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Datum: 30.09.2021  

Prva objava:  

REGISTRIRANA PORABA ALKOHOLA 2020 

Kratek povzetek 

Registrirana poraba alkohola je izračun porabe čistega alkohola (v litrih), na prebivalca starega 15 let in več. Pri 

izračunu se upoštevajo podatki o industrijski proizvodnji alkoholnih pijač (vino, pivo in žgane pijače), podatki  o 

proizvodnji s kmetij, podatki o uvozu in izvozu ter podatki o zalogah alkoholnih pijač. 

V letu 2020 je registrirana poraba alkohola znašala 9,82 litrov čistega alkohola na prebivalca, starega 15 let in 

več, kar pomeni, da se je v primerjavi z letom 2019, ko je znašala 11,05 litrov čistega alkohola na prebivalca 

starega 15 let in več, znižala za več kot 1 liter (1,23 l).  

 

Največ alkohola se je v letu 2020 popilo z vinom, in sicer 4,60 litrov čistega alkohola, sledilo je pivo (4,01 litra), 

najmanj alkohola pa se je popilo z žganimi pijačami (1,20 litra). 

 
Slika 1: Registrirana poraba alkohola, v litrih čistega alkohola glede, na vrsto alkoholne pijače, Slovenija, 2006 - 
2020  
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V primerjavi z letom 2019 se je v letu 2020 z vinom popilo 0,65 litra čistega alkohola manj, s pivom 0,52 litra, z 

žganimi pijačami pa 0,06 litra čistega alkohola manj.  
 
Slika 2: Registrirana porabe alkohola, v litrih čistega alkohola, glede na vrsto alkoholne pijače, Slovenija, 2019 in 
2020 

 
 

Opis zbirke podatkov ali raziskave 

Podatke o registrirani porabi alkohola na prebivalca v Sloveniji izračunavamo iz podatkov o proizvodnji 

(industrijski in kmetijski), uvozu, izvozu in zalogah alkoholnih pijač, ki jih pridobimo na Statističnem uradu 

Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS).  

Porabo alkohola izražamo v litrih čistega alkohola na prebivalca, zato je potrebno litre posamezne pijače 

pretvoriti v litre čistega alkohola. To naredimo tako, da pomnožimo litre pijače s faktorjem konverzije, ki odraža 

povprečno vsebnost čistega alkohola v specifični pijači (pivu, vinu oziroma žgani pijači). Faktor konverzije za 

pivo je 5 %, za vino 11 %, za žgane pijače pa je običajno 40 %.  

 

Formula za izračun Porabe alkohola na prebivalca starega 15 let in več:  

= (proizvodnja alkohola + uvoz alkohola – izvoz alkohola - (zaloge na koncu opazovanega leta – zaloge na 

začetku opazovanega leta)) / število prebivalcev starih 15 let in več.  

Pravna podlaga za zbiranje podatkov:  

Zakon o državni statistiki ZDSta (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/2001), Letni program statističnih raziskovanj, za 

posamezna koledarska leta. 

Uporabne povezave: 
 Podrobnejša metodološka pojasnila 

 NIJZ Podatkovni portal 

 Zdravje v občini 

 Letopis 
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Leto 2020 Odmik od leta 2019

https://podatki.nijz.si/docs/4b_Alkohol_Metodolo%C5%A1ka_pojasnila_NIJZ.pdf
https://podatki.nijz.si/pxweb/sl/NIJZ%20podatkovni%20portal/
http://obcine.nijz.si/
https://www.nijz.si/sl/nijz/revije/zdravstveni-statisticni-letopis-slovenije

