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ZADEVA: DIREKTIVA O TOBAČNIH IZDELKIH 
 
 
Spoštovani člani Evropskega parlamenta, 
 
Nacionalna mreža NVO 25x25 želi s tem dopisom opozoriti na napovedano glasovanje Odbora za 
okolje, javno zdravje in varnost hrane (ENVI) glede direktive o tobačnih izdelkih. 
 
Močno smo zaskrbljeni zaradi mnenj, ki so jih podali člani drugih odborov Evropskega parlamenta. 
Zavedamo se, da prednostna naloga vaših sodelavcev v večini izmed teh odborov ni zdravje ljudi. 
Toda kot članom Odbora ENVI je vaša prednostna naloga prav zdravje vseh državljanov Evropske 
unije. 
 
28 nevladnih organizacij s področja javnega zdravja, ki smo združene v Nacionalno mrežo NVO 25x25 
bi vas rade opomnile, da direktiva o tobačnih izdelkih sodi med zadnje večje predpise EU, ki bodo 
sprejeti še pred evropskimi volitvami naslednje leto. Direktiva o tobačnih izdelkih bi lahko mladim 
preprečila, da bi se prepustili smrtonosnemu kajenju. Če želimo to uresničiti, je ključnega pomena 
prisotnost zdravstvenih opozoril na 75 odstotkih površine zavojčka, tako na prednji kot tudi hrbtni 
strani. Najučinkovitejša pri odvračanju otrok, da bi pokadili svojo prvo cigareto, so velika grafična 
opozorila.  
 
S to zakonodajo boste tudi sami prispevali k zmanjšanju smrti ali obolevanja zaradi bolezni srca in 
možganske kapi. To bo vaša zapuščina mladim Evropejcem. Redko se zgodi, da član Evropskega 
parlamenta dobi takšno edinstveno priložnost za korenito spremembo prihodnosti v zvezi z zdravjem 
srca in ožilja v Evropi; redko dobi priložnost, da se tako neposredno odzove na skrb ljudi. Ljudem je 
izjemno pomembno zdravje njihovih otrok; močno jih skrbi dejstvo, da tobačna industrija privablja 
otroke in mlade s svojimi lepimi zavojčki cigaret s pomanjkljivimi zdravstvenimi opozorili. Trije izmed 
štirih Evropejcev, tj. velika večina v vsaki državi članici, so naklonjeni velikim zdravstvenim 
opozorilom. Ta podatek temelji na raziskavah javnega mnenja v okviru Evrobarometra. Ti ljudje bodo 
na evropskih volitvah od svojih izvoljenih predstavnikov pričakovali posluh za njihovo skrb in 
upoštevanje njihovih želja.  
 
Nacionalna mreža NVO 25x25 vas poziva, da izrazite svojo naklonjenost zdravstvenim opozorilom na 
75 odstotkih površine prednje in hrbtne strani zavojčka. Želeli bi, da se izrazite proti različnim 
okusom, ki cigarete naredijo privlačnejše in okusnejše, ter glasujete za prepoved prodaje tankih 
cigaret, ki zapeljujejo zlasti mlada dekleta. Ti ukrepi bodo bistveno prispevali k zmanjšanju 
privlačnosti smrtonosnega izdelka in s tem verjetnosti za dolgoročno zasvojenost naših otrok. 
  
S spoštovanjem, 
 
Nacionalna mreža NVO s področja javnega zdravja 25x25 
Vodja projekta: Nataša Jan 
Predsednik IO Mreže NVO 25x25: Matija Cevc 
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Prisotnost zdravstvenih opozoril na 75 odstotkih površine zavojčka, tako na prednji kot tudi hrbtni 
strani podpirajo naslednje organizacije: 
 

Nevladna organizacija Logotip 

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije 
Dunajska 65, 1000 Ljubljana 
Tel: 01 234 75 50 
e-pošta:  drustvo.zasrce@siol.net  
Odgovorna oseba: Matija Cevc 
 

 
 

Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije 
Zaloška cesta 7, 1000 Ljubljana 
Tel: 041 747 963 
e-pošta: info@zveza-dlbs.si 
Odgovorna oseba: Jože Ocvirk 

 

Društvo srčnih bolnikov - Koronarni klub Mežiške doline 
Ob Suhi 11, 2390 Ravne na Koroškem 
Tel: 02 821 51 93 
e-pošta: info@srce-si.si 
Odgovorna oseba: Ivan Žagar 

 

Živim – Društvo za dvig kakovosti življenja 
Povšetova 37, 1000 Ljubljana 
Tel: 041 294 092 
e-pošta: darinka.kac@gmail.com 
Odgovorna oseba: Darinka Kac 

 

Slovensko združenje proti raku dojke Europa Donna 
Zaloška cesta 5, 1000 Ljubljana 
Tel: 01 231 21 01 
e-pošta: europadonna@europadonna-zdruzenje.si  
Odgovorna oseba: Mojca Senčar 

 

Društvo za kulturo zdravega prehranjevanja Befit 
Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje 
Tel: 040 469 818 
e-pošta: mojca@prehrana.info 
Odgovorna oseba: Mojca Cepuš 
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Društvo Alimentum 
Suha 19, 4220 Škofja Loka 
Tel: 041 663 073 
e-pošta: info.alimentum@gmail.com 
Odgovorna oseba: Andrej Okorn  

Društvo za zdravje srca in ožilja Pomurja 
Ravenska 33, 9233 Odranci 
Tel: 02 530 21 12 
e-pošta: ema.mesaric@zzv-ms.si 
Odgovorna oseba: Ivan Markoja 

 

Društvo za avtizem DAN Maribor 
Finžgarjeva 21, 2000 Maribor 
Tel: 02 300 74 91 
e-pošta: sabina.herle@siol.net 
Odgovorna oseba: Sabina Herle 

 

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti 
Preradovičeva 25, 2000 Maribor 
Tel: 031 344 883 
e-pošta: info@irdo.si 
Odgovorna oseba: Anita Hrast  
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