+Ljubljana, 22. julij 2019
mag. Dejan Židan
Predsednik Državnega zbora RS
ZADEVA: Pisno poslansko vprašanje
V skladu z 240. in 248. členom Poslovnika Državnega zbora vam posredujem pisno
poslansko vprašanje v zvezi s sestavljenimi zdravstvenimi opozorili, ki ga naslavljam
na ministra za zdravje, g. Aleša Šabedra.
S spoštovanjem!

Dušan Šiško,
poslanec

V prilogi:
- pisno poslansko vprašanje
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VSEBINA PISNEGA POSLANSKEGA VPRAŠANJA
V imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke sprašujem ministra za
zdravje, g. Aleša Šabedra, da mi odgovori na naslednje vprašanje:
Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (Uradni list RS,
št. 9/17 in 29/17) v 15. členu (sestavljena zdravstvena opozorila) določa sledeče:
(1) Na vsakem zavojčku in zunanji embalaži tobačnih izdelkov za kajenje se navedejo
sestavljena zdravstvena opozorila. Sestavljena zdravstvena opozorila:
1.
vsebujejo eno od besedilnih opozoril in ustrezne barvne fotografije iz knjižnice
slik, določene v predpisu, ki ureja sestavljena zdravstvena opozorila za tobačne izdelke
za kajenje;
2.
vsebujejo podatke o opuščanju kajenja, kot so telefonske številke, elektronski
naslovi ali spletna mesta, namenjena obveščanju potrošnikov o razpoložljivih
programih podpore za osebe, ki želijo opustiti kajenje;
3.
imajo isto besedilno opozorilo in ustrezno barvno fotografijo na obeh straneh
zavojčka in zunanje embalaže;
4.
so prikazana na gornjem robu zavojčka in zunanje embalaže ter obrnjena v isto
smer kot vsi drugi podatki, navedeni na površini embalaže;
5.
na zavojčkih cigaret imajo naslednje dimenzije:
- višina: najmanj 44 mm;
- širina: najmanj 52 mm in
6.
pokrivajo 65 odstotkov zunanje sprednje in zadnje površine zavojčka in zunanje
embalaže. Na cilindričnih zavojčkih sta prikazani dve sestavljeni zdravstveni opozorili,
ki sta enako oddaljeni druga od druge, pri čemer vsako pokriva 65 odstotkov svoje
polovice ukrivljene površine.
(2) Sestavljena zdravstvena opozorila so razdeljena v tri sklope, pri čemer se vsak
sklop uporablja določeno leto in se izmenjuje vsako leto. Vsako sestavljeno
zdravstveno opozorilo, ki je na voljo za uporabo v določenem letu, se enako pogosto
prikaže pri vsaki od znamk tobačnih izdelkov.
(3) Minister določi podrobnejše pogoje glede sestavljenih zdravstvenih opozoril.
Kot vemo, je poleg kajenja v današnji družbi problem tudi alkoholizem oz. prekomerno
pitje alkohola, ki je v porastu predvsem med mlajšo generacijo. Glede na to, da gre za
pereč problem v današnji družbi, me zanima sledeče:
•

Ali imate podatke, če je sedaj kaj manj kadilcev kot takrat, ko še ni bilo škatlic z
nazornimi barvnimi slikami posledic kajenja?

•

Zanima me, ali razmišljate v smeri, da bi tudi na vseh pijačah, ki vsebujejo
alkohol in so za zdravje škodljive, imeli tudi ustrezne barvne fotografije (recimo
kakšnega pijanca, poškodovana jetra itd,), ki bi odvračala potencialnega pivca
od pijače?

•

Zanima me, ali bi imeli napisane tudi kontakte, recimo anonimnih alkoholikov,
raznih svetovalnic, da bi se lahko prekomerni pivci obrnili na ustrezno pomoč in
svetovanje?

•

Ali menite, da bi na takšen način, če bi imeli na embalaži nazorne barvne slike,
manj ljudi poseglo po pijači, ker bi se dejansko zavedali kam jih to pelje?

Za vaš odgovor se vam zahvaljujem.
Dušan Šiško,
poslanec

