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Ukrepi, povezani z javnimi 
zbiranji

Ritem mladosti 2011

Ritem vodke ali vina?

� Že ob prihodu na prizorišče sem bila začudena, koliko 
osnovnošolcev je pohajkovalo okrog Koloseja s 
steklenico vodke ali vina. Nikakor se mi ni zdelo, da je 
večina ljudi na Ritem mladosti prišla zaradi dobre 
glasbe, temveč zaradi tega, da se bi lahko napili. (ŽVPL)
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� Ritem mladosti 2012:

� V Pediatrični kliniki so v noči Ritma mladosti sprejeli 13 
mladoletnikov - do nezavesti opiti z alkoholom oz. so 
uporabili druge opojne substance.

In zraven sem se spraševal, kaj je 
treba mladini – definitivno še ne 
stari 16 let, da “mrtvo pijana” leži po 
tleh in objema flašo vina, ali pa 
žgane pijače. V bistvu je ta mladina 
ležala povsod, kamorkoli sem 
pogledal – po cesti, zelenicah, 
dobesedno na drevesu, krožišču.

Da o omaganih fantih in deklicah 
niti ne izgubljam besed, ko bi 
parkrat skoraj dobesedno komu 
stopil na obraz. 

� Kritike na račun organizatorja
� Forum

� vodja reševalne postaje UKC Ljubljana (poskrbljeno le za 
udeležence dogodka, ki se nahajajo znotraj 
prireditvenega prostora)
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� … in leto 2013:
� Organizator: »Glede na izkušnje preteklih let 

pričakujemo povečano potrebo po zdravstveni oskrbi.«

»Na prizorišču je dovolj redarjev in predstavnikov policije 
ter medicinsko osebje …

- Pogosto pojavljanje v medijih
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� Nudenje prve pomoči (pre)številnim mladim izven 
prireditvenega prostora (parkirišča, ceste, krožišča …)

� Povzročanje škode na okoliških trgovinah, parkiranih 
avtomobilih itd.

Ali želimo mladim vzeti 

„zabavo“?
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� Argumenti staršev:
»saj vsi to počnejo« ali »tveganje je del odraščanja
mladih«

VENDAR

Zabava in prosti čas mladih sta v preteklih letih
doživela pomembne spremembe. Masovna raba
alkohola med vikendi je nov fenomen z neznanimi 
vplivi.
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� Mnogi starši izražajo težave pri razumevanju sodobnih 
vplivov, pravil, simbolov in kulture, ki vplivajo na 
vsakdanje življenje njihovih otrok.

� raba interneta in sodobne informacijske tehnologije, 
nove oblike preživljanja prostega časa in zabave, nove 
potrošniške potrebe, nove učne zahteve, usmerjene v 
globalizacijo

Mnogim staršem primanjkuje 
veščin, hkrati pa jih nimajo 
možnosti razumeti in se ustrezno 
spopasti z njimi.
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Predlagani ukrepi (PP & Triangle)
� Ritem mladosti, Švic, Schengenfest, Rock Otočec in 

pred- in po-maturantske masovne zabave …

� Škodljivi vplivi alkohola na razvijajoče se mlado telo 
(razvoj možganov, zasvojenost, samomori, 
samopoškodovanje, tvegani spolni odnosi, nasilje  …)

� Dostopnost do alkohola !! In strpen odnos do alkohola

� Mladi so zelo strpni do 
pitja alkoholnih pijač. 
Premalo se zavedajo, da 
pitje alkoholnih pijač 
lahko ogroža 
posameznika, saj jih 
skoraj dve tretjini menita, 
da pitje pet ali več pijač 
vsak konec tedna ne 
škodi. (ESPAD)



12.12.2013

8

Namen predlaganih ukrepov
� Sprememba uveljavljene (tolerantne) družbene norme 

glede pitja alkohola … predvsem mladoletnih oseb

� »To se vidi tudi na televiziji, vsepovsod se  pije, vedno 
je nekje alkohol prisoten, potem  pa tak...mislijo, da to 
je tak...«

� … In res je, želim še povedati, da ne vem če je razlika v 
kulturi  pitja, če gre za neko tako prireditev, ki naj bi 
bila na nivoju ali za čisto klasično gostilniško  pitje. Ni 
razlike, ni je, na koncu so vsi pijani.«
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Zakon o javnih zbiranjih (ZJZ)
� Povsod, kjer točijo alkohol – označevanje polnoletnih 

oseb (zapestnice?)

� večja skrb za varnost (samo en vhod!! – po besedah 
organizatorja, prireditev vsako leto obišče 20.000-
30.000 ljudi) – predlagamo več vhodov z več redarji oz. 
varnostniki in ter bolj dosledno pregledovanje oseb na 
vhodih (prepoved vnosa alkoholnih pijač)

� Organizator dolžan poskrbeti za obiskovalce izven 
prireditvenega prostora (200-500 metrov)

Zakon o omejevanju porabe 

alkohola (ZOPA)
� Prepoved posedovanja in pitja alkohola pri 

mladoletnih osebah

� Prepoved pitja na javnih površinah

� Večje pristojnosti policije (VB)

� (NE ŽELIMO kriminalizirati mladih!) :
� Obveščanje staršev in v 

skrajnem primeru CSD-jev 
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Hvala za vašo pozornost!

sanela@institut-utrip.si


