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Uporaba tobaka je v Sloveniji 

vodilni preprečljivi vzrok smrti                 
(približno vsaka 5. smrt) 

vzrok številnih prezgodnjih smrti                                                                
vsaka 7. med 30-44                                

vsaka 3. med 45-59 letom starosti 

Vir: World Health Organization. The European Health Report 2005: Public health action for healthier children and populations. 
Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2005; World Health Organization. WHO global report: mortality attributable to 
tobacco. Geneva: World Health Organization, 2012; GBD 2013 Risk Factors Collaborators. Global, regional, and national 
comparative risk assessment of 79 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks in 188 
countries, 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. Lancet 2015 Sep 10.  



Kot bi vsakih 10 let zbrisali celotno prebivalstvo Kranja ali Celja  

Vir: World Health Organization. WHO global report:  
mortality attributable to tobacco. Geneva: WHO, 2012. 



Kadi približno četrtina odraslih prebivalcev  

80% vsak dan 
20% občasno 

Vir: Lavtar D, Drev A, Koprivnikar H, Zorko M, Rostohar K, Štokelj R. Uporaba prepovedanih drog, tobaka in alkohola v Sloveniji 2011–2012: Metodologija raziskave in 
izbrani  statistični podatki. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2014; Koprivnikar H. Tobak. In: Tomšič S, Kofol Bric T, Korošec A, Maučec Zakotnik J, eds.  
Izzivi v izboljševanju  vedenjskega sloga in zdravja – desetletje CINDI raziskav v Sloveniji. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2014; Nacionalni inštitut za 
javno zdravje. Razširjenost kajenja med prebivalci Slovenije, starimi 15 let ali več, v 2014. Pridobljeno 21. 4. 2016 s spletne strani: http://www.nijz.si/sl/nijz-predlaga-
dodatne-ukrepe-za-vkljucitev-v-predlog-novega-protitobacnega-zakona 



 
 

• Redni kadilci pokadijo povprečno 15 cigaret dnevno 

• Moški 17, ženske 13 
 

• Večina kadilcev (93 %) uporablja en izdelek, cigarete 
 

• 96 % tovarniško izdelane cigarete, 9 % ročno zvite cigarete 
 

• Okoli 1 % ali manj druge tobačne in sorodne izdelke 
 

• Mladi 
 

 
 

Kadilci v Sloveniji 

Vir: Lavtar D, Drev A, Koprivnikar H, Zorko M, Rostohar K, Štokelj R. Uporaba prepovedanih drog, tobaka in alkohola v Sloveniji 2011–2012: Metodologija raziskave in izbrani statistični podatki. Ljubljana: Nacionalni 
inštitut za javno zdravje, 2014; Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2014; Nacionalni inštitut za javno zdravje. Razširjenost kajenja med prebivalci Slovenije, starimi 15 let ali več, v 2014. Pridobljeno 21. 4. 2016 s spletne 
strani: http://www.nijz.si/sl/nijz-predlaga-dodatne-ukrepe-za-vkljucitev-v-predlog-novega-protitobacnega-zakona.  
 

 



63% prvič kadilo pred polnoletnostjo 
99% prvič kadilo pri 25. letih ali manj* 

*prebivalci, stari 35-44 let, ki so kadarkoli kadili v življenju 

 
Vir: Koprivnikar H, Korošec A. Age At Smoking Initiation In Slovenia. Zdrav Var 2015; 54(4): 274-81. 



• Moški 
 

• Starostne skupine od 25 do približno 50 ali 55 leta 
 

• Osebe z nizkim socialno-ekonomskim položajem 
 

• Osebe, ki tvegano pijejo alkohol 
 

• Osebe, ki uporabljajo prepovedane droge 
 

• Zaprte osebe 
 

• Etnične skupine 
 

• Osebe z duševnimi motnjami 
 

• Brezdomne osebe 

 
 
 

 

Vir: Agrawal A, Madden PA, Martin NG, Lynskey MT. Do early experiences with cannabis vary in cigarette smokers? Drug Alcohol Depend 2013; 128(3): 
255-9; Royal College of Physicians, Royal College of Psychiatrists. Smoking and mental health. London: RCP, 2013; Cancer Council Victoria. Smoking and 
Disadvantage, Evidence Brief. Canberra: Australian National Preventive Health Agency, 2013; Univesity Sollege London Consulting, EuroHealthNet, health 
Action Partnership Interational, Nort East Publich Health Observatory, London Halth Obsevatory. Health inequalities in the EU- Final report of a 
consortium. Consortium lead: Sier Micheal Marmot. Brusels: European Commission Directorate-General for Health and Consumers, 2013; Baker A, Ivers 
RG, Bowman J, Butler T, Kay-Lambkin FJ, Wye P, Walsh RA, Pulver LJ, Richmond R, Belcher J, Wilhelm K, Wodak A. Where there's smoke, there's fire: high 
prevalence of smoking among some sub-populations and recommendations for intervention. Drug Alcohol Rev 2006; 25(1): 85-96; Baggett TP, Lebrun-
Harris LA, Rigotti NA. Homelessness, cigarette smoking and desire to quit: results from a US national study. Addiction 2013; 108(11): 2009-18;  Koprivnikar 
H, Zorko M, Drev A, Hovnik Keršmanc M, Kvaternik I, Macur M. Uporaba tobaka, alkohola in prepovedanih drog med prebivalci Slovenije ter neenakosti in 
kombinacije te uporabe. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2015; Varuh človekovih pravic Republike Slovenije. Letno poročilo varuha 
človekovih pravic republike Slovenije za leto 2014. Ljubljana: Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, 2015. 

Višji % kadilcev v določenih skupinah prebivalcev  



Kadi višji % moških (preb. 15+, 2014) 

Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2014; Nacionalni inštitut za javno zdravje. Razširjenost kajenja med prebivalci Slovenije, starimi 15 let ali več, v 2014. Pridobljeno 21. 4. 2016 s spletne strani: 
http://www.nijz.si/sl/nijz-predlaga-dodatne-ukrepe-za-vkljucitev-v-predlog-novega-protitobacnega-zakona 

21 % 
28 % 28 % 

21 % 



Vir: Jeriček Klanšček H, Bajt M, Drev A, Koprivnikar H, Zupanič T, Pucelj V, editors. Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju med mladostniki v Sloveniji. Izsledki mednarodne raziskave  HBSC 2014. Ljubljana: 
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Nacionalni inštitut za javno zdravje. Razširjenost kajenja med prebivalci Slovenije, starimi 15 let ali več, v 2014. Pridobljeno 21. 4. 2016  s spletne strani: http://www.nijz.si/sl/nijz-
predlaga-dodatne-ukrepe-za-vkljucitev-v-predlog-novega-protitobacnega-zakona 

18,9 % 

Kajenje in starost (2014, trenutno kajenje) 



Kadi višji % preb. z nižjim SEP (preb. 25-64 let) 

Status 
aktivnosti 

 

34% 

24% 

Izobrazba 
 

Materialni 
status 

 

Delovno aktivni/Brezposelni  

 

30% 

Višja ali več / Nižja izobr. 

 

Vir: Koprivnikar H, Zorko M, Drev A, Hovnik Keršmanc M, Kvaternik I, Macur M. Uporaba tobaka, alkohola in prepovedanih drog med prebivalci Slovenije ter neenakosti in  
kombinacije te uporabe. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2015.  

29% 

19% 

Zgornji r.  / Spodnji r. 

 

15% 



Vir: Koprivnikar H, Zorko M, Drev A, Hovnik Keršmanc M, Kvaternik I, Macur M. Uporaba tobaka, alkohola in prepovedanih drog med prebivalci Slovenije ter neenakosti in 
kombinacije te uporabe. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2015. 

18,9 % 

% kadilcev med tveganimi pivci alkohola in 
uporabniki konoplje 

 
• 31 % tistih, ki se opijajo, tudi kadi 

 
• 36 % tistih, ki čezmerno pijejo, tudi kadi 

 
 
 

• 55 % tistih, ki uporabljajo konopljo, tudi kadi 
 

 



Vir: Raziskava v zaporih 2015 in Anketa o zdravju in zdravstvenem varstvu 2014, NIJZ 

V zaporih kadi skoraj 3x višji % obsojenih oseb kot 
med prebivalci (19+) 

67 % 

25% 



Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje. Razširjenost kajenja med prebivalci Slovenije, starimi 15 let ali več, v 2014. Pridobljeno 21. 4. 2016 s spletne strani: http://www.nijz.si/sl/nijz-predlaga-dodatne-ukrepe-za-
vkljucitev-v-predlog-novega-protitobacnega-zakona 

2007-2014: % kadilcev se ni spremenil  
(preb. 15+; EHIS 2007 in 2014) 



Kajenje tobaka med 15-letniki, 2014 

 

Vir: Jeriček Klanšček H, Bajt M, Drev A, Koprivnikar H, Zupanič T, Pucelj V, editors. Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju med mladostniki v Sloveniji. Izsledki  
mednarodne raziskave HBSC 2014. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2015.  

Skoraj vsak 8 
Pribl. vsak 11 



Vir: Jeriček Klanšček H, Bajt M, Drev A, Koprivnikar H, Zupanič T, Pucelj V, editors. Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju med mladostniki v Sloveniji. Izsledki  
mednarodne raziskave HBSC 2014. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2015 

18,9 % 

15-letniki – starost ob prvem kajenju cigaret  

(2014; več kot en dim) 



V zadnjih letih se razširjenost kajenja med 11, 
13 in 15-letniki znižuje (primer 15-letniki) 

 

Vir: Jeriček Klanšček H, Bajt M, Drev A, Koprivnikar H, Zupanič T, Pucelj V, editors. Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju med mladostniki v Sloveniji. Izsledki  
mednarodne raziskave HBSC 2014. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2015.  

15-letniki 



 
Izdelki, ki uporabniku dovajajo nikotin (lahko so tudi brez), arome in druge 
snovi, tako da tvorijo aerosol, ki ga uporabnik vdihuje. 
 
- E-cigarete, elektronski sistemi za dovajanje nikotina 
- Hitro spreminjajoč se trg, 470 blagovnih znamk in 7.700 arom 
 
 

 

 

 
 

 

Elektronske cigarete 

Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje. Elektronske cigarete vsebujejo zdravju škodljive snovi. Objavljeno 22. 4. 2016 na spletni strani:http://www.nijz.si/sl/elektronske-cigarete-vsebujejo-zdravju-skodljive-snovi-0  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Različne generacije e-cigaret 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tekočine za elektronske cigarete 



- trenutno ni možno trditi, da so varne za zdravje  
- ne poznamo dolgoročne varnosti uporabe 
- vsebujejo zdravju škodljive snovi (nikotin, vlažilci, arome, rakotvorne snovi, druge 

dražilne in strupene snovi, delci)  
- ravni škodljivih snovi so praviloma nižje kot v tobačnem dimu 
 
 
 
 

 

E-cigarete – vplivi na zdravje uporabnika 

Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje. Elektronske cigarete vsebujejo zdravju škodljive snovi. Objavljeno 22. 4. 2016 na spletni strani:http://www.nijz.si/sl/elektronske-cigarete-vsebujejo-zdravju-skodljive-snovi-0  

E-cigarete – izpostavljenost aerosolu 
- trenutno ni možno trditi, da aerosol elektronskih cigaret ni škodljiv zdravju 
izpostavljenih oseb  

 

E-cigarete– opuščanje kajenja 
- pogosto se elektronske cigarete štejejo kot izdelek za pomoč pri opuščanju kajenja 
ali se tako oglašujejo 
- trenutno ni možno trditi, da so učinkovita pomoč pri opuščanju kajenja 

 



• Malo podatkov o uporabi, starejši podatki, deleži uporabnikov nizki  
 

• v 21 % v anketi sodelujočih OŠ opažajo uporabo elektronskih cigaret 
ter v 42 % v anketi sodelujočih SŠ in dijaških domovih (2015) 

 

• Obstoječi zakon teh izdelkov ne pokriva 
• Trenutno na voljo kot potrošniški izdelki, velja pa prepoved 

oglaševanja 
 

• Predlog zakona predvideva isto obravnavo kot za tobačne izdelke 
• prepoved uporabe, kjer je prepovedano kajenje 
• prepoved prodaje mladoletnim 
• popolna prepoved oglaševanja, promocije, razstavljanja… 

 

 

 

E-cigarete v Sloveniji 

Vir: Lavtar D, Drev A, Koprivnikar H, Zorko M, Rostohar K, Štokelj R. Uporaba prepovedanih drog, tobaka in alkohola v Sloveniji 2011–2012: Metodologija raziskave in izbrani statistični podatki. Ljubljana: Nacionalni 
inštitut za javno zdravje, 2014; Nacionalni inštitut za javno zdravje. Zaznava šolskih delavcev glede uporabe elektronskih cigaret med učenci in dijaki: poročilo ankete (neobjavljeno). 



 
V Sloveniji je vsakdanje okolje še 
vedno polno spodbud za kajenje. 
 
Na področju ukrepov nadzora nad 
tobakom zaostajamo za številnimi 
državami. 
 
Trenutno je v obravnavi predlog 
novega zakona, ki vključuje številne 
učinkovite ukrepe. 
 



 
 

•Višanje obdavčitve in cen 
 

•Popolna prepoved oglaševanja, promocije in razstavljanja tobačnih izdelkov 
 

•Velika, kombinirana slikovno-besedilna zdravstvena opozorila  
 

•Enotna embalaža 
 

•Prepoved dodanih okusov 
 

•Licence za prodajo tobačnih izdelkov 
 

•Dosledno izvrševanje zakonodaje,  
višje kazni, progresivno kaznovanje 

 
•Regulacija elektronskih cigaret 

 
 
 
 
 

 
 

Ključni ukrepi za Slovenijo 



www.nijz.si 

zavihek področja dela 

http://www.nijz.si/


www.nijz.si 

zavihek publikacije 

http://www.nijz.si/


 
 
 
 

Uspešno delo vam želim. 
 
 
 

 
 


