabi več kot 10 % svojega dohodka. 

 

 

ZANIMIVE NOVICE S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA PO SVETU 
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Finska – prepoved kajenja na plažah in igriščih 

S 1. majem 2022 je na Finskem v veljavo stopil strožji, spremenjen zakon o tobačnih izdelkih, kot del 

dolgoročne strategije za odvajanje Finske od kajenja. S tem je začela veljati prepoved kajenja na 

igriščih in javnih plažah. Na slednjih bo prepoved veljala vsako leto od začetka maja do konca 

septembra. Glavni namen spremembe zakonodaje je zaščita majhnih otrok pred škodljivimi učinki 

pasivnega kajenja ter zmanjšanje smetenja in okoljske škode, povezane s kajenjem. 

 

Najučinkovitejši oglasi proti rabi e-cigaret, namenjeni najstnikom 

Nova ameriška raziskava je pokazala, da imajo oglasi proti rabi elektronskih cigaret, ki so namenjeni 

najstnikom, največji učinek, ko poudarjajo škodljive posledice in škodo rabe e-cigaret, vključujejo 

negativne podobe ter se izogibajo hashtagom oz. ključnikom in drugim komunikacijskim stilom, ki so 

osredotočeni na najstnike. Raziskovalci so tudi ugotovili, da določena sporočilna vsebina, ki se trenutno 

uporablja, zlasti slike, povezane s sladkarijami in aromami, povečuje privlačnost rabe e-cigaret in se ji 

je treba izogibati pri oblikovanju preventivnih sporočil. 

Spletna študija je prosila 1.500 najstnikov, da ocenijo sedem naključno izbranih oglasov za 

preprečevanje rabe e-cigaret iz skupine več kot 200 oglasov. Oglasi za preprečevanje rabe e-cigaret, ki 

so jasno sporočali o škodljivosti le-te za zdravje ali primerjali kajenje e-cigaret s kajenjem navadnih 

cigaret, so bili razmeroma učinkovitejši. Nevtralna ali manj osebno pomembna vsebina, kot je omemba 

okoljskega vpliva e-cigaret ali ciljno usmerjenost tobačne industrije na mlade, je imela manjši učinek. 
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Zdravo na zabavo – 28. maj 2022 

V soboto, 28. maja, se je prireditve »Zdravo na zabavo«, ob športni vadbi v dvorani ŽKK udeležilo 
preko 50 otrok iz različnih športnih klubov ter iz PIKA dnevnega centra za otroke in mladostnike, njihovi 
spremljevalci in starši. Brezplačne vadbe so se udeležili otroci iz Maribora in okolice, stari med 7 in 16 
let. Prireditev »Zdravo na zabavo« je namenjena zdravemu načinu preživljanja prostega časa mladih in 
zabavi brez kajenja, pitja alkoholnih pijač in rabe drugih zdravju nevarnih substanc.  
 

Nacionalni simpozij ob Svetovnem dnevu brez tobaka 2022 »Tobak ogroža tudi okolje« – 30. maj 2022 
 
30. maja 2022 je potekal tradicionalni nacionalni simpozij ob Svetovnem dnevu brez tobaka. Vodilna 
tema letošnjega Svetovnega dneva brez tobaka je bila »Tobak ogroža tudi okolje«. Tej temi je bil tudi 
posvečen del simpozija, del programa pa je bil posvečen aktualnim temam na področju zmanjševanja 
uporabe tobačnih in povezanih izdelkov v Sloveniji in Evropski uniji. Predavatelji na simpoziju so bili 
eminentni tuji in domači strokovnjaki s tega področja. Dogodek je bil izveden v soorganizaciji NIJZ, 
Ministrstva za zdravje, SZO, Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija, Inštituta za zdravje in okolje ter 
Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo. 
 

Tiskovna konferenca ob Svetovnem dnevu brez tobaka – 31. maj 2022 

31. maja, ob Svetovnem dnevu brez tobaka, je SZOTK skupaj z Zdravstvenim domom dr. Adolfa Drolca 
Maribor organizirala tiskovno konferenco, da bi opozorili na nevarnosti uporabe tobaka in škodljiv 
vpliv tobaka na okolje. Na konferenci so sodelovali prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec., 
direktor ZD Maribor, prim. Danilo Maurič, dr. med., spec., strokovni direktor ZD Maribor, viš. pred. 
Nataša Vidnar, dipl. m. s., univ. dipl. org., in vodja CKZ ZD Maribor ter Dipl.-Ing., Rep. Avstrija Neža 
Polh, generalna sekretarka SZOTK. 
 

Give Kids a Break! What next for EU action to protect children from harmful food marketing? – 28. 

junij 2022 

Otroci po vsej Evropi so še naprej izpostavljeni trženju hrane, ki škodi njihovemu počutju in zdravju. 

Prekomerna telesna teža in debelost sta v Evropi dosegli raven epidemije, nobena država pa ni na poti, 

da bi zaustavila in obrnila ta trend. V zadnjih mesecih je Evropski parlament dvakrat pozval Komisijo, 

naj uvede celovito zakonodajo za zaščito otrok pred trženjem predelane hrane z visoko vsebnostjo 

WEBINARJI, KONFERENCE IN OSTALI DOGODKI 
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 maščob, sladkorja in soli. Namen webinarja je bil zbrati poslance Evropskega parlamenta in druge 

deležnike javnega interesa, da bi razmislili o naslednjih korakih za ukrepanje EU za zaščito otrok pred 

trženjem škodljive hrane. 

 

7. Evropska konferenca o tobačni kontroli – 6.–8. julij 2022 

Med 6. in 8. julijem je na Heraklionu, na Kreti potekala 7. Evropska konferenca o tobačni kontroli 

(European Conference on Tobacco Control), v organizaciji ENSP (Evropske mreže za preprečevanje 

kajenja in zasvojenosti z nikotinom). 6. julija je potekala tudi generalna skupščina ENSP. Obeh 

dogodkov se je z aktivno participacijo udeležila Mihaela Lovše, predsednica SZOTK, rednega člana 

ENSP. Na konferenci je sodelovala tudi kot predavateljica – predstavila je pomen NVO v novo sprejeti 

Strategiji za zmanjševanje posledic rabe tobaka za Slovenijo brez tobaka 2022–2030. 

 

 

 
 
6th European Conference on FASD – 12.–14. september 2022 
 
Septembra bo v Arendalu na Norveškem potekala 6. Evropska konferenca na temo FASD (spekter 
fetalnih alkoholnih motenj). Cilj konference je povečati znanje in ozaveščenost ter pomagati pri 
spodbujanju razumevanja FASD na Norveškem, v nordijskih državah, Evropi in na mednarodni ravni. 
Konferenca bo zajemala široko paleto tem, vključno s preprečevanjem, razširjenostjo/epidemiologijo, 
socialnimi determinantami, biomarkerji, diagnozo, psihološkimi profili, sekundarnimi motnjami, 
izobraževanjem, družinsko podporo, pravnimi in etičnimi vprašanji ter še več.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAPOVEDNIK DOGODKOV 
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https://www.eufasd.org/EUFASD2022/index.php
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Norveška fundacija MFMC sprejema prijave za sofinanciranje komunikacijskih projektov na področju 
zmanjševanja emisij 
 
Razpisuje: Minor Foundation for Major Challenges (MFMC) 
 
Datum objave na razpisi.info: 16. 6. 2022 
 
Rok prijave: 12. 8. 2022 
 
 
Obzorje Evropa: Trajnostna, varna in konkurenčna oskrba z energijo 
 
Razpisuje: Evropska komisija 
 
Vrednost razpisa: 99.000.000 EUR 
 
Datum objave na razpisi.info: 26. 5. 2022 
 
Rok prijave: 27. 10. 2022 
 

RAZPISI NA PODROČJU ZDRAVJA IN OKOLJA 
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https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/12995/norveska-fundacija-mfmc-sprejema-prijave-za-sofinanciranje-komunikacijskih-projektov-na-podrocju-zmanjsevanja-emisij
https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/12951/obzorje-evropa-trajnostna-varna-in-konkurencna-oskrba-z-energijo

