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RAZLOGI ZA PROJEKT

• Regijske izkušnje

• Pivska okolja

• Dostopnost alkoholnih pijač

• Izobraževanje bodočih kadrov

• Študentsko delo



CILJI

• izboljšati sodelovanje med nacionalnimi in lokalnimi organi, ki lahko 
vplivajo na zniževanje dostopnosti alkoholnih pijač mladostnikom;

• osveščati dijake srednjih gostinskih in trgovskih šol, zakaj je pomembno, 
da spoštujejo zakonodajo na področju omejevanja prodaje alkoholnih pijač 
(vplivi na zdravje, spoštovanje zakonodaje, družbenih norm in vrednot,…) 
in identificirati prednosti, ki jih prinaša odgovorna prodaja alkohola;

• osveščati dijake srednjih gostinskih in trgovskih šol o načinih, kako 
preprečiti ali zmanjšati prodajo alkohola mladoletnim osebam ter o 
načinih asertivnega reševanja problemov, povezanih s prodajo alkoholnih 
pijač;

• narediti posnetek stanja med slovenskimi dijaki zadnjih letnikov srednjih 
gostinskih in trgovskih šol, s katerim bomo dobili vpogled v potrebe po 
usposabljanju bodočih trgovcev in gostincev na področju odgovorne 
prodaje alkoholnih pijač.



CILJNA SKUPINA

• dijaki zadnjih letnikov slovenskih srednjih 
gostinskih in trgovskih šol
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UTEMELJENOST

• ESPAD 2011 v Sloveniji: problem številka ena (še vedno) pitje 
alkohola. 

• Delež anketiranih, ki so do dne anketiranja popili kozarec alkoholne 
pijače enkrat ali bolj pogosto = 93% 

• Za naš projekt pomembno, da mladi, kljub prepovedi prodaje 
alkoholnih pijač mladoletnim (po Zakonu o omejevanju porabe 
alkohola), še vedno precej enostavno dostopajo do alkoholnih pijač.

• ESPAD 2011: Skoraj trije od štirih mladih (73%) izjavili, da bi lahko 
dokaj enostavno ali zelo enostavno prišli do piva, če bi to želeli; 
odstotek dostopnosti ostalih pijač je nižji- kot najtežje dostopno 
vrsto alkohola mladi ocenjujejo žgane pijače. 
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METODE IN PRISTOPI

• spletno anketiranje dijakov zadnjih letnikov 
srednjih gostinskih in trgovskih šolo odgovorni 
prodaji alkohola; 

• motiviranje ciljne populacije;

• oblikovanje ter širitev strokovnega gradiva;

• medsektorsko povezovanje;

• osveščanje ciljnih populacij ter širše javnosti. 
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PRIČAKOVANI REZULTATI

• sprememba stopnje znanja in odnosa

• odgovornejši odnos bodočih trgovcev in gostincev

• dolgoročno znižanje dostopnosti alkoholnih pijač 
mladoletnim osebam v gostinskih lokalih ter 
trgovinah;

• dolgoročno zmanjšanje števila incidentov

• spodbujanje »sprejemljivejših« načinov pitja v lokalih

• spodbuditi zanimanje in podporo širše družbe za 
krepitev odgovorne prodaje in strežbe alkoholnih 
pijač.



ANALIZA REZULTATOV

-Vključenih je bilo 20 slovenskih srednjih šol (dijaki, ravnatelji, svetovalni 

delavci), ki izvajajo programe gastronomija, gastronomija in turizem ter 

trgovec

-Na vprašalnik je odgovorilo 52 dijakov programa trgovec in 179 dijakov 

programa gastronomija/gastronomija in turizem

-Sodelovalo je 20 mentorjev



NAJPOGOSTEJŠE VSEBINE, KI SO JIH NA TEMO 

ALKOHOLA ŽE POSLUŠALI TEKOM SVOJEGA 

IZOBRAŽEVANJA

Program trgovec:

 škodljive posledice pitja 

alkohola (zasvojenost, 

alkoholizem, varna vožnja)

poznavanje zakonodaje v zvezi 

s prodajo alkoholnih pijač 

v manjši meri vsebine vezane 

na poznavanje procesov 

nastajanja alkohola in vrst 

alkoholnih pijač

Program gastronomija:

poznavanje vinorodnih okolišev, 

tehnike in pravila mešanja in 

točenja alkoholnih pijač v 

kombinaciji s hrano, 

v manjši meri vsebine vezane 

na škodljive posledice pitja 

alkohola (zasvojenost, alkohol in 

varna vožnja),

le dva dijaka sta navedla teme 

povezane z odgovorno strežbo 

alkoholnih pijač
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KAJ BI MORALI VEDETI O ALKOHOLU, PREDEN BI LAHKO 

ZAČELI S PRODAJO ALKOHOLNIH PIJAČ

Program trgovec:

 izpostavili znanje, vezano na 

odgovorno prodajo - zakonodajo 

v zvezi s prodajo alkohola

informacije o učinkih alkohola na 

telo ter posledicah škodljive rabe 

alkohola 

teme, povezane z ravnanjem v 

kočljivih situacijah

poznavanje količine alkohola v 

različnih alkoholnih pijačah

prepoznavanje znakov opitosti 

in vpliv alkohola na otroke in 

mladostnike

Program gastronomija:

•izpostavili znanje, vezano na izdelke na 

področju alkoholnih pijač (poznavanje porekla, 

kakovosti, vinorodnih področij, opisovanje 

slogov in zvrsti vin,

•poznavanje količine alkohola v različnih 

alkoholnih pijačah) 

•znanje povezano s strežbo alkoholnih pijač 

(kako, kdaj, kje, koliko, katero pijačo ob kateri 

jedi, mešanje pijač)  

•manj jih zanima zakonodaja v zvezi s strežbo 

alkohola, informacije o učinkih alkohola na telo 

ter posledice škodljive rabe alkohola, 

• zgolj nekaj dijakov omenilo prepoznavanje 

opitih gostov in ravnanje v takšnih primerih



POMEMBNOST VSEBIN

Program trgovec:

Najbolj pomembna vsebina se 

jim zdijo postopki prve pomoči 

84,7%

Sledi prepoznavanje/identifikacija 

mladoletnih strank 75%

Problematika vožnje pod vplivom 

alkohola 73,1%

odklonitev prodaje opitim 69,3%

učinki alkohola na telo, stopnje 

opitosti 67,3%

Program gastronomija:

•postopki prve pomoči 85,5%

•strategije za obvladovanje opitih gostov 84,9%

•ravnanje z opitimi in mladoletnimi gosti 80,9% 

•odklonitev strežbe alkoholnih pijač opitim 

gostom 79,3% 

•problematika vožnje pod vplivom alkohola 

78,8%

•prepoznavanje/identifikacija mladoletnih gostov 

78,2%

•vloga gostincev pri preprečevanju vožnje pod

vplivom alkohola 74,3%

•zakonodaja na področju alkohola 73,2%

•prepoznavanje znakov opitosti in učinki 

alkohola na telo 69,2%



STRINJANJE S TRDITVAMI 

Program trgovec:

•Več kot tri četrtine vprašanih 

(80,8%) se strinja s trditvijo, da 

bodo vedno zahtevali osebni 

dokument stranke, kadar ne bodo 

prepričani o njeni starosti

•Petina (21,2%) se strinja s 

trditvijo, da jih je strah prositi 

stranko, da jim pokaže osebni 

dokument

Program gastronomija:

•Več kot tri četrtine vprašanih (79,9%) se 

strinja s trditvijo, da bodo vedno zahtevali 

osebni dokument gosta, kadar ne bodo 

prepričani o njegovi starosti 

•skoraj četrtina se strinja s trditvijo, da jih je 

strah prositi gosta, da jim pokaže osebni 

dokument. 



PROGRAM GASTRONOMIJA
Trditve, povezane z alkoholom

• Ugotovili smo, da jim znanja na področju odgovorne 
prodaje alkohola primanjkuje. 

• Od petnajstih trditev je zgolj na tri trditve pravilno 
odgovorilo več kot 70% vprašanih. 

• Na štiri trditve je pravilno odgovorilo med 50% in 
70% vprašanih, na pet trditev je pravilno odgovorilo 
od 30% do 50% vprašanih, na tri trditve pa je pravilno 
odgovorilo zgolj manj kot 30% vprašanih. 



NAČRTI ZA PRIHODNOST

Temo projekta je kot rdečo nit za področje alkohola izbrala ožja delovna 

skupina pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Tako bo NIJZ v obdobju 

2014-2017 posebno pozornost namenil prav ponudnikom alkoholnih pijač in 

krepitvi njihovega odnosa do odgovorne(jše) prodaje alkohola

Priprava programa in modulov za izobraževanje učiteljev (programa trgovec 

in gastronomija)

Strokovno izobraževanje edukatorjev in članov delovne skupine alkohol

Pilotno testiranje modulov in evalvacija

Aktivnosti, povezane z zakonodajo 

izobraževanje managementa (lastnikov lokalov)

multisektorsko sodelovanje in vzpostavitev mreže 

odgovorno medijsko poročanje



…rad bi vam samo povedal da 

vse več gostincev daje tudi 

mladoletnik žgano zaradi 

zaslužka sam mladoletnim 

denar ne igra velike vloge ..... 

in rad bi vam povedal še to da 

bi v šoli morali imeti več 

izobraževanj saj se je opitost 

mladih v zadnjih letih povečala 

saj se 9 razred oš že opiva na 

žurkah z žganimi pijačami od 

40% alkohola…



Anketa se mi je zdela za dijake 

zelo koristna, saj je kasneje 

odprla še številne debate o 

alkoholu in zasvojenosti.
Snježana Ris Primec, prof.

Najlepša hvala za paket.  Dijaki 

so se zelo razveselili majic. Že 

ponosno hodijo po Novem mestu 

v njih.
Anita Beguš, šolska svetovalna delavka





Hvala za pozornost.


