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Pripomba na 
 

Predlog Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov 
 

(04. 03. 2016) 

 

 
Spoštovani, 

 
na vaših spletnih straneh smo zasledili navedeni predlog ter povabilo k podajanju pripomb in 
predlogov. 

 
Pripombo podajamo na 42. člen, iz katerega izhaja absolutna prepoved kajenja oziroma 
uporabe tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov tudi v gledališčih.  

 
Prepoved je po mnenju gledališke stroke in članov, ki jih zastopamo, nepotrebna, nelogična 
in neživljenjska. Ne le, da omejuje svobodo (kulturnega) izražanja posameznika in posega v 
ustavno pravico do svobodnega umetniškega ustvarjanja – nemalo dramskih besedil celo 
'predpisuje' kajenje cigaret, cigar, pip na odru! Če bi igralec v okviru umetniške uprizoritve 
kajenje le simuliral, bi izpadel diletantsko in smešno ter bi osiromašil predstavo. 

 
Predlagamo naslednje spremembe 42. člena (krepki tisk): 

 
»(1) Prepovedano je kajenje oziroma uporaba tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov v vseh 

zaprtih javnih in delovnih prostorih in v zasebnih vozilih v prisotnosti mladoletnih oseb. 
 

(2) Kajenje oziroma uporaba tobačnih in povezanih izdelkov je prepovedana tudi v 
prostorih, ki se po tem zakonu ne štejejo za zaprte prostore, če so del pripadajočih 
funkcionalnih zemljišč prostorov, kjer se opravlja dejavnost vzgoje, izobraževanja ali 
zdravstvena dejavnost. 
 

(3) Ne glede na prejšnja odstavka je kajenje oziroma uporaba tobačnih in povezanih 
izdelkov dovoljena: 
 

- v posebej za kadilce določenih prostorih v nastanitvenih obratih in pri drugih ponudnikih 
nočitev, 
 

- v domovih za ostarele in zaporih v prostorih, ki niso namenjeni skupni rabi, kadar v njih 
bivajo samo kadilci, 
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- v posebej za kadilce določenih prostorih v psihiatričnih bolnišnicah in v posebej za kadilce 
določenih prostorih drugih izvajalcev zdravstvene obravnave duševnih bolnikov, 
 

- na gledaliških vajah, predstavah in drugih prireditvah, kjer to zahteva uprizoritveni 
koncept, 

 

- v kadilnicah. 
 

(4) Kadilnice niso dovoljene v prostorih, kjer se opravlja zdravstvena, vzgojna ali 
izobraževalna dejavnost. 
 

(5) Spoštovanje prepovedi kajenja oziroma uporabe tobačnih in povezanih izdelkov so 
dolžni zagotoviti lastnik, najemnik ali upravitelj prostorov, kjer je kajenje prepovedano.« 

 

 
 

Vaša bojazen, da bi na ta način pri mladini vzbujali željo po začetku kajenja in zavest, da je 
to družbeno sprejemljivo in popularno, je pretirana. V upanju, da boste objektivno preverili 
utemeljenost svojih in naših razlogov ter boste sledili zgornjemu predlogu, vas lepo 
pozdravljamo. 
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