
Alkohol in Slovenci
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*ena merica alkohola ali 10 g čistega alkohola je:

1 dcl vina 2,5 dcl piva 0,3 dcl žganja

114,6 l piva, 44,5 l vina, 2,2 l žganih pijač 
je popil odrasel Slovenec v letu 2015

242 mio € 
zdravstvenih stroškov je bilo leta 2011

90 mio € trošarin
se na leto vrne od prodaje alkohola v državno blagajno

6,5 % vseh ali 900 smrti 
na leto povzroči uživanje alkohola v Sloveniji

75 oseb 
na leto umre v prometnih nesrečah, ki jih povzročijo 
vinjeni

3328 hospitalizacij 
beležimo povprečno na leto, najpogosteje zaradi 
duševnih in vedenjskih motenj ter ciroze jeter

9 oseb 
se zaradi bolezni, ki jih pripisujemo uživanju alkohola, 
zdravi vsak dan v bolnišnici

160 mladostnikov 
so leta 2015 sprejeli v bolnišnico zaradi akutne 
zastrupitve z alkoholom

9,5–12,6 litra
znaša letna registrirana poraba alkohola na Slovenca v 
letih 2006−2015, kar nas uvršča na peto mesto v 
Evropi, za Čehi, Madžari, Estonci in Romuni

Slovenija povprečje, 2012–2014 povprečje, 2012–20158,74 % 8,67 %

Slovenija povprečje, 2011–2013 povprečje, 2011–20151,95 % 1,94 %

Vir: NIJZ

visoko tvegano opijanje
odstotek oseb, starih več kot 15 let, ki so v zadnjem letu vsaj enkrat 
hkrati popile več kot 6 meric alkohola*

prometne nesreče zaradi alkoholiziranih voznikov
po občinah, v odstotku vseh nesreč

bolezni, ki jih pripisujemo uživanju alkohola
po občinah, na 1000 prebivalcev


