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Zadeva: Predlog 6989-263: Prepoved kajenja na odprtih prostorih večstanovanjskih 
objektov 

ZVEZA:        Vaš dopis št. 092-263/2015/1, z dne 15.10.2015 

Skladno z vašo pobudo, ki ste jo naslovili na Vlado Republike Slovenije, v kateri predlagate, da 
se prepove kajenje na odprtih prostorih večstanovanjskih objektov, vam v nadaljevanju 
pojasnjujemo sledeče:

Na Ministrstvu za zdravje trenutno poteka postopek priprave novega predloga Zakona o 
omejevanju uporabe tobačnih izdelkov. Le ta bo celovito urejal področje omejevanja uporabe 
tobačnih in povezanih izdelkov, zajemal bo ukrepe za preprečevanje začetka in nadaljevanja 
kajenja med otroci, mladostniki in mladimi odraslimi, spodbujanje opuščanja kajenja, 
zmanjševanje izpostavljenosti tobačnemu dimu iz okolja, s poudarkom na otrocih in ukrepe za 
zmanjševanje neenakosti v kajenju ter na ta način prispeval k zmanjševanju razširjenosti rabe 
tobaka med prebivalci Slovenije, dolgoročnemu zmanjšanju obsega škodljivih posledic kajenja 
na zdravje in zmanjševanju neenakosti v zdravju. 

Prepovedi kajenja na oknih, balkonih in terasah zasebnih večstanovanjskih objektov novi 
predlog zakona ne bo uvedel, saj bi bil nadzor nad  takšno prepovedjo v praksi zelo težko
izvedljiv. Od pristojnih inšpektorjev bi se zahtevalo nadziranje privatnih stanovanj, v katera pa je 
vstop mogoč le na podlagi odločbe sodišča, saj so le ta skladno z Ustavo RS nedotakljiva. 
Prepoved kajenja v zasebnih objektih lahko lastniki stanovanj uredijo v okviru hišnega reda in 
na ta način določijo pravila, ki bodo veljala za posamezno stavbo.   

Vsekakor pa je dokazano, da je pasivno kajenje škodljivo in da ni količine tobačnega dima, ki bi 
bila še varna. Tega se kadilci premalo zavedajo in so včasih neupravičeno nestrpni do ljudi, ki 
jih prosijo, naj ne kadijo v njihovi bližini. 

Res pa je, da je kajenje bolezen odvisnosti in da marsikateri kadilec ne more preprosto 
prenehati s kajenjem, zato želimo v Sloveniji čim več pozornosti posvetiti preprečevanju začetka 
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kajenja pri mladih; pomoči pri prenehanju kajenja in ozaveščanju ljudi, da kajenje močno škodi 
njihovemu zdravju kot tudi zdravju pasivnih kadilcev ob njih. 

Za uspešno opustitev kajenja so v Sloveniji kadilcem na voljo različne vrste brezplačne pomoči: 
od svetovanja pri osebnem zdravniku in delavnic za opuščanje kajenja v okviru 
zdravstvenovzgojnih centrov v zdravstvenih domovih, do brezplačnega svetovalnega telefona 
za pomoč pri opuščanju kajenja 080 2777, ki je na voljo ob delovnikih med 17. in 20. uro in za 
katerega ministrstvo za zdravje vsako leto nameni potrebna finančna sredstva.

V upanju, da smo odgovorili na vašo pobudo, vas lepo pozdravljamo.

S spoštovanjem,

Mojca Gobec
                  Generalna direktorica 

Direktorat za javno zdravje
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