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ZADEVA:	 Predlog	 amandmaja	 na	 Zakon	 o	 omejevanju	 uporabe	 tobačnih	 in	
povezanih	 izdelkov	 (ZOUTPI),	 druga	 obravnava,	 EPA	 1651	 –	 VII,	 za	 matično	
delovno	telo	
	
Pozdravljeni,	
	
Mladinska	 zveza	 Brez	 izgovora	 Slovenija,	 Slovenska	 zveza	 za	 javno	 zdravje,	 okolje	 in	
tobačno	 kontrolo,	 Nacionalna	 mreža	 NVO	 s	 področja	 javnega	 zdravja	 25x25	 in	
Preventivna	 platforma	 skupaj	 vlagamo	 naslednje	 amadmaje	 k	 Zakonu	 o	 omejevanju	
uporabe	 tobačnih	 in	 povezanih	 izdelkov	 (ZOUTPI),	 kot	 je	 bilo	 razvidno	 že	 v	 naših	
predlogih	iz	časa	javne	razprave	marca	2016:	
	

- k	30.	členu	(prepoved	prodaje)	se	doda	sedmi	odstavek	(7),	ki	se	glasi	
	
(7)	 Prepovedana	 je	 prodaja	 tobaka,	 tobačnih	 izdelkov	 in	 povezanih	 izdelkov	 v	
oddaljenosti	 250	 metrov	 od	 ustanov,	 v	 katerih	 se	 opravlja	 dejavnost	 vzgoje	 in	
izobraževanja	 (vrtci,	 osnovne	 in	 srednje	 šole).	 Razdalja	 se	 odmeri	 od	 roba	
pripadajočih	funkcionalnih	zemljišč	omenjenih	ustanov.		
	
OBRAZLOŽITEV:	V	 raziskavi	 iz	decembra	2016,	ki	 jo	 je	 v	 sodelovanju	 z	Brez	 izgovora	
Slovenija	 izvedla	 ameriška	 univerza	 John	 Hopkins,	 ena	 najboljših	 univerz	 s	 področja	
javnega	zdravja	na	svetu,	je	na	vzorcu	devetdesetih	osnovnih	in	srednjih	šol	v	Sloveniji	
bilo	mogoče	zaznati	177	prodajnih	mest	tobačnih	izdelkov,	kar	predstavlja	nekaj	manj	
kot	dve	prodajni	mesti	na	šolo.	Kar	84	od	90	šol	(93,3%)	je	imelo	v	oddaljenosti	do	250	
metrov	prodajalno	tobaka	ali	tobačnih	izdelkov.	Na	številnih	prodajnih	mestih	v	okolici	
šol	je	bilo	zaznano	oglaševanje	tobačnih	izdelkov,	velika	večina	(160	od	177,	t.j.	90,4%)	
pa	 je	 izdelke	 prikazovala	 in	 jih	 izpostavljala,	 kar	 spada	med	 poznane	 taktike	 tobačne	
industrije	za	izrabljanje	dodatnega	prostora	za	namene	pospeševanja	prodaje	tobačnih	
izdelkov.	Omenjena	raziskava	bo	javnosti	predstavljena	v	ponedeljek	30.	januarja	2017.	
Dodatno	velja	 izpostaviti,	da	smo	nevladne	organizacije	v	okviru	akcije	 “Skriti	kupec”,	
kjer	smo	k	sodelovanju	povabili	tudi	Tržni	inšpektorat	RS,	ugotovili,	da	mladoletne	osebe	
v	preko	95%	primerov	brez	težav	dobijo	tobačne	izdelke.		
	
Oba	podatka	hkrati	predstavljata	zadosten	razlog	za	prepoved	prodaje	tobaka,	tobačnih	
in	 povezanih	 izdelkov	 v	 okolici	 ustanov,	 v	 katerih	 se	 opravlja	 dejavnost	 vzgoje	 in	
izobraževanja.	 Tovrstni	 ukrep	 bo	 zaščitil	 najbolj	 ranljivo	 in	 za	 marketing	 tobačne	
industrije	 dovzetno	 skupino	 prebivalstva	 –	 otroke	 in	 mladostnike	 ter	 še	 dodatno	



zagotovil,	 da	 ne	 bo	 tobak	 viden	 kot	 vsakodnevna	 dobrina,	 ki	 je	 dostopna	 na	 vsakem	
koraku.		
	
Prvotni	predlog	ZOUTPI,	ki	je	predvideval	uvedbo	licenc	za	prodajo	tobaka	v	višini	200,00	
evrov	letno	na	prodajno	mesto,	je	posredno	predvideval	upad	prodajnih	mest,	vendar	je	
Vlada	 RS	 z	 znižanjem	 finančnega	 praga	 za	 pridobitev	 licence	 na	 zgolj	 minimalno	
administrativno	takso,	izgubila	to	funkcijo	zmanjševanja	prodajnih	mest	kot	učinkovitega	
ukrepa	tobačne	kontrole.		
	
Z	uvedbo	tovrstne	omejitve	prodaje,	v	mrežah,	ki	združujejo	skupaj	preko	sto	nevladnih	
organizacij	 v	 Sloveniji,	 verjamemo,	 da	 lahko	 zapolnemo	 praznino,	 ki	 jo	 bo	 nehote	
ustvarila	izločitev	višje	cene	licenc	iz	ZOUTPI.	
	

- k	 35.	 členu	 (register	 poslovnih	 prostorov,	 v	 katerih	 se	 prodaja	 tobak,	
tobačni	izdelki	in	povezani	izdelki)	se	k	prvemu	odstavku	doda	šesto	alinejo,	
ki	se	glasi:	

	
6.	 oddaljenost	 od	 najbližje	 ustanove	 (oz.	 njenih	 pripadajočih	 funkcionalnih	
zemljišč),	v	kateri	se	opravlja	dejavnost	vzgoje	in	izobraževanja.	
	
OBRAZLOŽITEV:	kot	navedeno	zgoraj	
	

- 35.	člen	se	v	drugem	odstavku	spremeni	v:	

(2)	Podatki	iz	1.	in	6.	točke	prejšnjega	odstavka	niso	javni.	
	
OBRAZLOŽITEV:	kot	navedeno	zgoraj	

- k	37.	Členu	(pogoji	za	podaljšanje	dovoljenja)	se	doda	tretjo	alinejo,	ki	se	
glasi:	

-	 je	 oddaljenost	 najbližje	 ustanove	 (oz.	 njenih	 pripadajočih	 funkcionalnih	
zemljišč),	v	kateri	se	opravlja	dejavnost	vzgoje	in	izobraževanja,	še	vedno	v	skladu	
s	30.	členom	tega	zakona.		
	
OBRAZLOŽITEV:	kot	navedeno	zgoraj	
	

---	
	
Prosimo	 vas,	 da	 Odbor	 za	 zdravstvo	 predlagane	 amandmaje	 obravnava	 in	 sprejme	 v	
predlaganem	besedilu	ter	jih	sprejme	kot	svoje	amandmaje.	
	
	
Lep	pozdrav,	
	
Jan	Peloza	
Brez	izgovora	Slovenija	
	
	
Mihaela	Lovše	
Slovenska	zveza	za	tobačno	kontrolo	
	
	

prim.	Matija	Cevc,	dr.	med.	
Mreža	25x25	
	
	
Matej	Košir	
Preventivna	platforma	


