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Zaradi uporabe tobaka vsako leto v svetu umre osem milijonov ljudi, v Sloveniji 60 vsak teden. Tobak pa 

ne škoduje le zdravju posameznikov, ampak ogroža tudi okolje. Vendar pa je vpliv tobačne industrije in 

njihovih izdelkov na okolje pogosto spregledan, čeprav gre za obsežen in naraščajoč problem, ki povečuje 

nepotrebni pritisk na že tako omejene vire in krhke ekosisteme našega planeta. Negativni vplivi na okolje 

nastajajo v vseh fazah življenjskega ciklusa tobaka (Slika 1), od gojenja tobaka do odvrženega tobačnega 

ali povezanega izdelka.  

 
Slika 1: Življenjski ciklus tobaka 

 

V različnih fazah življenjskega ciklusa tobaka se izčrpavajo materialni viri in porabi velika količina vode. 

Posekanih je veliko dreves, kar prispeva h krčenju gozdov in širjenju puščav. Obsežna zemljišča so 

namenjena gojenju tobaka. Porabijo se velike količine energije, ki privedejo do znatnih emisij ogljika. Med 

proizvodnjo se v ozračje sprošča velika količina ogljikovega dioksida, kar prispeva h  globalnemu 

segrevanju. Nabere se velika količina odpadkov, v okolje pa se sproščajo številne strupene snovi, ki jih je 

v tobaku in tobačnem dimu preko 7.000 (od tega 70 rakotvornih). 

 

 

Vsako leto se zaradi gojenja tobaka, proizvodnje in uporabe cigaret: 

 porabi 27,2 milijonov ton materialnih virov (goriva, kovine);  

 porabi 22 bilijonov litrov vode; 

 poseka 600 milijonov dreves – za vsakih 15 zavojčkov cigaret pade eno drevo;  

 očisti 200.000 hektarjev zemlje za namene gojenja in sušenje tobaka, večinoma s pomočjo 

požiganja – takšna velikost zemljišč je enakovredna približno tretjini amazonskega deževnega 

gozda; 

 porabi 62,2 bilijard Joulov energije;  

 v zrak sprosti 84 milijonov ton emisij ogljikovega dioksida, kar je enakovredno sproščanju ob 

lansiranju 280.000 raket v vesolje; 

 nabere 25 milijonov ton odpadkov; 

 v okolje neprimerno odvrže 4,5 bilijonov cigaretnih ogorkov. 

 

 

Prispevek tobaka k globalnemu segrevanju je dva 

do trikrat višji kot pri gojenju krompirja ali 

gojenju paradižnika, poraba vode pa pet do 

osemkrat višja.  

Posameznik, ki 50 let kadi po 20 cigaret dnevno, 

v tem času privede do 5,1 ton emisij ogljikovega 

dioksida in porabe 1,4 milijona litrov vode.  

 

V Sloveniji ne gojimo tobaka in proizvajamo tobačnih izdelkov. Pomembni vidiki vpliva tobaka na okolje 

so za Slovenijo predvsem trije, to so emisije CO2, onesnaževanje voda in onesnaževanje s plastiko. 



Vsako leto tobačna industrija proizvede šest bilijonov cigaret. Cigaretne ogorke kadilci pogosto 

neprimerno odvržejo v okolje, na ceste, pločnike, druge javne površine, plaže idr., od koder potujejo v 

reke in morja ter priobalna področja. Kar 4,5 bilijona cigaretnih ogorkov je vsako leto neprimerno 

odvrženih v okolje. S številnimi kemičnimi snovmi, težkimi kovinami in ostanki nikotina, ki jih vsebujejo, 

onesnažujejo zemljo, vodo in zrak. Cigaretni ogorki so narejeni predvsem iz plastičnih vlaken, to je 

najpogosteje celulozni acetat, ki v običajnih pogojih ni biološko razgradljiv. Zato se cigaretni ogorki, 

odvrženi na ceste in plaže, biološko ne razgradijo, in so ena najpogostejših vrst odpadkov, v svetovnem 

merilu so na drugem mestu med različnimi vrstam odpadkov. Njihovo odstranjevanje je povezano z 

visokimi stroški. Leta 2019 so npr. v podjetju Snaga navedli, da strošek odstranjevanja cigaretnih ogorkov 

na javnih površinah v mestni občini Ljubljana znaša približno 12.000 evrov na leto. 

 

Odpadki tobačnih izdelkov vsebujejo več kot 7.000 strupenih kemičnih snovi. Strupene snovi se izpirajo iz 

odvrženih cigaretnih ogorkov v vodo. Izpostavljenost cigaretnim ogorkom negativne učinke na preživetje, 

rast in razmnoževanje vodnih organizmov. Ena izmed raziskav je pokazala, da en cigaretni ogorek, 

namočen en dan v enem litru vode, sprosti toliko strupenih snovi, da bi pomoril polovico sladkovodnih in 

morskih rib, ki bi jim bile izpostavljene 96 ur. 

 

Tudi novi tobačni izdelki (tobačni izdelki, v katerih se tobak segreva) in sorodni izdelki (elektronske 

cigarete) niso prijazni okolju.  

Verjetno predstavljajo še resnejšo grožnjo okolju kot cigarete. Za njih so značilni intenzivnejši proizvodni 

procesi in materiali, ki niso biološko razgradljivi in jih ni možno reciklirati. Še posebej pri elektronskih 

cigaretah so mnogi izdelki in vložki s tekočinami namenjeni enkratni uporabi. Izdelki vsebujejo kovinske 

dele, vezje, baterije in strupene snovi, kot so npr. težke kovine. Tvorijo strupene emisije, ki onesnažujejo 

okolje. Soli nikotina in težke kovine se izpirajo v zemljo in vodo ali pa jih zaužijejo živali. Tudi proizvajalci 

večinoma potrošnikom ne dajejo informacij o primernem odstranjevanju odpadkov, povezanih s temi 

izdelki. Odstranjevanje teh odpadkov na okolju varen in prijazen način postaja vedno večji problem.   

 

Kaj lahko naredi vsak posameznik za zmanjšanje vplivov tobaka, tobačnih in sorodnih izdelkov na 

okolje? 

 Ozaveščajte o škodljivih vplivih tobaka na okolje. 

 Opustite kajenje, opustite uporabo novih tobačnih izdelkov, elektronskih cigaret in drugih 

sorodnih izdelkov  za zaščito svojega zdravja, pa tudi zaščito našega okolja, planeta. 

 Podprite ukrepe za odgovornost industrije, tudi finančno, za škodljive vplive na okolje in 

odstranjevanje odpadkov. 

 Podprite ukrepe v povezavi s prepovedmi plastičnih izdelkov za enkratno uporabo na področju 

tobačnih in sorodnih izdelkov. 

 Podprite ukrepe nadzora nad tobakom. 

 

Tobačna industrija uporablja t. i. greenwashing taktiko in gradi svojo podobo kot trajnostna in okolju 

prijazna industrija. To pa je le krinka, ki jo izvaja industrija, in tako odvrača pozornost javnosti od problema 

vplivov na okolje. Primeri greenwashing aktivnosti so npr. trženje novih izdelkov kot ''okolju prijaznih'', 

''naravnih'' ali ''organskih'', finančna podpora okoljskim organizacijam, organiziranje čiščenja odpadkov s 

plaž idr.   
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