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Projekt »Opolnomočenje NVO za kakovostno izvajanje preventivnih programov na področju preprečevanja

zasvojenosti« financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega

programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta: »Institucionalna in administrativna

usposobljenost«, prednostna usmeritev 5.3.: »Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga«.



Uvod

� Projekt AMPHORA (www.amphoraproject.net)

� Študija o pivskem vedenju mladih in pivskih okoljih 
(Liverpool, Palma, Utrecht in Ljubljana)

� Jeseni 2010: 

� presečno anketiranje skupaj s testiranjem 
alkoholiziranosti med mladimi pivci 

� kvantitativna opazovalna študija v nočnih lokalih

� Utrip (LJ): 221 presečnih anket s testiranjem 
alkoholiziranosti in opazovalna študija v 15 nočnih 
lokalih, v katere najpogosteje zahajajo mladi.



Predhodno popivanje

Vir: Hughes in sod., 2012

V Ljubljani se občutno manj mladih kot v drugih vključenih mestih 
poslužuje t.i. predhodnega pitja oziroma popivanja v obdobju pred 

vstopom v nočne lokale.



Vsebnost alkohola v krvi

Vir: Hughes in sod., 2012

Glede vsebnosti alkohola v času anketiranja je bila v Ljubljani v 
primerjavi z drugimi mesti ta najnižja v krvi pri ženskah, pri moških 

pa so nižjo vsebnost zaznali le v Palmi de Mallorci. 



Nekatere druge značilnosti

� Moški v Ljubljani so v največjem deležu pili 

žgane pijače, ženske pa vino, medtem ko so 

bili deleži v drugih vključenih mestih povsem 

drugačni.



Opazovanje nočnih lokalov

� Drugi del študije: 

� 238 ur opazovanj po nočnih lokalih

� Delovanje lokalov in njihove fizične ter 

socialne karakteristike, ki vplivajo ali ne na 

pitje alkoholnih pijač in druge oblike 

tveganega vedenja 



Opazovanje nočnih lokalov

Vir: Hughes in sod., 2012

Nočni lokali v Ljubljani imajo v najmanjšem deležu ob vhodu 
prisotne varnostnike, ki upravljajo z vstopanjem v lokal; nekoliko 
bolje ocenjeni glede vidnosti hišnega reda oz. pravil ob vhodu. 



Fizično okolje

Višje vrednosti = večji problem

Lokali v Ljubljani so se glede na različne ocenjene karakteristike 
izkazali za manj problematične kot lokali v drugih vključenih mestih. 



Druge značilnosti lokalov

� Lokali v Ljubljani so se glede na različne 

ocenjene karakteristike izkazali za manj 

problematične kot lokali v drugih vključenih 

mestih. 

� Hrana (večinoma prigrizki in hitra prehrana) je 

bila redko na voljo v izbranih mestih, 

najpogosteje ravno v nočnih lokalih v Ljubljani. 



Druge značilnosti lokalov

� Strežba alkohola pri mizah (in ne samo pri 

šanku) je bila najpogostejša v Ljubljani. 

� V slovenski prestolnici je bil največji tudi delež 

opazovanj, pri katerih so zabeležili uporabo 

plastičnih kozarcev ali plastenk. 



Druge značilnosti lokalov

� V Ljubljani so zabeležili najmanj t. i. 

»pobiralcev steklenic in kozarcev« v lokalu.

� V Ljubljani so zabeležili najvišji odstotek 

obiskovalcev moškega spola, obiskovalcev v 

skupinah istega spola pa je bilo v slovenski 

prestolnici približno tretjina. 



Druge značilnosti lokalov

� Med mesti ni bilo značilnih razlik glede 

opažene opitosti obiskovalcev ali incidentov 

zaradi pitja alkohola (npr. izrazita opitost, nesreče, 

bruhanje in agresivnost); kljub temu Ljubljana z 

najnižjo povprečno oceno opitosti. 

� Obstajajo pomembne razlike med vključenimi 

mesti v deležih obiskov, pri katerih je bila 

zaznana škoda zaradi pitja alkohola. Glede 

tega delež v Ljubljani relativno visok.



Priporočila

Na podlagi rezultatov študije AMPHORA smo pripravili nekaj splošnih priporočil:

�Izboljšati moramo razumevanje in poznavanje nočnega 

pivskega obnašanja

�Zmanjšati je treba razlike v cenah alkohola v nočnih 

lokalih in trgovinah oz. bencinskih črpalkah

�Izboljšati je treba ozaveščenost glede pomembne 

povezanosti med upravljanjem nočnega lokala ter 

tveganim in škodljivim pitjem alkohola



Priporočila

Na podlagi rezultatov študije AMPHORA smo pripravili nekaj splošnih priporočil:

�Osredotočiti se moramo za izboljšanje upravljanja s 

pivskimi okolji (npr. bari, pubi, nočnimi lokali)

�Izogibati se moramo primarnemu osredotočanju v 

intervencije „zmanjševanja škode“ (več pozornosti 

javnozdravstvenim ukrepom, preprečevanju opitosti in širšim 
problemom zaradi pitja alkohola)

�Razmislek o tem, kako izboljšati izvajanje zdravstvenih 

in varnostnih standardov ter priporočil za pivska okolja



Hvala za pozornost!

Matej Košir 
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