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O PUBLIKACIJI
Publikacija ALKOHOLNA POLITIKA V SLOVENIJI – priložnosti za zmanjševanje škode in stroškov je nastala z namenom, da bi vse, ki odločajo v procesu oblikovanja
alkoholne politike v naši državi, opremili z verodostojnimi informacijami in podatki
o obsegu problema alkohola v Sloveniji in o tem, kateri ukrepi alkoholne politike so
dokazano učinkoviti. Publikacija je namenjena vsem tistim, ki soustvarjajo politiko
na področju alkohola v različnih resorjih tako na ravni države kot na ravni lokalne
skupnosti in ki lahko pripomorejo, da bo škoda zaradi alkohola v Sloveniji čim manjša. Publikacijo so pripravili strokovnjaki, ki se ukvarjajo s problematiko alkohola na
Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in Ministrstvu za zdravje, sodelavci spletne
strani MOSA in Mednarodne mladinske zveze za alkoholno politiko. Vsebina publikacije je nastala na osnovi podatkov in virov, zbranih v knjigi Alkohol v Sloveniji. Trendi
v načinu pitja, zdravstvene posledice škodljivega pitja, mnenja akterjev in predlogi
ukrepov za učinkovitejšo alkoholno politiko, ki jo je izdal Nacionalni inštitut za javno
zdravje, ter na osnovi nekaterih drugih slovenskih in tujih virov.
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ZMANJŠAJMO ŠKODO, POVEZANO Z
ALKOHOLOM V SLOVENIJI!
ALKOHOL PREDSTAVLJA RESEN PROBLEM
◊◊

Večina 15-letnikov v Sloveniji, kar 85 %, je že pila alkoholne pijače kljub
prepovedi prodaje alkohola mlajšim od 18 let, pri čemer sta bila dva od
petih že vsaj dvakrat opita.

◊◊

V zadnjih letih opažamo naraščanje deleža mladostnic in mladih žensk, ki
tvegano pijejo.

◊◊

28 % moških in 16 % žensk v starosti od 25 do 34 let se opija 1- do 3-krat
mesečno ali pogosteje.

◊◊

Vsak dan je zaradi vzrokov, ki jih pripisujemo izključno alkoholu, v bolnišnico sprejetih deset oseb.

◊◊

Zaradi škodljivih učinkov alkohola na zdravje in zaradi prometnih nezgod,
ki jih povzročijo alkoholizirani vozniki, vsako leto umre vsaj 725 oseb.

ŠKODA, POVEZANA Z ALKOHOLOM, MOČNO PRIZADENE DRŽAVNO
BLAGAJNO
Ocena zdravstvenih stroškov, ki so povezani s pitjem alkohola, je v Sloveniji leta
2011 znašala 159 milijonov EUR. Če dodamo oceno še nekaterih drugih stroškov
(npr. prometne nezgode, nasilje v družini, kriminalna dejanja – kraje, vandalizem),
se ta številka poveča na 242 milijonov EUR. Vsem tem stroškom pa bi bilo treba
prišteti še nekatere druge, npr. stroške zmanjšane produktivnosti in stroške, ki
nastanejo zaradi duševnega trpljenja bližnjih, predvsem otrok.

SVETOVNA ZDRAVSTVENA ORGANIZACIJA DRŽAVAM PRIPOROČA
SPREJETJE DOKAZANO UČINKOVITIH UKREPOV
Dokazano najučinkovitejši ukrepi so:
◊◊

preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola,

◊◊

omejevanje dostopnosti alkohola (npr. uvedba licenc za prodajo alkohola,
omejitev prodaje po urah in dnevih, določena spodnja starostna meja za
nakup alkohola in pitje alkoholnih pijač),

◊◊

zmanjšanje cenovne dostopnosti alkohola (npr. zvišanje minimalnih
davčnih stopenj, določitev minimalne cene alkohola, prepoved akcijskih
in promocijskih cen, dodatna obdavčitev za mešane gazirane alkoholne
pijače),

◊◊

omejevanje tržnega komuniciranja alkoholnih pijač,

◊◊

povečevanje odgovornosti strežnega osebja,

◊◊

zgodnje prepoznavanje in obravnavanje tveganih pivcev,

◊◊

zdravljenje duševnih in vedenjskih motenj zaradi uživanja alkohola.
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V SLOVENIJI ŠE NISMO UVEDLI VSEH UČINKOVITIH UKREPOV
V sprejemanju učinkovitih ukrepov alkoholne politike Slovenija zaostaja za najnaprednejšimi državami v Evropi in se med 29 evropskimi državami glede obsega
uvedbe učinkovitih ukrepov uvršča na 16. mesto, medtem ko je po obsegu posledic
zaradi škodljive rabe alkohola v samem evropskem vrhu.

DRŽAVI KORISTI UKREPANJE ZA ZMANJŠEVANJE ŠKODE ZARADI
ALKOHOLA
Vlaganje v preprečevanje tveganega in škodljivega pitja alkohola vodi k boljšemu
zdravju in blagostanju prebivalcev. Pomeni manj bolezni in smrti, tudi med mladimi in delovno aktivnimi prebivalci, manj prometnih in drugih nezgod, manj nasilja, manj nesrečnih družin, manj odsotnosti z dela, višjo delovno učinkovitost ter
prihranek denarja za posameznika in državo.

USPEŠNOST ALKOHOLNE POLITIKE V DRŽAVI JE ODVISNA OD
SODELOVANJA VSEH KLJUČNIH AKTERJEV
Svetovna zdravstvena organizacija priporoča, da se na ravni države in lokalnih skupnosti za koordinacijo ukrepanja in mobilizacijo vseh ključnih akterjev sprejme
strategijo in akcijski načrt za alkoholno politiko z jasnimi cilji, prednostnimi nalogami in ukrepi.

JAVNO MNENJE PODPIRA UKREPE ALKOHOLNE POLITIKE
Prebivalci Slovenije v veliki meri podpirajo ukrepe za omejevanje porabe alkohola. 79 % prebivalcev podpira uvedbo licenc za prodajo alkohola, 62 % prebivalcev
podpira določitev minimalne cene alkohola, 57 % prebivalcev pa podpira popolno
prepoved oglaševanja alkoholnih pijač.
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KAKŠNA JE RAZSEŽNOST PROBLEMA?

V zadnjih desetletjih je bilo narejenih veliko raziskav,
ki so pokazale, da ima škodljivo pitje alkohola lahko
veliko različnih posledic 1-4:
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POSLEDICE TVEGANEGA IN ŠKODLJIVEGA
PITJA ALKOHOLA
Posledice tveganega in škodljivega pitja alkohola se kažejo na različnih ravneh 2–3:

Načeloma velja, da več kot popijemo ob eni ali več priložnostih, večjemu tveganju
izpostavljamo sebe, svojo družino in druge.
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KAJ JE TVEGANO IN KAJ ŠKODLJIVO PITJE
ALKOHOLA?
Tvegano pitje alkohola je način pitja, pri katerem obstaja verjetnost, da bo povzročena škoda zaradi pitja alkohola3.
Škodljivo pitje alkohola je način pitja, kjer je z alkoholom povezana škoda že prisotna3.
Zasvojenost z alkoholom opredelimo takrat, ko so bili v zadnjem letu prisotni vsaj
trije od naslednjih pojavov: povečana toleranca, ko je za doseganje enakega učinka potrebna čedalje večja količina alkohola, telesne motnje zaradi odtegnitve alkohola (abstinenčna kriza), težko obvladljiva želja po pitju alkohola, težave pri obvladovanju pitja alkohola, vztrajanje pri pitju alkohola kljub škodljivim posledicam,
zanemarjanje drugih dejavnosti zaradi pitja alkohola9–10.
Ljudje se razlikujemo v tem, koliko alkohola v življenju popijemo, katere alkoholne
pijače pijemo in kako pogosto pijemo. V Sloveniji velja (starost 25–64 let)5–8:
◊◊

28 % moških in 16 % žensk v starosti od 25 do 34 let se opija ena- do
trikrat mesečno ali pogosteje,

◊◊

vsak deseti oz. približno 117 tisoč prebivalcev pije tvegano, kar pomeni,
da pri njih obstaja verjetnost, da se bo razvila škoda zaradi pitja alkohola,

◊◊

69 % prebivalcev pije manj tvegano, kar pomeni, da je pri njih manj verjetno, da bo prišlo do škode zaradi pitja alkohola,

◊◊

10 % prebivalcev alkohola ni pilo v zadnjem letu,

◊◊

5 % polnoletnih prebivalcev nikoli ne pije alkohola.
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Ljudje v raziskavah običajno poročajo o manjših količinah popitega alkohola,
kot ga v resnici popijejo11. Glede na to predvidevamo, da je število oseb, ki pijejo
tvegano, višje.

Deleži prebivalcev Slovenije, starih 25–34 let, ki se opijajo
1–3-krat mesečno ali pogosteje.

Odstotek tveganih pivcev je višji med moškimi, pričakovati pa je, da se bodo razlike
med spoloma v prihodnosti zmanjševale, saj v zadnjih letih narašča odstotek mladih žensk (25–34 let), ki se pogosto opijajo7.
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NEKATERE POSLEDICE TVEGANE IN
ŠKODLJIVE RABE ALKOHOLA V ŠTEVILKAH
Alkohol je eden glavnih dejavnikov tveganja za kronične bolezni, poškodbe
in nasilje, saj povzroča zasvojenost ter več kot 60 različnih bolezni, stanj in
poškodb. Škodljivo pitje alkohola je med najpomembnejšimi dejavniki tveganja
za obolevnost, manjzmožnost in umrljivost.
Škodljivo pitje alkohola povzroča nekatere bolezni, katerih povzročitelj je izključno alkohol in ki jih lahko v celoti preprečimo, npr. zasvojenost z alkoholom,
alkoholna ciroza jeter, alkoholni gastritis (vnetje želodčne sluznice).
Vsak dan v Sloveniji zaradi razlogov, izključno povezanih z alkoholom, umreta dve
osebi. Vsako leto umre 650 oseb, stopnja umrljivosti pa je nad evropskim povprečjem12–15. Zaradi prometnih nezgod, katerih povzročitelji so alkoholizirani, vsako leto
v povprečju umre dodatnih 75 oseb16. Skupaj je to najmanj 725 smrti na leto (med
3 % in 4 % vseh smrti v Sloveniji), ki bi jih lahko preprečili.
Vsak dan v Sloveniji zaradi škode, izključno povezane z alkoholom, v bolnišnicah
beležimo deset hospitalizacij, vsako leto v povprečju 3876 hospitalizacij. Število v
zadnjih letih sicer pada, a podatki iz prakse kažejo, da v bolnišnice prihajajo osebe,
ki so v slabšem zdravstvenem stanju12, 17.
Škodljivo pitje alkohola pa je povezano tudi s številnimi drugimi boleznimi, kot so
npr. rakava obolenja, mišično-skeletne in srčno-žilne bolezni, bolezni želodca in
prebavil ipd., kjer je alkohol pomemben dejavnik tveganja za razvoj teh bolezni.

Smrti, poškodbe in bolezni zaradi alkohola so nepotrebne in jih lahko preprečimo, saj se tveganemu in škodljivemu pitju alkohola lahko izognemo.

1,7x
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Prebivalci vzhodne Slovenije imajo 1,7-krat večje
tveganje za smrt zaradi razlogov, izključno povezanih
z alkoholom, v primerjavi
s prebivalci zahodne Slovenije13.

Z ALKOHOLOM SE VEČINA SREČA ŽE V
MLADOSTI
Čim mlajša je oseba, ko začne piti alkohol, tem večja je verjetnost, da bo imela
pozneje v življenju težave zaradi alkohola.
Alkohol ima nevrotoksičen učinek (je škodljiv za centralni živčni sistem) v vseh
obdobjih našega življenja. Ob tem raziskovalci ugotavljajo, da so možgani otrok
in mladostnikov občutljivejši za škodo, ki nastane zaradi izpostavljenosti alkoholu. Večja občutljivost je posledica razvojnih sprememb, predvsem dozorevanja
možganov. Alkohol kot droga povzroča zasvojenost, ta proces se lahko začne že v
otroštvu in mladostništvu20–21.
Vedno več otrok in mladostnikov se z alkoholom sreča že pred 13. letom18–19.
Opijanje je pogostejše med fanti, a se v zadnjih letih razlike med spoloma zmanjšujejo, saj opijanje med dekleti narašča.

Delež mladostnikov, starih od 11 do 15 let,
ki so že pili alkohol pri starosti 13 let ali
manj18–19.
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Deleži mladostnikov, starih od 11 do 15 let, ki so bili v življenju
dvakrat ali večkrat opiti18.

Dva od petih slovenskih 15-letnikov sta bila v življenju že vsaj
dvakrat opita.

Kljub zakonski prepovedi prodaje in strežbe alkohola mladoletnim22 je alkohol mladim zlahka dostopen23–28. Do alkohola najpogosteje pridejo pri prijateljih in doma,
težav pa nimajo niti pri nakupu na bencinski črpalki ali v lokalu. Pitje alkohola jim
pomeni način zabave in sprostitve27, 29–32, v zvezi z alkoholom pa imajo več pozitivnih
kakor negativnih pričakovanj33.
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STROŠKI, POVEZANI S PITJEM ALKOHOLA
Ocena zdravstvenih stroškov, ki so povezani s pitjem alkohola, je v Sloveniji leta
2011 znašala 159 milijonov. Če dodamo oceno še nekaterih drugih stroškov (npr.
prometne nezgode, nasilje v družini, kriminalna dejanja – kraje, vandalizem), se ta
številka poveča na 242 milijonov EUR34–35. Za primerjavo: v zadnjih letih vsako leto v
državni proračun s trošarinami od alkohola in alkoholnih pijač dobimo približno 90
milijonov EUR36.

Z naraščanjem porabe alkohola v Sloveniji naraščajo tudi povzročena škoda in
stroški. Na porabo alkohola vplivajo tudi cene alkoholnih pijač, ki so po podatkih
Svetovne zdravstvene organizacije v Sloveniji nizke, zlasti za vina37.
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KAJ JE ALKOHOLNA POLITIKA?
Alkoholna politika obravnava odnos med pitjem alkohola, blagostanjem in zdravjem
posameznika ter javno blaginjo. Združuje ukrepe, ki jih država sprejme z namenom preprečevanja in zmanjševanja škode zaradi rabe alkohola. Alkoholna politika
je uspešna le, če pri njenem oblikovanju in izvajanju sodelujejo različni akterji: tako
politični snovalci in odločevalci (npr. državni svet, državni zbor, ministrstva) kot tudi
stroka (npr. strokovne organizacije, inštituti, strokovna združenja, fakultete), civilna družba (npr. nevladne organizacije, lokalne skupnosti) in mediji1.

Alkoholna politika, ki se je v Evropi začela intenzivneje razvijati v devetdesetih letih
20. stoletja, vse bolj pridobiva na pomenu. Za Evropo je bilo prelomno leto 2001, ko
sta EU in Svetovna zdravstvena organizacija v Stockholmu z Deklaracijo o alkoholu
opozorili na mednarodne razsežnosti problema. Sledile so številne raziskave, v katerih so ugotavljali, kako veliko breme za družbo predstavljata tvegana in škodljiva
raba alkohola, in hkrati analize o učinkovitosti posameznih ukrepov alkoholne politike. Nova spoznanja so vplivala na mobilizacijo stroke in civilne družbe na tem
področju, posledično pa sta se odzvali tudi mednarodna in nacionalna politika.
Alkoholna politika se v Sloveniji financira iz proračuna, sredstev ZZZS, evropskih
sredstev, virov iz sodelovanja s Svetovno zdravstveno organizacijo in drugih bilateralnih sredstev.
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MEJNIKI SLOVENSKE ALKOHOLNE POLITIKE38
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MEJNIKI EVROPSKE ALKOHOLNE POLITIKE38
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V SLOVENIJI ŠE NISMO UVEDLI VSEH
UČINKOVITIH UKREPOV
V zadnjih letih nam je v Sloveniji uspelo narediti nekaj pomembnih korakov v smeri učinkovite alkoholne politike. Sprejetih je bilo kar nekaj naprednih in učinkovitih
ukrepov za zmanjševanje rabe alkohola. Tako je leta 2001 Zakon o medijih popolnoma prepovedal oglaševanje alkoholnih pijač, leta 2003 pa je bil sprejet Zakon o
omejevanju porabe alkoholnih pijač (ZOPA), ki je pomembno prispeval k omejevanju
dostopnosti alkoholnih pijač, še posebej za mlade. Popolna prepoved oglaševanja
alkoholnih pijač je bila uzakonjena le krajše obdobje, do leta 2002, ko je bil sprejet
Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili,
saj je pod določenimi pogoji znova dovolil oglaševanje alkoholnih pijač. Z uveljavitvijo sprememb prometne zakonodaje, ki po novem vključuje tudi zdravstvene ukrepe,
smo zmanjšali število prometnih nezgod, v katerih je bil prisoten alkohol. Z uvedbo
referenčnih ambulant v primarnem zdravstvu smo povečali kapacitete za preventivno obravnavo tistih, ki tvegano in škodljivo pijejo. K boljšemu povezovanju vseh
ključnih akterjev so pripomogla tudi vlaganja države v spletni portal MOSA – Mobilizacija skupnosti za odgovornejši odnos do alkohola (www.infomosa.si) in redna
strokovna srečanja na nacionalni in lokalni ravni.
Glede na mednarodne primerjave in priporočila v Sloveniji še nismo uvedli vseh
učinkovitih ukrepov alkoholne politike in se tako ne uvrščamo v skupino najuspešnejših evropskih držav, kamor sodijo predvsem skandinavske države (Švedska,
Norveška, Finska). V sprejemanju učinkovitih ukrepov alkoholne politike se po mednarodnih ocenah uvrščamo na 16. mesto med 29 evropskimi državami39. Raziskava
v Sloveniji je pokazala, da večina ključnih akterjev ugotavlja, da se alkoholna politika
v Sloveniji izvaja v omejenem obsegu ter da manjka politične volje za vodenje učinkovite alkoholne politike40–41.
Za boljše rezultate potrebujemo odločitev politike, da na nacionalni in lokalnih ravneh za to področje sprejme celovito strategijo, ki bo bolje povezala ključne akterje,
zagotovila potrebne vire in vključevala učinkovite ukrepe.
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ZAKAJ VLAGATI V ALKOHOLNO POLITIKO?
Vlaganje v preprečevanje tveganega in škodljivega pitja alkohola pomeni manj izgubljenih let življenja in tudi manjše ekonomsko breme za posameznika, njegove
bližnje in družbo zaradi1:

◊◊

prezgodnjih smrti,

◊◊

samomorov in umorov,

◊◊

bolezni in zastrupitev,

◊◊

prometnih in drugih nezgod, poškodb ter invalidnosti,

◊◊

manjše delovne učinkovitosti in odsotnosti z dela,

◊◊

nasilja in duševnih stisk,

◊◊

socialne izključenosti in revščine.
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DOKAZANO UČINKOVITI UKREPI IN KAKŠNO
PODPORO IMAJO PRI PREBIVALCIH
SLOVENIJE?
Država ima pri preprečevanju tvegane in škodljive rabe alkohola na voljo vrsto dokazano učinkovitih ukrepov1, 3, 42–49, ki so podprti z raziskavami in jih predlaga Svetovna
zdravstvena organizacija. Učinkoviti ukrepi, ki jih v Sloveniji podpira tudi večina prebivalstva50, so prikazani v nadaljevanju.
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KATERI UKREPI ALKOHOLNE POLITIKE SO ŠE
DOKAZANO UČINKOVITI?

Še posebej v času gospodarske krize bi bilo smotrno, da bi država prednostno sprejela ukrepe, s katerimi bi ob vloženih sredstvih lahko dosegli največ.

UKREP

UČINKOVITOST
UKREPA

STROŠKI
ZA DRŽAVO

ALI JE V SLOVENIJI UKREP SPREJET?

Preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola
Postopno znižanje
dovoljene vsebnosti alkohola v krvi za voznike
do 0,2 g/l

zelo učinkovit

nizki

DELNO
Najvišja dovoljena raven alkohola v krvi
je 0,50 grama alkohola na kilogram
krvi (ZPrCP).

0,0 g/l alkohola v krvi za
mlade voznike, voznike
javnega prevoza in
voznike težkih tovornih
vozil

zelo učinkovit

nizki

DA
(ZPrCP)

Naključno preverjanje
vsebnosti alkohola v
izdihanem zraku

zelo učinkovit

visoki

DA
Vozniki imajo lahko največ do vključno
0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka pod pogojem, da tudi pri
nižji koncentraciji alkohola ne kažejo
znakov motenj v vedenju, katerih posledica je lahko nezanesljivo ravnanje
v cestnem prometu. Poklicni vozniki, učitelji vožnje, vozniki začetniki,
vozniki, ki prevažajo otroke, in nekateri
drugi vozniki ne smejo imeti alkohola v
organizmu (ZPrCP).

Postopno pridobivanje
vozniškega dovoljenja

zmerno
učinkovit

nizki

DA
Od 16. do 18. leta starosti je obvezna
vožnja s spremljevalcem.
Voznik začetnik mora po najmanj štirih
mesecih od izdaje vozniškega dovoljenja opraviti obvezen program dodatnega usposabljanja.
Ob izgubi vozniškega dovoljenja zaradi
vožnje pod vplivom alkohola je obvezna udeležba v rehabilitacijskih programih pred vnovičnim opravljanjem
vozniškega izpita (ZVoz).
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UKREP

UČINKOVITOST
UKREPA

STROŠKI
ZA DRŽAVO

ALI JE V SLOVENIJI UKREP SPREJET?

Omejevanje dostopnosti alkohola
Določena spodnja starostna meja za uživanje
alkohola

zelo učinkovit

srednji

NE

Nadzor države nad
prodajo alkohola
na drobno (državni
monopol nad prodajo
alkohola, uvedba licenc
za prodajo alkohola)

zelo učinkovit

nizki

NE

Določena spodnja starostna meja za prodajo
alkoholnih pijač

zelo učinkovit

ni podatka

Omejevanje gostote
prodajnih mest

zmerno
učinkovit

nizki

NE

Omejitev prodaje po
urah in dnevih

zmerno
učinkovit

nizki

DA
Prepovedana je prodaja alkoholnih
pijač med 21. uro in 7. uro naslednjega dne v trgovinah; prepovedana
je prodaja žganih pijač v gostinskih
obratih od začetka dnevnega obratovalnega čas do 10. ure dopoldan
(ZOPA).

DA
Prepovedana je prodaja in ponudba alkoholnih pijač mlajšim od 18 let
(ZOPA).

Zmanjšanje cenovne dostopnosti alkohola
Obdavčitev – zvišanje
minimalnih davčnih
stopenj, v skladu z inflacijo, za vse alkoholne
pijače; stopnje naj bodo
vsaj sorazmerne z vsebnostjo alkohola

zelo učinkovit

nizki

Določitev minimalne
cene alkohola
Prepoved akcijskih in
promocijskih cen
Dodatna obdavčitev
za mešane gazirane
alkoholne pijače
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DELNO
Uvedeno imamo trošarino na pivo,
vmesne pijače in etilni alkohol. Za
vino in fermentirane pijače trošarina
ni uvedena oz. znaša 0 EUR (ZTroUPB837). Trošarine se ne usklajujejo
z inflacijo.

UKREP

UČINKOVITOST
UKREPA

STROŠKI
ZA DRŽAVO

ALI JE V SLOVENIJI UKREP SPREJET?

Obravnava tveganih in škodljivih pivcev ter zdravljenje duševnih in vedenjskih motenj zaradi
uživanja alkohola
Kratko svetovanje
tveganim pivcem v
primarnem zdravstvu

zelo učinkovit

srednji

DELNO
Ukrep se izvaja v okviru Zakona o
voznikih in v okviru Nacionalnega programa primarne preventive srčno-žilnih bolezni. Vsi zdravniki splošne/
družinske medicine tveganega in
škodljivega pitja alkohola ne odkrivajo, čeprav obstajajo klinične smernice za zgodnje odkrivanje in kratke
ukrepe51–53.

Zdravljenje duševnih in
vedenjskih motenj zaradi uživanja alkohola

zelo učinkovit

srednji/
visoki

DA
Stroške zdravljenja krije zdravstveno
zavarovanje.

Povečevanje odgovornosti strežnega osebja

zmerno
učinkovit

nizki

NE
Zaposleni v strežbi odškodninsko niso
odgovorni, z denarno kaznijo se kaznujejo pravna oseba, odgovorna oseba
pravne osebe in posameznik v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti,
ki streže osebi, ki kaže znake opitosti,
ter kdor omogoči osebi, mlajši od 18
let, pitje alkoholne pijače na javnem
mestu (ZOPA).

Omejevanje tržnega komuniciranja alkoholnih
pijač

zmerno
učinkovit

nizki

DELNO
Prepovedano je oglaševanje alkoholnih pijač, ki vsebujejo več kot 15 vol.
% alkohola; alkoholne pijače z manj
kot 15 vol. % alkohola je prepovedano
oglaševati na radiu in televiziji med
7. in 21.30. uro, v kinematografih pa
pred 22. uro (ZZUZIS-A). Prepovedano je oglaševanje na panojih, tablah,
plakatih ali svetlobnih napisih, ki so
od vrtcev in šol oddaljeni manj kot 300
metrov (ZZUZIS-A).

Legenda: ZOPA – Zakon o omejevanju porabe alkohola, ZPrCP – Zakon o pravilih cestnega prometa,
ZVoz – Zakon o voznikih, ZTro-UPB837 – Zakon o trošarinah, ZZUZIS-A – Zakon o spremembah in
dopolnitvah zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili.
Preglednica je nastala na osnovi več virov1, 3, 44–49, 51–53 in je objavljena z dovoljenjem avtorjev1, 3, 46–49.

Programi ozaveščanja in informiranja neposredno ne vplivajo na zmanjševanje
tveganega in škodljivega pitja alkohola, so pa kljub temu nepogrešljiv del celovite
alkoholne politike, saj vplivajo na boljšo sprejemljivost drugih ukrepov v družbi
in povečujejo njihov učinek. Pomemben del alkoholne politike so tudi obravnave
tveganega in škodljivega pitja alkohola ter zasvojenosti zunaj zdravstva ter pomoč
svojcem, pri čemer odpravljanje posledic stane bistveno več kot ukrepi, s katerimi
škodo lahko preprečimo. Za preprečevanje škode so pomembni tudi preventivni in
promocijski programi, ki krepijo zdrav življenjski slog prebivalstva.
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KJE SO ŠE PRILOŽNOSTI ZA
UČINKOVITEJŠO ALKOHOLNO POLITIKO V
SLOVENIJI?

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) v Globalnem akcijskem načrtu za preprečevanje in nadzor nad nenalezljivimi boleznimi 2013–2020 navaja devet prostovoljnih ciljev, med njimi tudi za najmanj 10 % zmanjšati škodljivo pitje alkohola. SZO
predlaga deset področij ukrepanja celovite alkoholne politike, ki jih je kot ključne
prepoznala tudi slovenska stroka42, 54.

1.

Vodenje, ozaveščanje in zavezanost k ukrepanju

2.

Obravnava tvegane in škodljive rabe alkohola v zdravstvu

3.

Pristopi v lokalni skupnosti in na delovnem mestu

4.

Vožnja pod vplivom alkohola

5.

Cena alkohola

6.

Dostopnost alkohola

7.

Tržno komuniciranje alkoholnih pijač

8.

Preprečevanje javnozdravstvenih posledic neformalne pridelave ter nedovoljene ponudbe in prodaje alkohola

9.

Preprečevanje negativnih posledic pitja in zastrupitve z alkoholom

10. Spremljanje in nadzor
Načeloma velja, da smo kot država lahko najbolj uspešni, kadar zgoraj navedene
ukrepe povežemo v celovito alkoholno politiko, katere ključni cilj je varovanje prebivalcev pred z alkoholom povezano škodo.
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1.

VODENJE, OZAVEŠČANJE IN ZAVEZANOST K
UKREPANJU
◊◊

Sprejeti strategijo in akcijski načrt, ki bosta temeljila na dokazano učinkovitih ukrepih, spodbujala sodelovanje države,
stroke in civilne družbe in za izvajanje katerih bodo zagotovljeni tudi potrebna infrastruktura, finančni viri ter sistem
upravljanja in spremljanja napredka;

◊◊

Vzpostaviti medsektorsko koordinativno telo za razvoj alkoholne politike;

◊◊

Zagotoviti podporo sprejemanju in izvajanju alkoholne politike
ter ozaveščati javnosti o tveganjih, ki jih za zdravje in blagostanje prebivalstva predstavljata tvegano in škodljivo pitje alkohola, in o možnostih učinkovitega ukrepanja;

◊◊

Ozaveščati akterje alkoholne politike o dokazano učinkovitih
ukrepih alkoholne politike;

◊◊

Spremljati javno mnenje glede podpore posameznim ukrepom.

2.

OBRAVNAVA TVEGANE IN ŠKODLJIVE RABE 			
ALKOHOLA V ZDRAVSTVU
◊◊

Vzpostaviti celovit sistem za zgodnje odkrivanje tistih, ki tvegano ali škodljivo pijejo, in za prepoznavanje zasvojenosti z
alkoholom, ki poleg zdravstvenih vključuje tudi službe socialnega varstva, delovne organizacije in izobraževalne ustanove;

◊◊

Vzpostaviti celovite in dolgoročne programe pomoči za posameznike, zasvojene z alkoholom, in njihove svojce, ki bodo dostopni
tudi specifičnim skupinam prebivalcev (npr. starejšim, mladim);

◊◊

Vzpostaviti sistem za prepoznavanje in spremljanje tveganega in škodljivega pitja alkohola pri bodočih materah;

◊◊

Nadgraditi obstoječe programe obravnave tveganega in škodljivega pitja alkohola s programi za zmanjševanje neenakosti
in za specifične skupine prebivalstva (otroci, mladi, ženske,
starejši, etnične skupine);

◊◊

Vpeljati pozitivne spodbude tako za izvajalce kot za uporabnike in delodajalce, da se bodo prej in pogosteje odločali za
napotitev, vključitev ali v primeru delodajalcev spodbujanje k
vključitvi v obravnavo v zdravstvu;

◊◊

Za zagotavljanje večje dostopnosti v izvajanje kratkih intervencij poleg zdravnikov družinske medicine vključiti tudi druge
zdravstvene profile.
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3.

PRISTOPI V LOKALNI SKUPNOSTI IN NA DELOVNEM 		
MESTU
◊◊

Zagotoviti pregled programov, projektov in aktivnosti, ki se v
Sloveniji izvajajo v lokalni skupnosti, izobraževalnem sistemu
in delovnih organizacijah;

◊◊

Zagotoviti nacionalne strokovne smernice ter sistem vrednotenja za programe, projekte in aktivnosti, ki se na področju
alkoholne politike izvajajo v šolskem in delovnem okolju ter v
lokalni skupnosti;

◊◊

Sprejeti lokalne akcijske načrte za alkoholno politiko, ki bi temeljili na prepoznanih lokalnih potrebah in bi v skupna prizadevanja povezali vse ključne akterje na lokalni ravni;

◊◊

Zagotoviti ustrezna orodja in usposabljanja za izvajalce programov, projektov in aktivnosti na lokalni ravni, v sistemu izobraževanja in v delovnih organizacijah.

4.

VOŽNJA POD VPLIVOM ALKOHOLA
◊◊

Zagotavljati dosledno izvajanje Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa;

◊◊

Zagotoviti obsežne kampanje, ki so namenjene informiranju,
ozaveščanju in izobraževanju splošne javnosti, zlasti mladih
voznikov;

◊◊

Nadaljnje zniževanje dovoljene koncentracije alkohola v krvi
voznikov.

5.

CENA ALKOHOLA
◊◊

Proučiti nadaljnje možnosti povečevanja cen alkoholnih
izdelkov in zagotoviti ozaveščanje prebivalstva o pomenu uvajanja tovrstnih ukrepov;

◊◊

Proučiti možnosti uvedbe posebnih obdavčitev alkoholnih pijač, ki so posebej privlačne za mlade – npr. mešane gazirane
alkoholne pijače (angl. alcopops);

◊◊

Uvesti višanje trošarin v skladu z inflacijo;

◊◊

Proučiti možnost uvedbe najnižje cene, pod katero se posamezne alkoholne pijače ne smejo prodajati;

◊◊

Prihodke iz naslova trošarin za alkohol in alkoholne pijače naj
se uporabi za programe zmanjševanja tveganega in škodljivega pitja alkohola.

6.

DOSTOPNOST ALKOHOLA
◊◊

Uvesti izboljšave zakonodaje predvsem z vidika lažje interpretacije ukrepov omejevanja dostopnosti do alkohola in njihovega nadzora;

◊◊

Proučiti možnost uvedbe dodatnih ukrepov za zmanjšanje gostote prodajnih mest in krajšanje odpiralnih časov za

24

prodajo alkohola;
◊◊

Proučiti možnosti prepovedi prodaje alkohola na bencinskih
črpalkah in obcestnih počivališčih;

◊◊

Spodbujati lokalne skupnosti, ki se soočajo s problemom
srečevanja in zbiranja mladih z namenom opijanja, da se
odločajo za prepoved popivanja na javnih površinah, ki niso
določene za prodajo alkoholnih pijač.

7.

TRŽNO KOMUNICIRANJE ALKOHOLNIH PIJAČ
◊◊

Uvesti popolno prepoved oglaševanja vseh alkoholnih pijač;

◊◊

Prepovedati sponzorske in donatorske aktivnosti, ki so
namenjene promociji alkoholnih pijač;

◊◊

Posebno pozornost posvetiti prepovedi aktivnosti za pospeševanje prodaje;

◊◊

Zagotoviti sistem spremljanja in vrednotenja tržno komunikacijskih sporočil za alkoholne pijače v vseh medijih, vključno
s spletom in mobilnimi aplikacijami, ki bo zagotavljal boljši
nadzor.

8.

PREPREČEVANJE JAVNOZDRAVSTVENIH POSLEDIC 		
NEFORMALNE PRIDELAVE TER NEDOVOLJENE 		
PONUDBE IN PRODAJE ALKOHOLA
◊◊

Izboljšati nadzor nad proizvodnjo in prodajo alkoholnih pijač,
npr. z uvedbo davčnih nalepk;

◊◊

Vzpostaviti učinkovit sistem spremljanja neregistrirane porabe alkohola, vključno z nadzorom nad njegovo kakovostjo.

9.

PREPREČEVANJE NEGATIVNIH POSLEDIC PITJA IN 		
ZASTRUPITVE Z ALKOHOLOM
◊◊

Več pozornosti nameniti usposabljanju strežnega osebja in
zagotavljanju varnosti v pivskih okoljih;

◊◊

Vzpostaviti lokalne akcijske skupine ter sprejeti regijske in lokalne akcijske načrte za preprečevanje tveganega in škodljivega pitja alkohola, zlasti med mladimi, v pivskih okoljih in v
lokalni skupnosti nasploh;

◊◊

Proučiti možnost uvedbe posebnih dovoljenj/licenc za prodajo
in ponudbo alkoholnih pijač z namenom, da se licenca lahko
odvzame, če prodajalec oz. ponudnik ponavlja kršitve zakonodaje;

◊◊

Uvesti obvezna zdravstvena sporočila o tveganjih, povezanih
z uživanjem alkohola v času nosečnosti, in druga zdravstvena
opozorila na embalaži alkoholnih pijač oziroma prehranskih
izdelkov, ki vsebujejo alkohol.
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10.

SPREMLJANJE IN NADZOR

◊◊

Zagotavljati celovit sistem spremljanja posledic tveganega in
škodljivega pitja alkohola in učinkovitosti ukrepanja;

◊◊

Zagotavljati spremljanje fizične in cenovne dostopnosti alkohola;

◊◊

Zagotavljati ekonomsko oceno bremena, ki ga za posameznika in družbo predstavlja alkohol, in sistem merjenja ekonomske uspešnosti in učinkovitosti ukrepov alkoholne politike;

◊◊

Vzpostaviti sistem spremljanja posledic tvegane in škodljive
rabe alkohola ter zasvojenosti v nosečnosti;

◊◊

Zagotavljati podatke o tveganem in škodljivem pitju alkohola
v različnih skupinah prebivalstva (npr. ženske, mladi, starejši,
etnične skupine, brezposelni) s predlogi konkretnih ukrepov;

◊◊

Zagotavljati sistematično spremljanje preventivno-promocijskih programov, raziskav in akterjev s področja problematike
alkohola v Sloveniji;

◊◊

Vzpostaviti sistem vrednotenja preventivno-promocijskih
programov in programov zmanjševanja škode na področju
problematike alkohola;

◊◊

Zagotoviti celovita periodična poročila o rabi alkohola, vzorcih
pitja, posledicah tveganega in škodljivega pitja alkohola, preventivnih programih in izvajanju ukrepov alkoholne politike na
nacionalni in regionalnih ravneh.
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