
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

Zmanjševanje škode 

zaradi alkohola v Sloveniji

Vesna-Kerstin Petrič, Nataša 

Blažko in Maja Zorko

3. nacionalna konferenca o alkoholni politiki,   
Ljubljana, 14. in15. januar 2015



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

3. nacionalna konferenca o alkoholni 

politiki,   Ljubljana, 14. in15. januar 2015

Poraba čistega alkohola na 

prebivalca – 25% v petih letih!

Leto 2014 je statistično najbolj 

varno leto na slovenskih cestah!

Redno pitje predstavlja tveganje za 

zdravje: od 67% vprašanih v letu 

2011 na 70% v letu 2014 

Nad povprečjem evropskih 

držav glede pitja in opijanja 

pri mladih!

Visoko nad povprečjem po 

deležu odvisnih od 

alkohola!



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

3. nacionalna konferenca o alkoholni 

politiki,   Ljubljana, 14. in15. januar 2015

Smo naredili, kar smo si zastavili?  

Smo si zastavili ustrezne cilje?
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I. Nacionalna konferenca o alkoholni politiki

Brdo pri Kranju, november 2010
Zaključki: 

• vzpostavitev rednega spremljanja in poročanja o tvegani 
in škodljivi rabi alkohola, njenih posledicah in o učinkovitosti 
ukrepanja

• boljše povezovanje vseh ključnih akterjev pri načrtovanju, 
zagovorništvu in izvajanju celovite alkoholne politike

• motiviranje, usposabljanje in zagotavljanje pogojev 
zdravstvenim delavcem, da bodo lahko čim bolje 
uresničevali svoji vlogi izvajalcev in zagovornikov alkoholne 
politike
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II.  Nacionalna konferenca o alkoholni politiki -

Bled, november 2012
Zaključki:

• nacionalni  in regijski akcijski načrti;

• vrednotenje dobrih praks in kakovostnih programov za 
preprečevanje tvegane in škodljive rabe alkohola;

• prepoznava in obravnava tveganega in škodljivega pitja 
alkohola v zdravstvu in sodelovanje z drugimi strokami –
interdisciplinarni modeli obravnave;

• celoviti in dolgoročni programi pomoči za posameznika 
in svojce, ki bodo dostopni tudi specifičnim skupinam 
prebivalcev (npr. starejšim, mladim);

• ekonomska ocena bremena tvegane in škodljive rabe 
alkohola
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• vodenje in ozaveščanje 

• ukrepi zdravstva (presejanje, svetovanje, zdravljenje)

• lokalna skupnost 

• vožnja in alkohol

• dostopnost do alkohola

• oglaševanje in trženje

• politika cen

• zmanjševanje škode v pivskih okoljih in označevanje

• nelegalna/neregistrirana  pridelava in promet z alkoholom

• spremljanje in raziskovanje

Deset področij za akcijo (SZO)

3. nacionalna konferenca o alkoholni politiki,   

Ljubljana, 14. in15. januar  2015
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 vodenje in ozaveščanje STRATEGIJA, AN, KAMPANJE!

 ukrepi zdravstva (presejanje, svetovanje, zdravljenje)

 lokalna skupnost 

 vožnja in alkohol

 dostopnost do alkohola IZVAJANJE!

o oglaševanje in trženje

 politika cen

o zmanjševanje škode v pivskih okoljih in označevanje

o nelegalna/neregistrirana  pridelava in promet z alkoholom

 spremljanje in raziskovanje

Deset področij za akcijo (SZO)
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Ljubljana, 14. in15. januar  2015



Implementation of the WHO European action plan to 

reduce the harmful use of alcohol 2012 – 2020 - Slovenia

Action area 
Score WHO European 

Region median 
WHO European Region 

minimum observed 
WHO European Region 

maximum observed 

Leadership, awareness and 
commitment 

20 17 0 30 

Health services’ response 11 9 0 14 

Community and workplace action 10 6 0 12 

Drink–driving policies and 
countermeasures 20 16 4 24 

Availability of alcohol 19 23 4 40 

Marketing of alcoholic beverages 8 13 0 28 

Pricing policies  10 10 0 25 

Reducing the negative 
consequences of drinking and 
alcohol intoxication 

2 1 0 3 

Reducing the public health 
impact of illicit alcohol and 
informally produced alcohol 

6 8 0 9 

Monitoring and surveillance 25 20 0 35 

TOTAL POINTS 131 121 62 197 
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Nastalo v sodelovanju 

MZ in NIJZ v letu 2013
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MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Vodenje, ozaveščanje in zavezanost k ukrepanju

Na podlagi priporočil SZO in sklepov konferenc bi morali v 

Sloveniji:

• sprejeti strategijo oz. akcijski načrt (osnutek akcijskega 

načrta 15/16 usklajen z NIJZ že pripravljen)

• Zagotoviti kampanje v podporo drugim ukrepom

• Redno spremljati javno mnenje glede podpore ukrepom

• Splošna opozorila na oglasih za alkoholne izdelke 

nadomestiti s ciljanimi sporočili

• Po zgledu Francije zagotoviti opozorila o nevarnosti uživanja 

alkohola med nosečnostjo na vseh alkoholnih izdelkih
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MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Ukrepi v zdravstvu

Na podlagi priporočil SZO in zaključkov konferenc bi morali v Sloveniji:

• vzpostaviti celovit sistem odkrivanja tveganih in škodljivih pivcev in 

prepoznavanje odvisnosti, poleg sociale vključiti tudi delovne organizacije in 

izobraževalne ustanove

• vzpostaviti celovite in dolgoročne programe pomoči za odvisnike in njihove 

svojce

• 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 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 bolj pogosto odločali za napotitev, vključitev 

ali v primeru delodajalcev spodbujanje k vključitvi v obravnavo v zdravstvu; 

• za zagotavljanje večje dostopnosti v izvajanje kratkih intervencij vključiti tudi 

druge zdravstvene profile poleg zdravnikov družinske medicine.
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Ukrepi v lokalni skupnosti in na delovnem mestu

Na podlagi priporočil SZO in zaključkov konferenc bi morali v Sloveniji:

• zagotoviti pregled programov in nacionalne strokovne  smernice ter sistem 

vrednotenja projektov in aktivnosti, ki se v Sloveniji izvajajo v lokalni 

skupnosti, v izobraževalnem sistemu in v delovnih organizacijah;

• sprejeti lokalne akcijske načrte za alkoholno politiko, ki bi temeljili na 

prepoznanih lokalnih potrebah in bi povezali v skupna prizadevanja 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;

• zagotoviti pozitivne spodbude in boljše pogoje za izvajanje učinkovitih 

ukrepov v lokalni skupnosti, sistemu izobraževanja in v delovnih 

organizacijah.
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Vožnja pod vplivom alkohola

Na podlagi priporočil EK, SZO in zaključkov nacionalnih konferenc bi 

morali v Sloveniji:

• zagotoviti dosledno izvajanje NPVCP

• zagotoviti sredstva za obsežne kampanje, ki so namenjene

informiranju, ozaveščanju in izobraževanju splošne populacije in še

posebej mladih voznikov;

• preučiti možnost nadaljnjega zmanjšanja dovoljene koncentracije

alkohola v krvi voznikov
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Cene alkohola 

V Sloveniji bi morali glede na priporočila SZO v sodelovanju med 

Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za gospodarstvo in Ministrstvom 

za finance:

• Preučiti nadaljne možnosti povečevanja cene alkoholnih pijač in 

zagotoviti ozaveščanje prebivalstva o pomenu uvajanja tovrstnih

ukrepov;

• preučiti možnosti uvedbe posebnih obdavčitev alkoholnih pijač, ki

so posebej privlačne za mlade – npr. mešane gazirane alkoholne

pijače (angl. alcopops);

• preučiti možnost uvedbe minimalne cene na g alkohola.
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Dostopnost alkohola

Na podlagi priporočil EK, SZO in sklepov konferenc bi morali v 

Sloveniji:

• uvesti izboljšave zakonodaje predvsem z vidika lažje interpretacije

in nadzora nad ukrepi omejevanja dostopnosti do alkohola

• preučiti možnost uvedbe dodatnih ukrepov za zmanjšanje gostote

prodajnih mest in krčenje odpiralnih časov za prodajo alkohola;

• spodbujati lokalne skupnosti, ki se soočajo s problemom zbiranja

mladih z namenom opijanja, da se odločajo za prepoved popivanja

na javnih površinah, ki niso določene za prodajo alkoholnih pijač.
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Tržno komuniciranje alkoholnih pijač 

Ob upoštevanju znanstvenih dokazov glede vpliva oglaševanja na 

pivske navade predvsem pri mladih in glede na priporočila SZO bi 

morali v Sloveniji predvsem:

• razširiti popolno prepoved oglaševanja alkoholnih pijač na pijače, ki 

so namenjene predvsem mladim (alcopops);

• prepovedati sponzorske aktivnosti, ki so namenjene promociji 

alkoholnih pijač; 

• posebno pozornost posvetiti promocijski prodaji, ki cilja predvsem 

na mlade;

• zagotoviti sistem spremljanja in vrednotenja oglaševalskih sporočil 

za alkoholne pijače v vseh medijih, vključno z elektronskimi, ki bo 

zagotavljal informacije, potrebne za nadaljnje ukrepanje

3. nacionalna konferenca o alkoholni 

politiki,   Ljubljana, 14. in15. januar 2015



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

Nezakonito in neformalno pridelan alkohol

Glede na priporočila SZO bi lahko v Sloveniji v prihodnje 

predvsem:

• izboljšati nadzor nad proizvodnjo in prodajo alkoholnih pijač

z na primer uvedbo davčnih nalepk;

• vzpostavili učinkovit sistem spremljanja neregistrirane

porabe alkohola, vključno z nadzorom nad njegovo 

kakovostjo.
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Preprečevanje negativnih posledic pitja 

in zastrupitve z alkoholom

Glede na priporočila SZO in projekta „Club Health“ bi morali v 

Sloveniji v prihodnje:

• več pozornosti nameniti usposabljanju strežnega osebja in 

zagotavljanju fizične varnosti v pivskih okoljih

• vzpostaviti Lokalne akcijske skupine in sprejeti regijske in 

lokalne akcijske načrte za preprečevanje škodljive rabe 

alkohola med mladimi v pivskih okoljih

• preučiti možnost uvedbe licenc za točenje alkohola

• uvesti zdravstvena opozorila na embalaži alkoholnih pijač
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Spremljanje in nadzor

Glede na priporočila EK, SZO in zaključke konferenc bi morali v 

Sloveniji: 

• zagotoviti celovit sistem spremljanja rabe alkohola, posledic in učinkovitosti

ukrepanja;

• zagotoviti spremljanje dostopnosti in cenovne dostopnosti alkohola; 

• zagotoviti ekonomsko oceno bremena, ki ga za posameznika in družbo

predstavlja alkohol in sistem merjenja ekonomske uspešnosti in 

učinkovitosti ukrepov alkoholne politike; 

• zagotoviti sistem spremljanja posledic tvegane in škodljive rabe alkohola v 

nosečnosti; 

• zagotoviti podatke o tvegani in škodljivi rabi alkohola v različnih skupinah

prebivalstva (npr. ženske, mladi, starejši, etnične skupine, brezposelni) s 

predlogi specifičnih ukrepov;

• zagotoviti celovita periodična poročila o rabi alkohola, vzorcih pitja, 

posledicah tvegane in škodljive rabe alkohola in izvajanju ukrepov alkoholne

politike na nacionalni in regionalnih ravneh ter vzpostaviti sistem za redno

poročanje in širjenje informacij in dobrih praks.
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Ključne ugotovitve 

• Potrebna povezava številnih nepovezanih ukrepov in aktivnosti v 

celovito alkoholno strategijo – samostojno ali znotraj strategije za 

zdravstveno varstvo??

• Zagotoviti sredstva in opredeliti prednostne naloge za izvajanje 

operativnih akcijskih načrtov

• Na vseh področjih dela okrepiti kadrovske kapacitete in bolje 

povezati izvajalce znotraj zdravstva, med različnimi resorji in na 

nivoju lokalne skupnosti

• Nujno nadaljnje intenzivno vključevanje v mednarodne projekte in 

mreže

• Zagotoviti celovit sistem spremljanja rabe alkohola, njenih posledic 

in izvajanja alkoholne politike

• Redno poročanje  o stanju in napredku odločevalcem in široki 

javnosti ter zagotavljanje priložnosti za izmenjavo informacij, 

izkušenj in dobrih praks

• Vzpostavitev sistema vrednotenja programov glede na njihovo 

kakovost, dostopnost in cenovno učinkovitost. 
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Pripravljeno v letu 

2014, kot orodje v 

pomoč odločevalcem, 

medijem in 

zagovornikom 

alkoholne politike.
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