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So živila z alkoholom, prelahko dostopne mladini
in otrokom?
TELEVIZIJA SLOVENIJA 1, 16.03.2021, KODA, 17.55
INES KOČAR (voditeljica)
So živila, ki vsebujejo alkohol, prelahko dostopna mladini in otrokom? To sta z raziskavo
ugotavljala Zveza potrošnikov Slovenije in Mladinska organizacija Brez izgovora ter zaznala več
pomanjkljivosti.
DEJAN ŽUPIĆ (novinar)
Pri Zvezi potrošnikov Slovenije in Mladinski organizaciji Brez izgovora Slovenija so pod
drobnogled vzeli 28 živil z alkoholom. Analiza v akreditiranem laboratoriju je pokazala, da je
imela večina živil manjšo vsebnost alkohola od navedene na embalaži. Kljub temu pa vsebujejo
alkohol, ki je za otroke škodljiv.
MELITA KOGOVŠEK (Zveza potrošnikov Slovenije)
Na prvi strani bi moralo biti označeno, da in vsebujejo alkohol in koliko ga in le pri enem izdelku
smo ugotovili, da ima vse to, ostalih 27 nimajo na prvi strani označeno.
NINA ROGELJ PELOZA (Brez izgovora Slovenija)
Jaz mislim, da večina kupcev ne opazi teh oznak, ker so oznake napisane na zadnjih straneh
oziroma z zelo majhnim tiskom.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

DEJAN ŽUPIĆ (novinar)
Zakonodaja s tem sicer ni kršena, zakon namreč zgolj predpisuje, da mora biti vsebnost alkohola
označena nekje na embalaži. Prav tako tudi, da živilo ni primerno za otroke. Tega ni imelo le eno
izmed navedenih živil. Še tri testirana živila pa niso imela navedene vrednosti alkohola. Bolj kot
označevanje, pa sogovornike skrbi dostopnost teh živil otrokom.
NINA ROGELJ PELOZA (Brez izgovora Slovenija)
Mi bi si želeli, da bi v bistvu ta živila z alkoholom obravnavali enako kot sam alkohol, torej da bi
obstajala prepoved prodaje mladoletnim osebam, da bi ob enem poskrbeli, da se nahajajo na
najnižjih policah in na policah med drugimi sladicami in slaščicami.
DEJAN ŽUPIĆ (novinar)
Predloge za uvedbo jasnejših označb o vsebnosti alkohola in opozoril na živilih, ki ga vsebujejo,
podpirajo tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, kjer poudarjajo, da je za otroke alkohol
še škodljivejši kot za odrasle, tudi če je zaužit s slaščicami.
DR. MAJA ROŠKAR (Nacionalni inštitut za javno zdravje)
To pa preprosto iz tega razloga, ker je pri njih razvoj, predvsem možganov, tam kjer so tudi
predeli, ki so zadolženi za razvoj odvisnosti, te predeli se še razvijajo in s tega biološkega vidika
so mladostniki bolj ranljivi, bolj ranljivi so pa tudi iz nekih psiholoških vidikov, torej bolj so
nagnjeni k tveganju, manj predvidevajo neke posledice dejanj.
DEJAN ŽUPIĆ (novinar)
Na NIJZ-ju pa so še spomnili, da je Slovenija po količini zaužitega alkohola, še vedno nad
evropskim povprečjem. Prav tako se pri nas mladi že zelo zgodaj srečajo z njim. Spodbuden pa
je podatek, da se v zadnjih letih pitje alkohola med mladimi vseeno zmanjšuje.
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Varnega pitja alkohola ni, še poudarjajo na NIJZ-ju in dodajajo, da v Sloveniji izključno zaradi
razlogov povezanih s pitjem alkohola, vsak dan umreta vsaj dva človeka. Toliko za danes, z
vami bomo spet prihodnji torek. Na svidenje.

