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ALKOHOLNA POLITIKA V SLOVENIJI
priložnosti za zmanjševanje škode in stroškov

Zdravstveni stroški, povezani 
s škodljivim pitjem alkohola, 
so v letu 2011 za Slovenijo 
znašali vsaj 159 milijonov 

EUR. 

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.

Prebivalci Slovenije podpirajo 
strožje 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.

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.

Vsak dan je v Sloveniji zaradi 
škode, povezane z alkoholom, 

v bolnišnico sprejetih deset 
oseb, vsako leto približno 

3876 oseb. 

Odstotek mladih žensk  ki se 
pogosto opijajo, narašča.
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ZMANJŠAJMO ŠKODO, POVEZANO Z ALKOHOLOM V SLOVENIJI!

ALKOHOL PREDSTAVLJA RESEN PROBLEM
ź 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.

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

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

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

ź 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: 

ź preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola,

ź 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),

ź 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),

ź omejevanje tržnega komuniciranja alkoholnih pijač, 

ź povečevanje odgovornosti strežnega osebja,

ź zgodnje prepoznavanje in obravnavanje tveganih pivcev, 

ź zdravljenje duševnih in vedenjskih motenj zaradi uživanja alkohola.

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.

Publikacija  – priložnosti za zmanjševanje škode in stroškov je ALKOHOLNA POLITIKA V SLOVENIJI
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.


