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Vsebinske mreže nevladnih organizacij Slovenije s področja javnega zdravja v sodelovanju s Konzorcijem 

vsebinskih mrež NVO, vabimo na novinarsko konferenco na temo nove Tobačne zakonodaje RS v javni 

razpravi:  

 »NEVLADNE ORGANIZACIJE V SLOVENIJI - NOVI 

TOBAČNI ZAKONODAJI NAPROTI« 

v četrtek, 24. marca ob 11.00 uri, 

 v CITY HOTELU Ljubljana (Dvorana »C«) 

Dalmatinova ulica 15, Ljubljana 

Sedemletna prizadevanja slovenskih nevladnih organizacij (NVO) na področju zdravja so obrodila 
sadove. Na poziv Evropske komisije smo skupaj s povezanimi tujimi NVO preko neodvisnih poslancev v 
evropskem parlamentu, ter z močno mednarodno medijsko kampanjo, slovenske NVO pomembno 
doprinesle k sprejetju nove EU Direktive o tobačnih izdelkih (Tobacco products directive - 2014/40/EU). 
  
V luči javne razprave o novi tobačni zakonodaji, ki mora biti sprejeta v celoti, saj bo le tako lahko zares 
učinkovita, bomo predstavili naša stališča ter nekaj ključnih dejstev v zvezi s spremembo zakonodaje RS 
na področju omejevanja uporabe tobačnih izdelkov. Predstavili bomo tudi naše predloge za dopolnitev 
Predloga Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov ter pomembne novosti, ki so se v 
predlog zakona uvrstile na podlagi iniciacije slovenskih NVO. 
 
Govorci in teme novinarske konference: 
 
Miha Lovše - Mreža NVO varujejo naše zdravje: Učinkoviti ukrepi za zmanjševanje neenakosti v zdravju. 

Taktike zavajanja tobačne industrije (embalaža,aditivi). 

Jan Peloza -  Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija: Nadzor nad izvajanjem zakonodaje v praksi.  

Novi produkti in s tobakom povezani izdelki.  

Matej Košir - Preventivna Platforma: Preventivni programi NVO na področju preprečevanja zasvojenosti 

- financiranje preventivnih programov, licenciranje in licenčnine. 

Na srečanje so povabljeni tudi predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje, urada Svetovne 
zdravstvene organizacije za Slovenijo in pristojnih Ministrstev RS ter Predstavništva Evropske komisije v 
Sloveniji. 
 
Informacije o dogodku: Miha Lovše,  nvo.zdravje@tobak-zveza.si , 031 330 122 
 
Veselimo se srečanja z vami, vabljeni!  
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