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Pitje alkohola na prireditvi za 
mlade “Ritem mladosti”

Daša Kokole

dasa.kokole@noexcuse.si

No Excuse Slovenia

Ozadje

- Ritem mladosti kot uvod v novo šolsko leto

- Neformalne informacije o velikem številu 
mladih, ki obiskujejo prireditev in velikem 
številu mladoletnih, ki pijejo alkohol

- Zanimalo nas je:
- Kakšna je starostna sestava udeležencev?

- Koliko pijejo udeleženci?
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Metoda

1) Sistematično ustavljanje ljudi na različnih 
lokacijah (parkirišču, pred vhodom) ob 
različnih urah in spraševanje po starosti in 
količini popitega alkohola (v enotah) 
– 18.00 – 19.00 (N=143)

– 20.00 – 21.00 (N=137)

– 22.00 – 23.00 (N=99)

2) Pogovor z mladimi, ki pijejo – zakaj, kakšne 
posledice pričakujejo (N=47)

18.00 – 19.00

Starost (v letih)

% mladoletnih: 72,0%

Pijače (v enotah)

Skupno Dekleta Fantje

N 143 80 63

M 17,79 17,03 18,76

Min 12,00 12,00 12,00

Max 40,00 38,00 40,00

Skupno Dekleta Fantje

N
143 80 63

M 
0,73 0,21 1,38

Min 
0,00 0,00 0,00

Max
21,00 5,00 21,00
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20.00 – 21.00

Starost (v letih)

% mladoletnih63,5%

Pijača (v enotah)

Skupno Dekleta Fantje

N 137 72 65

M 17,12 16,51 17,80

Min 12,00 12,00 13,00

Max 38,00 23,00 38,00

Skupno Dekleta Fantje

N
137 72 65

M 
4,06 2,00 6,34

Min 
0,00 0,00 0,00

Max
60,00 16,00 60,00

22.00 – 23.00

Starost (v letih)

% mladoletnih: 55,6%

Pijača (v enotah)

Skupno Dekleta Fantje

N 99 48 51

M 17,68 17,46 17,88

Min 13,00 13,00 14,00

Max 29,00 24,00 29,00

Skupno Dekleta Fantje

N
99 48 51

M 
5,55 3,67 7,31

Min 
0,00 0,00 0,00

Max
35,00 20,00 35,00
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Pitje mladoletnih
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% mladoletnih udeležencev, ki pijejo določeno količino alkohola med 22.00  - 23.00

70,9% teh mladih, ki so bili prisotni v okolici prizorišča, 
je v tistem večeru spilo vsaj nekaj alkohola

30,9% mladih je spilo 5 ali več meric alkohola

2.del

• Kratki intervjuji z naključnimi mladimi

• Anketiranih 47 obiskovalcev prireditve; 24 
fantov in 23 deklet

• Povprečna starost 17,08 let, 70% anketiranih 
je bilo mladoletnih
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Podatki o pitju (v %)
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Vsi

Mladoletni

Zakaj piješ/ne piješ?

• Za zabavo, sprostitev
• Za boljšo voljo
• Ker mi je kul, paše, ker je fajn
• Ker že dolgo nisem
• Prebolevanje punce/fanta
• Da se vključiš v družbo
• Zaradi punc
• Ker je petek
• Ker vsi ostali pijejo, zaradi družbe
• Ker je fajn okus – čez nekaj časa; okus in učinek sta dobra
• Ker sem žejen
• Za pogum
• Drugače bi bil dolgčas

• Športnik

• Moram zgodaj vstati

• Neodločenost

• Ne maram alkohola

“da se maš fajn in da lahko brez kondoma seksaš -
punce te pustijo biti brez”

“se lahko tepem”
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• 46 jih je odgovorilo na vprašanje, ali večina 
njihovih prijateljev pije:  91% jih je pritrdilo

• 42 jih je odgovorilo na vprašanje, ali njihovi 
starši vedo, da so danes tukaj; vsi razen enega 
pritrdili

• 37 jih je odgovorilo na vprašanje, ali starši 
vejo, da so tu in pijejo (70% pritrdilo): 
– 62% mladoletnih in  90% polnoletnih pravi, da 

starši vedo za njihovo pitje

Odnos staršev do alkohola

• Niso proti, podpirajo
• Dokler je v mejah, po pameti
• Majhne količine so ok
• Zmerno pitje
• Pijejo doma, pijejo zraven kosila, eno pivo zvečer
• Piejo redno ali občasno
• So proti pitju (manj odgovorov)
• Vseeno jim je
• Vejo, da pijem, ampak ne vejo koliko
• Pijemo skupaj
• Alkohol je dostopen doma
• Pred starši skrivam pijanost, ne upam si priti pijan domov
• Ko sem bil mlajši, ni bilo kul, sedaj vedno bolj (pri polnoletnosti nehat 

skrivat)

“glede alkohola mama teži, fotru 
je kul, ne upam si prit pijan domov, 
raje pridem zadet kot pijan 
domov”
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Pričakovane posledice

• Predvsem pozitivne – dobra volja, zabava, 
odmisliti težave, pogum, sproščenost, veselje, 
novi prijatelji, pozaba na fanta, uživanje, 
samozavest

• Negativne: maček, bruhanje, da ne veš zase, 
preveč samozavesti, ambulanca, konflikti, 
Debilno izpadeš, se ne spomniš

• Nekateri negativnih ali kakršniholi posledic sploh 
ne pričakujejo  - 60% vprašanih negativnih 
posledic sploh ni omenjalo

Pomanjkljivosti raziskave:

• Samoporočanje o pitju

• Anketiranje pred samim prizoriščem

Nadgradnja:

• Primerjava pitja na prizorišču v 
primerjavi s pitjem pred prizoriščem

• Vprašanja o tem, kje dobijo alkohol
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VPRAŠANJA, KOMENTARJI?


