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ZOUTPI in nadzor 

Zdravstvenega inšpektorata RS
Barbara Kocjan

Ljubljana, 30.5.2019
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DELOVNA PODROČJA 

1. nalezljive bolezni 

2. minimalni sanitarno 

zdravstveni pogoji

3. ravnanje z odpadki, ki 

nastanejo pri opravljanju 

zdravstvene dejavnosti

4. pacientove pravice

5. duševno zdravje

6. zdravniška služba

7. presaditev delov telesa zaradi 

zdravljenja

8. zdravstvena dejavnost

9. zdravilstvo

10.  higienska ustreznost kopalnih vod in minimalno  

sanitarno zdravstveni pogoji na kopališčih

11. zdravstvena ustreznost pitne vode, objekti 

in naprave za javno preskrbo s pitno vodo

12. varnost na smučiščih

13. splošna varnost proizvodov v 

pristojnosti MZ

14. kozmetični proizvodi

15. igrače

16. materiali in izdelki, namenjeni za stik z 

živili

17. varnost živil in hrane (prehranska  

dopolnila in živila za posebne skupine)

18. omejevanje porabe alkohola; 

19. omejevanje uporabe tobačnih 

in  povezanih izdelkov

20. preprečevanje dela in 

zaposlovanja na črno 

(zavezanci, ki so pod 

nadzorom inšpektorata)

OMEJEVANJE UPORABE TOBAČNIH 

IN POVEZANIH IZDELKOV
Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in

povezanih izdelkov, Ur. l. RS, št. 9/17 in

29/17

Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati

kadilnica, Ur.l. RS, št. 52/17

Pravilnik o poročanju o tobačnih in povezanih

izdelkih, Ur.l. RS, št. 9/18

Predvidene globe 

za prekršek:

• 4.000-33.000 € za p.os., 

• 1.600-8.000 € za s.p., ... ,

• 800-2.000 € za o.os.,

• 125 € za posameznika
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Zdravstveni inšpektorat RS - nadzorni 

in prekrškovni organ po ZOUTPI

• emisijami katrana, nikotina in ogljikovega monoksida v 

cigaretah; 

• prepovedjo dajanja na trg tobačnih izdelkov z značilno aromo; 

• prepovedjo dajanja na trg tobačnih izdelkov, ki vsebujejo 

dodatke; 

• poročanjem in obveščanjem proizvajalcev in uvoznikov o 

sestavinah in emisijah tobačnih in povezanih izdelkov; 

• obveznostmi, ki jih morajo izpolnjevati proizvajalci, uvozniki in 

distributerji elektronskih cigaret in pogoji, ki jih morajo 

izpolnjevati elektronske cigarete;

• prepovedjo kajenja oziroma uporabe tobaka, tobačnih in 

povezanih izdelkov, razen tobaka za žvečenje in za 

njuhanje, v javnih prostorih (zaprti javni prostori in pripadajoča 

funkcionalna zemljišča objektov vzgoje ali izobraževanja); 

• posamezniki, ki ne upoštevajo prepovedi kajenja v javnih 

prostorih; 

• pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kadilnice v javnih prostorih; 

• posamezniki, ki ne upoštevajo prepovedi vnosa hrane ali 

pijače v kadilnice.

Drugi nadzorni in prekrškovni organi po ZOUTPI so: 

TIRS, IRSD, FURS, Policija in občinski redarji.
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Ugotovitve 2017

ŠTEVILO 
OPRAVLJENIH 
INŠPEKCIJSKIH 

PREGLEDOV 

ŠTEVILO 
ODVZETIH 
VZORCEV 

ŠTEVILO IZREČENIH UKREPOV/SANKCIJ 

Upravni ukrepi Prekrškovne sankcije/ukrepi 

SKUPAJ 
Odločba o 

odpravi 
nepravilnosti 

Upravno 
opozorilo 

po ZIN 
SKUPAJ 

Odločba 
o 

prekršku 
(globa) 

Plačilni 
nalog 

Odločba 
o 

prekršku 
(opomin) 

Opozorilo 
za storjen 
prekršek 
po ZP-1 

Obdolžilni 
predlog 

SKUPAJ 

3854 9 12 3 15 92 194 77 77 7 447 462 

 

• večina inšpekcijskih obravnav je bila izvedena po vprašanju 

spoštovanja prepovedi kajenja v zaprtih javnih prostorih, kjer so 

inšpektorji kršitve ugotavljali v šest odstotkov obravnav

• po uveljavitvi novele zakona je bil poudarek inšpekcijskega 

nadzora na novostih, kot so bile prepoved kajenja v podhodih, 

prehodih, pasažah, stopniščih, hodnikih in v gostinskih obratih, 

kjer so ponujali kajenje vodnih pip.

• največji odstotek neskladnosti smo ugotovili pri nadzoru 

kadilnic. V 81 primerih so se preverjali izpolnjeni pogoji za 

kadilnice in prepoved vnosa hrane in pijače vanjo. Ugotovljenih je 

bilo 29 kršitev glede pogojev za kadilnico (36 %) in štiri kršitve 

prepovedi vnosa hrane/pijače vanjo. 

• dopis Obrtni poslovni zbornici z zaprosilom, da naj svoje člane 

opozori na obveznost izpolnjenja pogojev za kadilnice.
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• 20. maja 2017 so stopila v veljavo določila zakona, ki prepovedujejo 

dajanje na trg cigaret in tobaka za zvijanje, ki vsebujejo aromatične snovi v 

kateri koli od komponent, kot so filtri, papir, ovoji in kapsule, ali imajo 

tehnične značilnosti, ki omogočajo spreminjanje vonja ali okusa tobačnega 

izdelka ali jakosti dima. 

• v začetku junija izveden usmerjen nadzor po tej določbi. Izvedeno 69 

inšpekcijskih pregledov in najden en prepovedan izdelek. Izdelek je bil 

umaknjen iz prometa. Skladno z zakonom je bil zanj odrejen obvezni 

odvzem, nosilcu dejavnosti pa je bila izrečena tudi prekrškovna sankcija.

• Od septembra do konca decembra 2017 smo izvedli usmerjen nadzor 

glede elektronskih cigaret z in brez nikotina. Šlo je za prvi obisk naših novih 

zavezancev, ki proizvajajo/tržijo elektronske cigarete z ali brez nikotina. 

Izvedlo se je sedem inšpekcijskih pregledov, pri katerih so se obravnavale 

obveznosti proizvajalcev, uvoznikov in distributerjev elektronskih cigaret in 

pa pogoji, ki jih morajo izpolnjevati e-cigarete (posodice10 ml in vsebnost 

20 mg/ml nikotina). Neskladnosti ni bilo ugotovljenih. 

• Ob pregledih se je vzelo devet vzorcev e-tekočin na vsebnost nikotina. Vsi 

vzorci so bili skladni. 

Ugotovitve 2018
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• večino inšpekcijskih obravnav smo izvedli po vprašanju 

spoštovanja prepovedi kajenja v zaprtih javnih prostorih, kjer so 

inšpektorji kršitve ugotavljali v pet odstotkov obravnav

• kljub poslanemu dopisu Obrtno poslovni zbornici, največji 

odstotek neskladnosti ponovno ugotovljen pri nadzoru kadilnic, 

• 45-krat so se preverjali izpolnjeni pogoji za kadilnice in prepoved 

vnosa hrane in pijače vanjo. Ugotovljenih je bilo 23 kršitev glede 

pogojev za kadilnico (51 %) in sedem kršitev prepovedi vnosa 

hrane/pijače vanjo. 

• V avgustu 2018 smo prejeli RAPEX obvestilo o tekočini za e-

cigarete, ki je bila na Danskem v prodaji v preveliki 250 ml 

posodici (dovoljeno 10 ml) in je vsebovala preveč nikotina 100 

mg/ml (dovoljeno največ 20 mg/ml). 

• Skladno z ZOUTPI je bil slovenskim potrošnikom nakup preko 

spletnih strani danskega distributerja onemogočen.
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Hvala za pozornost.

Želim vam prijeten dan 


