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VSEBINSKA MREŽA NVO ZA ZDRAVJE 

Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo (SZOTK), 

 

 

prireja 

tiskovno konferenco z naslovom: 

 

 

PREDSTAVITEV 3 POBUD ZA SPREMEMBO ZDRAVSTVENE IN DAVČNE 

ZAKONODAJE: 

 

1 – SPREMEMBA ZAKONA O OMEJEVANJU UPORABE TOBAČNIH IZDELKOV – 

 Nevtralna embalaža za cigarete in sestavljena zdravstvena opozorila 

 

2 - SPREMEMBA ZAKONA O OMEJEVANJU UPORABE TOBAČNIH IZDELKOV – 

 Ureditev E- cigarete v RS v skladu z evropsko zakonodajo  

 

3 – SPREMEMBA ZAKONA O TROŠARINAH –  

Dvig trošarin na tobačne izdelke 

 

 

 

Tiskovna konferenca bo v četrtek, dne 23. 04. 2015 ob 11. uri,  

v Glazerjevi dvorani UKM, na Gospejni ulici 10 v Mariboru. 

 

 

Vljudno vabljeni! 

 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacije se izvaja v 

okviru Operativnega programa razvoja človeških virov; razvojne prioritete "Institucionalna in administrativna 

usposobljenost"; prednostne usmeritve "Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga" 
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DNEVNI RED:  

 Uvodni pozdrav in kratka predstavitev projekta - mreža »NVO varujejo naše 

zdravje« in vloga SZOTK  (Miha Lovše, Strokovni sodelavec na projektu NVO varujejo 

naše zdravje ) 

 Predstavitev pobud: 

I – Pobudi za spremembo zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (ZOUTI)  

-Mihaela Lovše, v. m. s. , univ.dipl.org., Vodja projekta NVO varujejo naše zdravje 

-Miha Lovše, Strokovni sodelavec na projektu NVO varujejo naše zdravje 

 

II – Pobuda za spremembo zakona o trošarinah na tobačne izdelke  

-Mihaela Lovše, v. m. s. , univ.dipl.org., Vodja projekta NVO varujejo naše zdravje 

-Miha Lovše, Strokovni sodelavec na projektu NVO varujejo naše zdravje 

 

Zaradi optimalne organizacije in priprave gradiv, vas prosimo za potrditev vaše udeležbe 

na  e-naslov: info@zadihaj.net 

 

Ker je novinarska konferenca del evropskega projekta, ki ga vodi Slovenska zveza za javno 

zdravje, okolje in tobačno kontrolo, vam bomo izredno hvaležni za najavo dogodka v 

vašem mediju. Za sodelovanje se vam zahvaljujemo. 

 

Lepo vas pozdravljamo in se veselimo srečanja z vami! 

 

        Mihaela Lovše, v. m. s. , univ.dipl.org.,  

        Vodja projekta NVO varujejo naše zdravje 


