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Globalno poročilo o alkoholu
in zdravju 2018

Poraba čistega alkohola na prebivalca 15+ v 2016

V Evropi lahko 10%
smrti pripišemo
alkoholu.
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Pojavnost FAS in FASD v splošni populaciji
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Ocena stroškov za Slovenijo

• V Sloveniji so v letih 2012 do 2016 z alkoholom povezani
zdravstveni stroški v povprečju znašali 147 milijonov EUR na
leto, če prištejemo prometne nezgode, nasilje v družini in
kriminalna dejanja, kraje, vandalizem pa vsaj 228 milijonov
EUR letno.
• Stroški so še mnogo višji, saj ta ocena ne vključuje zmanjšane
produktivnosti in stroškov, ki nastanejo zaradi trpljenja bližnjih,
predvsem otrok.
• V tem času je v proračun iz naslova trošarin priteklo letno manj
kot 100 milijonov evrov letno.
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Agenda 2030 in cilji trajnostnega razvoja

Cilj 3: ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE
3.5 Okrepiti preprečevanje in zdravljenje
zlorabe drog, vključno z rabo narkotikov in
škodljivo rabo alkohola.
Kazalnika uspeha: 1. dostopnost do zdravljenja
in
2. poraba alkohola v litrih čistega alkohola na
prebivalca 15+

Cilj 1: Zmanjšanje revščine
Cilj 8: Ekonomska rast
Cilj 10: Zmanjšanje neenakosti

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

Strateški pristopi globalno in v Evropski regiji
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Strategija razvoja Slovenije 2030

Cilj 1: Zdravo in aktivno življenje
Kazalnik: Leta pričakovanega zdravega življenja

Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva
2016–2025
»Skupaj za družbo zdravja«
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Aktivnosti navedene v Resoluciji:
• Sprejem celovite nacionalne alkoholne politike z izvedbenimi
načrti; spremembe področne zakonodaje za večjo učinkovitost
ukrepanja;
• Razvoj modelov obravnave tistih, ki tvegano in škodljivo pijejo, in
pomoči njihovim svojcem;
• Opredelitev dela trošarin na alkohol za preventivno
zdravstveno varstvo

Rezultati predvideni v Resoluciji:
• Zmanjšanje deleža alkoholiziranih povzročiteljev prometnih
nesreč s smrtnim izidom iz 31% v 2016 na 20% v 2025
• Zmanjšanje čezmernih pivcev iz 10,2% na 8%
• Zmanjšanje pitja alkoholnih pijač med mladostniki
• Celotna evidentirana poraba alkohola na osebo,
staro 15 let in več, v koledarskem letu (v litrih čistega alkohola)
iz 9,53 l na 9 l

Implementation of the WHO European action plan to
reduce the harmful use of alcohol 2012 – 2020 - Slovenia
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Action area
Leadership, awareness and
commitment
Health services’ response
Community and workplace action
Drink–driving policies and
countermeasures
Availability of alcohol
Marketing of alcoholic beverages
Pricing policies
Reducing the negative
consequences of drinking and
alcohol intoxication
Reducing the public health
impact of illicit alcohol and
informally produced alcohol
Monitoring and surveillance
TOTAL POINTS
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1. PREPREČEVANJE VOŽNJE
POD VPLIVOM ALKOHOLA
2. VODENJE, OZAVEŠČANJE IN
ZAVEZANOST K UKREPANJU

3. SPREMLJANJE ALKOHOLNE
PROBLEMATIKE
4. OMEJEVANJE DOSTOPNOSTI
ALKOHOLA
5. PREPREČEVANJE NEG.
POSLEDIC
6. OBRAVNAVA V ZDRAVSTVU
7. PRISTOPI V LOKALNI
SKUPNOSTI IN NA DEL. MESTU

8. OMEJEVANJE TRŽNEGA
KOMUNICIRANJA ALKOHOLNIH
PIJAČ
9. PREPREČEVANJE POSLEDIC
NEF. PRIDELAVE TER NED.
PONUDBE IN PRODAJE
ALKOHOLA
10. UKREPI NA PODROČJU
CENOVNE DOSTOPNOSTI
ALKOHOLA

ALKOHOLNA POLITIKA v Sloveniji v primerjavi z
drugimi EU državami glede na 10 področij ukrepanja
celovite alkoholne politike (SZO)
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•

•
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SZO nas je opozorila, da so ukrepi, kjer še nismo sprejeli ustrezne ureditve, prav
tisti najbolj cenovno učinkoviti: povečanje cene alkoholnih pijač, prepoved
oglaševanja in omejitev prodajnih mest.
Po učinkovitosti ukrepanja na tem področju smo med 29 evropskimi državami
uvrstili šele na 16 mesto, po posledicah rabe alkohola pa sodimo v sam Evropski
vrh.
Na zakonodajnem področju so v Sloveniji uzakonjeni ukrepi oziroma ureditve, ki
niso v skladu s cilji učinkovite alkoholne politike. Gospodinjstvom dovoljujemo
pridelavo (600 litrov vina in 500 litrov piva na leto) za lastno rabo, ki ga ni
potrebno prijaviti in torej ni predmet registrirane porabe in se zanj ne obračunava
in plačuje trošarina.
Na nerazumevanje obsega problema v Sloveniji kaže tudi v letu 2017 sprejeta
sprememba Zakona o omejevanju porabe alkohola, ki je po mnogih letih ponovno
dovolila pitje alkohola na športnih prireditvah. Povezovanje pitja alkohola in
športa ima močno sporočilno vrednost predvsem za mlade, ki šele gradijo svoj
odnos do alkohola.
3. nacionalna konferenca o alkoholni
politiki, Ljubljana, 14. in15. januar 2015
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Zakonodaja-cene

Zakon o trošarinah – Ministrstvo za finance
pijača
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količina, cl (hl)
za 1% prostorninske
vsebnosti alkohola
na en hektoliter piva

1 hL
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prostorninske
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6,86 €

9€

10 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

694,79 €

911 €

1.000 €

62,59 €

82 €

100 €
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11 €

12,10 €

0,00 €

0,00 €

1.200 €

1.320 €

120 €

132 €

Zadnji dvig trošarin 5 leta nazaj!!!
mali proizvajalec piva (do 20.000 hl na leto) in mali proizvajalec žganih pijač
(do 150 litrov 100 vol. % alkohola na leto) plačujeta 50 % nižjo trošarino
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Primerjava trošarin-vino-julij 2018
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Slovenija piha 0,0

•

https://www.youtube.com/watch?v=naTyLj9EjUs

•

https://www.youtube.com/watch?v=9yIIPA3s5Eg
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Maturantska četvorkaspodbujanje zabave brez
alkohola
https://www.youtube.com/watch?v=zSvllQWNJho

/
https://youtu.be/NsMlBItmQ5w

Izmenjava dobrih praks
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• Nacionalne konference o alkoholni politiki: odziv na EU
konference in spodbujanje sodelovanja med političnimi
odločevalci, stroko in NVO, spodbujanje interdisciplinarnosti in
ukrepov v lokalnem okolju
• MOSA spletni portal

Publikacija prvič
pripravljena v letu 2014,
kot orodje v pomoč
odločevalcem, medijem
in zagovornikom
alkoholne politike.
Dopolnjena 2016 in 2018.
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Vlaganje v aktivnosti NVO

Pomemben napredek ob sprejemanju tobačne zakonodaje
ZNATNO POVIŠANJE SREDSTEV (4 dodatne milijone za NVO)
• preventivne aktivnosti, kot so izobraževanje in ozaveščanje
javnosti o posledicah tvegane in škodljive rabe alkohola,
• pomoč družinam, kjer se pojavijo težave z alkoholom,
• preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola,
• preprečevanje škodljivega pitja v pivskih okoljih, ter
• povezovanje različnih akterjev pri načrtovanju, zagovorništvu in
izvajanju celovite alkoholne politike in izmenjavi dobrih praks.
Večja geografska pokritost in pokritost ciljnih skupin v različnih delih
Slovenije
Več zaposlitev na tem področju – PROFESIONALIZACIJA
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Programi NVO 2017-2019
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Alkohol in nosečnost

•

MZ sofinancira aktivnosti NIJZ, ki so se
začele že 2013

•

Ozaveščanje o posledicah pitja alkohola
med nosečnostjo, dojenjem in v času
planiranja nosečnosti

•

Opolnomočenje in senzibilizacija
zdravstvenih delavcev na tem področju

•

Povezovanje stroke z nevladnimi
organizacijam, mladinskimi
organizacijami in drugimi predstavniki
mladih

•

Organizacija strokovnih posvetov ob
Dnevu Fetalnega alkoholnega sindroma
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https://www.sopa.si

cvgh

Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola

•Medsektorsko povezovanje in interdisciplinarni pristop
zdravstveni in socialni sektor, nevladne organizacije, medijska stroka in politični
odločevalci
•4 ključni ukrepi
kratko svetovanje, kratki nasvet, kratko informiranje, odgovorno poročanje v medijih
•Usposabljanje
za izvedbo kratkega ukrepa – kratkega nasveta:
informiranje o škodljivostih pitja alkohola in prednostih opustitve (čezmernega) pitja alkohola ter
usmeritev k nadaljnjim virom pomoči v primeru zaznanega problema;
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Mednarodne aktivnosti

• Leta 2016 je Slovenija organizirala tudi 7. Evropsko
konferenco o alkoholni politiki, katere glavna tema je bila
navezava alkoholne politike na doseganje ciljev trajnostnega
razvoja in obvladovanje kroničnih ne-nalezljivih bolezni.
• V septembru 2018 je bila Slovenija tudi pobudnica dogodka v
okviru rednega zasedanja Generalne skupščine Združenih
narodov v New Yorku na temo "Alkohol, ne-nalezljive bolezni
in trajnostni razvoj – Kje smo in kam gremo?„ kjer je bila
izpostavljena pomembna pobuda za pripravo Okvirne konvencije
SZO za nadzor nad alkoholom (po vzoru tobaka)
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JAVNO MNENJE PODPIRA
UČINKOVITE UKREPE
ALKOHOLNE POLITIKE

25
Vir: MZ, Raziskava o podpori ukrepom na področju tobaka in alkohola; 2018.

