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k 2. tč., 30. seje ms mol

Zadeva: Vprašanja in pobude
V skladu s 97. členom Poslovnika MS MOL postavljamo županu in pristojnim službam MOL
svetniško pobudo in vprašanje v zvezi z pilotnim projektom Mladi v Evropi po modelu Islandije:
Mestna občina Ljubljana ozavešča problem alkohola pri mladih in prebivalstva v Sloveniji.
Po podatkih spletne strani so ob koncu novembra, meseca preprečevanja odvisnosti na Nacionalnem
inštitutu za javno zdravje (NIJZ) ugotavljali, da se od vseh psihoaktivnih snovi najpogosteje posega
po alkoholu.
Ta je po škodi, ki jo povzroča posamezniku in drugim, na prvem mestu med najbolj škodljivimi
drogami.Velik problem predstavlja tudi v Sloveniji.
Slovenija je po porabi alkohola in zdravstvenih posledicah zaradi škodljive rabe alkohola nad
povprečjem EU in Evropske regije SZO. V Sloveniji je registrirana poraba alkohola v letu 2016
znašala 10,5 l litra čistega alkohola na vsakega prebivalca Slovenije, starejšega od 15 let, kar je manj
kot zadnji dve leti. Kljub temu pa Slovenija še vedno presega mejo 5 litrov čistega alkohola na
prebivalca, kar za državo pomeni, da finančna škoda zaradi posledic presega koristi od prodaje
alkohola.
V Sloveniji je v letu 2016 zaradi bolezni in stanj, ki so stoodstotno pripisljive alkoholu, v povprečju
vsakih 10 ur umrla vsaj ena oseba ali skupno 826 oseb, 686 moških in 140 žensk. Več kot polovica
med njimi jih je umrlo pred svojim dopolnjenim 65. letom starosti, kar predstavlja prezgodnjo
umrljivost. Te smrti predstavljajo le del bremena umrljivosti, saj je veliko večje kot ga lahko rutinsko
spremljamo. Pivske navade prebivalcev Slovenije ostajajo problematične, te pa sčasoma vodijo v
razvoj sindroma odvisnosti od alkohola. Poleg tega škodljiva raba alkohola predstavlja dejavnik
tveganja za poškodbe, prometne nezgode, bolezni, nasilje, umore in samomore ter se v svetu vse bolj
uvršča med najpomembnejše dejavnike tveganja za manjzmožnost, obolevnost, invalidnost in
umrljivost, vse te posledice pa so preprečljive.
S čezmernim pitjem alkohola je povezanih več kot 200 bolezenskih stanj in poškodb. Mednarodna
agencija za raziskovanje raka je uvrstila alkohol (acetaldehid, etanol in alkoholne pijače) v prvo
skupino snovi, ki so rakotvorne za človeka.
http://www.nijz.si/sl/ob-koncu-meseca-preprecevanja-odvisnosti-in-tednu-osvescanja-glede-skodeki-jo-povzroca-alkohol
Podajam svetniško pobudo glavnemu mestu Slovenije Mestni občini Ljubljana, da razmislimo o
priključitvi k islandskemu modelu Youth Europe (link spodaj).
V pilotnem projektu Youth Europe bi se povezali na lokalnem nivoju vse slovenske občine v
sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport

in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje ter se priključili, kot 36 država modelu Youth Europe ali
z inovatimnim pristopom izdelamo svoj model, kako bi pristopili k reševanju problematike alkohola
pri mladih in prebivalstva v Sloveniji.
Slovenija je na eni strani država nad povprečjem EU po posledicah škodljive rabe alkohola, po drugi
strani pa se glede obsega uvedbe učinkovitih ukrepov za zmanjševanje posledic škodljive rabe
alkohola uvršča šele na 16. mesto med 29 evropskimi državami.
Mladina v Evropi - Islandija svoj model zdaj ‘izvaža’ v 35 držav pod imenom ‘Youth in Europe’, v
sodelujočih mestih so se že pokazali prvi učinki.
Vir:
http://www.ekodezela.si/aktualno/kako-je-islandija-resila-problem-alkohola-pri-mladih/
fastcompany.com, Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).
Za odgovor se prijazno zahvaljujem.
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