
ALKOHOL 
 
Na nacionalni konferenci izpostavili nadaljnje ukrepe za zmanjšanje rabe 
alkohola – Ustrezna alkoholna politika lahko vpliva na zmanjšanje rabe alkohola in 
njenih posledic, so prepričani udeleženci druge nacionalne konference o alkoholni 
politiki, ki je bila na Bledu. Izpostavili so, da je bilo v Sloveniji na tem področju že 
veliko narejenega, potrebna pa bo še medresorska strategija in več  povezovanja 
med vsemi akterji. 
 
Dosežek - Od prve nacionalne konference o alkoholni politiki leta 2010 je bilo veliko 
narejenega predvsem v zdravstvenem sistemu in na področju prometa ter obravnave 
tveganega in škodljivega pitja pri voznikih. Število alkoholiziranih povzročiteljev 
prometnih nesreč s smrtnim izidom se je v lanskem letu v primerjavi z letom pred tem 
zmanjšalo za 41 odstotkov. Se pa Slovenija sooča še s številnimi drugimi  
posledicami rabe alkohola, ki zahtevajo ukrepe, je dejal minister za zdravje 
Tomaž Gantar. 
 
Posledice alkoholizma in možni izhodi - 
Minister je spomnil, da je Slovenija nad evropskim povprečjem glede bolezni jeter, 
povezanih z alkoholom. Poleg tega se v državi soočamo s spreminjanjem pivskih 
navad pri mladih, ki pijejo več kot pred leti in več kot v povprečju držav EU. To je še 
posebej skrb zbujajoče, ker mladim predstavlja alkohol največji dejavnik tveganja za 
prezgodnjo smrt, največkrat v povezavi z nesrečami in samomori. Raba alkohola 
vpliva tudi na nasilje in na zmanjšano produktivnost ter predstavlja veliko ekonomsko 
breme. Za zmanjšanje tvegane in škodljive rabe alkohola so po ugotovitvah 
strokovnjakov najučinkovitejši ukrepi zvišanje cen alkoholnih pijač, prepoved 
oglaševanja in zmanjšanje dostopnosti do alkohola. 
"Ti ukrepi morajo biti doseženi z usklajevanjem med resorji. V zdravstvu pa smo 
prepričani, da lahko z ustrezno alkoholno politiko vplivamo na zmanjšanje rabe 
alkohola in posledice, ki so z njo povezane," je poudaril Gantar. 
Slovenija je sicer že zvišala ceno alkoholnih pijač z dvigom trošarin in sprejela 
omejitev dostopa do alkoholnih pijač, ki pa se slabo izvaja. Nič pa ni bilo narejenega 
na področju oglaševanja in trženja alkoholnih pijač, kar je odvisno od politične volje. 
Je pa že opazno aktiviranje lokalih skupnosti proti alkoholu, tako so občine Kranjska 
Gora, Vransko, Ptuj, Jesenice, Velenje, Žirovnica, Poljčane, Krško in Kranj v svojih 
odlokih prepovedale popivanje na javnih mestih, enaka pobuda pa je bila predložena 
tudi v Ljubljani. Zavodi za zdravstveno varstvo so letos izpeljali devet regijskih 
konferenc, na katerih se je pokazalo, da je v državi veliko kakovostnih programov 
preprečevanja in obravnave tvegane in škodljive rabe alkohola, da pa bi bilo treba 
več vložiti v povezovanje med različnimi službami in akterji ter v promocijo dobrih 
praks povsod po Sloveniji.  
Za boljše povezovanje je ključen sprejem medresorske strategije in akcijskega 
načrta. Treba pa bo zagotoviti tudi nove vire in znanja na tem področju, bolje 
povezati programe in ravni v zdravstvu in socialnem varstvu, poenotiti preventivne 
programe v šolah, vzpostaviti lokalne akcijske skupine v vseh občinah in ovrednotiti 
programe nevladnih organizacij, ki se financirajo iz proračuna, naštevajo na 
ministrstvu za zdravje. 
Pomembno je tudi izračunavanje ekonomskega bremena tvegane in škodljive rabe 
alkohola, saj lahko ti podatki motivirajo državo, da se temeljiteje loti tega problema.        
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