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Predgovor

Projekt 'Vzpostavitev preventivne platforme nevladnih organizacij (NVO) na področju preprečevanja 
zasvojenosti' (krajše 'Preventivna platforma') združuje štiri ugledne in izkušene partnerske 
organizacije: Inštitut za raziskave in razvoj 'Utrip', Zveza društev na področju drog Slovenije, Rdeči 
križ Slovenije in Mladinsko združenje Brez izgovora. Namen projekta je v povezovanju, partnerskem 
sodelovanju in zagotavljanju strokovne podpore nevladnim organizacijam (NVO), ki delujejo na 
področju preventive, zagotavljanju učinkovitega podpornega okolja (platforme) za NVO sektor, 
oblikovanju kakovostnih predlogov sprememb javnih politik in krepitvi usposobljenosti NVO na 
tem področju dela ter ozaveščanju različnih javnosti (zlasti javne uprave, medijev in povezanih 
panog gospodarstva) o pomenu in pomembnosti vlaganja v preventivo.

Doslej v Sloveniji ni bilo celovitega pristopa k področju preventive, čeprav so strateške in politične 
usmeritve obstajale (npr. Resolucija o nacionalnem programu na področju drog 2004-2009), zlasti 
to velja za področje preprečevanja zasvojenosti od psihoaktivnih substanc. Dosedanji pristopi so 
pretežno temeljili na: 

(1)  naključno izbranih zunanjih izvajalcih, ki so prisotni na 'tržišču' (pretežno niti ne predstavnikih 
nevladnih organizacij), in ki jih vodi ozek profitni interes; 

(2)  preventivnih programih, ki niso bili (nikoli) znanstveno (o)vrednoteni ali preverjeni glede re-
zultatov in učinkov na ciljno populacijo; 

(3)  znanstveno in strokovno neutemeljeni razdelitvi ter razdrobljenosti preventivnih dejavnosti po 
posameznih psihoaktivnih substancah (npr. alkohol, tobak, prepovedane droge); 

(4)  pristopih in konceptih preventivnega dela, ki se strokovno dokazano niso izkazali za učinkovi-
te (npr. informiranje in ozaveščanje v obliki zastraševanja, ozko usmerjeni programi krepitve 
samopodobe otrok in mladih itd.) oziroma so se pokazali celo za škodljive (npr. prikazovanje 
vzorcev prepovedanih drog otrokom in mladim, izpovedovanje osebnih zgodb otrokom s strani 
nekdanjih zasvojencev itd.). 

Prav tako ni bilo sistematičnega pristopa k razvoju preventivne dejavnosti na področju prepreče-
vanja zasvojenosti od psihoaktivnih substanc. Pogosto je bila in je še vedno vprašljiva strokovnost 
posameznih izvajalcev tovrstnih aktivnosti (zlasti tistih, ki vstopajo v slovenski vzgojno-izobraže-
valni prostor). 

V Sloveniji tudi nismo imeli celovitega posnetka stanja, katere preventivne dejavnosti sploh obstaja-
jo na različnih ravneh (npr. v šolah ali vrtcih, družinah, lokalnih skupnostih, nočnem življenju mla-
dih, na delovnem mestu idr.). Precej je tudi podvajanja dela in aktivnosti, kar nedvomno povečuje 
stroške in zmanjšuje učinke tovrstnih prizadevanj.

V vse te procese, vključno s pripravo strateških usmeritev, so se NVO (razen redkih izjem) premalo 
vključevale oziroma si niso znale ali zmogle izboriti pomembnejše vloge na tem področju dela. 

Nedvomno imajo mnoge NVO precejšnje strokovne kapacitete in zelo hitro učeče se jedro zaposle-
nih strokovnjakov in prostovoljcev, kar doslej ni bilo dovolj učinkovito izkoriščeno. Njihov trenutni 
položaj v družbi večino izmed njih sili, da se borijo za golo preživetje, in da izvajajo t. i. tradicio-
nalne (pogosto strokovno zastarele) preventivne aktivnosti, za katere sicer več let dobivajo omejena 
sredstva od države. Za ustrezno poglabljanje v teoretski in strokovni razvoj preventive, razvoj ali 
prenos dobrih in obetavnih praks iz tujine ter povzemanje konceptualnih novosti ter sodobnih de-
finicij in klasifikacij preventive, jim običajno zmanjka časa, denarja in priložnosti. 

Naslednji problem položaja NVO na področju preventive v Sloveniji je t. i. razbitost tega področja 
na več pristojnih resorjev, kar povzroča dodatno zmedo glede pristojnosti in strateških usmeritev 
za delo NVO. Zlasti bode v oči medresorska nepovezanost Ministrstva za zdravje ter Ministrstva 
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport v primeru preventivnih dejavnosti v šolah in vrtcih, ter 
nezainteresiranost države za nadaljnji razvoja t. i. lokalnih akcijskih skupin (LAS) za preprečevanje 
zasvojenosti, ki so trenutno večinoma v fazi mirovanja ali neaktivnosti, in ki bi lahko pripomogle 
k izgradnji kapacitet na lokalni ravni za kakovostno preventivno delovanje. Pomanjkljivo pa je tudi 
sinergično povezovanje nevladnega in vladnega sektorja, ki je seveda nujno potrebno v primeru, če 
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želimo, da pri nas razvijamo sodobno in učinkovito preventivo na tem področju; torej preventivo 
kot strokovno utemeljeno in izvajano dejavnost.

Na ravni EU so že vrsto let na voljo številne strateške usmeritve, smernice in priporočila, strokovna 
dognanja in vedenja, evalvacijski priročniki in inštrumenti ter baze dobrih in obetavnih praks, ki 
so na voljo državam članicam EU, ki želijo dejansko vlagati v to področje. Med najaktivnejše evrop-
ske ustanove na področju preventive spada Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti 
(EMCDDA), številna njihova uporabna orodja pa nameravamo izdatno uporabiti ter prilagoditi 
oziroma nadgraditi v projektu »Preventivna platforma« in tudi po izteku projekta. To bo zagotovo 
povečalo verodostojnost vseh načrtovanih aktivnosti in produktov ter omogočilo kakovosten razvoj 
vsebinske mreže NVO na tem področju. S tem projektom želimo združiti večino akterjev na tem 
področju, s tem da bo seveda poudarek na razvoju mreže NVO, ne bomo pa zanemarili niti stikov 
z vsemi pristojnimi ustanovami, raziskovalci in akademskimi ustanovami. Izzivov in razlogov za 
povezovanje, sodelovanje in krepitev mreže NVO v prihodnosti na tem področju je veliko. 

Poleg že naštetih je na tem mestu potrebno izpostaviti še potrebo po aktivnem in kakovostnem 
sodelovanju NVO, ki delujejo na tem področju v socialnem dialogu z državo pri oblikovanju in rea-
lizaciji politik in pomembnih dokumentov, s katerimi se te politike operacionalizirajo, kot npr. nov 
nacionalni program na področju drog in akcijski načrt, ki mu sledi, ter akcijski načrt na področju 
alkohola itd.

Kot uvod v omenjene aktivnosti dialoga z državo smo znotraj projekta »Preventivna platforma« pri-
pravili tri skupne pobude projektnih partnerjev in podpornih NVO, in sicer na področju alkoholne 
in tobačne politike ter politike na področju prepovedanih drog. V tem kontekstu želimo razpravo 
na temo vseh treh pobud združevati, zlasti ko gre za razvoj, promocijo in izvajanje kakovostnih 
preventivnih programov na različnih ravneh (univerzalna, selektivna in indicirana/indikativna pre-
ventiva) in lokacijah (vrtci, šola, družina, lokalna skupnost, nočno življenje mladih idr.). S pomočjo 
predstavljenih skupnih pobud bomo skušali sistematično vplivati na izboljšanje stanja na tem po-
dročju in dolgoročno vzpostaviti komunikacijo in sodelovanje s pristojnimi ustanovami.

 Matej Košir, vodja projekta
 Inštitut za raziskave in razvoj »Utrip«
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I. Skupna pobuda na področju alkohola in alkoholne politike
1 Uvod

Alkohol je v svetu šesti najpomembnejši vzrok za prezgodnjo umrljivost in obolevnost, v Evropi pa 
celo tretji oziroma prvi med mladimi. Kar 4 % bremena bolezni v svetu lahko pripišemo alkoholu, v 
Evropi celo 8 %, kar znese približno 125 milijard evrov oziroma 1,3 % bruto nacionalnega produkta 
na stari celini (Anderson, Baumberg, 2006). Alkohol je edina psihoaktivna substanca, ki kot taka ni 
mednarodno regulirana (kot so npr. tobak in prepovedane droge). Kljub številnim prizadevanjem 
za omejitev problemov, povezanih z rabo in zlorabo alkohola, ki potekajo zlasti na ravni Svetovne 
zdravstvene organizacije (WHO) in Evropske unije (EU), so še vedno prisotne velike potrebe po 
učinkovitejših ukrepih, kot so npr. zmanjšanje dostopnosti alkohola (vključno z višjimi davki ozi-
roma trošarinami ter strožjo politiko cen), ukrepi za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, 
prepoved trženja oziroma oglaševanja alkoholnih pijač, svetovanje v osnovnem zdravstvu, preven-
tiva in vzgoja v družinah in šolskem prostoru ter nenazadnje upoštevanje etičnih meril oglaševanja 
in prodaje s strani alkoholne industrije.

Ne glede na visoko porabo čistega alkohola (v letu 2009 je znašala 9,1 litra na prebivalca oziroma 10,5 
litra na odraslega prebivalca), se je ta v zadnjih desetih letih (1999-2009) zvišala za 1,7 % (če štejemo 
vse prebivalce) oziroma znižala za 0,9 % (če štejemo zgolj odrasle prebivalce). Tako kot v drugih 
državah EU, se tudi v Sloveniji srečujemo z vse bolj tvegano in škodljivo rabo alkohola, opijanjem 
ter celo prekomernim in zavestnim popivanjem med mladimi. Alkohol predstavlja v Sloveniji ene-
ga ključnih javno zdravstvenih problemov, saj Slovenija bolj kot po porabi od povprečja Evropske 
unije odstopa po škodi, ki nastane zaradi rabe alkohola. Registrirana poraba čistega alkohola se v 
Sloveniji sicer dolgoročno počasi, vendar zanesljivo zmanjšuje. S porabo 12,2 litra na odraslo osebo 
(starejšo od 15 let) smo bili leta 2006 nad povprečjem držav EU (11,1 litrov), kar pomeni, da smo 
od takrat stanje občutno izboljšali. Največ čistega alkohola smo po podatkih iz leta 2006 popili s 
pivom (skoraj polovico), podoben odstotek je tudi za vino, povečal pa se je delež čistega alkohola, 
popitega z žganimi pijačami. Poleg tega so tudi nekateri drugi statistični podatki zaskrbljujoči, npr. 
starost prve rabe alkohola se znižuje in je tako pri fantih kot tudi pri dekletih okrog 13 let. Vedno 
manj je tistih mladostnikov, ki še nikoli niso pili alkoholnih pijač. Približno četrtina vseh smrti pri 
mladih od 15. do 29. leta starosti je povezana z alkoholom (prometne nesreče, samomori idr.) itd.

 
Alkohol ima v marsičem v Evropi osrednjo vlogo. EU v svetovnem merilu prednjači po porabi 
čistega alkohola na odraslega prebivalca, ki znaša kar 11,1 litrov. Evropa hkrati proizvede četrtino 
svetovne proizvodnje vseh alkoholnih pijač, večina trgovine (uvoz-izvoz) poteka med državami sa-
mimi, hkrati pa njeni prebivalci še vedno porabijo dvakrat več alkohola, kot je svetovno povprečje. 
Glede porabe alkohola so si »stare« in »nove« države članice EU bližje kot kadarkoli prej, obstajajo 
pa večje razlike med samimi novimi državami članicami EU. Evropska komisija je v letu 2006 de-
finirala pet prioritetnih področij, ki so povezana s preprečevanjem škodljive rabe alkohola in po-
membna za vse države članice: (1) zaščita mladostnikov, otrok in nerojenih otrok; (2) zmanjševanje 
poškodb in smrti v prometnih nesrečah, ki nastanejo kot posledica uporabe alkohola; (3) prepre-
čevanje škode, ki je povezana z uporabo alkohola pri odraslih; (4) informiranje, izobraževanje in 
ozaveščanje o vplivu tvegane uporabe alkohola ter tveganih oblik uporabe alkohola; (5) razvijanje 
in ohranjanje skupne evropske baze podatkov, podprte z dokazi. Poseben problem v Evropi pred-
stavljajo tvegane oblike uporabe alkohola, kot je npr. popivanje (»binge-drinking«), ki postopoma 
nadomešča občasno opijanje do pijanosti.

Eden od ključnih problemov, ki je povezan z uporabo alkohola, je tudi veliko število prometnih 
nesreč. Statistični podatki kažejo, da približno vsaka tretja smrtna žrtev prometnih nesreč v EU 
nastane kot posledica uporabe alkohola, kar pomeni približno 17.000 smrtnih žrtev letno. Posebej 
izpostavljeni tveganju za smrt v prometni nesreči so mladostniki v starosti od 18 do 24 let (47 %), 
medtem ko ocene kažejo, da sta dve tretjini udeležencev, ki vozijo pod vplivom alkohola, stari od 
15 do 34 let, pri tem pa je večina moških (96 %). Zaradi posledic prometnih nesreč, v katerih so 
sodelovali alkoholizirani udeleženci, smo imeli v Sloveniji od leta 1991 do 2005 za 1,3 milijarde 
evrov škode, umrlo pa je več kot 1.700 ljudi. Alkoholizirani udeleženci so povzročitelji 33 % nesreč 
s smrtnim izidom, 24 % nesreč s hudimi telesnimi poškodbami in 9 do 12 % nesreč z materialno 
škodo. Države EU skušajo slediti evropskemu akcijskemu programu za varnost v cestnem prometu, 
ki poudarja potrebo po skladni zakonodaji v vseh državah članicah, ter nujnost, da vse države čla-
nice dosežejo enako raven uveljavljanja zakonodaje kot najuspešnejše (npr. skandinavske države). 

Z vstopom v EU so se za Slovenijo možnosti za obvladovanje tega problema izboljšale predvsem 
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z vidika pretoka informacij, izmenjave izkušenj in opozarjanja na problem, ki kljub razlikam med 
državami zahteva podobne rešitve. Iz poročila Evropski komisiji »Alkohol v Evropi« je razvidno, da 
se razlike v alkoholnih politikah odražajo tudi v neenakostih v zdravju, in to tako znotraj držav, kot 
tudi med posameznimi državami. Skupna strategija EU za zmanjševanje škode zaradi alkohola 
je sicer začrtala smer in zagotovila skupna izhodišča, v nadaljnjem sodelovanju na ravni EU pa je 
še posebej pomembno, da zagotovimo enako varnost vseh državljanov EU v cestnem prometu in se 
dogovorimo o skupnem ukrepanju predvsem glede prekomernega pitja med mladimi. 

V prihodnjih letih moramo izboljšati zlasti spremljanje tega pomembnega javno zdravstvenega pro-
blema ter zagotoviti boljše povezovanje med različnimi resorji, civilno družbo in strokami na 
vseh ravneh. Dodatno pozornost je treba nameniti aktivnostim, ki so usmerjene v preprečevanje 
škode zaradi tveganega in škodljivega pitja alkohola med mladimi in v prometu. Ne glede na ome-
jitve pri prodaji, je alkohol mladim še vedno preveč dostopen, zlasti zaradi nizkih cen in neizvajanja 
zakonskih določil s strani gostincev in trgovcev. Zagotoviti je treba, da bodo potencialni partnerji, 
predvsem nevladne organizacije, lahko bolj učinkovito sodelovale pri preprečevanju in zmanj-
ševanju škode zaradi rabe alkohola. S skupno pobudo NVO na temo alkoholne politike skušamo 
spodbuditi nastanek širše civilne pobude ali koalicije na tem področju z namenom zagovorništva za 
učinkovitejše ukrepe pri omejevanju tvegane in škodljive rabe alkohola, zlasti med mladimi.

2. Predlogi 10 sklopov ukrepov
2.1. Ukrepi zmanjšanja finančne dostopnosti alkohola

2.1.1. Dejstva in številke

·  Dejanske vrednosti trošarinskih stopenj za večino alkoholnih pijač so se v zadnjih dveh desetletjih 
zmanjšale (upoštevajoč inflacijo in dejanske cene alkoholnih pijač), kar ne morejo popraviti niti 
zadnja povečanja trošarin s strani Vlade Republike Slovenije.

·  V zadnjem obdobju zaznavamo trend večje porabe neregistriranega alkohola, kupljenega na »pro-
dajnih« mestih brez dovoljenja za točenje ali prodajo, saj je ta običajno bistveno cenejši od alkohol-
nih pijač, ki se prodajajo na prodajnih mestih z dovoljenjem.

·  Alkohol je v zadnjih dveh desetletjih postal dostopnejši, zlasti mladim, kar dokazujejo številne 
raziskave in študije, vključno z ESPAD in HBSC.

·  Rast osebnih prihodkov je povzročila 84 % povečanje dostopnosti do alkohola v EU, spremenjene 
cen alkohola pa le 16 % povečanje.

2.1.2. Trošarine na alkohol in alkoholne pijače

Vsebinska mreža s področja zdravja »Preventivna platforma« pozdravlja povišanje trošarin na alko-
holne pijače s strani Vlade Republike Slovenije v zadnjih nekaj letih, vendar pa bi morale trošarine 
odražati vsaj zdravstvene in socialne izdatke zaradi alkohola. Za dosego tega cilja pa bi se morale 
trošarine na alkoholne pijače občutno povečati, kar pomeni, da bi se občutno povečale tudi cene 
alkoholnih pijač in s tem njihova dostopnost. Vsebinska mreža spodbuja Vlado RS naj podpre po-
bude NVO. Dolgoročno gre za potencialno zelo učinkovit ukrep za zajezitev tvegane in škodljive 
rabe alkohola v Sloveniji.

Vsebinska mreža na področju zdravja »Preventivna platforma« zahteva občutno povišanje troša-
rin na alkohol in alkoholne pijače s strani Vlade Republike Slovenije, ki morajo biti sorazmerne 
z vsebnostjo alkohola v posamezni pijači (povečanje neto cene alkoholnih pijač za najmanj 25 %). 
Trošarine na alkoholne pijače je treba povečevati vsaj enkrat letno v skladu z inflacijo. Sorazmerno 
z vsebnostjo alkohola je treba določiti tudi trošarino za vino, ki je zdaj 0 €. Z uvedbo trošarine za 
vino bi Vlada RS olajšala tudi spremljanje porabe vina v Sloveniji.

Predlogi zakonskih sprememb in dopolnitev:

Predlog se nanaša na spremembe in dopolnitve Zakona o trošarinah (uradno prečiščeno besedilo) 
(ZTro-UPB8), Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010), in sicer konkretno 43., 45. in 66. člena 
omenjenega zakona: 
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43. člen
(trošarinska osnova in znesek trošarine)

Spremeni se drugi odstavek 43. člena, ki se po novem glasi: 

(2) Trošarina se plačuje v višini: 

17,00 (prej 10,00) € za 1 % prostorninske vsebnosti alkohola na 1 hl piva; 
7,00 (prej 0) € za 1 % prostorninske vsebnosti alkohola na 1 hl mirnega vina; 
7,00 (prej 0) € za 1 % prostorninske vsebnosti alkohola na 1 hl penečega vina; 
7,00 (prej 0) € za 1 % prostorninske vsebnosti alkohola na 1 hl drugih fermentiranih pijač; 
170,00 (prej 100,00) € za 1 % prostorninske vsebnosti alkohola na 1 hl vmesnih pijač; 
1.700,00 (prej 1.000,00) € za 100 % prost. vsebnosti alkohola na 1 hl etilnega alkohola.

Doda se nov (tretji) odstavek 43. člana, ki se glasi:

(3) Trošarine na alkoholne pijače se uskladijo enkrat letno v skladu z inflacijo, in sicer na začetku 
vsakega koledarskega leta.

45. člen
(mali proizvajalci vina in žganja)

Preneha veljati sedmi odstavek 45. člena, ki se nanaša na male proizvajalce vina, kar je v skladu s 
predlaganimi spremembami 43. člena.

Deseti odstavek 45. člena se po novem glasi:

(10) Trošarina za vsak kotel s prostornino od 40 do vključno 100 litrov znaša 21,25 (prej 12,50) €, za 
vsak kotel s prostornino nad 100 litrov pa 42,50 (prej 25) €.

66. člen
(pooblastila vladi in ministru, pristojnemu za finance)

Spremeni se druga alineja prvega odstavka 66. člena, ki se po novem glasi:

(1) V skladu z ekonomsko politiko Slovenije lahko vlada:
 - zmanjša ali poveča trošarino za alkohol in alkoholne pijače do 70 (prej 50) % trošarin, določenih 
s tem zakonom;

2.1.3. Uporaba trošarin za sofinanciranje preventivnih in zdravstvenih programov

Vlada RS mora zagotoviti, da se dohodek od trošarin za alkoholne pijače v celoti uporabi za sofi-
nanciranje preventivnih programov s področja preprečevanja zasvojenosti od alkohola ter pro-
gramov zdravljenja zasvojenosti od alkohola (zlasti tistih, ki jih izvajajo nevladne organizacije in 
niso financirane iz zdravstvenega zavarovanja). V tem primeru bi bila potrebna zgolj izvedba že 
zapisane ureditve v Zakonu o omejevanju porabe alkohola (Uradni list RS, št. 15/2003) (v na-
daljevanju: ZOPA). Ker po našem mnenju 4. in 14. člen omenjenega zakona nista dovolj jasna in 
konkretna, predlagamo njuno spremembo.
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Predlog zakonskih sprememb in dopolnitev:

4. člen ZOPA se po novem glasi:
4. člen

Ministrstvo, pristojno za zdravje, v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi, ustanovami, strokovnjaki 
in nevladnimi organizacijami pripravi štiriletne programe omejevanja porabe alkohola in zmanjše-
vanja škodljivih posledic rabe alkohola (v nadaljnjem besedilu: programi), ki vključujejo ukrepe iz 
prejšnjega člena.

Programe iz prejšnjega odstavka na predlog Sveta za alkoholno politiko pri ministrstvu, pristojnem 
za zdravje, sprejme Vlada Republike Slovenije. Svet za alkoholno politiko pri ministrstvu, pristoj-
nem za zdravje, imenuje minister, pristojen za zdravje, sestavljen pa je iz predstavnikov pristojnih 
ministrstev in ustanov, strokovnjakov in predstavnikov nevladnih organizacij.

14. člen ZOPA se po novem glasi:
14. člen

Za izvajanje programov iz 4. člena tega zakona se sredstva zagotavljajo v državnem proračunu. 
Njihova višina v letnem proračunu mora biti sorazmerna s prihodki iz naslova trošarin za alkohol in 
alkoholne pijače. Del omenjenih prihodkov lahko minister, pristojen za zdravje, dodeli programom 
zdravljenja zasvojenosti od alkohola, ki jih ne krije zdravstveno zavarovanje, in jih izvajajo nevladne 
organizacije.

Sredstva za izvajanje programov nevladnih organizacij se dodelijo prek javnih razpisov in javnih 
naročil na podlagi upoštevanja minimalnih kakovostnih standardov.

2.1.4. Uvedba licenciranja prodajaln in gostinskih lokalov za prodajo alkohola

Uvesti je treba licenciranje prodajaln in gostinskih lokalov za prodajo alkohola ter omogočiti 
odvzem licence v primeri večkratnih kršitev zakona. Ob morebitni uvedbi licenčnin je treba zago-
toviti, da bodo le-te uporabljene za sofinanciranje preventivnih, zdravstvenih in drugih programov 
na področju preprečevanja zasvojenosti. Pri uvedbi licenciranja predlagamo upoštevanje dobrih 
praks v Evropi.

Alkoholne pijače ne morejo biti enako obravnavane kot drugi prodajni artikli, zato morajo biti za 
njihovo prodajo določeni strožji pogoji (npr. določitev prodajnih mest in natančnega časa prodaje, 
strožje kazni za prodajo mladoletnim in opitim ipd.).

Z uvedbo licenciranja naj se omeji tudi število prodajnih mest (manjša gostota prodajaln in gostin-
skih lokalov, v katerih prodajajo alkohol, npr. določena kvota prodajnih mest na kvadratni kilome-
ter ali število prebivalcev ipd.). Ob tem velja slediti dobrim praksam iz tujine.

Predlog zakonske dopolnitve:

Doda se nov člen v poglavju III ZOPA, ki se glasi:

Vlada Republike Slovenije sprejme na predlog ministra, pristojnega za zdravje, uredbo o licencira-
nju prodajaln in gostinskih lokalov za prodajo alkoholnih pijač, v kateri določi pogoje za prodajo in 
točenje alkoholnih pijač ter nadzor in kazni v primeru kršitev uredbe.
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Predlog sprejema nove vladne uredbe:

Vlada RS do konca leta 2013 pripravi Uredbo o licenciranju prodajaln in gostinskih lokalov za 
prodajo alkoholnih pijač. Uredba mora natančno določiti pogoje za prodajo in točenje alkohol-
nih pijač, ki jih morajo izpolnjevati vse prodajalne, gostinski lokali in drugi prodajalci v Republiki 
Sloveniji. Uredba mora vključevati tudi nadzor in strogo kaznovanje kršiteljev zakona z možnostjo 
odvzema licence v primeru večkratnih kršitev. V primeru določitve licenčnin mora Vlada RS na-
tančno določiti njihovo namensko uporabo za sofinanciranja preventivnih, zdravstvenih in drugih 
programov na področju preprečevanja zasvojenosti.

2.1.5. Uvedba višjih standardov in omejevanje neregistrirane proizvodnje

Uvedbo višjih kakovostnih standardov pri pridelavi in proizvodnji vina, piva in žganih pijač, kar 
bi posredno zvišalo cene alkohola in posledično znižalo njegovo porabo. 

Predlog ukrepa:

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pozivamo, da zaostri pogoje za dodelitev državne pomoči ter 
omogoči, da pomoč dobijo zgolj pridelovalci in proizvajalci kakovostnega in vrhunskega vina, 
ne pa tudi pridelovalci in proizvajalci namiznega in deželnega vina. To ministrstvu omogoča tudi 
Uredba Sveta (ES) št. 479/2008 z dne 29. aprila 2008 o skupni ureditvi trga za vino. Ta evropski 
predpis določa, da »bi se morali v vinskem sektorju uporabljati nekateri ureditveni ukrepi, zlasti 
zaradi zdravja, kakovosti in pričakovanj potrošnikov«. Poleg tega uredba določa, da »bi bilo za 
ohranitev posebnih kakovostnih lastnosti vin z označbo porekla ali geografsko označbo treba omo-
gočiti državam članicam EU, da uporabljajo strožja pravila o tem«. Uredba določa tudi, da se pri 
»spodbujanju proizvodnje kakovostnih proizvodov lahko sprejmejo tudi ukrepi v okviru nacional-
ne politike kakovosti«.

Obenem predlagamo tudi strožje pogoje pri uvozu bistveno cenejših in manj kakovostnih nami-
znih vin iz držav, ki niso članice EU (zlasti Makedonije). Takšen uvoz omogoča nelojalno konku-
renco slovenskim pridelovalcem vina, hkrati pa zaradi slabše kakovosti povečuje zdravstveno škodo 
zaradi pitja alkohola pri nas. 

Predlog ukrepa:

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pozivamo, da na podlagi Uredbe o ratifikaciji protoko-
la med Vlado Republike Slovenje in Vlado Republike Makedonije o uvozu vina iz Republike 
Makedonije v Republiko Slovenijo (Uradni list RS, št. 72/1993) zmanjša število posebnih dovoljenj 
za uvoz vina iz Republike Makedonije. Uredba namreč določa, da »se vino iz Republike Makedonije 
v Republiko Slovenijo uvaža na podlagi posebnih dovoljenj Ministrstva za kmetijstvo in okolje 
Republike Slovenije, ki razdeli dovoljenja posameznim podjetjem v sorazmerju z realiziranim iz-
vozom vina s slovenskim geografskim poreklom v preteklem letu, in sicer od skupne količine, ki je 
določena za posamezno leto na podlagi protokola«.

Od Ministrstva za kmetijstvo in okolje in pristojnih inšpekcijskih služb zahtevamo, da učinkoviteje 
ukrepa proti neregistrirani proizvodnji alkoholnih pijač (zlasti vina in žganja), saj se po ocenah 
strokovnjakov v Sloveniji dodatno popije vsaj še 7 do 8 litrov čistega neregistriranega alkohola na 
leto na prebivalca, starejšega od 15 let (ocena je iz leta 1994). Po podatkih Statističnega urada RS 
so po zračnih posnetkih v Sloveniji izmerili 22.000 hektarjev vinorodnih površin, medtem ko jih je 
prijavljenih le 16.086 hektarjev.
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Predlog ukrepa:

Nadzor in kaznovanje neregistrirane proizvodnje in prometa z vinom je sicer dobro urejeno v 
Zakonu o vinu (ZVin) (Uradni list RS, št. 105/2006), zato predlagamo strožji in predvsem pogo-
stejši nadzor nad izvajanjem določb zakona, ki je določen v 50., 51., 52., 53. in 54. členu Zakona o 
vinu.
 

2.1.6. Nesorazmernost cen med alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami

Vsaj polovica brezalkoholnih pijač v vseh prodajalnah in gostinskih lokalih mora biti cenejših 
od najcenejše alkoholne pijače. Ta ukrep bi spodbudil k večji rabi brezalkoholnih pijač, zlasti med 
mladimi, saj bi jim bile cenovno bolj dostopne kot alkoholne (zlasti v gostinskih lokalih). Trenutna 
ureditev, ki določa, da morata biti zgolj dve različni brezalkoholni pijači cenovno enaki ali cenejši 
od najcenejše alkoholne pijače, ne dosega želenih učinkov. Zgolj s cenejšo vodo ali vodo z okusom 
lahko prodajalci zlahka zadostijo zakonskemu določilu.

Predlog zakonske spremembe:

13. člen ZOPA se po novem glasi:
13. člen

Prodajalci alkoholnih pijač morajo imeti v prodaji vsaj polovico različnih brezalkoholnih pijač, ki 
so cenovno enake ali cenejše od najcenejše alkoholne pijače.

2.1.7. Uvedba minimalnih cen alkoholnih pijač

Po vzoru ukrepov škotske vlade predlagamo določitev najnižje cene na enoto alkohola za vsa pro-
dajna mesta1. S tem ukrepom želimo čim bolj zmanjšati finančno dostopnost alkoholnih pijač (zlasti 
mladim) ter približati cene alkoholnih pijač v trgovinah in bencinskih črpalkah tistim v gostinskih 
lokalih (vključno s tistimi, ki obratujejo v nočnem času). Ukrep mora pomeniti bistveno zvišanje 
cen alkoholnih pijač v vseh prodajalnah, vključno s trgovinami in bencinskimi črpalkami (vsaj pri-
bližno na raven polovične cene vina ali piva v gostinskih lokalih). Predlagamo uvedbo cene 0,75 € 
na eno enoto alkohola, kar bi v povprečju pomenilo zvišanje cen vina in piva v trgovinah za 50 % 
(žganja za 25 %) in zvišanje cen vina in piva na bencinskih črpalkah za 25 %. 

Predlog zakonske dopolnitve:

Doda se nov člen v poglavju III ZOPA, ki se glasi:

Cena na eno enoto alkohola mora biti najmanj 0,75 €.

Enota alkohola pomeni 1 deciliter vina, 2,5 decilitra piva, 0,3 decilitra žganja ali 2,5 decilitra mošta 
oziroma 10 gramov alkohola v primeru vse ostalih alkoholnih pijač.

1 Enota ali 10 gramov alkohola = 1 dcl vina, 2,5 dcl piva, 0,3 dcl žganja ali 2,5 dcl mošta.
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2.2. Ukrepi preprečevanja uporabe alkohola med nosečnostjo

2.2.1. Dejstva in številke:

•  Uporaba alkohola med nosečnostjo lahko povzroči okvare ploda in motnje v razvoju.
•  Pri nerojenem otroku lahko povzroči telesne in vedenjske motnje ter učne težave (tj. zmanjšanje 

splošne intelektualne sposobnosti, govorne motnje ter motnje prostorskega spomina in pomnje-
nja, razumevanja itd.).

•  Posledice uporabe alkohola med nosečnostjo prizadenejo skoraj 5 milijonov ljudi v Evropi in so 
edine, ki jih je mogoče 100 % preprečiti.

•  Čeprav se številne ženske med nosečnostjo odrečejo alkoholu, je v vseh državah članicah EU pre-
cejšnje število žensk, ki še naprej pijejo alkohol.

Vsebinska mreža »Preventivna platforma« poudarja, da je treba potrošnike seznanjati z negativnimi 
posledicami uporabe alkohola med nosečnostjo. Za ta namen je treba prek medijev, javnih objav, 
strokovnih posvetovanj itd. izvajati celovite kampanje za ozaveščanje. Ključno vlogo pri razširjanju 
tega sporočila imajo učitelji, socialni in zdravstveni delavci (zdravniki, medicinske sestre in babice). 
Poleg tega bi morala biti na alkoholnih pijačah oznaka z zdravstvenim opozorilom, ki potrošnika 
seznanja z negativnimi posledicami in spodbuja opustitev pitja alkohola med nosečnostjo.

2.2.2. Opozorilo o škodljivih učinkih uporabe alkohola med nosečnostjo

Na embalaži proizvodov, ki vsebujejo alkohol, mora biti opozorilo, ki ga opredeli Ministrstvo za 
zdravje, in ki navaja škodljive učinke uporabe alkohola med nosečnostjo. Ukrep podpira 66 % an-
ketiranih prebivalcev Slovenije (Eurobarometer).

Predlog zakonske dopolnitve:

Doda se nov člen v poglavju III ZOPA, ki se glasi:

Vse alkoholne pijače in proizvodi, ki vsebujejo alkohol, morajo na vidnem mestu vsebovati opozo-
rilo v obliki slike v izmeri najmanj 3 cm x 3 cm. Grafično podobo slike (predlog spodaj) določi mi-
nister, pristojen za zdravje s posebnim podzakonskim aktom. Izjemoma je lahko slika tudi manjša, 
če je embalaža alkoholne pijače ali proizvoda, ki vsebuje alkohol, manjša, vendar ne manj kot 2 cm 
x 2 cm. Izjemo določi minister, pristojen za zdravje.

 

Predlagamo naslednje spremljajoče ukrepe:

•  Uvedba celovitih in stalnih kampanj za ozaveščanje ter razvoj in izvajanje raziskovalnih in izobra-
ževalnih programov. V Sloveniji takšne kampanje in programi še ne obstajajo, poleg tega pa tudi 
nimamo nobenih podatkov o razširjenosti pojava pitja alkohola med nosečnicami.

•  Uvedba programov izobraževanja in usposabljanja zdravstvenih delavcev, zlasti tistih, ki so v stiku 
z bodočimi materami (npr ginekologi/nje, medicinske in patronažne sestre, izvajalci materinskih 
šol, socialni in drugih svetovalni delavci idr.). Teh izobraževalnih vsebin je premalo celo na fakul-
tetah, vključno s specialističnim ali podiplomskim študijem.

•  Neomejeno zagotavljanje storitev za diagnosticiranje in obravnavo otrok s fetalnim alkoholnim 
sindromom (FAS/FASD). Tovrstne storitve (zlasti diagnosticiranje) je treba zagotoviti tudi v ka-
snejšem obdobju odraščanja otrok, saj so večinoma omejene zgolj na kratko obdobje po porodu. 
Osnovnih znanj, kako v primeru ugotovitve fetalnega alkoholnega sindroma ukrepati, nimajo ne 
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starši ali rejniki in tudi ne učitelji, šolski svetovalni ter socialni delavci. V večini primerov pojava 
niti ne znamo prepoznati, razen tistih, ki se s to problematiko ukvarjajo.

•  Res je, da fetalni alkoholni sindrom povzroča uporaba alkohola pri materi, vendar so raziskave 
pokazale, da pitje alkohola pri očetu lahko zniža raven testosterona, kar vpliva na ustvarjanje se-
mena in povečuje možnost napak pri razvoju zarodka. Študije na živalih kažejo, da alkohol lahko 
poškoduje DNK v moškem semenu. To pomeni, da je treba v različne programe informiranja in 
ozaveščanja enakovredno vključiti tudi bodoče očete.

2.3. Ukrepi preprečevanja uporabe alkohola na delovnem mestu

2.3.1. Dejstva in številke:

Največ alkohola zaužijejo posamezniki v letih, ko so delovno aktivni, prav tako pa je v tem obdobju 
najverjetneje, da bodo imeli težave z alkoholom. Uporaba alkohola zmanjšuje produktivnost zaradi 
zmanjšanja učinkovitosti, nezmožnosti za delo, povečanja odsotnosti z dela in prezgodnje smrti 
med delovno aktivnim prebivalstvom. Približno 59 milijard evrov (tj. 47 %) od 125 milijard evrov 
(skupnih zdravstvenih in socialnih izdatkov zaradi alkohola v EU) nastane zaradi izgube produktiv-
nosti. V nekaterih panogah industrije je opravljanje delovnih nalog pod vplivom alkohola izredno 
nevarno, kot na primer pri upravljanju strojev ter v prometni in letalski industriji. V Evropi in tudi 
Sloveniji ni dovolj zbranih podatkov o razširjenosti in vplivu uporabe alkohola na delovnem mestu, 
oziroma so nepopolni. Vseeno pa številke iz posameznih držav kažejo, da je problem morda večji, 
kot bi pričakovali:

•  V Veliki Britaniji ocenjujejo, da izguba produktivnosti znašajo približno 6,4 milijard britanskih 
funtov (v to so vštete odsotnost zaradi alkohola, zmanjšanje delovne zmožnosti in prezgodnje 
smrti).

•  Mednarodna organizacija dela (ILO) ocenjuje, da je v svetu povprečno do 5 % delovne sile zasvo-
jene z alkoholom, 25 % pa uporablja velike količine alkohola in tvega zasvojenost.

•  Pri povečanju porabe čistega alkohola za 1 liter na leto, lahko pričakujemo 13 % povečanje odso-
tnosti z dela.

2.3.2. Delovna mesta kot »območja brez alkohola«

Vsebinska mreža »Preventivna platforma« zahteva, naj bodo delovna mesta v celoti »območja brez 
alkohola«. Delodajalci bi morali izvajati ali spodbujati predpisane ukrepe alkoholne politike, ki bi 
vključevali: preprečevanje, prepoznavanje, svetovanje, zdravljenje in rehabilitacijo.

Zlasti pri bolj nevarnih delovnih mestih, za katera je verjetneje, da lahko pride do nesreč zaradi 
uporabe alkohola, je treba posebno pozornost nameniti strožjim ukrepom z ničelno toleranco glede 
vsebnosti alkohola v krvi in odločnim izvajanjem te politike s strani delodajalcev in hkrati tudi s 
strani ustreznih državnih ustanov.

Predlog zakonske dopolnitve:

Doda se nov člen v poglavju III ZOPA, ki se glasi:

Uporaba alkohola je prepovedana na vseh delovnih mestih. V restavracijah, okrepčevalnicah in 
gostinskih lokalih v sklopu podjetij in ustanov javne uprave je prepovedana prodaja in točenje al-
koholnih pijač.

Predlagamo naslednje spremljajoče ukrepe:

•  Pripravo in izvajanje učinkovite alkoholne politike na delovnem mestu. Tovrstni ukrepi so lahko 
vključeni v celovito alkoholno politiko ali akcijski načrt, ki ga pripravi Ministrstvo za zdravje 
skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Gospodarsko zbornico Slovenije.

•  Celovitejše zbiranje podatkov o vplivu z alkoholom povezanih problemov na gospodarstvo ter na 
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delovno mesto. To nalogo mora prevzeti in izvajati Inštitut za varovanje zdravja RS v sodelovanju 
z Zavodom za varstvo pri delu.

•  Izvajanje kampanj za ozaveščanje o posledicah uporabe alkohola na delovnem mestu. V tem pri-
meru mora svoj del odgovornosti in finančnega bremena prevzeti gospodarstvo oziroma v tem 
konkretnem primeru Gospodarska zbornica Slovenije ter Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.

•  Uvedba podpornih mehanizmov na delovnem mestu v primeru tveganega in škodljivega pitja ter 
zasvojenosti od alkohola. V današnjem času tovrstnih mehanizmi počasi izginjajo, saj se podje-
tja večinoma raje odločijo za prekinitev delovnega razmerja kot napotitev delavca na zdravlje-
nje. Podpora podjetja v sodelovanju s socialnimi službami je lahko ključnega pomena (varovalni 
dejavnik), da se delavec odloči za zdravljenje in opusti pitje alkohola. Glede te zahteve oziro-
ma pobude je smiselno pozvati k sodelovanju tudi Gospodarsko zbornico Slovenije in Obrtno-
podjetniško zbornico Slovenije (npr. izobraževanja vodstvenih in kadrovskih delavcev, priprava 
kataloga programov pomoči).

•  Uvedba informacijskih pisarn oziroma svetovalnih točk na lokalni ravni za nudenje nasvetov ter 
informacij delavcem in podjetjem (lahko v sklopu obstoječih ustanov, kot so npr. centri za social-
no delo, uradi za delo ipd.). 

2.4. Ukrepi omejevanja dostopnost alkohola

2.4.1. Dejstva in številke:

•  Dostopnost je povezana s splošno porabo alkohola in posledično zelo vpliva na škodo zaradi 
alkohola.

•  Alkohol je na različnih prodajnih mestih (v večini evropskih držav) prelahko dostopen. Ena četr-
tina do ena tretjina držav EU ne zahteva nikakršnih dovoljenj za prodajo alkohola. Manj kot ena 
osmina držav članic EU omejuje število prodajnih mest.

•  Samo 50 % držav članic EU ima popolno prepoved uporabe alkohola v zdravstvenih ustanovah in 
ena tretjina na delovnem mestu.

•  Bencinske črpalke so posebno zaskrbljujoče, saj so odprte 24 ur dnevno in se jih povezuje z vožnjo 
pod vplivom alkohola.

•  Tihotapljenje in nezakonito pridelan (neregistriran) alkohol sta problem v mnogih državah člani-
cah EU, tudi v Sloveniji.

2.4.2. Starostna omejitev 18 let in prodajanje/ponujanje alkohola opitim osebam 

Vsebinska mreža »Preventivna platforma« za prodajo in ponujanje alkohola zahteva strožje in bolj 
dosledno izvajanje starostne omejitve 18 let. Mnoge raziskave in študije kažejo (tudi v Sloveniji), 
da se ta ukrep ne izvaja dobro (npr. ESPAD, HBSC). Najnižja zakonska starost za nakup alkohola 18 
let (ZOPA) se torej mora strogo spoštovati in pogosteje nadzirati s strani pristojnih državnih usta-
nov (npr. inšpektoratov in policije). Ravno tako zahtevamo, da se strožje in bolj dosledno izvajajo 
ukrepi prodaje in ponujanja alkohola osebam, ki kažejo očitne znake opitosti od alkohola. Strožji 
nadzor je treba izvajati tudi pri prodaji alkoholnih pijač prek ekspresnih blagajn v večjih prodajal-
nah (npr. supermarketih). V praksi se vse pogosteje dogaja, da mladoletniki brez večjih težav kupijo 
alkohol prek tako imenovanih ekspresnih blagajn, kjer je nadzor s strani osebja trgovine (npr. pro-
dajalk ali varnostnikov) zelo omejen.

Predlog ukrepa:

Zdravstveni inšpektorat RS, Tržni inšpektorat RS in Policija morajo vsaj enkrat mesečno na podlagi 
pooblastil iz 15. člena ZOPA opraviti nenapovedane inšpekcijske nadzore v prodajalnah in/ali 
gostinskih obratih glede izvajanja ukrepa prepovedi prodaje in ponujanja alkoholnih pijač in pijač, 
ki so jim dodane alkoholne pijače, osebam, mlajšim od 18 let. Poostrene nadzore morajo izvajati 
tudi ob vseh posebnih dogodkih ali obdobjih, za katere je splošno znano, da bo pitje alkohola takrat 
obsežnejše (npr. dijaške in študentske prireditve, začetek in konec šole ali študijskega leta, matu-
rantski plesi in četvorke, martinovanje, predbožično in prednovoletno obdobje ipd.). Enake ukrepe 
je treba izvajati tudi v primeru prodaje in ponujanja alkoholnih pijač osebam, ki kažejo očitne znake 
opitosti od alkohola, ter v primeru ekspresnih blagajn v večjih prodajalnah (npr. supermarketih).
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2.4.3. Popolna prepoved prodaje alkohola na bencinskih črpalkah in v bolnišnicah

Prodaja alkohola na nekaterih prodajnih mestih nikakor ni sprejemljiva, zlasti glede na namen in 
funkcijo, ki jo imajo. To velja zlasti za bencinske črpalke ter bolnišnice in druge zdravstvene usta-
nove. Zaradi tega predlagamo popolno prepoved prodaje in ponudbe alkoholnih pijač na bencin-
skih črpalkah ter v bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah.

Predlog zakonske dopolnitve:

12. členu se dodata dve novi alineji, in sicer:
12. člen

Prepovedana je prodaja oziroma ponudba alkoholnih pijač:
•  na vseh bencinskih črpalkah;
•  v bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah.

2.4.4. Uporaba alkoholnih pijač na državnih proslavah in prireditvah

Ukinitev pitja alkoholnih pijač na vseh državnih proslavah in prireditvah, ki jih organizirajo dr-
žavne ustanove, občine in druge javne ustanove. Takšno početje daje v družbi napačno sporočilo, 
da je pitje alkohola nekaj povsem normalnega in sprejemljivega. Zlasti otroci in mladostniki ne bi 
smeli biti izpostavljeni takšnim posrednim sporočilom in napačnim zgledom.

Predlog zakonske dopolnitve:

Doda se nov člen v poglavju III ZOPA, ki se glasi:

Uporaba alkohola je prepovedana na vseh državnih proslavah in prireditvah, ki jih organizirajo 
državne ustanove, občine ali druge javne ustanove.

2.4.5. Kaznovanje kršiteljev ZOPA

Uvesti je treba strožje kazni za nespoštovanje vseh ukrepov iz ZOPA. Dejstvo je, da so kazni pre-
nizke, in da se ukrepi tudi zaradi tega ne spoštujejo dovolj (zlasti npr. starostna meja pri prodaji in 
ponudbi alkoholnih pijač). Odgovornost za spoštovanje ZOPA morajo prevzeti tudi mladoletniki 
sami ter njihovi starši (npr. razmislek o uvedbi prekrškov v obliki vzgojnega ukrepa, obveščanje in 
posvetovanje s starši mladoletnih kršiteljev ipd.).

Predlog zakonskih sprememb in dopolnitev:

16. člen ZOPA se po novem glasi:
16. člen

Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 € se za prekršek kaznuje pravna oseba:
1.  ki izdeluje ali prodaja živila, ki vsebujejo alkohol, v nasprotju s 6. členom tega zakona;
2.  ki prodaja ali ponuja alkoholne pijače ali pijače, ki so jim dodane alkoholne pijače, osebam, mlaj-

šim od 18 let (prvi odstavek 7. člena);
3.  ki prodaja alkoholne pijače osebam, ki kažejo očitne znake opitosti od alkohola (drugi odstavek 

7. člena);
4.  ki prodaja alkoholne pijače ali pijače, ki so jim dodane alkoholne pijače, iz avtomatskih samopo-

strežnih naprav (tretji odstavek 7. člena);
5.  ki prodaja ali ponuja alkoholne pijače v nasprotju z 9. členom tega zakona;
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6.  ki prodaja alkoholne pijače v nasprotju s prvim odstavkom 10. člena tega zakona;
7.  ki prodaja žgane pijače v nasprotju z drugim odstavkom 10. člena tega zakona;
8.  ki nima na vidnem mestu objavljene prepovedi v skladu z 11. členom tega zakona;
9.  ki prodaja ali ponuja alkoholne pijače v nasprotju z 12. členom tega zakona;
10.  ki prodaja alkoholne pijače v nasprotju s 13. členom tega zakona.
11. [dodati alineje za nove člene iz poglavja III ZOPA, ki jih predlagamo]

Z denarno kaznijo od 5.000 do 25.000 € se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz 
prejšnjega odstavka v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.

Z denarno kaznijo od 1.000 do 5.000 € se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki 
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo od 500 do 1.000 € se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz 
prejšnjega odstavka, in je zaposlen ali kako drugače dela pri pravni osebi ali samostojnem pod-
jetniku, ki prodaja ali ponuja alkoholne pijače ali pijače, ki so jim dodane alkoholne pijače.

Kdor omogoči osebi, mlajši od 18 let, pitje alkoholne pijače na javnem mestu ali ji ponudi alkohol 
na javnem mestu, da bi ga pila, ali ji kako drugače omogoči, da pije alkoholno pijačo na javnem 
mestu, se za prekršek kaznuje z denarno kaznijo 500 €.

Denarno kazen iz prejšnjega odstavka izreče in izterja zdravstveni inšpektor ali policist na kraju 
prekrška.

Za prekršek iz tretjega odstavka 7. člena tega zakona se poleg denarne kazni izreče tudi varstveni 
ukrep obveznega odvzema avtomatske samopostrežne naprave.

Predlagamo naslednje spremljajoče ukrepe:

•  Izvajanje ali (so)financiranje ukrepov za odgovornejšo strežbo alkohola (npr. akcije skritih kupcev 
s strani nevladnih organizacij, pogostejši nenapovedani nadzori pristojnih inšpektoratov in poli-
cije ipd.). V ta namen je treba uvesti obvezno izobraževanje in usposabljanje osebja v prodajalnah 
in gostinskih lokalih glede odgovornejše strežbe alkohola. Glede tega ukrepa je možno partner-
stvo z gospodarstvom (zlasti s Trgovinsko zbornico Slovenije in Turistično gostinsko zbornico pri 
GZS ter industrijo zabave). Hkrati je treba preprečiti, da bi alkoholna industrija izvajala ali (so)
financirala tovrstna usposabljanja. Pri tem je treba dati možnosti tudi nevladnim organizacijam 
s področja preprečevanja zasvojenosti, da se aktivneje vključijo kot morebitni nosilci ali izvajalci 
oziroma sodelavci izobraževanj in usposabljanj za odgovornejšo strežbo alkohola. 

•  Zagotovitev večjega števila inšpektorjev in policistov, ki bodo lahko učinkoviteje nadzirali izvaja-
nje ZOPA in drugih predpisov, povezanih s prodajo in ponudbo alkoholnih pijač (npr. morebitne 
nove uredbe o licenciranju prodajaln in gostinskih lokalov), ter finančna okrepitev pristojnih in-
špektoratov in policije za izvajanje teh nalog.

•  Država mora ukiniti oziroma s posebnimi (razpisnimi) pogoji preprečiti, da bi bile nevladne or-
ganizacije upravičene do povračila stroškov pri izdatkih, ki se nanašajo na pitje alkohola (npr. 
plačilo računa za alkoholne pijače pri kosilih ali večerjah ipd.). Nakup alkoholnih pijač ne bi smel 
biti upravičen strošek zlasti v primeru projektov in aktivnosti mladinskih organizacij, v katere so 
vključeni ali včlanjeni mladoletniki. Enako naj velja tudi za državne in druge javne ustanove (al-
kohol mora v vsakem primeru postati neupravičen strošek).

2.5. Ukrepi za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola

2.5.1. Dejstva in številke:

•  Več kot ena četrtina prometnih nesreč s smrtnimi žrtvami na cestah EU je posledica vožnje pod 
vplivom alkohola.

•  Vožnja pod vplivom alkohola vsako leto prispeva k najmanj 10.000 smrtnim žrtvam na cestah EU.
•  Približno od 2 do 3 % voženj je povezanih z nezakonito vsebnostjo alkohola v krvi, ki se v 30 do 
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40 % končajo s smrtjo voznika.
•  Pri smrtnih žrtvah je razlika med spoloma: večina smrtnih žrtev je moških.
•  Dve tretjini oseb, udeleženih v nesrečah pod vplivom alkohola, sta stari od 15 do 34 let.
•  Smrtne žrtve so samo vrh ledene gore; ocenjuje se, da se na vsako osebo, ki umre zaradi resnih 

poškodb v bolnišnico sprejme 20 oseb, dodatnih 70 jih potrebuje ambulantno zdravljenje, številne 
pa so trajno invalidne.

•  Javna podpora uvedbi učinkovitih ukrepov proti vožnji pod vplivom alkohola je izredno velika.

2.5.2. Ničelna toleranca do alkohol v prometu

Vsebinska mreža »Preventivna platforma« zahteva strožje ukrepe za preprečevanje vožnje pod vpli-
vom alkohola kot so trenutno. Stopnja alkohola v krvi naj bo 0,0 grama alkohola na kilogram krvi 
oziroma 0,0 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka (ničelna toleranca do alkohola v prome-
tu), kar je treba sistematično uveljavljati s strogimi kaznimi. V tem smislu predlagamo spremembo 
Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) (Uradni list RS, št. 109/2010). V skladu s predlagano 
spremembo se uskladi tudi druge člene omenjenega zakona, če so morda v nasprotju s predlogom.

Predlog zakonske spremembe:

Drugi odstavek 104. člena se po novem glasi:
104. člen
(alkohol)

(2) Pod vplivom alkohola je voznik, učitelj vožnje oziroma spremljevalec, ki ima v organizmu več 
alkohola, kot dovoljuje ta zakon.

105. člen se po novem glasi:
105. člen

(prepoved vožnje vozila v cestnem prometu pod vplivom alkohola)

(1) V cestnem prometu noben voznik, učitelj vožnje oziroma spremljevalec ne sme imeti alkohola v 
organizmu (ničelna toleranca).

(2) Voznika, učitelja vožnje oziroma spremljevalca, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega 
člena, se kaznuje za prekršek z globo:

1.  300 €, če ima do vključno 0,50 grama alkohola na kilogram krvi ali do vključno 0,24 miligrama v 
litru izdihanega zraka. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 4 kazenske točke;

2.  600 €, če ima več kot 0,50 do vključno 0,80 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,24 do 
vključno 0,38 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Vozniku motornega vozila se izreče 
tudi 8 kazenskih točk;

3.  900 €, če ima več kot 0,80 do vključno 1,10 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,38 do 
vključno 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Vozniku motornega vozila se izreče 
tudi 16 kazenskih točk;

4.  najmanj 1.200 €, če ima več kot 1,10 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,52 miligrama 
alkohola v litru izdihanega zrak. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 18 kazenskih točk.

Predlagamo naslednje spremljajoče ukrepe:

•  Pogostejša naključna preverjanja vsebnosti alkohola v izdihanem zraku po vsej Sloveniji, zlasti ob 
dogodkih in v obdobjih, ki pomenijo večje tveganje.

•  Informacije o vožnji pod vplivom alkohola, škodi, ki je posledica vožnje pod vplivom alkohola, ter 
kaznih je treba v večji meri vključiti v učne ure cestno-prometnih predpisov, vožnje in publikacije 
o cestno-prometnih predpisih.

•  Spodbuditi je treba celovite programe mobilizacije na ravni lokalne skupnosti, vključno z 



 
22

urbanističnim načrtovanjem in pobudami za javni prevoz (zlasti v nočnem času prek vikendov). 
Občine imajo na tem področju velik potencial.

•  Izvedbo rehabilitacijskih programov za rizične pivce alkohola oziroma zasvojence z alkoholom 
po 45. členu Zakonu o voznikih (ZVoz) (Uradni list RS, št. 109/2010) je treba omogočiti tudi 
nevladnim organizacijam, ki imajo v svojih vrstah usposobljene strokovnjake in prostovoljce z 
večletnimi izkušnjami dela z alkoholiki (npr. socialne in zdravstvene delavce). Tudi izobraževanja 
so omejena zgolj na ozek profil strokovnjakov, namesto da bi se jih lahko udeležili tudi drugi.

•  Občutno je treba skrajšati sodne postopke pri prometnih nesrečah, ki jih povzroči alkoholiziran 
povzročitelj (zlasti v primeru hujših posledic, npr. smrti ali hujših poškodb nedolžnih udeležencev 
v prometu). Z vidika sporočilnosti bi skrajšanje postopkov delovalo preventivno, saj se ne bi več 
ustvarjal vtis, da se alkoholiziranim povzročiteljem prometnih nesreč ne more zgoditi nič. 

2.6. Ukrepi glede označevanja in zdravstvenih opozoril

2.6.1. Dejstva in številke:

•  Določene sestavine, ki se uporabljajo pri proizvodnji alkoholnih pijač, lahko povzročijo alergije 
ali intoleranco pri potrošnikih.

•  Alkoholne pijače so velik vir kalorij: 125 ml vina ima približno 100 kalorij; 500 ml piva ima okrog 
330 kalorij.

•  Eurobarometer 2009 poroča, da velika večina (79 %) državljanov EU podpira opozorila na stekle-
nicah, 82 % pa jih je za opozorila v oglasih.

•  Kljub možnosti, da škodujejo zdravju, predlog Evropske komisije izvzema pivo, vino in žgane 
pijače iz obveznosti navedbe sestavin in zagotavljanja prehranskih deklaracij, ki velja za vsa druga 
živila.

2.6.2. Obveščanje o nevarnostih in zdravstvenih tveganjih

Obveščanje potrošnikov s pomočjo oznak o nevarnostih in zdravstvenih tveganjih, povezanih z 
uživanjem alkohola, je v interesu javnega zdravja. Te oznake bi bile poceni opozorilo, da je alkohol 
proizvod, ki predstavlja določeno tveganje.

Predlog zakonske dopolnitve:

Doda se nov člen v poglavju III ZOPA, ki se glasi:

Na embalaži alkoholnih pijač in živil, ki vsebujejo alkohol, morajo biti navedene njihove sestavine, 
snovi z alergijskim učinkom, pomembne prehranske informacije (energijska vrednost), vsebnost 
alkohola in zdravstvena opozorila.

Zdravstvena opozorila na alkoholnih pijačah in živilih, ki vsebujejo alkohol, morajo:
1.  biti standardnega formata in oblike ne glede na vrsto pijače ali živila, tako da ne postanejo del 

oblikovanja določene pijače ali živila, kar bi zagotovilo boljšo vidnost takšnih opozoril;
2.  biti nameščena na standardnem mestu na embalaži, vzporedno z dnom embalaže in v okviru;
3.  biti na kontrastnem ozadju (črno na belem);
4.  biti vrtljiva ter dovolj vidna in intenzivna, da pritegnejo pozornost potrošnika;
5.  ne smejo biti reklamna – razlika med informacijami o proizvodu in trženjem proizvoda mora biti 

očitna;
6.  uporabljati podobe in besedilo, ki so informativne narave;
7.  biti razumljiva (biti v uradnem jeziku države, v kateri se proizvod prodaja).

Zdravstveno opozorilo mora vsebovati opozorilo: “Minister za zdravje opozarja: Uživanje alkoho-
la lahko škoduje zdravju!“ ali “Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje 
zdravju!“.
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2.7. Tržno komuniciranje na področju alkohola

2.7.1. Dejstva in številke

•  Oglaševanje alkohola povečuje verjetnost, da bodo otroci in mladostniki začeli piti alkohol oziro-
ma, da bodo pili še večje količine alkohola, če ga že uporabljajo.

•  Otroci in mladostniki precej pogosteje podležejo alkoholu kot odrasli; alkohol lahko povzroči 
fizične spremembe in prizadene razvoj možganov. Povprečna količina, ki jo osebe, stare od 15 do 
16 let zaužijejo ob enkratni priložnosti, je več kot 60 gramov alkohola (tj. 1,5 litrov piva).

•  Pri mladih, ki začnejo alkohol uporabljati zgodaj v življenju, je znatno večje tveganje za nevarno 
pogostejšo rabo alkohola in razvoj zasvojenosti od alkohola kasneje v življenju.

•  Pri mladih uporabnikih alkohola je večje tveganje prometnih nesreč, poškodb in smrti, samomo-
rov in depresije, izostankov od pouka, motenj v spominu, izgube spomina, pretepov, posilstev in 
nezaščitenih spolnih odnosov.

•  Mladi so dobro seznanjeni z vrstami alkoholnih pijač in trženjem alkohola. Prodajalci alkohola 
vse pogosteje uporabljajo najnovejše medijske tehnologije (mobilne telefone, socialna omrežja, 
kot so Facebook ali YouTube), da bi vzpostavili stik z mladimi pivci alkohola.

2.7.2. Popolna prepoved oglaševanja alkohola

Vsebinska mreža »Preventivna platforma« zahteva popolno prepoved oglaševanja alkohola, 
vključno z novimi mediji. Po vsej Evropi je treba poenotiti pogoje tržnega komuniciranja alkohol-
nih pijač (v smeri popolne prepovedi). Države članice EU si morajo prizadevati najmanj za takoj-
šnjo odpravo oglaševanja na televiziji in v kinu ter sponzoriranja s strani alkoholne industrije. 

Med strokovnjaki za javno zdravje prevladuje široko soglasje, da samoomejitveni kodeksi indu-
strije ne zadostujejo. Kjer so vzpostavljeni samoomejitveni pristopi, jih mora nadzirati organ, ki 
je neodvisen od alkoholne oziroma tržne industrije. Samoomejitev (samoregulacijo) (v primeru če 
oglaševanje alkohola slučajno ostane dovoljeno) mora v primeru Republike Slovenije nadzorovati 
neodvisen javni organ in ne Slovenska oglaševalska zbornica, kot je praksa sedaj. To se je izkazalo 
za popolnoma neučinkovito (neuspeh vseh dosedanjih pritožb).

Francoski zakon Loi Evin predstavlja koristen model za omejitev oglaševanja alkohola, saj ne ureja 
samo vsebine, ampak tudi obseg tržnega komuniciranja. 

Predlog zakonske dopolnitve:

Doda se nov člen v poglavju III ZOPA, ki se glasi:

Oglaševanje alkoholnih pijač prek medijev in na nosilcih iz drugega odstavka tega člena tega zakona 
je prepovedano.

Mediji po tem zakonu so časopisi in revije, radijski in televizijski programi, elektronske publikacije, 
teletekst ter druge oblike dnevnega ali periodičnega objavljanja uredniško oblikovanih programskih 
vsebin s prenosom zapisa, glasu, zvoka ali slike, na način, ki je dostopen javnosti.

Proizvajalci in prodajalci alkoholnih pijač ne smejo sponzorirati ali kakorkoli drugače finančno 
podpirati športnih, kulturnih in drugih prireditev. 

Proizvajalci in prodajalci alkoholnih pijač ne smejo sponzorirati ali kakorkoli drugače finančno 
podpirati športnih ali kulturnih društev oziroma klubov, niti se športna ali kulturna društva oziro-
ma klubi ne smejo imenovati po nazivu proizvajalca in prodajalca alkoholnih pijač oziroma kateri-
koli blagovni znamki alkoholne pijače.

Z uveljavitvijo tega člena prenehata veljati 15., 15.a in 15.b člen Zakona o zdravstveni ustreznosti 
živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS-A) (spremenjen dne 24. aprila 
2002) ter 47. člen Zakona o medijih (ZMed).
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2.8. Globalna strategija za zmanjšanje škodljivega uživanja alkohola

2.8.1 Dejstva in številke:

•  Evropa je regija z največjo porabo alkohola na svetu.
•  Evropa velja za središče svetovne industrije alkohola in je največji trg in največji proizvajalec alko-

holnih pijač. Več kot 70 % celotnega izvoza alkohola na svetu prihaja iz evropskih držav.
•  Uživanje alkohola Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) opredeljuje kot tretji glavni dejavnik 

tveganja za invalidnosti oz. manj zmožnosti prilagojena leta življenja (DALY-s). Že samo nenamerne 
poškodbe predstavljajo približno tretjino od 2,5 milijona smrti, medtem ko nevropsihiatrične bolezni 
predstavljajo skoraj 40 % od 69,4 milijona invalidnosti oz. manj zmožnosti prilagojenih let življenja.

•  Obremenitev med državami ni enakomerno porazdeljena.

2.8.2. Podpora globalni strategiji WHO s strani Vlade RS

Vsebinska mreža »Preventivna platforma« v celoti podpira globalno strategijo WHO in naslednjih 
10 priporočenih ciljnih področij: (1) ozaveščanje in zavezanost k ukrepanju; (2) odziv zdravstvenih 
služb; (3) ukrepanje skupnosti; (4) politike in ukrepi proti vožnji pod vplivom alkohola; (5) dosto-
pnost alkohola; (6) trženje alkoholnih pijač; (7) politike oblikovanja cen; (8) zmanjšanje negativ-
nih posledic uživanja alkohola; (9) zmanjšanje vpliva nezakonito proizvedenega alkohola na javno 
zdravje; (10) spremljanje in nadzor.

Vsebinska mreža »Preventivna platforma« zahteva od Vlade RS, da na evropski ravni podpre naslednje ukrepe:

•  Evropa je kot glavna izvoznica alkoholnih pijač dolžna izvajati ukrepe, ki jih priporoča globalna 
strategija WHO.

•  Spremljanje in nadzor: (a) vzpostavitev učinkovitih ukrepov za spremljanje in nadzor nad izvaja-
njem globalne strategije WHO na področju alkohola; (b) določitev ustanov, pristojnih za zbiranje, 
analizo in razpošiljanje razpoložljivih podatkov; (c) opredelitev in spremljanje skupnega nabora 
kazalnikov, ukrepov in intervencij politike in; (č) razvoj mehanizmov za vrednotenje.

•  Vse države članice morajo v nacionalne strategije za sodelovanje z državami v razvoju vključiti 
preprečevanje problemov, povezanih z alkoholom.

•  Zagotoviti dodatno financiranje WHO za zagotavljanje izvajanja nove globalne strategije. V raz-
pravo na temo globalne strategije je treba na nacionalni ravni v veliko večjem obsegu vključiti tudi 
nevladne organizacije, ki se ukvarjajo s področjem alkohola in preprečevanja zasvojenosti.

•  Po vzoru iz globalne strategije WHO mora tudi Vlada RS pripraviti in sprejeti nacionalno strate-
gijo ali akcijski načrt na področju alkoholne politike.

2.9. Ukrepi za zmanjševanje neenakosti

2.9.1. Dejstva in številke:

•  Pričakovana življenjska doba v EU-27 znaša od 66 do 78 let (razpon 12 let) za moške in od 76 do 
84 let (razpon 8 let) za ženske.

•  Razlike med državami EU so še večje za pričakovano zdravo življenjsko dobo kot za pričakovano 
življenjsko dobo. Pričakovana doba zdravega življenja znaša od 57 do 75 let (18 let) za ženske in 
od 54 do 71 let (17 let) za moške.

•  Leta 2005 je moško prebivalstvo v vzhodni Evropi, v starosti med 15 in 59 let, izgubilo povprečno 
8,7 let, v primerjavi z moškimi v zahodni Evropi. K prekomerni umrljivosti v vzhodni Evropi naj-
pomembneje prispevajo bolezni srca in ožilja (50 %) ter poškodbe (20 %). Alkohol in periodično 
opijanje sta vzrok za bolezni srca in ožilja in pomemben dejavnik tveganja za nesreče in poškodbe.

•  Alkohol povzroča merljive neenakosti med državami članicami in tudi znotraj Slovenije. Povzroči 
približno 90 dodatnih smrti na 100.000 moških in 60 dodatnih smrti na 100.000 žensk v EU-12 v 
primerjavi z EU-15.

•  Tvegano uživanje alkohola je pogostejše v slabše stoječih družbeno ekonomskih skupinah, v kate-
rih je umrljivost zaradi bolezni, ki so neposredno povezane z alkoholom, večja.
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2.9.2. Pomen zdravja v vseh javnih politikah

Vsebinska mreža »Preventivna platforma« želi poudariti pomen zdravja v vseh politikah na na-
cionalni in evropski ravni. Slovenija in EU imata vrsto javnih politik, ki zadevajo zdravje in lahko 
zmanjšajo neenakosti med državami članicami in znotraj njih, in sicer so to politike s področja 
notranjega trga, kmetijstva, okolja, raziskovalne dejavnosti, varstva potrošnikov, zdravja in varnosti 
pri delu itd. Bistveno je, da se uporabijo vsa orodja, ki so na voljo na drugih področjih politike, da 
bi se izboljšala zdravje in blaginja prebivalstva.

Vsebinska mreža »Preventivna platforma« zahteva:

•  Izvajanje zdravstvenih ciljev v vseh nacionalnih javnih politikah (naprej zdravje, potem ekonom-
ski in drugi interesi). Nikakor ne pristajamo na kontroverzne politične ukrepe, ki bi bili sprejeti v 
škodo zdravstvenih ciljev.

•  Pripravo ocene vpliva nacionalnih javnih politik in odločitev drugih ministrstev (razen Ministrstva 
za zdravje) glede alkoholne politike in zdravja.

•  Vzpostavitev sistema za spremljanje in načrtovanje alkoholne politike na vseh ravneh, tj. na lokal-
ni, regionalni in nacionalni ravni ter na ravni EU.

2.10. Ukrepi za zmanjševanje družbenih izdatkov zaradi uporabe alkohola

2.10.1 Dejstva in številke:

•  Bolezni, poškodbe in nasilje, povezani z alkoholom, so v letu 2003 družbo v EU stali približno 125 
milijard €, kar ustreza 1,3 % BDP (tj. 650 € na vsako gospodinjstvo). 

•  V sistemu zdravstvenega varstva EU so izdatki zaradi alkohola leta 2003 znašali 17 milijard €.
•  Približno 59 milijard € (47 %) izdatkov od 125 milijard € skupnih družbenih izdatkov zaradi alko-

hola v Evropski uniji nastane zaradi izgube produktivnosti.
•  Alkohol je odgovoren za izgubo 6,8 % (zahodna Evropa) in 12,1 % (vzhodna Evropa) vseh zdravih 

let zaradi prezgodnje smrti ali invalidnosti.
•  Obstaja močna povezava med alkoholom in nasiljem (npr. 80 % nasilnih kaznivih dejanj, ki jih v 

Estoniji storijo mladostniki, je povezanih s pitjem alkohola).
•  Alkohol je eden izmed najpomembnejših dejavnikov tveganja nasilja v družini (npr. v Švici je bilo 

33 % storilcev in 9,5 % žrtev nasilja v družini v času dejanja pod vplivom alkohola).
•  Alkohol je dejavnik, ki prispeva k 40 % vseh umorov po vsej EU.
•  V EU do 20 % otrok, ki so mlajši od 15 let, živi v gospodinjstvu, ki je prizadeto zaradi alkohola.
•  Alkohol je vzročni dejavnik približno 16 % primerov zlorabe in zanemarjanja otrok.
•  Z alkoholom povezani družbeni izdatki so pereča tema in vključujejo tudi vožnjo pod vplivom 

alkohola, pitje alkohola v nosečnosti, nočno življenje in druga vprašanja.

2.10.2. Zmanjšanje družbenih izdatkov = zmanjšanje skupne porabe alkohola

Vsebinska mreža »Preventivna platforma« meni, da je za zmanjšanje družbenih izdatkov zaradi 
alkohola ključnega pomena zmanjšanje skupne porabe alkohola v Sloveniji. 

Vsebinska mreža s področja zdravja »Preventivna platforma« zahteva: 

•  Izvajanje dokazano učinkovitih dolgoročnih ukrepov, namenjenih zmanjšanju visoke porabe 
alkohola na prebivalca v Republiki Sloveniji.

•  Določitev dovolj visoke trošarinske stopnje za alkoholne pijače, ki morajo biti vsaj sorazmerne 
z vsebnostjo alkohola v pijačah in družbenimi izdatki.

•  Izvajanje posebnih ukrepov, ki občutno zmanjšujejo prekomerno pitje alkohola, različne oblike 
tveganega (zlasti agresivnega) obnašanja in nasilja.

•  Ozaveščanje, informiranje in izobraževanje javnosti o problemih in ukrepih. 
•  Obsežnejše izvajanje učinkovitih ukrepov s strogimi kaznimi za kršitelje. 
•  Hitra posredovanja v primeru tveganega in škodljivega pitja alkohola.
•  Vključevanje nevladnih organizacij v pripravo in izvajanje alkoholne politike.
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II. Skupna pobuda na področju tobaka in tobačne politike
1. Uvod

Že dolgo vemo za škodljive učinke kajenja tobaka na zdravje. Vemo, da je lahko vzrok za nastanek 
srčnih bolezni, kronične pljučne bolezni, pljučnega raka in cerebro-vaskularnih bolezni, ki so naj-
pogostejše bolezni v evropski regiji. Vemo, da je tobak na drugem mestu dejavnikov tveganja za 
nastanek le-teh, da je drugi največji vzrok za smrtnost v svetu, da je vzrok smrti enega izmed desetih 
odraslih prebivalcev itd. Kljub temu pa ljudje še naprej »uživajo« v kajenju, tobačna industrija še 
vedno pospešeno deluje, zdravstvena blagajna pa se še naprej obremenjuje. 

Za gašenje požara je na družbeni ravni vzpostavljena tobačna politika in sistem zdravstvenega var-
stva. Ob tem ko zdravstvo skrbi predvsem za odpravljanje posledic, se tobačna politika kot sestavni 
del javno zdravstvene politike ukvarja predvsem z omejevanjem porabe tobačnih izdelkov. Za to 
ima na razpolago številna zakonska orodja in se poslužuje različnih metod.

V nadaljevanju podajamo kratek pregled stanja na področju uporabe tobaka, pregled orodij in ukre-
pov tobačne politike, pregled že obstoječih predlogov sprememb Zakona o omejevanju uporabe to-
bačnih izdelkov (ZOUTI) in Zakona o pravilih cestnega prometa, pregled predlogov Mladinskega 
združenja Brez izgovora (Nesmisli tobačnega zakona), pregled predlogov iz peticije NVO za tobačni 
evro ter predloge oziroma pobude sprememb in dopolnitev omenjenih dokumentov, ki so nastali v 
okviru projekta vzpostavitve preventivne platforme NVO na področju preprečevanja zasvojenosti 
(oziroma vsebinske mreže NVO na področju zdravja).

2. Kratek pregled stanja

V EU kadi približno tretjina prebivalcev. Kajenje je v Evropski uniji najpomembnejši vzrok pre-
prečljive smrti, približno 650.000 ljudi na leto umre zaradi uporabe tobaka. Med njimi jih je skoraj 
polovica starih od 35 do 69 let, kar je precej manj od pričakovane življenjske dobe. 

V svetu kadi štirikrat več moških kot žensk, vendar pa je delež kadilcev (moških) že dosegel vrh, 
medtem pa delež kadilk še narašča, predvsem v državah v razvoju ter južnih, vzhodnih in centralnih 
predelih Evrope. EU si zato in zaradi večje ozaveščenosti glede škodljivih učinkov kajenja prizadeva 
zmanjšati število novih kadilcev, pomagati kadilcem pri opustitvi kajenja, zaščititi nekadilce pred 
tobačnim dimom ter omejiti oglaševanje in trženje tobačnih izdelkov. 

Tobak je pomemben javnozdravstveni problem. Na prvem mestu je tudi v Sloveniji in ima med de-
javniki tveganja za smrt 19,7 % delež. Leta 2000 je v Sloveniji zaradi bolezni, povezanih s kajenjem, 
umrlo 2.800 ljudi, od tega 1.600 v srednjih letih, med 35. in 69. letom starosti. Kadilsko vedenje se 
večinoma vzpostavi v obdobju adolescence, tj. do 19. leta starosti. Domnevamo torej lahko, da ve-
čina posameznikov ne bi začela kaditi, če tega ne bi storili do te starosti. 

Na začetek in nadaljevanje kajenja pri mladostniku vplivajo številni kompleksni, med seboj preple-
tajoči se demografski, družbeni, vedenjski, osebnostni, biološki in genetski faktorji. Pomembni so 
trije dejavniki: individualni (starost, spol, genetika, zaznavanje koristi kajenja, stališča, pričakova-
nja, stres, samopodoba ...), dejavniki ožjega družbenega okolja (vpliv vrstnikov, staršev, sorojencev 
...) ter dejavniki širšega okolja (marketing tobačnih izdelkov, sodobni mediji, ukrepi za zmanjševa-
nje rabe tobaka).

V Sloveniji imamo na voljo malo raziskav o tem, kaj so glavni razlogi za začetek kajenja med mla-
dostniki. V eni izmed raziskav je dobra tretjina mladostnikov, ki so že kadili, navedla, da so prvo 
cigareto pokadili iz radovednosti, dobra četrtina zaradi družbe, desetina pa ni vedela zakaj. 

Prostor prvega kajenja je najpogosteje pri prijateljih, nato sledi dom. Največ informacij o tobaku in 
kajenju so osmošolci pridobili od staršev, nato medicinskih sester, učiteljev, sošolcev in sorojencev. 
Velika večina mladostnikov v Sloveniji kljub vsemu ne kadi. V povprečju so bili ob kajenju prve 
cigarete slovenski 15-letniki stari nekaj več kot 13 let. 

Med slovenskimi mladostniki je od leta 2002 do leta 2006 raba tobaka upadla. Starost ob začetku 
kajenja je pomemben kazaln ik kasnejših kadilskih navad, zato je za preprečevanje začetka in nada-
ljevanja kajenja med mladostniki pomemben nadzor nad tobakom.



 
28

Pasivno kajenje pri nekadilcih je škodljivo, zato je potrebno preprečiti kajenje in omogočiti popolno 
odsotnost tobačnega dima v zaprtih prostorih. Ventilacija ali filtriranje zraka ne zmanjšujeta ne-
varnost izpostavljenosti tobačnemu dimu v zaprtih prostorih. Popolna prepoved kajenja v zaprtih 
javnih in delovnih prostorih povečujejo verjetnost prenehanja kajenja doma in tako zmanjšujejo 
izpostavljenost tobačnemu dimu v domačem okolju.

Tobačni dim iz okolja je rakotvoren za človeka in je tako ena od možnih rakotvornih snovi tudi v 
delovnem okolju. Ker ni dokazov, da obstaja varna meja izpostavljenosti, ga je z ustreznimi ukrepi 
potrebno iz delovnega okolja odstraniti. Dolgoročna izpostavljenost tobačnemu dimu iz okolja je 
pri odraslih dokazano vzročno povezana s pljučnim rakom, rakom nosnih sinusov, koronarno srč-
no boleznijo, pojavom astme in poslabšanjem obstoječe astme.

Raziskave kažejo, da prepoved kajenja v vseh javnih in delovnih prostorih zaprtega tipa učinkovito 
zmanjša obseg izpostavljenosti tobačnemu dimu iz okolja, predvsem pri gostinskih delavcih, po-
membno izboljša kvaliteto zraka v zaprtih prostorih, privede do izboljšanja v izvidih, povezanimi 
z zdravjem, kot so upad sprejemov v bolnišnice zaradi srčnih infarktov, zmanjšanja bolezenskih 
znakov na dihalih, izboljšanje pljučne funkcije in zmanjšanje obolevnosti.

Najboljša preventiva pri kadilcih je takojšnje prenehanje kajenje tobaka. Problem pri prenehanju 
kajenja je zasvojenost.

Posebno poglavje predstavlja tobačna industrija, ki se strateško in načrtno prilagaja na zanjo vse 
bolj neugodne okoliščine in še naprej uspešno išče in najde luknje v različnih zakonih, ki se nana-
šajo na kajenje, oglaševanje in prodajo tobačnih izdelkov. Pri tem se poslužuje metod in tehnik in-
direktnega oglaševanja, socialnega marketinga, zamenjave sponzorstva z donatorstvom in izkoristi 
vsako zakonsko luknjo, praznino kot svojo nišo in priložnost.

3. Tobačna politika in njena orodja
3.1. Ukrepi tobačne politike

Tobačna politika kot pomemben del javnozdravstvenih politik vključuje različne ukrepe, s kateri-
mi skušajo vlade omiliti škodljive učinke kajenja in zmanjšati uporabo tobačnih izdelkov. Pri tem 
imajo na voljo naslednje ukrepe:

a) Ukrepi za zmanjševanje povpraševanja po tobaku: 
•  cene in davčni ukrepi
•  zaščita pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu
•  zakonsko urejanje vsebine tobačnih izdelkov
•  zakonsko urejanje razkrivanja podatkov o tobačnih izdelkih
•  embalaža in označevanje tobačnih izdelkov
•  vzgoja, obveščanje, usposabljanje in ozaveščanje javnosti
•  prepoved oglaševanja, promocije in sponzoriranja tobačnih izdelkov
•  ukrepi za spodbujanje prenehanja uporabe tobačnih izdelkov

b) ukrepi za zmanjšanje oskrbe s tobakom:
•  odprava vseh oblik nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki
•  ukrepi za prepoved prodaje tobačnih izdelkov mladoletnim osebam
•  zagotavljanje podpore za nadomestne gospodarske dejavnosti

3.2. Okvirna konvencija SZO za nadzor nad tobakom

Vse te ukrepe zajema Okvirna konvencija Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) za nadzor 
nad tobakom. Njen osnovni namen je okrepitev ukrepov za omejevanje epidemije uporabe toba-
ka. Slovenija je konvencijo ratificirala. 

Konvencija zavezuje države, ki jo ratificirajo, da v svojih zakonodajah in nacionalnih strategijah 
sprejmejo ukrepe za zmanjševanje povpraševanja po tobaku. Mednje sodijo povečanje cen in dav-
kov na tobačne izdelke ter prepoved ali omejitev brezcarinske prodaje tobačnih izdelkov na medna-
rodnih mejnih prehodih, zaščita pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu v zaprtih javnih prostorih 
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in drugih javnih prostorih, nadzor in obveščanje javnosti o vsebini tobačnih izdelkov, napisi o ško-
dljivosti tobačnih izdelkov za zdravje na embalaži, prepoved uporabljanja izrazov, ki vzbujajo zmo-
ten vtis, da so cigarete manj škodljive, kot so »lahke« , »ultra lahke« in podobno, vzgoja, obveščanje 
in ozaveščanje javnosti, vsestranska prepoved ali omejitev vsakršnega tobačnega oglaševanja, pro-
mocije ali sponzorstva ter zdravljenje zasvojenosti od tobaka in prenehanje kajenja. 

Konvencija hkrati države zavezuje, da sprejmejo tudi ukrepe za zmanjšanje dobave tobaka, med 
katere sodi preprečevanje nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki na primer z označbami, ki po-
magajo določiti njihovo poreklo, prepoved prodaje mladoletnim osebam, zagotavljanje podpore za 
gospodarsko izvedljive nadomestne dejavnosti za delavce v tobačni industriji, pridelovalce tobaka 
in prodajalce posameznike. 

Slovenija je konvencijo ratificirala 26. januarja 2005. Njena določila pa je udejanjila v okviru svoje 
tobačne politike. Določila konvencije so zlasti upoštevana v okviru Zakonu o omejevanju uporabe 
tobačnih izdelkov (ZOUTI) (Uradni list RS, št. 93/07). 

Poleg konvencije SZO je ZOUTI je usklajen še z dvema evropskima direktivama, in sicer Direktivo 
2001/37/ES in Direktivo 2003/33/ES.

3.3. Direktiva 2001/37/ES

Direktiva 2001/37/ES iz junija 2001 o izdelavi, predstavitvi in prodaji tobačnih izdelkov ima za cilj 
približati zakone in druge predpise držav članic EU o najvišjih dovoljenih vsebnostih katrana, niko-
tina in ogljikovega monoksida v cigaretah in o zdravstvenih opozorilih in drugih informacijah, ki 
so navedene na posameznih zavitkih tobačnih izdelkov, skupaj z določenimi ukrepi glede sestavin 
in opisov tobačnih izdelkov. 

3.4. Direktiva 2003/33/ES

Direktiva 2003/33/ES iz maja 2003 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic EU o 
oglaševanju in sponzorstvu tobačnih izdelkov prepoveduje oglaševanje tobačnih izdelkov v tisku in 
drugih publikacijah (z izjemo strokovnih publikacij prodajalcev tobačnih izdelkov), v radijskih od-
dajah, preko storitev informacijske družbe in preko sponzorstva, povezanega s tobakom, vključno z 
brezplačnim razdeljevanjem tobačnih izdelkov.

V skladu z direktivama je Slovenija leta 2003 uvedla natis velikih in jasnih zdravstvenih opozoril 
na škatlice tobačnih izdelkov, leta 2005 pa splošno prepoved oglaševanja in promocije tobačnih 
izdelkov. 

3.5. Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov 

Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (ZOUTI) v 10. členu prepoveduje neposredno in 
posredno reklamiranje tobaka in tobačnih izdelkov. V 11. členu zakona so določene izjeme, ko je 
oglaševanje tobaka in tobačnih izdelkov dovoljeno, in sicer je oglaševanje tobaka in tobačnih izdel-
kov dovoljeno v obliki in podobi zaščitene blagovne znamke: 

•  na priboru za kajenje; 
•  v in na poslovnih prostorih gospodarskih družb, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, distribucijo in pro-

dajo tobačnih izdelkov na debelo v skupni površini do 7 m2; 
•  na zunanjih in notranjih izveskih prodajaln tobačnih izdelkov v skupni površini do 7 m2. 

Oglaševanje tobačnih izdelkov je dovoljeno le v obliki znaka, ki je zaščiten, in ki ne omenja in ne 
prikazuje tobačnega izdelka, njegove embalaže ali njegove uporabe. Prodaja tobačnih izdelkov ose-
bam, mlajšim od 18 let, je prepovedana. Tobačnih izdelkov tudi ne smejo prodajati osebe, mlajše 
od 18 let. 

Bistvena novost Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov s stališča Inšpektorata RS za delo 
je uvajanje pravice do zdravega delovnega okolja oziroma uvajanje načela dela v zdravem okolju. 
Kot tak zakon predstavlja pomemben prispevek promociji zdravja. 
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Poleg vrste ukrepov za zmanjševanje uporabe tobačnih izdelkov zakon ureja dovoljeno vsebnost 
škodljivih snovi (katrana, nikotina in ogljikovega monoksida) ter informiranje o tobačnih izdelkih.

Nadzor nad izvajanjem zakona opravljajo Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, Inšpektorat 
Republike Slovenije za delo, Tržni inšpektorat Republike Slovenije in Carinska uprava Republike 
Slovenije. 

Zdravstveni inšpektorat RS izvaja nadzor nad: 

•  zagotavljanjem in spoštovanjem prepovedi kajenja v zaprtih javnih prostorih, 
•  posamezniki, ki ne spoštujejo prepovedi kajenja v zaprtih javnih prostorih, 
•  pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kadilnice v zaprtih javnih prostorih, 
•  vsebnostjo katrana, nikotina in ogljikovega monoksida v cigaretah. 

Tržni inšpektorat RS izvaja nadzor nad: 

•  nedovoljeno prodajo tobačnih izdelkov osebam, mlajšim od 18 let. Tobačnih izdelkov ne smejo 
prodajati osebe, mlajše od 18 let, 

•  nedovoljeno prodajo tobačnih izdelkov iz avtomatskih naprav, 
•  nedovoljeno prodajo posameznih cigaret oziroma drugih tobačnih izdelkov izven izvirne emba-

laže proizvajalca, 
•  nedovoljeno prodajo tobaka za oralno uporabo, 
•  objavo prepovedi prodaje tobačnih izdelkov osebam, mlajšim od 18 let, ki mora biti v prodajalni 

tobačnih izdelkov objavljena na vidnem mestu. 

Inšpektorat RS za delo opravlja nadzor nad: 

zagotavljanjem in spoštovanjem prepovedi kajenja v delovnih prostorih iz 16. člena tega zakona; 
nad posamezniki, ki ne spoštujejo prepovedi kajenja v delovnih prostorih iz 16. člena tega zakona; 
pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kadilnice v delovnih prostorih (17. člen). 

4. Predlogi sprememb ZOUTI
4.1. Predlogi Slovenske zveze za tobačno kontrolo

Slovenska zveza za tobačno kontrolo je pripravila spisek predlogov, ki se nanašajo na:
•  specializirane prodajalne
•  pisarno za tobačno kontrolo
•  omejevanje oglaševanja
•  uvajanje tobačnega evra 
•  prepoved kajenja v vozilih 

2. člen:
Dodata se nova 11. in 12 točka

11.  Specializirana prodajalna je prodajalna, registrirana pri Pisarni za tobačno kontrolo, namenje-
na za prodajo tobačnih izdelkov.

12  Pisarna za tobačno kontrolo je organ s koncesijo Ministrstva za zdravje in s pooblastili po Zakonu 
o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov

5. člen:
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

Za uresničevanje celovite družbene skrbi za varstvo zdravja prebivalcev pred škodljivimi vplivi to-
bačnih izdelkov skrbita Svet za zdravje pri Vladi Republike Slovenije in Pisarna za tobačno kontrolo, 
ki imata na tem področju zlasti naslednje naloge:
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•  spremljata vpliv uporabe tobačnih izdelkov na zdravje prebivalcev in predlagata ustrezne ukrepe, 
ki zahtevajo medresorsko reševanje

•  predlagata ukrepe za omejevanje uporabe tobačnih izdelkov
•  spremljata izvajanje celovitega programa preprečevanja uporabe tobačnih izdelkov in ukrepov za 

preprečevanje škodljivih posledic
•  s pomembnimi narodnimi in mednarodnimi telesi se posvetujeta o napredku v tobačni kontroli
•  organizirata raziskave in širita rezultate
•  vzdržujeta register specializiranih prodajaln
•  opravljata druge naloge s področja omejevanja uporabe tobačnih izdelkov in preprečevanja ško-

dljivih posledic uporabe tobačnih izdelkov

Obrazložitev: Člen se dopolnjuje, ker lahko Pisarna za tobačno kontrolo z vključenimi nevladni-
mi organizacijami pomembno pripomore k celovitejši družbeni skrbi za varstvo zdravja prebi-
valcev pred škodljivimi vplivi tobačnih izdelkov.

Svetu za zdravje in Pisarni se dodajo tudi tri nove naloge: 

•  posvetovanje z domačimi in mednarodnimi telesi
•  organiziranje raziskav in širjenje rezultatov le-teh in 
•  vzdrževanje registra prodajaln. 

Nevladne organizacije lahko z inovativnimi pristopi in mednarodno povezanostjo naredijo na tem 
področju zelo dosti koristnega dela. Vzdrževanje registra prodajaln pa je nujno administrativno 
delo, koristno tudi v okviru samega nadzora prodaje tobačnih izdelkov

11. člen
V prvem odstavku se črta tretja alineja, druga pa se spremeni tako, da se glasi:

• v in na poslovnih prostorih gospodarskih družb, ki se ukvarjajo s proizvodnjo tobačnih izdelkov 
v skupni površini do 7m2.

Obrazložitev: Odpravi se izjema za reklamiranje v maloprodaji, ker se prodaja omeji na specializi-
rane prodajalne, kjer je prepoved oglaševanja. Izjema se odpravi tudi v veleprodaji in se oglaševanje 
dovoli samo v in na poslovnih prostorih družb, ki se ukvarjajo s proizvodnjo.

14.a člen
V zakonu se doda nov 14.a člen:

Prodaja tobačnih izdelkov je dovoljena le v specializiranih prodajalnah s posebnim dovoljenjem 
za njihovo prodajo.

V prodajalnah, ki prodajajo tobačne izdelke, ni dovoljeno nobeno oglaševanje ali razstavljanje 
tobačnih izdelkov.

Prodajalci morajo poskrbeti za to, da tobačni izdelki niso shranjeni na vidnih mestih, ampak v zapr-
tih zabojih, do katerih imajo dostop samo prodajalci in osebje specializirane trgovine. Prodajalec 
lahko uporablja slikovni seznam, da člane javnosti, starejše od 18 let, ki nameravajo kupiti tobačne 
izdelke, obvešča o izdelkih, kateri so na voljo.

Prodajalci lahko uporabijo slikovni material, s katerim obveščajo kupca, starejšega od 18 let. 
Prodaja tobačnih izdelkov je prepovedana v prodajalnah, kjer se prodajajo prehrambni izdelki. 

Vsi prodajalci tobačnih izdelkov se morajo registrirati v Pisarni za tobačno kontrolo. 

Specializirana prodajalna je dolžna plačevati licenčnino, ki jo z uredbo določi vlada RS.

Licenčnina se namenja delovanju Pisarne za tobačno kontrolo. Preostanek sredstev iz naslova licenč-
nin namenja Tobačnemu evru, ki je namenjen izvajanju programov in projektov nevladnih organi-
zacij na področju zdravja v procesih varovanja zdravja, promocije zdravja in zdravstveno-vzgojnega 
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dela na področju preprečevanja kroničnih nenalezljivih bolezni in dejavnikov tveganja.

Obrazložitev: Prodaja mnogih izdelkov je že omejena na specializirane prodajalne (npr. zdravila, 
medicinski pripomočki ...), tako da takšna omejitev ne more biti sporna. Če še upoštevamo, da so 
zdravila namenjena za izboljševanje zdravja, edini učinek tobačnih izdelkov pa je poslabšanje 
zdravja, je omejitev še toliko bolj upravičena. Z licenčnino bi se financiralo delo ustrezno usposo-
bljenih nevladnih organizacij, ki bi lahko zagotavljale tudi določen nadzor nad ZOUTI.

16.a člen
Doda se nov 16.a člen, ki se glasi:

Prepovedano je kajenje v vseh vozilih, ki so v prometu na javnih cestah in nekategoriziranih ce-
stah, ki se uporabljajo za javni cestni promet.

Obrazložitev: Zaradi splošno znanih dejstev o škodljivosti kajenja in predpostavki, da gre v vozilih 
za zelo majhen in omejen prostor, se zaradi nevarnosti za zdravje ljudi prepoveduje kajenje.

20. člen
Dodata nov deseti in enajsti odstavek, ki se glasita:

Nadzor nad izvajanjem 14., 15., 16., in 17. člena tega zakona ima tudi Pisarna za tobačno kontrolo. 
Nadzor nad izvajanjem 14., 16. in 16.a člena zakona ima tudi Policija.

Obrazložitev: Izkušnje kažejo, da je inšpektorjev premalo. Zato predlagamo Policijo, da prevzame 
nadzor nad tistim delom zakona, ki ga bo lahko ob svojem dosedanjem delu učinkovito nadzirala, 
saj podoben nadzor izvaja že v okviru Zakona o omejevanju porabe alkohola in Zakona o varno-
sti cestnega prometa. Tudi ustrezno usposobljene nevladne organizacije, ki delujejo na področju 
zdravja bi lahko prevzele določen nadzor in tako razbremenile državo. V skladu s smernicami EU 
se teži k prenosu določenih javnih nalog z države na NVO.

4.2. Nesmisli tobačnega zakona

Mladinsko združenje Brez izgovora, ki sistematično ozavešča mlade o aktualnih tematikah in spod-
buja h kritičnemu mišljenju, je pripravilo knjižico, v kateri se nahaja vrsta nesmislov ZOUTI. Le-ti 
se nanašajo na dostopnost, vidnost, indirektno oglaševanje, otroke kot ciljno populacijo tobačne 
industrije, sponzoriranje dogodkov in vsebnost škodljivih snovi. 

DOSTOPNOST: Tobačni izdelki so dostopni na vsakem vogalu.

VIDNOST: Kljub temu, da po zakonu oglaševanje in prikazovanje embalaže ni dovoljeno, se to 
vseeno počne.

INDIREKTNO OGLAŠEVANJE: 10. člen ZOUTI tovrstno oglaševanje opredeljuje preozko, med-
tem ko le-to načrtno poteka v filmih.

OTROCI: 14. člen prepoveduje prodajo tobaka mlajšim od 18 let, pri kupcih sme celo preverjati sta-
rost, ob tem pa se sistematično dogaja, da se tobačni izdelki nahajajo  pri bombonih in čokoladah, 
ki imajo pri blagajni ali nad njo osrednje mesto skoraj v vsaki trgovini.

SPONZORIRANJE DOGODKOV: Ker je sponzoriranje prepovedano, se tobačna industrija poslu-
žuje doniranja in je tako prisotna na kulturnih in športnih prireditvah, saj ljudje povezujejo tobačne 
izdelke s prijetnimi aktivnostmi.

VSEBNOST ŠKODLJIVIH SNOVI: Po 7. členu ZOUTI se po metodi, ki ustreza določenim ISO 
standardom ugotavlja le vsebnost katrana, nikotina in ogljikovega monoksida, medtem ko se v ci-
garetah nahaja veliko več škodljivih snovi, kot so npr: aceton, amoniak, arzen, butan, kadmij, ddt, 
formaldehid, svinec, vinilklorid, toluen, eterična kislina, nitrobenzen, naftalin, metanol, metan, 
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cianovodik itd., katerih vsebnost se niti ne omenja.

Navedeni nesmisli tobačnega zakona, ki jih povzema Mladinsko združenje Brez izgovora, so smi-
selni za oblikovanje tobačne politike. Pa tudi sicer združenje pripravlja nov manifest – sporočilo za 
javnost, v katerem se bo poleg doslej omenjenih predlogov zavzelo za:

• omejeno dostopnost tobačnih izdelkov v okolici šol
• popolnoma prepoved marketinga tobačnih izdelkov
• višjo obdavčitev in trošarine ter zbiranje denarja v posebni sklad
• prepoved doniranja, s katerim tobačna industrija nadomešča sponzoriranje 
• poostren nadzor izvajanja ZOUTI
• omejeno količino nakupa tobačnih izdelkov 
• razširitev spiska škodljivih snovi, katerih vsebnost preverja IVZ, in
• dolgoročno strategijo na področju tobaka.

Manifest združenja bo osnova za nekaj nadaljnjih usklajenih pobud zakonskih sprememb.

4.3. Izzivi za razmislek in diskusijo

Na osnovi pregleda obstoječih pobud ugotavljamo, da predlogi Slovenske zveze za tobačno kontro-
lo že vsebujejo nekatere rešitve, ki se nanašajo na DOSTOPNOST in VIDNOST, ki jih izpostavlja 
Mladinsko združenje Brez izgovora. Nadalje ugotavljamo, da so s specializiranimi prodajalnami in 
omejitvijo oglaševanja zgolj na poslovne prostore proizvajalcev že zajeti tudi OTROCI. Podan je 
tudi usklajen predlog prepovedi kajenja med vožnjo. 

Za potrebe predstavitve in diskusije na posvetu nevladnih organizacij dne 30.11.2011 smo pripravili 
naslednjih nekaj izzivov:

a) Predlogi SZTK se ne dotaknejo: 

• INDIREKTNEGA OGLAŠEVANJA
• DONIRANJA dogodkov / prireditev
• ŠKODLJIVIH SNOVI (razen katrana, nikotina in CO2)

V kontekstu teh treh »nesmislov« ZOUTI se nam ponuja naslednje razmišljanje:

• o indirektnem oglaševanju: Prepovedat ga v filmih, spotih, nastopih ljudi pred kamerami!?
• o doniranju: Ali prepovedati donacije s strani proizvajalcev tobačnih izdelkov!?
• o vsebovanih škodljivih snoveh: Ali razširiti spisek snovi, katerih vsebnost se ugotavlja!?

b) Zdravstveni inšpektorat je na osnovi izkušenj ob svetovnem dnevu tobaka izpostavil:

• potrebo po redefiniciji javnega prostora (privatni prostori)
• potrebo po redefiniciji zaprtega javnega prostora (atriji, zimski vrtovi)
•  potrebo po redefiniciji kajenja na pripadajočih funkcionalnih zemljiščih prostorov, kjer se opravlja 

dejavnost vzgoje in izobraževanja. 

4.4. Stališča s posveta NVO 

Na posvetu nevladnih organizacij dne 30.11.2011 smo obravnavali zbrane aktualne pobude spre-
memb ZOUTI skozi optiko gornjih izzivov in se uskladili v naslednjem:

a) O specializiranih prodajalnah tobaka (2. člen/11. točka) 

Ideja specializirane prodajalne, ki bi bila namenjena za prodajo tobačnih izdelkov registrirana pri 
Pisarni za tobačno kontrolo, se nam zdi v danih okoliščinah neuresničljiva. V praksi bi se sicer lah-
ko združila prodaja alkohola in tobaka v specializiranih trgovinah, vendar skandinavske izkušnje 
govorijo proti učinkovitosti tega orodja. Predvsem pa bi na enem mestu dobili skoncentriran velik 
oglaševalski prostor.



 
34

Namesto specializiranih prodajaln predlagamo »LICENCIRANE PRODAJALNE«, vendar le pod 
pogojem:

• da tobaka in alkohola ne smejo oglaševati
• da so ustrezno oddaljene od šol
• da je njihova gostota omejena.

Pred pristopom k spremembam pa je treba sprejeti nacionalno strategijo na področju tobaka.

 a) O pisarni za tobačno kontrolo (2. člen/12. točka) 

Pisarna, ki daje koncesije, je po našem prepričanju lahko le vladni organ, ne pa nevladna organizaci-
ja v službi uprave. Povsem odprto pa ostaja tudi vprašanje razmerja med pisarno in tremi zakonsko 
opredeljenimi inšpektorati. Zato predloga pisarne ne podpiramo.

b) O 5. členu: 

V 5. členu se iz omenjenih razlogov ne doda »pisarna za tobačno kontrolo« in posledično ostaja člen 
nespremenjen.

c) O 11. členu:

Ker nimamo tobačne tovarne, črtanje tretje alineje 1. odstavka ni potrebno. Prav tako ni smiselna 
sprememba 2. alineje z dikcijo »v in na poslovnih prostorih gospodarskih družb, ki se ukvarjajo s 
proizvodnjo tobačnih izdelkov«.

Namesto tega predlagamo sploh brisanje 11. člena.

d) O predlaganem 14.a členu:

Namesto specializiranih trgovin naj člen govori o »trgovinah z licenco«. Ker se ne strinjamo s 
Pisarno za tobačno kontrolo, se licenčnina posledično ne namenja zanjo, ampak naj služi zgolj NVO 
in lokalnim skupnostim, ki se ukvarjajo s preventivnimi in zdravstveno-vzgojnimi programi na 
področju tobaka. O dodeljevanju licenc trgovinam naj odloča Ministrstvo za zdravje na osnovi pre-
mišljenih kriterijev učinkovitosti.

e) O predlaganem 16.a členu : 

Člen v celoti podpiramo.

f ) O 20. členu: 

Nadzor nad izvajanjem 14., 15., 16., in 17. člena tega zakona iz zgoraj omenjenih razlogov ne more 
imeti Pisarna za tobačno kontrolo. Nadzor pripada ustreznemu upravnemu organu.
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4.5. Predlogi vsebinske mreže NVO (Preventivna platforma)

2. člen
V 2. členu v točki 8 se črta:

 »…s ciljem, učinkom ali mogočim učinkom promocije tobačnih izdelkov ali uporabe tobaka«

Obrazložitev: Ta formulacija je zavajajoča, saj tobačna industrija kakršno koli posredno ali ne-
posredno obliko prispevka za kakršenkoli dogodek, dejavnost ali posameznika (čemur pravimo 
DONIRANJE) opravi izključno s ciljem oziroma učinkom promocije. Metode promocije pa so če-
dalje bolj sofisticirane, posredne in običajnemu pogledu prikrite oziroma »zakodirane«. Tako se 
na primer namesto neposredne blagovne znamke ponuja prisotnost »firme« in kajenja v okviru 
določenega dogodka/dogajanja, ki je v običajni zavesti vsakdanjega človeka označeno oziroma ovre-
dnoteno kot »in«, kar pomeni v trendu. 

V 2. členu se doda 11. točka, ki se glasi:

11. Licencirana prodajalna pomeni katerokoli prodajalno, ki ji je na osnovi licence, podeljene s stra-
ni pristojnega ministrstva, dovoljena prodaja tobačnih izdelkov. 
Obrazložitev: Licenco za prodajalno tobačnih izdelkov podeljuje ministrstvo, pristojno za zdravje, 
na osnovi upoštevanja kriterijev: ustrezne oddaljenosti od šol, vnaprej opredeljene prostorske go-
stote teh prodajaln in prepovedi oglaševanja v samih prodajalnah. 

5. člen

V 5. členu se zadnji odstavek ustrezno spremeni, tako da se poslej glasi:

Ministrstvo, pristojno za zdravje, v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi, institucijami, strokovnjaki 
in nevladnimi organizacijami pripravi strategijo Republike Slovenije na področju uporabe tobaka 
in zmanjševanja škodljivih posledic uporabe tobaka do leta 2020. Le-ta je osnova za letne programe 
vseh resorjev, ki so zastopani v Svetu za zdravje.

Predlog strategije pripravi Svet za zdravje, sprejme pa ga Državni zbor RS. 

Obrazložitev: Svet za zdravje je medresorski organ in kot tak ima vse pomanjkljivosti le-teh. Med le-
-te sodi neodzivnost, prepočasnost, premajhna kritičnost, slabo medsektorsko sodelovanje. Zatorej 
je skupna dolgoročna vizija in strategija Slovenije na področju omejevanja, preprečevanja in odpra-
ve škodljivih učinkov tobaka ključnega pomena za vse akterje. 

10. člen

K 10. členu se doda kot zadnji odstavek
Prepovedana je kakršnakoli posredna ali neposredna oblika prispevka proizvajalca tobaka in tobač-
nih izdelkov oziroma donacija kakršnegakoli dogodka, dejavnost ali posameznika.
Obrazložitev: Cilj, učinek ali mogoči učinek promocije tobačnih izdelkov ali uporabe tobaka je pri 
doniranju vedno posreden, prikrit in neposredno ni viden. Zamenjava (prepovedanega) sponzori-
ranja z vse bolj sofisticiranimi oblikami donatorstva je ob vse bolj restriktivni tobačni politiki eden 
od osnovnih strateških premikov.

11. člen
Črta se obstoječi 11. člen in doda nov, ki se poslej glasi:

Prepovedana je vsakršna oblika oglaševanja v obliki kakršnegakoli javnega prikazovanja zaščitene bla-
govne znamke, vključno s kadilskim priborom, poslovnimi prostori gospodarskih družb, ki se ukvar-
jajo s proizvodnjo, distribucijo in prodajo tobačnih izdelkov in prostori specializiranih prodajaln.
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Obrazložitev: S takšno prepovedjo se jasno omejuje manevrski prostor tobačne industrije, obenem 
pa tudi poenostavlja kontrolo in kontrolne mehanizme izvajanja zakona.

14.a člen
Doda se nov 14.a člen, ki se glasi:

Prodaja tobačnih izdelkov je dovoljena le v posebej licenciranih prodajalnah.

Licenco prodajalni podeli ministrstvo, pristojno za zdravje, na osnovi posebnega pravilnika, ki do-
loča pogoje, ki jih za pridobitev licence mora prodajalna izpolnjevati.

Register licenciranih prodajaln vodi ministrstvo, pristojno za zdravje. 

V prodajalnah, ki prodajajo tobačne izdelke, ni dovoljeno nobeno oglaševanje ali razstavljanje to-
bačnih izdelkov.

Licenčnina se namenja izvajanju preventivnih programov na področju tobaka.

Obrazložitev: Z zaostrenimi kriteriji za dodeljevanje licenc bi se omejilo oglaševanje in dostopnost 
tobačnih izdelkov. Z vodenjem registra bi se povečal nadzor. Z licenčnino pa bi se ustrezno sofinan-
cirali uspešni programi preventive, še zlasti nevladnih organizacij.

5. Predlog sprememb Zakona o pravilih cestnega prometa 
5.1. K predlogom Slovenske zveze za tobačno kontrolo

Slovenska zveza za tobačno kontrolo je predlagala naslednje spremembe ZPCP:

Formira se nov 35.a člen

»Voznik in učitelj vožnje med vožnjo ne smeta uživati tobačnih izdelkov na način, ki bi zmanjšal 
njegovo vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila.

Z globo 40 € se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena. 

Z globo 120 € se kaznuje voznik ali učitelj vožnje, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.«

Obrazložitev: V novem 35.a členu se doda nova omejitev, to je prepoved uporabe in uživanja to-
bačnih izdelkov med vožnjo. S tem bi se odpravil še en moteč element, ki predstavlja oviro pri 
upravljanju avtomobila (in drugih vozil cestnega prometa), s čimer bi se izboljšala osredotočenost 
voznika (boljša vidljivost, bolj skoncentrirano upravljanje), kar bi prispevalo k večji varnosti cestne-
ga prometa. Veliko kadilcev se odloči kaditi v vozilu med samo vožnjo, zato je primerno, s ciljem 
zagotoviti večjo varnost v cestnem prometu, to omejiti oziroma prepovedati. Oviro pri upravljanju 
vozila predstavlja že prižiganje in poseganje po cigareti ali podobnih tobačnih izdelkih, saj vozniku 
odvrne pozornost, ki je potrebna ves čas upravljanja vozila. Enako je tudi z ugašanjem tobačnih 
izdelkov ali metanjem le-teh skozi okno.

Pri upravljanju vozila je v skladu s cestno prometnimi predpisi potrebno volan držati z obema roka-
ma. Tobačni izdelki pri tem predstavljajo oviro, saj uživalec drži v eni roki tobačni izdelek, z drugo 
roko pa upravlja volan in menjalnik.

Kljub odprtemu oknu lahko predstavlja cigaretni dim oviro v smislu zmanjšanja vidljivosti med 
samo vožnjo, zaradi česar obstaja večja možnost spregleda prometne signalizacije.

Poleg navedenega lahko padec tobačnega izdelka v naročje voznika povzroči panično reakcijo.
Spremeni se 3. odstavek 93. člena, tako da se doda nova 5. točka:
Med vožnjo s kolesom je prepovedano:
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1.  voditi, vleči ali potiskati druga vozila, razen vleke priklopnih vozil iz četrtega in petega odstavka 
tega člena;

2. pustiti se vleči ali potiskati;
3. prevažati predmete, ki ovirajo kolesarja pri vožnji;
4. voziti druge osebe, razen če ta zakon ne določa drugače;
5. uporabljati napravo ali opremo, ki predstavlja oviro pri upravljanju kolesa (mobilni telefon ipd.) 
in uživati tobačne izdelke.

Obrazložitev: Za zagotovitev varne vožnje s kolesom je potrebno krmilo praviloma držati z obema 
rokama (le tako lahko ob nepredvidljivem dogodku še v pravem času zavijemo ali zaviramo), zaradi 
česar je smotrno prepovedati kajenje med vožnjo, saj kolesar v primeru kajenja z eno roko drži to-
bačni izdelek, z drugo roko pa upravlja krmilo. Prepovedana bi bila tudi uporaba naprav in opreme, 
ki prav tako predstavljajo oviro pri upravljanju kolesa.

5.2. Predlogi vsebinske mreže NVO (Preventivna platforma) 

K predlogu novega 35.a člena:

Strinjamo se da voznik in učitelj vožnje med vožnjo ne smeta uporabljati tobačnih izdelkov na 
način, ki bi zmanjšal njegovo vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila, vendar naj bo 
opredelitev višine globe prepuščena zakonodajalcu.

O predlogu spremembe 3. odstavka 93. člena:

Prepoved kajenja med vožnjo s kolesom se nam zdi pretirana in z njo ne soglašamo.

6. Peticija nevladnih organizacij za tobačni evro 

Med zakonskimi predlogi velja omeniti peticijo nevladnih organizacij (NVO) za tobačni evro. 20 
NVO, ki je podpisalo naslednjo peticijo, ki bi služila financiranju nevladnih organizacij: 
Del sredstev, ki jih država že dobi z davkom na prodane tobačne izdelke, bi se namenil za sofinan-
ciranju programov in akcij, ki jih izvajajo nevladne organizacije na področju varovanja zdravja.

NVO, ki delujejo na področju zdravja, delujejo v smislu:

•  preventive rabe tobaka, alkohola in prepovedanih drog;
•  preventive srčno žilnih in drugih kroničnih bolezni, sladkorne bolezni tipa II, preventive nezgod 

in nesreč;
•  promocije zdravega življenjskega sloga na področju prehrane, vzdrževanja zdrave telesne teže in 

telesne aktivnosti;
•  ozaveščanje javnosti o zdravem načinu življenja in dejavnikih bolezni;
•  zagotavljanje boljšega dostopa prebivalcev do ustreznih informacij;
•  zdravstveno-vzgojne dejavnosti in spodbujanje take kakovosti življenjskega sloga, ki varuje in 

krepi zdravje;
•  skrb za duševno zdravje.

Zbiranje podpisov se je končalo 14.01.2010, ko so bile zakonske pobude za sofinanciranje nevladnih 
organizacij na področju zdravja predane Ministrstvu za zdravje RS. 
S peticijo se NVO v okviru preventivne platforme strinjamo in bi bilo vredno z njo nadaljevati, 
vendar je preširok repertoar NVO, ki naj bi bile upravičene do dela zbranih sredstev. Naš predlog 
je naslednji:
Del sredstev, ki jih država že dobi z davkom na prodane tobačne izdelke, naj se nameni za so-
financiranje programov in akcij, ki jih izvajajo nevladne organizacije ki delujejo na področju 
preventive rabe tobaka.
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III.  Skupna pobuda na področju prepovedanih drog in politike do prepovedanih 
drog

1. Uvod

Obvladovanje problematike prepovedanih drog v prvi vrsti ureja zakonodaja s tega področja, poleg 
nje pa ima pomembno politično in strokovno vlogo tudi nacionalna strategija, ki definira vsa podro-
čja delovanja, določa njihove smeri razvoja in izvedbene mehanizme. Strategija ima svoj operativni 
del v akcijskem načrtu, ki s svojo strukturo omogoča natančno spremljanje izvajanja in tudi sprotno 
prilagajanje na aktualne probleme in potrebe na področju prepovedanih drog. Hkrati se v akcijskem 
načrtu določijo tudi prioritete in nosilci odgovornosti za izvedbo akcijskih nalog. Trenutno smo v 
Sloveniji brez sprejete nacionalne strategije, saj se je zadnja Resolucija o nacionalnem programu na 
področju drog iztekla v letu 2009, nov predlog za obdobje 2010-2020, ki je bil pripravljen in s strani 
Komisije za droge potrjen kot ustrezen, pa še ni bil posredovan v postopek sprejema na vladni ravni. 
Večina programov nevladnega sektorja se opira na sprejeto nacionalno strategijo, tako pri strokov-
nem delu, kot pri razvoju strokovnosti.

Ključne vsebine Resolucije o nacionalnem programu na področju drog za obdobje 2004–2009 so 
bile pripravljene in sprejete na podlagi analize stanja, ki je vsebinsko pokrila vsa področja proble-
matike prepovedanih drog. Podlaga za pripravo omenjene resolucije so bili tudi ostali področni 
nacionalni programi: socialnega varstva, policije in ministrstva za zdravje. Upoštevana so bila tudi 
določila sprejetih zakonov, ki neposredno ali posredno opredeljujejo področje prepovedanih drog. 

2. Stanje v Sloveniji
2.1. Epidemiološki in drugi statistični podatki 

Za epidemiološko spremljanje na področju prepovedanih drog smo sprejeli 5 kazalnikov, ki jih 
uporablja EMCDDA, in s katerimi dobimo objektivne, zanesljive in primerljive informacije o pre-
povedanih drogah in zasvojenosti na nacionalni in evropski ravni. Nacionalna informacijska točka 
(NIT), ki je umeščena v organizacijsko strukturo Inštituta za varovanje zdravja RS, pridobiva po-
trebne informacije in podatke iz široke mreže posameznikov ter vladnih in nevladnih organizacij. 

2.2. Kazalnik »povpraševanje po zdravljenju zaradi težav z drogami« 

Osebe, ki so med letoma 2005 in 2009 prvič ali ponovno iskale pomoč v CPZOPD zaradi težav s 
heroinom, predstavljajo največji delež oseb iskalcev zdravljenja. Od leta 2004 delež teh oseb raste 
(77,9 % v letu 2004), največ jih je bilo leta 2007 (93,6 %), v letu 2009 pa je njihov delež znatno upadel 
na 84,9 %. Ta upad se je zgodil predvsem na račun oseb, ki so iskale pomoč zaradi težav s kokainom, 
in sicer se je delež dvignil na 4,6 % v letu 2009, medtem ko je bil delež še leta 2008 1,3 %. Pri deležu 
oseb, ki so imele težave s kanabisom, je bil viden padec od leta 2005 (5,7 %) do leta 2008 (3,1 %), leta 
2009 pa je delež teh iskalcev narasel na 6,4 %. V prejšnjih letih je bil prav tako viden upad trenda 
pri benzodiazepinih, vendar je v letu 2009 viden porast deleža na 0,9 %. Povprečna starost bolnikov 
ob prvem vstopu v programe centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog: Ob vstopu 
v program je bila leta 2004 povprečna starost 23,1 leta, nato se je začela povprečna starost počasi 
dvigovati in leta 2008 je že porasla na 26,8 leta, v letu 2009 pa je bila 26,9 let. Tak porast povprečne 
starosti pacientov nam nakazuje, da se populacija zasvojenih s prepovedanimi drogami v Sloveniji 
počasi stara. Poleg slabšanja splošnega zdravstvenega stanja pa se s staranjem zasvojenih povečuje-
jo tudi socialne stiske, ki se s starostjo večajo, hkrati pa se povečuje tudi tveganje za brezdomstvo. 
Pri uporabnikih prepovedanih drog je večja verjetnost za okužbe z virusom HIV, hepatitisom B in 
hepatitisom C prav zaradi tveganega vedenja, to je injiciranja drog. 

Trend deleža oseb glede na socialno kategorijo: Večina uporabnikov prepovedanih drog, ki prvič ali 
ponovno vstopajo v program zdravljenja, je brezposelna. Med letoma 2005 in 2008 je bil viden rahel 
upad deleža nezaposlenih od 60,6 % v letu 2005 na 54,8 % v letu 2008, vendar se je trend v letu 2009 
obrnil in tako je delež nezaposlenih v tem letu 62,5 %. Podobno je stanje pri učencih, dijakih in štu-
dentih: med letoma 2005 in 2008 je bil viden upad deleža te populacije od 13,9 % v letu 2005 na 6,3 
% v letu 2008, vendar se je trend v letu 2009 obrnil in tako je delež učencev, dijakov in študentov v 
tem letu 9 %. Prav tako je videti spremembo v trendu pri zaposlenih uporabnikih, saj je trend deleža 
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zaposlenih od leta 2005 (20,5 %) do leta 2008 (25,2 %) rasel, medtem kot je delež zaposlenih v letu 
2009 padel na 22,5 %.

Nadaljuje se trend, da je vse manj oseb z nedokončano osnovno šolo, delež oseb s končano osnovno 
šolo je podoben, kot je bil v letu 2008, povečuje pa se delež oseb s končano srednjo šolo in tudi s 
končanimi višjo, visoko šolo ali akademijo. Narašča delež brezdomnih uporabnikov (14,4 % v letu 
2009), predvsem je velik med uporabnicami, ki so prvič vstopale v program zdravljenja. Podatkovno 
bazo omenjenega kazalnika hrani IVZ RS, ki tudi pripravlja vprašalnik in obdeluje podatke. V pri-
hodnosti bo NIT uvedla kazalnik tudi v nizkopražne programe in zapore.

»Umrljivost zaradi uporabe prepovedanih drog« spremljamo s kazalnikom, s pomočjo katerega 
pridobimo statistične podatke o številu in značilnostih ljudi, ki so umrli zaradi nenadne zastrupitve 
z drogami ali zaradi posledic uporabe drog. Povprečna starost ob nenadni smrti zaradi zastrupitve 
z drogami se je iz prvotno 33,5 let v letu 2003 znižala na 28,9 let. V zadnjih letih pa je v porastu in 
je v letu 2008 dosegla že 34 let. V letu 2008 je bilo v Sloveniji 37 neposrednih smrti zaradi uživanja 
nedovoljenih drog. Umrlo je 29 moških in 8 žensk. Več kot polovico zastrupitev je povzročil heroin. 
Heroinu sledi metadon, zaradi katerega je umrla ena četrtina zastrupljenih, preostala četrtina smrti 
so bile smrti, povzročene z drugimi opioidi in s kokainom. V letu 2009 je bilo v Sloveniji 28 nepo-
srednih smrti zaradi uživanja nedovoljenih drog. Umrlo je 25 moških in 3 ženske. Najvišjo stopnjo 
umrljivosti glede na slovensko povprečje sta imeli obalno-kraška in zasavska regija.

Kazalnik »problematične uporabe prepovedanih drog« nam omogoča pridobiti podatke o preva-
lenci in incidenci problematične uporabe drog po definiciji, ki jo uporablja EMCDDA, to je injicira-
nje drog ali dolgotrajna/redna uporaba opioidov, kokaina in/ali amfetaminov v starostni skupini od 
15 do 64 let v obdobju enega leta. Ta kazalnik predstavlja dodatek za ocenjevanje skritih populacij 
po metodi CRC, ki s križanjem dveh ali več podatkovnih zbirk omogoča oceno prevalence uporab-
nikov drog. Po podatkih za leto 2004 je bilo število problematičnih uporabnikov drog 10.654, za leto 
2001 pa 7.399 problematičnih uporabnikov. Po tem letu Slovenija ni več izračunavala števila proble-
matičnih uporabnikov drog. Obstoječe ocene kažejo, da je populacija problematičnih uporabnikov 
drog vse večja.

Kazalnik »razširjenost in vzorci uporabe prepovedanih drog v splošni populaciji«: Najbolj na-
tančno je mogoče oceniti uporabo drog v splošni populaciji z rednimi presečnimi študijami na 
populaciji v starosti od 15 – 64 let. To študijo redno izvajajo vse države EU. Slovenija do sedaj 
še ni izvedla te študije, zato ne razpolaga s temi podatki. V letu 2010 NIT izvaja pilotsko študijo. 
Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa je leta 2008 opravil prvo nacionalno raziskavo 
o uporabi prepovedanih drog v splošni populaciji. Rezultati kažejo, da znaša vseživljenjska uporaba 
prepovedanih psihoaktivnih substanc (PAS) v starostni skupini 18 do 65 let 15,8 %. Prvo drogo so 
večinoma dobili od prijateljev oziroma so jo z njimi delili prijatelji, le redki so jo kupili. Več kot 90 
% anketiranih meni, da predstavlja redna uporaba drog tveganje za telesno ali drugačno škodo. 
Izkušnjo s prepovedano PAS imajo bolj pogosto moški kot ženske ter mlajši (starost 18 – 35 let) 
obeh spolov. Večina vseživljenjske uporabe prepovedanih PAS je – tako kot tudi v skupini 15- do 
16-letnikov – povezana predvsem z uporabo marihuane, ki je najbolj poznana in tudi najbolj raz-
širjena prepovedana PAS pri nas. Marihuano je kadarkoli v življenju uporabilo 15 % anketiranih. 
Večina (8,5 %) jo je samo poskusila enkrat do petkrat, 3,0 % jo je uporabilo 40-krat ali bolj pogosto 
(redna uporaba). Za razliko od mladostnikov je v splošni populaciji pogostost uporabe marihuane v 
vsem življenju statistično značilno povezana s spolom in sicer so ženske bolj pogosto odgovorile, da 
marihuane niso uporabile. Vseživljenjska uporaba prepovedanih drog med zaposlenimi je znašala 
17,7 %.

Ugotavljamo, da imamo v naši državi premalo informacij o uporabi kokaina in drugih stimulan-
tnih drog v populaciji. V zadnjem obdobju je bilo zaznano povečano število iskalcev pomoči zaradi 
uporabe kokaina. Prav tako primanjkuje ustreznih programov pomoči za te uporabnike. Nekateri 
podatki nakazujejo, da je delež uporabnikov konoplje v različnih skupinah prebivalstva še vedno 
visok. Zlasti je zaskrbljujoče dejstvo, da je delež mladih v Sloveniji, ki ne odobrava eksperimenti-
ranja s konopljo med najnižjimi v Evropi. Posebej velja opozoriti na število obravnavanih kaznivih 
dejanj, ki so bile po presoji preiskovalcev posledica organizirane kriminalitete z vsemi značilnostmi 
Europolove opredelitve oziroma definicije organiziranega kriminala, ki se je od leta 2004 do 2009 
povečalo za 83,6 % in sicer od 225 na 413 kaznivih dejanj. 
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3. Politična orodja na nacionalni ravni
3.1. Zakonodaja na področju prepovedanih drog

Zakonodaja in politika do prepovedanih drog v državi sta pogojeni po eni strani z mednarodnim 
pravnim sistemom na tem področju, po drugi strani pa sta odvisni tudi od številnih spremenljivk, 
kot so razširjenost uporabe drog, politične prioritete in finančne zmožnosti, dostopnost različnih 
storitev pomoči, družbena zaznava tega pojava in nenazadnje zemljepisna lega posamezne drža-
ve. Temeljna zakonodaja na področju prepovedanih drog je bila pripravljena znotraj Organizacije 
združenih narodov. Podpisnice konvencij Organizacije združenih narodov (v nadaljnjem besedilu: 
OZN) na področju drog so skorajda vse države, kar pomeni, da je med njimi dosežena velika sto-
pnja soglasja o tem, da so droge kompleksen in globalen problem, ki ga je potrebno reševati skupaj, 
usklajeno, celovito in na vseh ravneh. 

3.2. Slovenska zakonodaja na področju prepovedanih drog

V letih 1999 in 2000 so bili v Sloveniji sprejeti trije temeljni zakoni na področju prepovedanih drog. 
Ti zakoni so: Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepo-
vedanih drog (ZPUPD), Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (ZPPPD) in 
Zakon o predhodnih sestavinah za prepovedane droge - ta zakon so leta 2007 nadomestile tri ured-
be EU, ki pokrivajo področje predhodnih sestavin. ZPUPD v osnovi določa ukrepe in dejavnosti, 
ki naj prispevajo k zmanjševanju povpraševanja po drogah. Med te ukrepe in dejavnosti sodijo raz-
lične informativne kampanje in preventivni programi, zdravstvene in socialne dejavnosti, programi 
zmanjševanja škode ter aktivnosti, povezane s spremljanjem in analizo problematike uporabe drog. 

4. Politična orodja na mednarodni - evropski ravni

Strategija EU na področju drog (2005-2012): Strategija temelji na ustreznih konvencijah OZN, ki 
so glavni pravni instrumenti za obravnavanje problema drog. Osnovana je bila znotraj obstoječega 
pravnega okvira Pogodb o EU in ES in temelji na ustreznih pristojnostih Evropske unije, Evropske 
skupnosti in posameznih držav članic ob upoštevanju subsidiarnosti in sorazmernosti. Evropski 
svet je v zvezi s problemom prepovedanih drog določil dva splošna cilja:

1.  prispevati k doseganju visoke ravni varovanja zdravja, blaginje in socialne kohezije z dopolnjeva-
njem ukrepov držav članic za preprečevanje in zmanjševanje uporabe drog, zasvojenosti z droga-
mi in škode, ki jo droge povzročajo zdravju in družbi.

2.  EU in države članic naj zagotovijo visoko stopnjo varnosti širše javnosti z ukrepi, naperjenimi 
proti proizvodnji prepovedanih drog, čezmejnemu prometu s prepovedanimi drogami in zlorabi 
predhodnih sestavin, ter z zaostrovanjem ukrepov proti kriminalu, povezanim s prepovedanimi 
drogami, s pomočjo učinkovitega sodelovanja v sklopu skupnega pristopa.

Sedanji celosten, interdisciplinaren in uravnotežen pristop, ki združuje zmanjševanje tako povpra-
ševanja kot ponudbe, ostaja tudi v prihodnje osnova za pristop Evropske unije k problemu drog.

5. Predstavitev 4 tujih strategij  
5.1. Švica 

Politika na področju preprečevanja zasvojenosti se lahko razvija naprej le ob dosegu stopnje, ko v 
družbi prevladuje razumevanje problematike zasvojenosti, in kadar temelji na znanstvenih dogna-
njih in izkušnjah tistih, ki so sami izkusili zasvojenost. Leta 2010 je švicarski zvezni urad za javno 
zdravje (Federal Office of Public Health) izdal dokument, kjer je postavljen okvir za nove strategije 
na področju preprečevanja zasvojenosti, ki pa je zgolj vodilo za nadaljnje diskusije, kako se bo raz-
vijala politika na področju preprečevanja zasvojenosti. Gre za 10 načel, ki bodo pripomogla k večji 
koherentnosti politike na področju problematične uporabe vseh psihoaktivnih substanc in vedenj s 
potencialom zasvojenosti:
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1.  načelo: koherentna politika
2.  načelo: cilje določa potencialna škoda
3.  načelo: širši obseg (poleg tobaka, alkohola in prepovedanih drog tudi zdravila in zasvojenosti, ki 

niso v povezavi s substancami)
4.  načelo: zagotoviti zdravljenje (zasvojenost je bolezen; poleg zasvojencev podpore nujno deležni 

družinski člani; zagotoviti zgodnje diagnosticiranje in svetovanje)
5.  načelo: zmanjševanje škode
6.  načelo: preventiva preko strukturnih ukrepov (zdravo odločitev prikazati kot bolj atraktivno 

opcijo)
7.  načelo: obveza proizvajalcev in trgovcev s proizvodi, ki lahko povzročijo zasvojenost in škodo, da 

bodo upoštevali zakonodajo, ki določa oskrbo in povpraševanje 
8.  načelo: različni pristopi k ciljnim skupinam
9.  načelo: sodelovanje civilne družbe
10.  načelo: raziskovanje, trening (izobraževanje), evalvacija

Politika na področju drog: pravna podlaga: O zadevah skupnega pomena švicarski državljani so-
odločajo na referendumih (1991: vladni odlok, sprejet v parlamentu; 1997/1998: dva nacionalna 
referenduma, ki sta podprla model »4 stebri«; 1999: referendum na temo zdravljenja zasvojenosti 
s heroinom (54 % pozitivnih glasov); 2008: revizija zakona o narkotikih, sprejet na nacionalnem 
referendumu s 67 % glasov).

Model »4 stebri«

1. steber: PREVENTIVA

Preventivne metode sledijo trem ciljem:
•  preprečevanje uporabe drog, posebno med otroki in mladostniki
•  preprečevanje škode, ki nastane zaradi uporabe drog
•  preprečevanje zlorabe drog in zasvojenosti

Preventivna politika teži k doseganju naslednjih ciljev:
•  preventiva naj postane del vsakdanjika
•  usmerjenost na posameznika, njegove vire moči in utrjevanje posameznikove socialne mreže
•  ustvarjanje zavezništva med državnimi političnimi (konfederacija, kantoni, lokalne skupnosti) in 

zasebnimi strukturami (družina, šola, društva idr.)
•  uporaba znanstvenih dognanj
•  zgodnje intervencije
•  zagotavljanje nadaljevanja projektov, ki jih finančno podpira država, četudi ta finančna pomoč 

preneha

Treba je poudariti, da je koncept preventive širši od poskusa odvrnitve posameznika, da bi kdajkoli 
poskusil drogo. Zajema namreč še preventivno dejavnost na področju zdravja in socialnih proble-
mov, ki so povezani z uporabo drog. 

2. steber: ZDRAVLJENJE

Na voljo je veliko bolnišničnih in izvenbolnišničnih programov za zdravljenje zasvojenosti. 
Zdravljenje je usmerjeno k naslednjim ciljem:
•  prekinitev zasvojenosti
•  socialna reintegracija
•  boljše fizično in mentalno zdravje

Poleg nadomestnega zdravljenja z metadonom je od leta 1999 na voljo tudi zdravljenje s heroinom. 
Izbirati je mogoče tudi med programi, ki temeljijo na abstinenci in potekajo v različnih klinikah, 
centrih za odvajanje in drugih ustanovah.

3. steber: ZMANJŠEVANJE ŠKODE

Nizkopražni programi so se v Švici pojavili v sredini osemdesetih let z namenom zmanjševanja 
zdravstvenih in socialnih posledic uporabe droge. Sprva so uporabnikom nudili le streho nad glavo (ko-
palnica, pralnica, čajna kuhinja) in možnost pogovora. Kasneje se je tej osnovni oskrbi pridružila še 
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medicinska (preventiva proti AIDS-u in drugim infekcijskim obolenjem, menjava igel in brizg, deljenje 
kondomov, izvenbolnišnično zdravljenje itd.) in socialna pomoč (ulično delo, nizkopražni centri idr.). 

4. steber: REPRESIJA

Glavni cilj četrtega stebra je zmanjševanje dostopnosti drog in prekupčevanja s prepovedanimi dro-
gami, nelegalnih denarnih transakcij (npr. pranja denarja) in organiziranega kriminala. Potrebno 
je poudariti, da se strategije v kantonih in lokalnih skupnostih med seboj razlikujejo, pa tudi t. i. 
scena drog se hitro spreminja, zato je pomembno hkrati razvijati različne metode spopadanja s 
problematiko. 

Metode vključujejo:
•  osredotočanje na ukrepanje proti izdelavi drog, trgovanju z drogami in pranju denarja
•  povečanje števila zaposlenih v policiji in povezovanje s strokovnjaki z drugih področij (npr. stro-

kovnjaki s področja financ)
•  medkantonsko in mednarodno sodelovanje
•  izboljšava pretoka informacij
•  izboljšava sodelovanja med policijo in zasebnim sektorjem (banke, kemična industrija itd.)
•  izboljšava učinkovitosti dela policije
•  izboljšava pravnih podlag (npr. zaščita prič)

Rezultati na področju problematike prepovedanih drog v času uporabe modela »4 stebri«:
•  zmanjšanje števila smrti med intravenoznimi uporabniki drog – 80%
•  zmanjšanje števila smrti zaradi uporabe drog – 50%
•  zmanjšanje števila zasvojenih z opiati – 25%
•  zmanjšanje kriminalnih dejanj, povezanih s prepovedanimi drogami – 70%

Model »Kocka«

V letu 2004 je model »4 stebrov« nadgradil model »Kocka«. Model »Kocka« se je izkazal za zelo 
uporabnega pri javni razlagi strategij na področju preprečevanja zasvojenosti. »Kocka« izpostavlja 
odnos med tremi dimenzijami politik na področju preprečevanja zasvojenosti, kjer imajo različni 
elementi različno težo, odvisno od vrste substance ali problematičnega vedenja:

1. dimenzija: »4 stebri«
2. dimenzija: različne psihoaktivne substance
3. dimenzija: vzorci uporabe, ki so glede na substanco razdeljeni na uporabo z nizkim tveganjem, 
problematično uporabo in zasvojenost

Slika 1 – Model »Kocka«
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5.2. Velika Britanija (2010)

V Veliki Britaniji so decembra 2010 sprejeli novo strategijo na področju drog. Gre za novo vizijo, ki 
predstavlja temelj za novo politiko na področju drog. Nov pristop se osredotoča predvsem na pre-
povedane droge, v okviru preventivnih dejavnosti, zdravljenja in reintegracije pa poleg prepoveda-
nih drog obravnava tudi alkohol. Strategija se zavzema za pristop, ki zajema preventivne dejavnosti 
in zmanjševanje zlorab katerihkoli substanc. Temeljna sprememba v delovanju je obravnavanje 
zasvojenosti od vseh drog, tudi t. i. legalnih drog, kot so zdravila in alkohola. Novost v primer-
javi s staro strategijo, ki se je osredotočala na zmanjševanje škode, nastale zaradi zlorabe drog, 
je nudenje pomoči tistim posameznikom, ki so se odločili ozdraviti zasvojenost od drog.

Značilnosti nove strategije: 

• Več odgovornosti za iskanje pomoči in premagovanje zasvojenosti nalaga posameznikom
• Poudarek je na holističnem pristopu, ki se poleg zdravljenja zasvojenosti od prepovedanih drog in 
alkohola usmerja tudi v politiko kaznovanja, reševanje zaposlovanja in stanovanjskih stisk
• Cilj je omejiti potrebo po uporabi drog
• Brezkompromisno zmanjševanje dostopnosti oziroma prekupčevanja z drogami na nacionalni in 
mednarodni ravni
• Večja moč pri zmanjševanju problematike drog in s tem povezane nastale škode prehaja na raven 
lokalnih skupnosti 

Vzroki, ki posameznika pahnejo v zasvojenost od prepovedanih drog ali (in) alkohola so komple-
ksni in osebne narave. Rešitve je tako potrebno načrtovati holistično in se pri tem osredotočiti na 
vsakega posameznika.

Izkazalo se je, da je strategija zdravljenja simptomov zlorabe drog neučinkovita. Vlada v Veliki 
Britaniji se odloča za nov pristop, t. j. vseživljenjski pristop v smislu preventive in zmanjševanja 
potreb po uporabi drog:

• pretrganje zasvojenosti, ki se vlečejo iz generacije v generacijo (npr. pomoč ranljivim družinam)
•  zagotavljanje kvalitetnega izobraževanja in svetovanja s področja zlorabe drog mladim in njiho-

vim staršem 
• spodbujanje posameznikov, da prevzamejo odgovornost za lastno zdravje
• hitre intervencije med mladimi in mlajšimi odraslimi
• podpiranje učinkovitih sankcij na področju kriminala, povezanega z uporabo prepovedanih drog
• podpora posameznikom pri zdravljenju zasvojenosti znotraj lokalnih skupnosti

Zmanjševanje dostopnosti drog je naslednja točka v novi viziji na področju reševanja problema-
tike drog. Gre za integrirano delovanje policije, centrov za pogojni izpust, služb, ki se ukvarjajo 
z mladoletnim prestopništvom, prostovoljskih organizacij in lokalnih oblasti. Pomembna je tudi 
vzpostavitev t. i. »drug free wings« (sektorjev brez prepovedanih drog) v zaporih. Prav tako je po-
memben razvoj novih tehnologij na mejnih prehodih, s pomočjo katerih identificirajo nove psiho-
aktivne substance (»legal highs«). S pomočjo poostrenega nadzora internetne prodaje, finančnih 
transakcij in povezovanja z mednarodnimi partnerji je skupen cilj zaustaviti trgovanje z drogo že v 
izvornih in tranzitnih državah.

Zdravljenje zasvojenosti vključuje tri pomembne komponente: izboljšanje kakovosti življenja, ak-
tivno državljanstvo in odsotnost zasvojenosti. Okrevanje posameznika temelji na socialnem kapi-
talu (izvorne družine, partnerji, otroci, prijatelji, vrstniki), materialnem kapitalu (denar, varen ži-
vljenjski prostor), človeškem kapitalu (veščine, duševno in fizično zdravje, služba) in kulturološkem 
kapitalu (vrednote, prepričanja). Nova strategija podpira službe, ki omogočajo posameznikom, da 
bodo na poti v ozdravljenje od zasvojenosti lahko bogatili in spreminjali kapital, ki jim bo posledič-
no zagotavljal življenje brez zasvojenosti od prepovedanih drog in alkohola. 

5.3. Portugalska 

Leta 1998 je portugalska vlada imenovala komisijo za pripravo nacionalne strategije na področju 
drog. V komisiji je sodelovalo 9 članov, od tega 5 pravnih strokovnjakov in strokovnjakov s po-
dročja zdravja, 2 predstavnika Ministrstva za pravosodje in Ministrstva za zdravje, predstavnik 
predsednika vlade in mednarodno priznan raziskovalec s področja drog, ki je komisiji hkrati tudi 
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predsedoval. Komisija je še v istem letu parlamentu posredovala priporočila za različna področja 
politike drog:

• mednarodno sodelovanje
• pravni okvir (dekriminalizacija, vendar še vedno prepovedana uporaba drog)
• preventiva (poudarek na primarni preventivi)
• zagotavljanje zdravljenja
• zmanjševanje škode
• zapori (omogočiti izvajanje programov zdravljenja in zmanjševanja škode v zaporih)
• promocija socialne reintegracije
• zmanjševanje dostopnosti drog
• pranje denarja (poostriti ukrepe na tem področju)
•  raziskovanje in usposabljanje (povečati raziskovalno dejavnost in programe usposabljanja, razviti 

evalvacijske metode)
• civilna družba
• koordinacija (poenostaviti koordinacijo med različnimi ustanovami in programi)
• finančni viri (podvojiti investicije za boj proti drogam)

Priporočila so bila potrjena, leta 1999 pa jih je nadgradila nacionalna strategija na področju boja 
proti drogam. Vsebina strategije ostaja temelj današnjim politikam na področju drog. Nova politika 
je potrebovala tudi novo koordinacijsko strukturo. V ta namen so leta 1999 ustanovil portugalski 
Inštitut za droge in zasvojenosti od drog (IDT), ki od leta 2002 deluje pod okriljem Ministrstva za 
zdravje.

Nova strategija na področju drog prinaša zelo pomemben predlog o dekriminalizaciji uporabe drog. 
Predlog je bil obravnavan in sprejet v parlamentu 1. julija 2001. Zakon ohranja status nezakonitosti 
uporabe ali posedovanja drog za osebno uporabo. V primeru uporabe ali posedovanja (do 10 dnev-
nih doz) se kaznivo dejanje spremeni v blagi administrativni prekršek. Prav tako je bila oblikovana 
pravna podlaga glede metod na področju zmanjševanja škode. Zakon obravnava intervencije na 
splošno, kot tudi t. i. »drop in« centre, mobilne centre, ki delujejo kot preventiva proti infekcijskim 
boleznim, substitucijske programe, programe za uporabo drog pod nadzorom (ti ostajajo nerealizi-
rani), informacijske enote in ulično delo.

Glede na evalvacijsko poročilo iz leta 2005, strategija ostaja trden temelj portugalske politike na 
področju drog, ki pa je bila dopolnjena z nacionalnim načrtom leta 2005. Načrt je razvil 4 dodatne 
intervencije:

•  načrtovanje in izvajanje na lokalni ravni
•  bolj integrirano delo znotraj služb in med službami
•  več poudarka na potrebah uporabnikov
•  izboljšava kakovosti prek akreditacijskih mehanizmov

V nacionalnem načrtu so jasno definirali niz ciljev in načel, ki so krojili strategijo dela na področju 
drog v dveh zaporednih akcijskih načrtih (2005-2008 in 2009-2012). Za vsako od predvidenih akcij 
za dosego ciljev je v načrtu opredeljeno:

•  kdo je odgovoren za izvedbo
•  jasna časovnica izvedbe
•  ocenjevalno orodje

Akcijska načrta definirata tudi okoli 20 prepoznavnih rezultatov za vsako področje politike. Primer 
je zagotavljanje zdravljenja, ki uporablja raznolike psihosocialne ali farmakološke metode, ki teme-
ljijo na etičnih standardih in znanstvenih dokazih. Akcijski načrt 2005-2012 prvenstveno obravnava 
področje prepovedanih drog, vendar pa vključuje tudi dovoljene, kot so alkohol, tobak in zdravila.

Portugalska politika s področja drog je v zadnjem času zanimiva predvsem zaradi dekriminalizacije 
in vzpostavitve komisije za droge. Novost je deležna precej kritik, pa tudi odobravanja. Potrebno je 
poudariti, da sprememba zakona ni nastala zaradi prevalence uporabe kanabisa med mladimi kot v 
nekaterih drugih državah, temveč se je sprememba zgodila predvsem zaradi uporabnikov heroina. 
Dekriminalizacijo je potrebno razumeti v širšem kontekstu spremembe politike:

•  odgovornost se je prenesla z Ministrstva za pravosodje na Ministrstvo za zdravje
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•  načrtovanje poteka bolj integrirano in podrobno
•  poudarjena je pomembnost evalvacije (vrednotenja)
•  strategija obravnava prepovedane droge in alkohol

Zaenkrat o portugalski strategiji ne moremo govoriti kot čudežnem receptu, ki prinaša velike uspe-
he, pa vendar je notranje konsistentna, inovativna in odprta za novosti, ki bi se v prihodnosti izka-
zale kot koristne. 

5.4. Španija (2009–2016)

Aktualno strategijo na področju drog je oblikoval posebej za to ustanovljena vladna skupina in 
komisija za nacionalni načrt na področju drog. Za dosego konsenza in postavitev skupnega okvirja 
so več mesecev tesno sodelovali z različnimi strokovnjaki in znanstveniki iz vladnih kot tudi nevla-
dnih organizacij. Z evalvacijo in razpravo na temo prispelih prispevkov so izluščili naslednje glavne 
poudarke:

•  participacija
•  znanstveno podprti dokazi
•  preventivna dejavnost

Glavni cilj:
•  Bistveno zmanjšanje zdravstvenih in socialnih posledic zlorabe drog.
•  Strategija zavrača družbeno sprejemljiv sloves droge kot sredstva za zabavo.
•  Za obravnavo uporabnikov drog zahteva strokovno obravnavo in zagotovitev zdravstvenih uslug. 
•  Oblikovan je predlog, ki predvideva terapevtsko obravnavo v tesnem sodelovanju s centri za za-

poslovanje in socialno delo. 
•  Predvideva tudi izvajanje preventivnih programov, ki bi delovali v okviru zdravstvenih programov. 
•  Veliko pozornosti je namenjeno krepitvi programov za zmanjševanje škode. 
•  Strategija podpira tudi prepotrebne programe, ki se ukvarjajo z dvojno diagnozo. 
•  Ugotavlja potrebo po vrednotenju programov, znanstvenem raziskovanju in nujnem prenosu 

znanstvenih dognanj v klinično prakso. 
•  V strategiji je prav tako obravnavan problem dostopnosti drog. V tej zvezi je predvideno izboljša-

nje operativnih mehanizmov za boj proti organiziranemu kriminalu in trgovini s prepovedanimi 
drogami. 

•  Strategija vključuje tudi intervencije na področju mednarodnega sodelovanja. 
•  Vse naštete aktivnosti pa imajo skupen cilj doseganja zmanjševanja uporabe drog in povečanja 

preventivne dejavnosti na področju zdravja in sociale.

Prevladujoči izzivi:
•  Sprememba profila uporabnikov psihoaktivnih substanc in visoka prevalenca uporabe različnih 

drog.
•  Zmanjševanje starostne meje pri prvi uporabi drog in visoka povezanost med uporabo za zabavo 

in kasnejšo uporabo zaradi zasvojenosti.
•  Pojav novih psihoaktivnih substanc.
•  Povečano število duševnih motenj v povezavi z uporabo psihoaktivnih substanc.
•  Fenomen imigracije in vpliva na družbo.
•  Staranje uporabnikov drog.
•  Povečano trgovanje z drogo v svetovnem merilu. Povečano povezovanje med kriminalom, pove-

zanim z drogo, in drugimi oblikami kriminala (»multicriminality«).
•  Potreba po znanstvenem raziskovanju na vseh področjih zasvojenosti z drogami in prenos rezul-

tatov v prakso.
•  Potreba po pestrosti in individualizaciji programov ter preventivnih akcij glede na rizične skupine 

in kontekst rizičnosti.

Strategija vseskozi upošteva načelo vključevanja in načrtuje različne intervencije na vseh področjih 
aktivnosti. Pri snovanju nove strategije so bili upoštevani vsi relevantni dokumenti na nacionalni 
in mednarodni ravni. Izoblikovan je bil vprašalnik za ugotavljanje prioritet, ki so potrebne obrav-
nave. Izvedene evalvacije so pokazale na šibkost preventivnih programov. Pokazala se je tudi velika 
potreba po naslavljanju drugih vrst zasvojenosti (igre na srečo, pretirana uporaba informacijske 
tehnologije, kompulzivna spolnost), vendar pa aktualna strategija obravnava le uporabo dovoljenih 
(tobak, alkohol, farmacevtska sredstva) in prepovedanih drog.



 
48

Osnovna vodila pri oblikovanju nove strategije na področju drog v Španiji so bila naslednja:

1.  Upoštevanje znanstvenih dognanj (več kot desetletje znanstvenega raziskovanja)
2.  Vključevanje celotne družbe (družbeno ozaveščanje in spodbujanje neposredne vključitve posa-

meznikov v reševanje problematike)
3. Multidisciplinaren pristop
4. Upoštevanje enakosti

Splošni cilji nove strategije:

•  Družbeno ozaveščanje glede problematike drog
•  Povečati osebne zmožnosti in veščine posameznikov za življenje brez drog
•  Povišati starostno mejo, ko se posameznik prvič sreča z drogo
•  Zmanjšati rabo prepovedanih in dovoljenih drog
•  Zagotoviti kvalitetno pomoč, prilagojeno potrebam vsakega, ki je prizadet zaradi rabe drog
•  Spodbujati socialno integracijo v času rehabilitacije
•  Povečati učinkovitost metod, s katerimi se vrši nadzor nad trgovanjem s psihoaktivnimi 

substancami
•  Izboljšati mehanizme, ki preprečujejo pranje denarja
•  Izpopolniti in razširiti izobraževanja za strokovnjake in prostovoljce, ki se ukvarjajo s to 

problematiko
•  Povečati in izboljšati raziskovalno dejavnost na področju uporabe drog, preventive in zdravljenja 

ter s tem izboljšati znanje na teh področjih
•  Izboljšati sistematično evalvacijo programov in aktivnosti
•  Utrditi koordinacijo in sodelovanje na nacionalni in širši evropski in svetovni ravni

Področja, kjer se izvajajo aktivnosti:

1. Zmanjševanje povpraševanja

Področje vključuje od promocije zdravja, do preventivnih vsebin, strategij zmanjševanja škode in 
socialne integracije. Preventivna dejavnost, ki je temelj nove strategije, se osredotoča predvsem na 
družbeno ozaveščanje glede problematike drog, možnosti izogniti se uporabi drog in pomembnosti 
aktivne udeležbe pri iskanju rešitev. Drugič gre pri preventivi za izboljšanje osebnih zmožnosti in 
veščin, ki posameznika okrepijo v njegovi odločitvi reči ne drogam in hkrati odvračajo od proble-
matičnih vedenj, ki so povezana z uporabo drog. Tretjič gre za zviševanje starosti mladostnikov ob 
prvem srečanju z drogo. Velja namreč, da starejši, ko je posameznik ob prvi uporabi drog, manj 
možnosti je, da se bo pri njem razvila zasvojenost. V aktivnostih je potrebno razlikovati in različno 
naslavljati rabo drog zaradi zasvojenosti in priložnostno rabo drog. Pri zmanjševanju škode in ri-
zičnosti govorimo o dveh zelo med seboj povezanih področjih, pa vendar različnih. Zmanjševanje 
rizičnosti sodi v področje preventive, medtem ko je zmanjševanje škode zdravljenje. Področje zdra-
vljenja in socialne integracije v zadnjem času zaznamuje sprememba percepcije rabe drog in zasvo-
jenosti. Zasvojenost je bolezen kot vsaka druga in prizadeti ima pravico do zdravstvene in socialne 
varnosti.

2. Zmanjševanje dosegljivosti

Organiziran kriminal izkorišča priložnosti novega kulturološkega modela, ki temelji na ekonomski 
globalizaciji in novi družbeni geografiji. Tehnološki razvoj je omogočil večjo mobilnost in možnost 
trgovanja s pomočjo komunikacijskih medijev.

3. Izboljšanje in razširitev znanstvenega raziskovanja

Aktivnosti na področju znanstvenega raziskovanja se izvajajo zaradi uporabnosti v praksi in boljše-
ga razumevanja problematike drog.
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6. Predlog ukrepov nevladnih organizacij
6.1. Poenotenje pojmov na področju preventive

Pojme v zvezi s preventivo je potrebno povzeti iz evropskih smernic, kajti na ravni EU je to že 
urejeno.

6.2. Preventiva v vzgoji in izobraževanju

Preventiva v vzgoji in izobraževanju: Vzgojno-izobraževalne ustanove (vrtci, šole, vzgojne in pre-
vzgojne ustanove, ustanove za izobraževanje (mlajših) odraslih ...) so eden izmed pomembnih de-
javnikov pri izvajanju preventive na področju rabe drog. Predšolsko obdobje je preveč zaposta-
vljeno, večina preventivnih programov se izvaja v osnovnih šolah, takrat pa je družinska dinamika 
že postavljena. Otroci pridejo v šolo že z določenimi veščinami in prepričanji, v šoli se samo še 
izoblikujejo. Več poudarka bi moralo biti na zgodnejši preventivi, na odgovornem starševstvu. V 
tem primeru niso ciljna skupina otroci, ampak starši. Tako bi morali bolj specificirati delavnice, da 
bi bile hkrati preventivne in hkrati vzgojne. Bolj bi morali delati na prepoznavanju in prevzemanju 
odgovornosti staršev.
 
Potrebno bi bilo narediti zgodnji pregled («screening«) rizičnih skupin otrok. Rizična skupina so 
otroci ločenih staršev, otroci staršev, ki so uporabljali droge, otroci, ki se srečujejo z nasiljem v dru-
žini, zlorabljeni otroci… Ti otroci so bolj ranljivi in so izpostavljeni večjemu tveganju glede uporabe 
drog. Pri tem bi morali imeti podporo in vzpostavljeno sodelovanje s centri za socialno delo, zdra-
vstvenimi domovi in vzgojno-izobraževalnimi ustanovami.

Starše je vse prevečkrat strah priznati, da imajo v družini problem. Ali da so sami zasvojeni z dro-
gami oziroma so zasvojeni njihovi otroci. Priznajo in odprejo se šele takrat, ko vidijo, da imajo tudi 
drugi probleme, zato je potrebna podpora staršem in celotni družini. Starši ponavadi naredijo korak 
naprej šele takrat, ko jim država zagrozi, npr. center za socialno delo predlaga ukrep zaščite otroka z 
odvzemom. Potrebna je tako imenovana hitra intervencija, da se hitro prepozna tiste, ki izstopajo v 
vedenjski problematiki. V Združenih državah Amerike obstajajo določena pravna sredstva sodišč, 
ki jim dajejo možnost, da v določen družinski preventivni program vključijo celotne družine, npr. 
za tri mesece. Velik odstotek ljudi je, ki to izkoristi. Ali je morda to prevelika prisila?

Kako učiti mlade zdravega življenjskega kroga ali celo zdrave zabave? Otroci so pogosto prepuščeni 
sami sebi in na svoj način silijo v odraslost. Nihče jih ne motivira in jim ne nudi alternativnih oblik 
zabave … brez tveganj in škodljivih posledic. Ljudske univerze in sorodne ustanove (tudi nevladne 
organizacije) bi lahko naredile več na lokalnem območju ter izvajale predvsem alternativne (nefor-
malne) izobraževalne programe. Pogosto so ovire v pomanjkanju (so)financiranja takih dejavnosti. 
Izjema je program PUM (Projektno učenje za mlajše odrasle), ki ima dobro izdelane preventivne 
strategije za populacijo osipnikov, vendar daleč premalo pokriva vse obstoječe nacionalne potrebe. 
Pomembno je, da se otroci srečujejo, ne samo v lokalih, ampak tudi na kakšnih filmskih večerih, 
športnih aktivnostih, ustvarjalnih delavnicah; po svoji izbiri in na lastno pobudo.

Preventiva se vse bolj širi tudi na področje predšolske vzgoje in na populacijo otrok pred vstopom 
v osnovno šolo. V vrtcih in osnovnih šolah bi morala biti kakovostna in strukturirana preventi-
va obvezna. Vzgojitelji in učitelji bi morali imeti na voljo ustrezna usposabljanja, opolnomočenje, 
samokrepitev in druga orodja (npr. ustrezna gradiva in priročnike), ki bi omogočala kakovostno 
preventivno delo.

Problem je, da ni nacionalnega koncepta in stvari v državi ne funkcionirajo dobro. Imamo veliko 
izobraženih ljudi, vendar so za izvajanje preventive največji problem finance in površno spremljanje 
novih strokovnih dognanj ter smernic in kakovostnih standardov na področju preventive s strani 
tistih, ki izvajajo preventivne dejavnosti. Novi programi večkrat ne pridejo do denarja iz razpisa, 
čeprav so dobro zastavljeni. Stari, nekateri že zastareli in neučinkoviti, pa dobijo finančna sredstva 
brez ustreznega vrednotenja in rezultatov. Če bi lahko spremenili vsaj nekaj na tem področju, bi 
naredili veliko. Predvsem je treba v primeru preventivnih programov, ki jih izvajajo nevladne or-
ganizacije, opredeliti, kateri vladni resor je pristojen, da jih strokovno verificira ter zagotovi redno 
(so)financiranje zgolj dokazano učinkovitih ter dobro strukturiranih in ovrednotenih programov.

Vzgojno-izobraževalne ustanove same ne morejo preprečiti rabe drog med otroki in mladostniki, 
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vendar pa lahko vzgojno-izobraževalno delujejo tako, da ob ohranjanju abstinence posameznikov 
podpirajo tudi doseganje drugih ciljev preventive – odlaganje morebitne rabe drog na čim poznejše 
starostno obdobje, preprečevanje prehoda od eksperimentiranja z drogami k redni uporabi ter zgo-
dnje ukrepanje pri morebitni rizični rabi drog med otroki in mladostniki. Temeljni cilj preventive 
v prostoru vzgoje in izobraževanja je ustvarjanje takih družbenih (in šolskih) razmer, ki posame-
zniku dajejo možnosti za razvijanje življenjskega sloga brez uporabe drog in drugih oblik tveganega 
obnašanja. Realistično obravnavanje problematike rabe drog v vzgojno-izobraževalnih ustanovah 
zahteva vključevanje tudi selektivnih (rizične skupine otrok in mladostnikov) in indiciranih (rizični 
posamezniki) preventivnih intervencij, saj ni realno pričakovati ohranjanja abstinence za vse po-
sameznike. Zato si preventiva v vzgoji in izobraževanju prizadeva tudi za to, da bi posameznika, ki 
se je že odločil za eksperimentiranje z drogami oziroma le-te uporablja na tvegan in škodljiv način, 
seznanili s tveganji in škodo, ki so s tem povezana (vendar ne v sklopu univerzalnih preventivnih 
intervencij, ki so namenjene vsem otrokom in mladostnikom). Pri tem moramo upoštevati starost 
in stopnjo rizičnosti ter temu primerno prilagoditi ukrepanje.

Preventivo v vzgoji in izobraževanju tako razumemo kot široko razvejano področje preprečevanja 
rabe dovoljenih in nedovoljenih drog, ki vključuje tudi spodbujanje psihosocialnega dozorevanja 
osebnosti otrok in mladostnikov ter razvijanja palete socialnih veščin in vrednostnih usmeritev, ki 
so v prid zdravju ter progresivni rasti in razvoju. Vključiti je treba tudi normativno izobraževanje 
(spreminjanje napačnih norm med otroki in mladostniki) ter seznanjanje mladostnikov o manipu-
lativnih pristopih novačenja novih uporabnikov s strani alkoholne in tobačne industrije.
Strategija preventive na področju drog v šolskem prostoru je pojmovana preozko, če zajema zgolj 
posredovanje znanja o drogah in nadzor nad vedenjem učencev, povezanim z drogami, ter pri tem 
zanemari celotno vzgojno delovanje šole oziroma če preventive ne veže na celostnost načrtovanja, 
izvajanja in vrednotenja vzgojnega delovanja šole. Šola deluje preventivno, če oblikuje odgovornega 
posameznika: tak posameznik je sam učinkovit »preventivni dejavnik« pred rabo drog in zasvojeno-
stjo. Preventivne aktivnosti na šoli morajo biti kot strokovno področje dela znanstveno utemeljene, 
sistematično izvajane ter posebno vrednotene. Ugotovljeni morajo biti učinki in rezultati tovrstnih 
aktivnosti, ne glede na to, ali so te aktivnosti integralni del vzgojno-izobraževalnega procesa, ki ga 
izvajajo pedagoški delavci na šoli, ali pa so to posebej oblikovane aktivnosti in programi, ki jih izva-
jajo zunanji akterji (centri za socialno delo, svetovalni centri za otroke in mladostnike, zdravstveni 
domovi in nevladne organizacije). 

Predlagamo vzpostavitev minimalnih kakovostnih standardov, ki bi jih pripravila in predlagala ek-
spertna skupina, ki bi jo lahko imenovala Komisija Vlade RS za droge. Na podlagi skupnih po-
bud v projektu »Preventivna platforma« bi Vlada RS v akcijskem načrtu, ki naj bi sledil sprejemu 
Resolucije o nacionalnem programu na področju drog, strokovno oblikovala indikativni seznam 
preventivnih projektov in programov – primerov dobrih praks, ki naj bodo priporočeni šolam za 
izvajanje samostojno ali s strani zunanjih akterjev. 

Preventivne dejavnosti v šolah morajo temeljiti na sodobnem znanju in spoznanjih o drogah. 
Informacije, znanje in vsebine preventivnih programov oziroma projektov morajo biti prilagojeni 
starosti otrok in mladostnikov ter se časovno in vsebinsko nadgrajevati na vseh izobraževalnih sto-
pnjah. Dodana vrednost - preventivni učinek, ki ga pridobivajo učenci in dijaki, mora biti kakovo-
sten ter predstavljen objektivno, kritično in pluralno.

Vzgojno-izobraževalne ustanove imajo v skladu z avtonomijo šolskega prostora možnost razvijati 
in izvajati posebne preventivne programe oziroma projekte, ki so usklajeni z vsebinskimi izhodišči 
tako resolucije kot sprejetih pobud, in ki sledijo vzgojni zasnovi posamezne šole. V njih poleg uči-
teljev lahko sodelujejo tudi zunanji sodelavci. Ravnatelj je polno odgovoren, da se v šolah izvajajo 
samo tisti projekti in programi, ki ustrezajo strokovnim kriterijem in minimalnim kakovostnim 
standardom.

Posebno skrb je treba nameniti dodatnemu izobraževanju pedagoških in nepedagoških delavcev. 
Pedagoškim delavcem je treba zagotoviti dostop do različnih oblik izobraževanja, usposabljanja 
in izpopolnjevanja ter različnih virov informacij in gradiv (npr. priročnikov, smernic in priporočil 
ipd.). Posebno vlogo ima nova informacijska tehnologija, kot je npr. medmrežje ter drugi viri infor-
macij o drogah (množična občila, posebne telefonske zveze ...), ki omogočajo hitro izmenjavo sta-
lišč in informacij. Predvsem pa jim je potrebno omogočiti dostop do (didaktičnih) gradiv, ki bodo 
vsebovala objektivne, kritične in pluralne informacije o drogah in njihovi rabi. 

Potrebno je zagotoviti vključevanje in povezovanje šole s preventivnimi programi, ki potekajo 
na različnih ravneh in okoljih (npr. mladinski klubi, različna športna in druga društva, lokalna 
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skupnost ...), če ti programi ustrezajo kriterijem. Šolsko okolje lahko v povezavi z lokalnim okoljem 
v preventivne dejavnosti (vključno s starši učenk in učencev), vključuje še ostalo prebivalstvo raz-
ličnih starostnih skupin in pri tem upošteva najsodobnejša znanstvena spoznanja. 

6.3. Preventiva v družini

Poleg preventivnih programov za otroke in mladostnike je potrebno razviti programe za starše ozi-
roma družine, ki ne vključujejo le vsebin v zvezi z zasvojenostjo, temveč tudi o razvoju in vzgoji 
otrok, trening veščin ipd. Pomembno je tudi hitro odkrivanje in ukrepanje v primerih zlorabe drog 
v družini pri starših oziroma skrbnikih - šole, centri za socialno delo in ostale pristojne ustanove 
morajo tesno sodelovati pri obravnavi takih družin, pri ukrepih in informiranju o storitvah ter tim-
sko sodelovati tudi z nevladnimi organizacijami s ciljem preprečiti zlorabo otrok in zaščititi otroke 
ter pomagati celotni družini.

6.4. Droge in delovno mesto

V podjetjih bi bilo potrebno uvesti sistem zgodnje intervencije. Kaj narediti, ko opazimo, da ima 
nekdo od zaposlenih težave z drogo? Najprej bi bilo potrebno postaviti jasna pravila podjetja, da bi 
zaposleni točno vedeli, kaj jih čaka, če bodo vzeli drogo. Podjetje bi moralo vzpostaviti nek svetoval-
ni organ ali službo, ki bi usmerilo zaposlenega v programe pomoč in samopomoči. Rešitev ni odpu-
ščanje z delovnega mesta, ampak zdravljenje in socialna obravnava, ki kasneje zaposlenega vrne na 
delovno mesto – tako pride tudi do večje motivacije. Drugi predlog pa je, da bi uvedli delavnice za 
zaposlene, s katerimi bi jih poučili, kaj droga lahko povzroča.

6.5. Dostopnost drog

Dostopnost drog je prevelika in tega se je ne da preprosto zmanjšati z večjimi kaznimi in poostre-
nim nadzorom. Zato je treba mlade krepiti, izobraževati in jim nuditi pomoč. Dostopnost se učin-
kovito regulira z zakonodajo in internimi pravilniki znotraj organizacij – z vidika povpraševanja po 
drogah. Iz raziskav vemo, da v času eksperimentiranja mladostnikov ponudba drog prihaja pred-
vsem s strani njihovih vrstnikov. Zato je tudi vrstniška skupina tista, na katero je potrebno usmeriti 
preventivne dejavnosti, saj je za cele generacije naših otrok zelo pomembno, kaj je med vrstniki 
potrjeno kot v redu in kaj ne. Distribucija drog tistim, ki še niso zasvojeni, je najbolj otežena, če 
jemanje drog ni »moderno« oziroma velja kot »out«. Hkrati pa je potrebno urediti mehanizme, da 
bodo mladi našli smisel in užitke v oblikovanju in vzdrževanju medsebojnih odnosov ter drugih 
oblikah aktivnosti. Morda bi bilo potrebno vzpostaviti tudi večje sodelovanje med šolo, policijo in 
varnostniki, vendar zlasti na način skupnostnega pristopa in na proaktiven način.

6.6.  Vključenost civilne družbe v oblikovanje nacionalne strategije na področju 
drog, njene implementacije in evalvacije

Javni dialog je eden od osnovnih principov, na katerih temelji demokratična družba. Tako imeno-
vana »zelena knjiga« (European Commission, 2007: Green paper on the role of civil society in drug 
policy) je dokument Evropske komisije, ki opisuje vlogo civilne družbe pri oblikovanju politike 
na področju drog, in ki poudarja, da je vključitev le-te pomembna, ker pripomore pri formulaciji 
politik in njihovi izvedbi s pobudami iz prakse. Vključitev civilne družbe je pomembna tudi z vidi-
ka zagotavljanja obojestranskega pretoka informacij in spodbujanja mreženja različnih organizacij. 
Sodelovanje vladnega sektorja z nevladnimi organizaciji (NVO) zagotavlja, da bodo strategije na 
področju drog bolj prilagojene reševanju realne, življenjske problematike in bodo zato z večjo verje-
tnostjo tudi bolj učinkovito implementirane. Potrebno je zagotoviti vključenost predstavnikov civil-
ne družbe v delovna telesa na področju izvajanja nacionalnih politik na področju drog ter podporo 
delovanju civilnih forumov na področju drog. 

6.7. Zagotavljanje stabilnega financiranja NVO

Večina NVO se sooča z negotovim financiranjem programov, ki jih izvajajo, zato lahko rečemo, da 
je obstoj in delovanje NVO vedno znova velik izziv. Financiranje določenega števila preventivnih 
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programov iz javnih razpisov do določene mere omili omenjene težave s financiranjem, vendar še 
vedno lahko govorimo o problemu preživetja, s katerim se sooča večina NVO na tem področju. 
Poleg tega so sredstva neenakomerno razporejena med tiste programe in aktivnosti, ki dokazano 
učinkujejo in so ovrednotene, ter tistimi, ki ne dosegajo niti najmanjšim kakovostnim standardom 
na področju preventive (medijska odmevnost in razširjenost sta najpogosteje najpomembnejša kri-
terija za občutno večje sofinanciranje, ne pa kakovost, učinki in rezultati določenega programa).

Pristojna ministrstva bi morala nevladnim organizacijam zagotavljati:

•  redno večletno koriščenje finančnih mehanizmov za delovanje NVO v okviru nacionalnih mrež 
(npr. projektno ali vsebinsko sodelovanje večjega števila NVO);

•  bistveno večje (so)financiranje v primeru doseganja višjih kakovostnih standardov in ustreznega 
vrednotenja; ter

•  povezovanje znotraj in zunaj meja EU.

6.8. Revščina, izključenost, socialna neenakost, diskriminacija in stigma

Revščina, izključenost, socialna neenakost, diskriminacija in stigma so pojmi, ki bi morali biti v pol-
nosti upoštevani v politikah zmanjševanja povpraševanja po drogah, kamor spada tudi preventiva.

Več problematične uporabe drog je med posamezniki, ki nimajo dokončane izobrazbe, so brezpo-
selni in brezdomci. Socialno-ekonomsko izključenost povezujemo z zasvojenostjo od drog in ne z 
uporabo drog. 

Vemo tudi, da imajo države z večjo socialno kohezijo in nižjo socialno neenakostjo manj proble-
matičnih uporabnikov drog. Socialna neenakost in revščina postajata vse večji problem, s katerim 
se bodo mnogi posamezniki soočali v času rehabilitacije in socialne reintegracije, vključno z dol-
gotrajnim ciljem ozdravljenja (zagotovitev čim boljšega fizičnega in duševnega zdravja ter soudele-
ženost v vlogah in odgovornostih v družbi). Poleg medicinskega zdravljenja reintegracija vključuje 
še zadovoljevanje širših posameznikovih socialnih potreb (npr. zaposlitev, reševanje stanovanjskega 
problema, aktivna udeleženost v družbenih dejavnostih).

Zato je potrebno zagotavljanje :

•  strategij in finančnih sredstev, ki bodo pomagale preseči socialno, zdravstveno ali ekonomsko 
neenakost, stigmo in diskriminacijo, kar posebej velja za posameznike znotraj ranljivih skupin 
(otroci, mladi, ženske); in

•  učinkovitih preventivnih programov na selektivni in indicirani ravni.

6.9.  Strategija na področju drog – integracija uravnoteženega pristopa, ki vključuje 
preventivo, zgodnjo intervencijo, zdravljenje, zmanjševanje škode, rehabilitacijo 
in socialno reintegracijo

Strategije, ki so se osredotočale predvsem na zmanjševanje dostopnosti drog, niso bile uspešne pri 
omejevanju globalnega trgovanja s prepovedanimi drogami. Uspešno zmanjševanje dostopnosti 
drog v določeni regiji je vodilo k povečanju proizvodnje in trgovine z drogo v neki drugi regiji 
(efekt »balona«).

Zato je potrebna predvsem uravnotežena delitev finančnih sredstev med strategijami, ki zmanjšuje-
jo dostopnost drog, in preventivnimi programi, programi zgodnje intervencije, programi zdravlje-
nja idr.

6.10. Kazenske določbe

Preusmeritev od kaznovanja k zagotavljanju informacij o pomoči, svetovanju in zdravljenju (če 
je potrebno) v primerih posedovanja manjše količine droge za lastno uporabo.
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Vpletenost v kazenske postopke ne pomeni finančne obremenitve le za posameznika, temveč tudi za 
širšo družbo, glede na to da je v proces vključena policija in zakonodajni organi. Za posameznika, 
ki se večkrat znajde v takšnih postopkih, se s tem poveča socialna izključenost, vključno z zmanj-
šanjem zaposlitvene možnosti.

Uporabnikom drog bi bilo potrebno:
•  ponuditi učinkovito pot do (o)zdravljenja vsakič, ko se znajdejo v postopku kaznovanja;
•  zagotoviti lahek dostop do programov zgodnje intervencije v primeru rizične uporabe drog, ka-

terih učinkovitost temelji na strokovnih dokazih in so lahko podlaga za uspešno (o)zdravljenje in 
prenehanje z uporabo drog.

Pristojna ministrstva bi morala spodbujati izvajanje dobrih praks v vladnem in nevladnem sektorju, 
ki bi pripomogle k spremembam sistema: od kaznovanja k pomoči na poti do (o)zdravljenja.
 

6.11. Otroci in mladostniki

Posebno pozornost velja nameniti oblikovanju, izvajanju in vrednotenju programov ter politik, ki 
vključujejo otroke in mladostnike.

Programi, ki so namenjeni otrokom in mladostnikom, bi morali poskrbeti za zaščito pravic otrok 
do polnega in skladnega razvoja in naslavljati vzroke za problematično uporabo drog, ki so pove-
zani z revščino in socialno izključenostjo. Službe, ki se ukvarjajo s tovrstno problematiko, vedno 
ne uspejo zadovoljiti specifičnih potreb otrok in mladostnikov ali pa imajo otroci in mladostniki 
otežen dostop do teh storitev.

Potrebno je:

•  upoštevanje Konvencije o otrokovih pravicah (33. člen) v strategijah na področju drog, vključno 
z vrednotenjem;

•  spodbujanje neposrednega sodelovanja otrok in mladostnikov pri oblikovanju politik na področju 
drog, preventivnih strategij in vrednotenja;

•  podpora izmenjavi dobrih praks in nadzoru kvalitete izvajanja programov;
•  zagotavljanje financiranja preventivnih programov na podlagi znanstvenih dokazov in ostalih 

strategij za otroke in mladostnike, še posebej tiste, ki se znajdejo v tveganih življenjskih situacijah.

6.12.  Ukrepi zagotavljanja (so)financiranja znanstveno utemeljenih, dokazano 
učinkovitih in ovrednotenih preventivnih programom

Kompleksnost problematike drog in povezanost s socialno problematiko utemeljuje nujnost upo-
števanja različnih aspektov pri izvedbi evalvacije (vrednotenja) preventivnih programov: človekove 
in otrokove pravice, etiko, zakonodajo, zdravje, socialno neenakost, ekonomijo, kulturni in socialni 
aspekt, izobraževanje, mednarodno sodelovanje itd. Vrednotenje prinaša korist na področju oce-
njevanja, spreminjanja in izboljševanja politik, prav tako pa samim programom koristi pri posta-
vitvi jasnih kriterijev glede rezultatov in spodbuja njihovo transparentnost. Programi, ki dosegajo 
merljive rezultate in so v skladu z nacionalno in evropsko strategijo na področju drog, bi morali biti 
v svojem delovanju vsestransko podprti. 

V ta namen bi ministrstva (pristojna za zdravje, izobraževanje, socialo in zakonodajo) morala:

•  za nacionalno strategijo na področju drog zagotoviti neodvisno, zunanje vrednotenje (vključno 
z vrednotenjem učinkov strategije) in imenovati svetovalce z različnih področij, ki bi oblikovali 
specifične korake k bolj učinkovitim in ovrednotenim politikam;

•  zagotoviti vire financiranja za vrednotenje programov in predvideti mehanizme za uporabo rezul-
tatov pri razvoju nadaljnjih strategij na področju problematike drog.

Poleg tega bi morale biti nevladne organizacije bolje zastopane pri pobudah glede vrednotenja ter 
razpravah o spremembah politik s področja drog.
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7. Predlogi zakonskih sprememb in dopolnitev
7.1.  Uveljavitev znanstveno utemeljenih, dokazano učinkovitih in ovrednotenih 

preventivnih programov

Za dolgotrajno učinkovitost preventivnega programa je pomembna njegova kvaliteta in hkrati nje-
gova ustreznost. Ko izbiramo primeren program, moramo biti pozorni na tri kategorije:

•  ustreznost (za ciljno skupino, izvajalsko organizacijo, lokalno skupnost);
•  kvaliteta (kvaliteta znanstvenih dokazov o učinkovitosti, program predstavljen v referenčnem re-

gistru dobrih praks);
•  organizacijski viri (usposabljanje in implementacija; program je časovno ustrezno naravnan za 

implementacijo, izvajalska organizacija ima zagotovljena finančna sredstva in dovolj ustreznega 
kadra za izvajanje).

Na področju šolskih preventivnih programov v zadnjih letih ni več dilem, kaj določa njihovo učin-
kovitost. Najsodobnejše raziskave kažejo na močan socialni vpliv glede uporabe tobaka, alkohola 
in drugih drog med mladostniki. Cilj učinkovitih pristopov je, da otroke in mladostnike opremijo z 
ustreznimi veščinami, ki jih potrebujejo, da se uprejo socialnim vplivom, in da razširijo svoje znanje 
o drogah in njihovih škodljivih (zlasti kratkoročnih) posledicah za zdravje in izgled. 

Predlog:

Predlog se nanaša na spremembe in dopolnitve Zakona o preprečevanju uporabe prepovedanih 
drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog (Uradni list RS, št. 98/1999, 2/2004), in sicer kon-
kretno na poglavje Preprečevanje uporabe prepovedanih drog in posledic uživanje, 6. člen:

6. člen
Doda se nov tretji odstavek:

Pristojna ministrstva v sklopu javnih razpisov financirajo zlasti tiste preventivne programe, ki so 
znanstveno utemeljeni, vključujejo dokazano učinkovite komponente in so ovrednoteni.

Pristojna ministrstva zagotavljajo finančna sredstva in izobraževanje predstavnikov nevladnih or-
ganizacij na temo vrednotenja preventivnih programov. 

7.2.  Sistemska ureditev koordinacije na področju preprečevanja zasvojenosti na 
lokalni ravni

V letu 2003 je bila s strani Urada Vlade RS za droge opravljena prva analiza stanja mreže lokalnih 
akcijskih skupin (LAS) za preprečevanje zasvojenosti v Sloveniji. Takrat je omenjeni urad (ki danes 
ne obstaja več) ugotovil, da je v Sloveniji 32 tovrstnih posvetovalnih teles občinskih oblasti. V letu 
2004 in 2005 je bila opravljena druga analiza stanja mreže LAS, ki je pokazala povečano število LAS, 
in sicer je takrat delovalo 50 takšnih teles. V letu 2004 je bil med prioritete takratnega novega nacio-
nalnega programa na področju drog uvrščen tudi nadaljnji razvoj mreže LAS. V letu 2006 je skupaj 
delovalo že 55 LAS. V letu 2010 je Inštitut za raziskave in razvoj 'Utrip' opravil novo analizo stanja, 
ki je pokazala občuten upad števila LAS v Sloveniji. Po podatkih iz omenjene analize trenutno v 
Sloveniji deluje 30 LAS, ostale, ki so v letu 2006 še delovale, pa so ali v mirovanju ali ne obstajajo več. 

Skoraj vse LAS se pretežno posvečajo preventivnemu delovanju, in sicer se večinoma usmerjajo v 
osnovnošolsko in srednješolsko oziroma študentsko populacijo (nekatere izvajajo programe tudi v 
vrtcih). V večini izvajajo predavanja in delavnice za starše ter izdajajo različne informativne brošure 
oziroma letake. Velika večina LAS ne vrednoti svojega dela, pa tudi sicer je vrednotenje dela ostalih 
LAS (takšnih je le 7) usmerjeno pretežno v interno procesno vrednotenje. Izvajalci vrednotenja so 
večinoma člani LAS, izvajalci aktivnosti in občine. Veliko večino (87,5 %) financirajo izključno ob-
čine, saj jih največ deluje v obliki posvetovalnih teles županov ali občinskih svetov. Med prednostmi 
takšnega delovanja navajajo zlasti podporo občine, vpliv na odločanje na občinski ravni in koordi-
nacijo, med slabostmi pa omejenost finančnih sredstev ter preveliko odvisnost od prostovoljnega 
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dela članov LAS. Če so se LAS v začetnem obdobju njihovega ustanavljanja in delovanja pretežno 
osredotočale na problematiko prepovedanih drog, pa se sedaj več ukvarjajo s tveganim in škodlji-
vim pitjem alkohola in vse bolj tudi z drugimi oblikami zasvojenosti (npr. nekemične zasvojenosti). 
Večina LAS meni, da mora Ministrstvo za zdravje poskrbeti za koordinacijo na nacionalni ravni in 
jim nuditi strokovno pomoč v obliki strateških usmeritev in soorganizacije vsakoletne nacionalne 
konference.

Številne LAS so v minulih nekaj letih usahnile oziroma prenehale z delovanjem. Z delom nadalju-
jejo skoraj izključno tiste, ki imajo administrativno in finančno podporo občin, ostale več ali manj 
‘životarijo’. Z analizo stanja se je pokazala velika potreba in podpora sodelovanju in povezovanju 
med LAS v ožjem in širšem prostoru, kar je spodbudno za nadaljnje razmišljanje in razpravo o pri-
hodnosti mreže LAS v Sloveniji.

Predlog:

Predlog se nanaša na spremembe in dopolnitve Zakona o preprečevanju uporabe prepovedanih 
drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog (Uradni list RS, št. 98/1999, 2/2004), in sicer kon-
kretno na poglavje Preprečevanje uporabe prepovedanih drog in posledic uživanje, 6. člen:

6. člen
Prejšnji tretji odstavek postane četrti, se dopolni in se po novem glasi:

Za spremljanje in koordinacijo preprečevanja zasvojenosti na lokalni ravni in za izvajanje preven-
tivnih ukrepov za preprečevanje zasvojenosti, občine ustanovijo lokalne akcijske skupine.

Doda se peti odstavek, ki se glasi:

Lokalne akcijske skupine se povezujejo v mrežo, finančna sredstva za delovanje mreže pa zagotavlja 
ministrstvo, pristojno za zdravje.

7.3.  Krepitev zdravja in zdravega življenjskega sloga znotraj programov zdravljenja 
in socialne obravnave

Tudi programi zdravljenja in socialne obravnave naj vključujejo ustrezne preventivne pristope 
(npr. krepitev zdravja in zdravega življenjskega sloga), ki jih je v veliki meri mogoče uspešno 
izvajati v zaključnem rehabilitacijskem oziroma reintegracijskem delu zdravljenja in socialne 
obravnave. 

Uporabniki programa reintegracije so lahko vsi, ki dosežejo (trajno) abstinenco, ne glede na način, 
kako so svojo zasvojenost (o)zdravili, in v kateri ustanovi, doma ali v tujini. Pomembno je, da se 
vključijo v program reintegracije, ki je najbližji njihovemu kraju bivanja.

Socialna reintegracija kot samostojni del procesa celostne obravnave mora v svoji strukturi upošte-
vati podporne sisteme, ki ga socialno okolje, v katero se (o)zdravljeni zasvojenec vrača, realno ima. 
Hkrati je nujno uporabnika informirati in animirati za vstop v lokalne reintegracijske programe. To 
bi morala biti pomembna naloga reintegracijskega dela zdravljenja v terapevtskih skupnostih, ko-
munah, drugih oblikah dosega trajne abstinence (znotraj nevladnega sektorja) in/ali drugih javnih 
služb socialnega varstva (centri za socialno delo). 

Celostni pristop k reintegraciji je mogoče izvajati uspešno, če se del zdravljenja in socialne obravna-
ve zasvojencev v terapevtskih skupnostih, komunah in drugih oblikah doseganja abstinence nada-
ljuje v reintegracijskem programu, ki je na voljo v lokalnem okolju, kjer bo (o)zdravljeni zasvojenec 
po prihodu z zdravljenja ali socialne obravnave bival. Rehabilitacija/reintegracija v zakonu ni ome-
njena kot pomemben del uspešnega zdravljenja in socialne obravnave. Ti programi so pomembni 
tudi z vidika krepitve zdravja in zdravega življenjskega sloga nekdanjih zasvojencev, saj lahko s tem 
bolj učinkovito vzdržujejo abstinenco in življenje brez drog.
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Predlog:

Predlog se nanaša na spremembe in dopolnitve Zakona o preprečevanju uporabe prepovedanih 
drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog (Uradni list RS, št. 98/1999, 2/2004), in sicer kon-
kretno na poglavje Preprečevanje uporabe prepovedanih drog in posledic uživanja, 8. člen:

8. člen
8. členu se doda četrti odstavek, ki se glasi:

Programi zdravljenja in socialne obravnave se dopolnijo z ustreznimi preventivnimi pristopi, ki 
omogočajo reintegracijo oziroma rehabilitacijo uporabnikov prepovedanih drog s ciljem krepitve 
njihovega zdravja in zdravega življenjskega sloga.

7.4. Sodelovanje vseh pristojnih ministrstev

Predlog:

Predlog se nanaša na spremembe in dopolnitve Zakona o preprečevanju uporabe prepovedanih 
drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog (Uradni list RS, št. 98/1999, 2/2004), in sicer 
konkretno na poglavje Socialno-varstvene storitve in programi reševanja socialne problematike, 
povezane z uporabo prepovedanih drog, 10. in 11. člen:

10. člen
10. člen se v drugem odstavku dopolni in se po novem glasi:

Storitve iz prejšnjega odstavka se izvajajo v skladu z zakonom, ki ureja socialno varstvo, ter po nor-
mativih in standardih, ki jih predpiše minister, pristojen za socialne zadeve. Medministrsko sodelo-
vanje za področje drog se jasno opredeli v Zakonu o socialnem varstvu.

11. člen

a) 11. členu se po prvem odstavku vrine odstavek, ki se glasi:

Koordinator v lokalni mreži pluralnih programov socialnega varstva pri centrih za socialno delo 
skrbi za storitev, ki nudi posredovanje informacij, usmerjanje uporabnikov v pluralne programe 
pomoči ter načrtovanje podpore in skrbi za posameznika s povezovanjem z nevladnim sektorjem.

b) Pri sedanjem drugem odstavku 11. člena imamo pripombo na imenovanje organa pristojnega 
za verificiranje programov, ki so sofinancirani iz javnih sredstev – Svet za droge. Po informacijah s 
strani nevladnih organizacij Svet za droge praktično ni deloval. Zakon, ki omogoča delovanje tako 
pomembnega organa za odločanje, mora biti napisan tako, da se delo Sveta za droge tudi preverja. 

c) Zadnja pripomba je vezana na izbiro strokovnjakov s področja obravnave uporabe prepovedanih 
drog. V zadnjem odstavku 11. člena, ki pušča premalo prostora za vpliv nevladnega sektorja na kon-
kretno izbiro, predlagamo, da pristojno ministrstvo uredi mehanizme za povečanje vpliva na izbiro.

7.5. Uveljavljanje multidisciplinarnega pristopa k obravnavi drog

Politike, ki se ukvarjajo s problematiko drog, bi morale upoštevati multidisciplinarno naravo pro-
blema drog. Sektorji, kot so pravosodje, sociala, zdravje, šolstvo, različne službe, ki so povezane z 
uporabo drog, univerza, lokalna skupnost, civilna družba, skupaj z uporabniki drog, bi morali so-
delovati pri oblikovanju in izvajanju strategij na področju drog.

Učinkoviti pristopi na področju drog so kombinacija življenjskih izkušenj in pristopov, ki teme-
ljijo na znanstvenih dokazih, skupaj z jasno definiranimi cilji in poudarkom na odgovornosti. 
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Multidisciplinarni pristopi tako pomagajo premostiti ovire, ki preprečujejo, da bi izvedba v praksi 
uspela v celoti, in so pogoj za prenos dobrih praks v politiko na področju drog. Smernice, ki so 
podane s strani sociale, zdravstva, šolstva, pravosodja in nevladnih organizacij, bi morale delovati 
skladno in odsevati princip partnerstva. Še več, različni pristopi, za katere je znanstveno dokazano, 
da so učinkoviti, bi morali biti združeni z mnenji posameznikov, družin in skupnosti, ki imajo iz-
kušnjo s problematiko drog. 

V ta namen je potrebna:
•  ustanovitev delovnega telesa za področje drog, ki ga sestavljajo predstavniki pristojnih ministrstev, 

strokovnih ustanov in nevladnih organizacij;
• v podporo delovnemu telesu bi morala pristojna ministrstva promovirati sodelovanje (npr. posre-
dovanje znanj, izmenjava strokovnih mnenj, izkušenj, potreb in izzivov) in na ta način zagotavljati 
praktično in trajnostno oblikovanje politike do drog.

Predlog:

Predlog se nanaša na spremembe in dopolnitve Zakona o preprečevanju uporabe prepovedanih 
drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog (Uradni list RS, št. 98/1999, 2/2004), in sicer 
konkretno na poglavje Socialno-varstvene storitve in programi reševanja socialne problematike, 
povezane z uporabo prepovedanih drog, 12. člen:

12. člen
Na koncu 12. člena se doda stavek:

Izvajajo ga lahko tudi strokovnjaki izven kataloga poklicev, ki sodijo na področje zdravstva, če so za 
to ustrezno usposobljeni.

 7.6. Enakovredna obravnava uporabnika v javni službi ali nevladnih organizacijah

Predlog:

Predlog se nanaša na spremembe in dopolnitve Zakona o preprečevanju uporabe prepovedanih 
drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog (Uradni list RS, št. 98/1999, 2/2004), in sicer kon-
kretno na poglavje Nevladne organizacije, 13. člen:

13. člen
Spremenjeno besedilo 13. člena se glasi:

Nevladne organizacije po tem zakonu izvajajo z nacionalnim programom usklajene dejavnosti v 
sodelovanju z javno službo na področju preprečevanja in obravnave zasvojenosti od prepovedanih 
drog.
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