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Razvrstitev alkohola s strani Mednarodna Agencija 

za proučevanje raka (IARC):

Alkohol spada v  1 skupino v kateri so snovi, ki so  

dokazano kancerogene za ljudi!



Stanje na področju rabe  alkohola v Sloveniji

 Slovenija se po porabi čistega alkohola  med 

državami članicami EU uvršča na  5.mesto

 Registrirana poraba čistega alkohola je bila v 

Sloveniji v letih 2000-2010 med 10,3 in 13,5 L na 

odraslega prebivalca



Stanje na področju rabe  alkohola v Sloveniji

 Tvegano pije 117 tisoč prebivalcev, starih 25–64 

let

 28% moških in 16% žensk v starosti od 25-34 let 

se opija najmanj 1 do 3 krat mesečno

 Takih, ki pijejo manj tvegano je 69%

 Delež abstinentov je v Sloveniji  18% (narašča), v 

EU pa že 24%



Stanje na področju rabe  alkohola v Sloveniji

 85 % 15 letnikov  je že pilo alkoholne pijače. Dva 

od petih sta bila že vsaj dvakrat opita

 Opažamo naraščanje deleža mladostnic in mladih 

žensk, ki tvegano pijejo

 Narašča tudi delež otrok, ki se z alkoholom 

srečajo  že pred 13 letom starosti



Vpliv uživanja  alkohola na zdravje  v Sloveniji

 Skoraj 5% vseh umrlih umre  zaradi alkohola

 Vsako leto imamo okrog 4000 sprejemov v 

bolnišnico zaradi  neustrezne rabe alkohola

 Najpogostejše posledice  uživanja alkohola za 

zdravje so alkoholna bolezen ter duševne in 

vedenjske motnje

 Razlike v pojavu posledic  uživanja alkohola med 

regijami so zelo velike



Umrljivost zaradi ciroze jeter, starostno standardizirana 

stopnja na 100.000 prebivalcev, 2012

Vir: NIJZ



Stroški zaradi uživanja alkohola v Sloveniji v 

letu 2011 – skupaj  241,7 milijona EUR
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Ekonomsko breme uživanja alkohola
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Posredni stroški zaradi uživanja alkohola v 

Sloveniji v letu 2011 – 122,6 milijona EUR
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Znesek temelji na oceni stroškov družbenih posledic zaradi alkohola kot 

so (Evropska metodologija):

 Prometne nesreče

 Vandalizem in druga kriminalna dejanja

 Nasilje v družini

 Brezposelnost

Družbeni stroški zaradi uživanja alkohola v 

Sloveniji v letu 2011 – 82,9 milijona EUR



1. Ekonomsko breme alkohola v Sloveniji:

 NEPOSREDNI ZDRAVSTVENI STROŠKI: 36,3 milijona EUR

 POSREDNI ZDRAVSTVENI STROŠKI : 122,6 milijona EUR

 STROŠKI DRUŽBENIH POSLEDIC: 82,9 milijona EUR

2. Ekonomsko breme  alkohola v Sloveniji NE VKLJUČUJE:

 Stroškov proizvodnje in nabave alkohola

 Stroškov zmanjšane produktivnosti, vključno  s stroški 

invalidnosti

 Stroškov, povezanih z duševnim trpljenjem bližnjih, predvsem 

otrok

ZAKLJUČEK


