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Uvod

Ta priročnik je plod evalvacije niza standardov, ki so bili pripravljeni v sklopu projekta Club Health (sofinanciranega s strani Evropske komisije v sklopu Programa za zdravje 2008-2013), da bi zagotovili ustrezno
zdravje in varnost na prizoriščih nočnega življenja. Vedno več dokazov razkriva, da so določene značilnosti
(npr. poceni pijača in promocije, prenatrpanost, pregretje in visoka stopnja popustljivosti) glavni dejavniki,
ki prispevajo k težavam, povezanim z alkoholom, v lokalih, ki imajo dovoljenje za točenje alkohola, in njihovi
okolici. Pomemben dejavnik, ki je bil zabeležen, je tudi stopnja opitosti stalnih strank. Rezultat teh ukrepov
je, da lahko vodstvo in osebje prizorišča k spremembam v vedenju prispeva z izvajanjem proaktivnih praks.
Proaktivne prakse lahko zajemajo programe, kot so: i) zagotavljanje fizičnih in družbenih pogojev lokala,
ii) zagotavljanje, da osebje pozna in izvaja odgovorno strežbo pijač, iii) preprečevanje trženjskih strategij,
ki spodbujajo prekomerno popivanje; in iv) razvijanje partnerskih strategij za zmanjšanje incidentov, povezanih z alkoholom z, na primer, vzpostavitvijo dobre komunikacije in sodelovanja med policijo, lokalnimi
oblastmi, agencijo za javni prevoz, zdravstveno službo in skupnostjo.
Delo, ki je predstavljeno tukaj, je namenjeno kot priročnik za lokale, ki imajo dovoljenje za točenje alkohola,
upravitelje in promotorje. Za nočno industrijo so prednostne naloge naslednje: prepoved prodaje alkohola
mladoletnim osebam, prenehanje izvajanja neodgovornih trženjskih in prodajnih promocij, zagotavljanje
varnosti strank in osebja ter – preko izboljšanja javne varnosti – zmanjšanje nevšečnosti, povzročenih skupnostim. Ta priročnik je namenjen tudi kot referenca za institucije, ki so odgovorne za izdajanje dovoljenj za
prodajo alkohola ter izvrševanje policijskega nadzora. Na žalost ni celovitega pristopa, ki bi jamčil, da ne
bi prišlo do nobenih zdravstvenih in varnostnih incidentov v lokalih z nočnim življenjem in njihovi okolici,
vendar pa obstaja več ukrepov, ki jih lahko izvedemo, da bi zmanjšali verjetnost nastanka incidentov.

Utemeljitev
Raziskave o dejavnikih tveganja in postopkih za zagotovitev zdravja in varnosti na prizoriščih nočnega
življenja so bile v glavnem izvedene v Avstraliji, Kanadi, ZDA in Združenem kraljestvu. Namen naše raziskave je bil raziskati, ali imajo sestavine, ki so v znanstveni literaturi prepoznane kot ključne prvine, svoje
prevodne ustreznice na evropski ravni. Del naše metodologije je bil zbrati znanstvene empirične dokaze in
jih predstaviti predstavnikom industrije nočnega življenja, da bi ugotovili mnenja in mišljenja izvajalcev. Za
primerjavo smo zbrali tudi mnenja drugih ključnih deležnikov, ki delajo na tem področju. Raziskava je bila
posebej zasnovana tako, da poišče morebitne kulturne občutljivosti.
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Da bi zagotovili zdravje in varnost na lokacijah nočnega življenja, je potrebno posredovati v procesih, ki
vplivajo na nastanek nevarnosti. Zato je nujno, da poznamo in učinkovito ocenimo dejavnike in mehanizme,
ki te procese lahko poslabšajo ali zmanjšajo. Učinkoviti ukrepi lahko precej zmanjšajo nevarnosti za zdravje
in varnost na lokacijah nočnega življenja in zabave ter uspešno spodbujajo dobro počutje stalnih strank.
Vendar pa zagotavljanje vključenosti zadostnih zdravstvenih in varnostnih meril v kontekstih nočnega
življenja zahteva uskladitev mnogih akterjev in potreb. Zato je zelo potrebno izboljšano usklajevanje med
institucijami na evropski, državni in lokalni ravni ter med javnim in zasebnim sektorjem.
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Udeleženci
V tej raziskavi je sodelovalo prek 75 anketirancev iz več kot 14 različnih evropskih držav (iz več majhnih,
srednje velikih in velikih mest z živahnim nočnim življenjem). Okoli 80% anketirancev je bilo predstavnikov
industrije nočnega življenja (večina teh je bila upraviteljev ali lastnikov klubov, vendar so bili v raziskavo prav
tako vključeni predstavniki krovnih organizacij in promotorji dogodkov), preostalih 20 % pa so bili strokovni
delavci, ki delajo neposredno na tem področju (npr. predstavniki javnega zdravstvenega varstva, oblikovalci
politik in predstavniki policije).

Orodje za vrednotenje
Opravljena je bila obširna raziskava1 literature, katere namen je bil ugotoviti strategije, ki lahko zagotovijo
primerno zdravje in varnost na lokacijah nočnega življenja, in najboljše (ali zelo obetavne) prakse. S pomočjo
teh informacij smo pripravili sklop standardov, ki smo ga uredili v tri glavne kategorije, od katerih ima vsaka
več podskupin (to bo omogočilo lažje vrednotenje in spremljanje izbranih ključnih komponent):
1.

Pogoji prizorišč

1.1. Dostop in varnostne politike za dovolitev vstopa
1.2. Znotraj prizorišča: fizična okolja
1.3. Znotraj prizorišča: družbena okolja
1.4. Evakuacijska politika
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2.
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Vpletenost osebja in vodstva

2.1. Vodstveni pristopi
2.2. Osebje v strežbi
2.3. Varnostniki na vratih in varnostniki, ki ne strežejo pijač
2.4. Osebje, ki skrbi za zabavo: didžeji in animatorji
3.

Promocije alkohola in pravna ureditev prodaje

3.1. Oblikovanje cen in dostopnost
3.2. Posebne promocije

V prvem stolpcu ocenjevalnega orodja so udeleženci morali: 1) povedati, ali komponenta deluje na operativni
ravni (tj. ali se izvaja v njihovih prostorih ne glede na to, ali je obvezna ali ne), 2) povedati, ali to ureja zakon;
in če ga 3) ali se izvršuje in kdo ga izvršuje.
V naslednjih stolpcih so morali vprašani oceniti: i) enostavnost izvedbe, ii) strošek izvedbe in ohranjanja,
iii) učinkovitost, iv) sprejemljivost (tj. ali upošteva lokalne kulturne norme) in nazadnje; v) pomembnost kot
ključni element celovite strategije (s pomočjo lestvice od 1=najbolj pomembno do 5=najmanj pomembno).

1

Calafat, A., Juan, M., Duch, M.A. (2009) Preventive interventions in nightlife: a review. Adicciones, 21 (4), 387-414 and Hughes K, Quigg Z, Eckley L,

Bellis M, Jones L, Calafat A, Kosir M, van Hasselt N. (2010) Environmental factors in drinking venues and alcohol-related harm: the evidence base for
European intervention. Addiction, 106, Supplement 1:37-46.

Ocenjevanje

Raznolikost pravnih ureditev in število ter razpon vpletenih institucij in/ali organov oblasti se močno razlikuje
po celi Evropi (včasih tudi znotraj različnih mest/regij iste države), enako pa velja tudi za zahteve za izdajo
dovoljenj. Zaradi tega je zakonodajne in izvršilne ukrepe težko primerjati. Nekaj težav pri analizi in izpolnjevanju vprašalnikov pri anketirancih sta povzročili tudi seznanjenost anketirancev s predmetom in izrazi, ki
se uporabljajo v vprašalniku, ter razumevanje določil, ki jih vsak posamezen izraz vsebuje. V nekaterih primerih smo te težave premostili šele po razgovorih in sicer s pomočjo kvalitativnih poročil, ki so jih pripravili
lokalni raziskovalci.

Razvrstitev komponent
Da bi olajšali razumevanje in prikazali pomembnost različnih komponent, smo izdelali naslednjo razvrstitev:
Dokazi iz literature so označeni z lestvico: z lestvico od *** do * (tri zvezdice pomenijo dosledno, ena zvezdica pa slabo) oz. z ‘?‘, če je protislovno → neobstoječe. Praksa iz izkušenj predstavnikov industrije nočnega
življenja pa je predstavljena z lestvico od 1 (najbolj pomembno) do 5 (najmanj pomembno).
Ključne komponente

Priporočene komponente

Pod posebnimi okoliščinami

Te komponente nakazujejo dokazi (znanstvena literatura) in
praksa (izkušnje predstavnikov
industrije nočnega življenja),
potrjujejo pa jih tudi mnenja drugih ključnih deležnikov, katerih
nasvet smo poiskali. V priročniku
so označene z oranžno.

Te prvine niso imele zadostnih dokazov, ki bi jih podprli, vendar pa
jih je potrdila praksa. V priročniku
so označene z zeleno.

Te komponente niso nakazali niti
dokazi niti praksa (oz. so imele
nasprotujoče ugotovitve) in se ne
nanašajo nujno na vsa prizorišča,
vendar jih je v določenih
okoliščinah potrebno upoštevati.
V priročniku so označene z belo.

Pomembno je poudariti, da so glede na rezultate raziskave predstavniki industrije nočnega življenja v celoti
seznanjeni s tistimi komponentami, ki jih literatura prepoznava kot ključne, in očitno ustrezno izpolnjujejo
zahteve in postopke. Ena od hipotez raziskave je bila, da se bodo pojavile razlike v sprejemljivosti zaradi kulturnih občutljivosti različnih držav. Vendar pa v ključnih prvinah niso bile zaznane nobene večje razlike.

PRIROČNIK: Standardi za izboljšanje zdravja in varnosti na prizoriščih nočnega življenja

Pripravljen je bil protokol, tako da so vsi raziskovalci potencialnim anketirancem lahko predstavili projekt in
z njim povezana orodja ter tako omogočili pridobivanje standardiziranih podatkov. Podana so bila navodila
o tem, kako stopiti v stik s predstavnik krovnih organizacij in lastniki ter upravitelji priljubljenih prizorišč
prevladujočega trenda na posamezni lokaciji, tako da je bilo mogoče oblikovati širok pogled na območje. Za
primerjavo smo poiskali tudi poglede drugih strokovnih delavcev, ki delajo na tem področju, kot so oblikovalci politik in strokovnjaki za javno zdravje.
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Ugotovitve
Večina predstavnikov industrije nočnega življenja je pokazala visoko stopnjo pripravljenosti za sodelovanje na
operativni ravni, vendar so ti izrazili dvome o nadaljnji pravni ureditvi prvin, ki za zdaj še niso zahteva za podelitev dovoljenja oz. se trenutno ne izvršujejo. Predstavniki industrije nočnega življenja so izrazili svojo naklonjenost »usmeritvam«, raje kot pa »zakonsko predpisanemu izvajanju« v zvezi s prizorišči. Poleg tega so nekateri od
teh – ki so izjavili, da so upoštevali postopke, vendar ne želijo, da ti postanejo obvezni – izjavili tudi, da so uporabili izpolnjevanje kot neke vrste »diferenciacijo«, zato da so izstopali pred morebitnimi konkurenti. Z drugimi
besedami, kakovost je dodana vrednost, ki se uporablja kot tržna strategija. Predstavniki industrije nočnega
življenja so izrazili bojazen, da bo nadaljnja pravna ureditev pomenila dodatne ovire v vsakodnevnem upravljanju – povečala administrativno delo in s tem tekoče stroške. Vendar pa so se programi sodelovanja, izvedeni
na ravni skupnosti med licenciranimi prodajalci in drugimi ključnimi deležniki, izkazali za učinkovito metodo za
zmanjšanje nevšečnosti in kriminala ter povečanje poslovne dobičkonosnosti in splošne všečnosti območja.
Naklonjenost pravni ureditvi, raje kot samo vodenju, pa je bila zaznana v vzhodnoevropskih državah. Razlog
(kot so opozorili nekateri anketiranci) je v obstoju nezakonitega oz. tajnega delovanja, ki ne upošteva pravil in
povzroča nelojalno konkurenco. V nekaterih primerih se takšne dejavnosti vodijo iz stanovanj ali zgradb, ki niso
bile narejene posebej za to in ne ustrezajo zdravstvenim in varnostnim predpisom.

Club Health Healthy and Safer Night of Youth

Sodelovanje osebja in vodstva je bistveno, če želimo zagotoviti zdravje in varnost na prizoriščih nočnega
življenja. Odstotki za delovne prakse, ki so jih izrazili predstavniki industrije nočnega življenja, so zelo visoki,
večino postopkov pa so ocenili kot ključnih. Vendar pa so se rezultati usposabljanja osebja in vprašanj o vodstvenih dejavnikih močno razlikovali glede na državo in celo posamezno prizorišče. Videti je, da razhajanja in
nedosledne ocene na področjih, kot so »pravna ureditev in izvrševanje«, »enostavnost (oz. težavnost) izvedbe«
in »učinkovitost in strošek«, nakazujejo zelo drugačne pristope (odvisno od vodstva prizorišča). Predstavniki industrije nočnega življenja se strinjajo, da sta odgovorna strežba pijač (OSP) in usposabljanje osebja pomembna,
vendar so izrazili svojo naklonjenost temu, da ti ne postaneta zahteva za podelitev dovoljenja. Dejstvo, da se
ponekod usposabljanje izvaja v samem podjetju (brez kakršnekoli zunanje pomoči/nadzora) in da je kot ključna
komponenta prejelo nizko oceno, lahko namiguje na to, da usposabljanje vsebuje (ali pa v njem celo prevladuje)
strežbo pijač in trženjske strategije, ki niso del odgovorne strežbe. Enak trend (tj. slabo vodeno usposabljanje)
je opaziti pri varnostnikih na vratih in varnostnikih, ki ne delajo v strežbi.
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Vodstvu in osebju je potrebno posredovati veščine in sposobnosti, da bodo znali učinkovito posredovati v vseh
mogočih problematičnih situacijah. Usposabljanje mora biti dostopno upraviteljem, lastnikom/promotorjem,
osebju v strežbi (vključno z vsemi, ki strežejo pijačo, pobiralci kozarcev in osebjem, ki dela v sanitarijah in
garderobah), varnostnikom na vratih in drugemu varnostnemu osebju, didžejem ter delavcem, ki skrbijo za
zabavo (kot so hostese in animatorji). Celovito usposabljanje za vse zaposlene na nekem prizorišču nočnega
življenja bo pomagalo zagotoviti njihovo dobro usklajenost in pripravljenost k upoštevanju jasnega načrta, da
bi ustvarili »okolje z nižjim tveganjem«. Ta priročnik za usposabljanje zaposlenih v lokalih z nočnim življenjem
je bil razvit v sklopu projekta Club Health.
Večkrat smo opazili neskladnosti v naših rezultatih, ko smo ocenjevali odgovore, ki so jih informatorji podali na
»oblikovanje cen in dostopnost« (npr. omejitve glede odpiralnega časa/gostote lokalov). Medtem ko se nekateri anketiranci zavedajo, da lahko »oblikovanje cen in dostopnost« prevzame glavno vlogo pri preprečevanju
nevarnosti, pa so vprašani odgovorili na to vprašanje tako različno, da je vprašanje postalo brezpredmetno.
Zato odgovori niso zelo pomembni. Prav tako so se v večini primerov odgovori glede strategije določanja cen na
posameznem prizorišču nanašali na cenovno strategijo in promocije, ki jih je podjetje vzpostavilo samo v skladu
s svojimi potrebami, potrebami verige in/ali proizvajalcev pijač in zaradi tega ne nakazujejo nujno obstoja politike, po kateri bi namerno dvigali cene alkoholnih pijač in nižali cene nealkoholnih pijač (dobra strategija za
zmanjševanje in preprečevanje težav, povezanih z alkoholom).

Zaključki

Večina predstavnikov industrije nočnega življenja izkazuje visoko stopnjo spoštovanja na operativni ravni,
vendar izražajo dvome glede nadaljnje zakonske ureditve in se bojijo, da bi ta lahko povečala administrativno delo in stroške. Dejstvo, da večina izpraševancev vodi dobro ohranjene priljubljene trendovske lokale,
bi lahko pojasnilo, zakaj menijo, da dodatne zahteve oz. povečan nadzor ni potreben. Kot je že bilo komentirano, nekateri upravitelji uporabljajo to kakovostno izvedbo kot dodano vrednost pri trženju svojih lokalov,
vendar je tudi opaziti, da v nekaterih primerih »nelojalna konkurenca« izpodriva to strategijo. Vprašanje, ki
ostaja, je, kako zagotoviti doslednost pri komponentah in postopkih znotraj prizorišč, če so ti vzpostavljeni
le na operativni ravni. Izkušnje iz zakonsko urejenih držav kažejo, da morajo zaradi zagotavljanja dobrih kakovostnih standardov prizorišča zagotoviti dokaze (tj. evidenco) o usposabljanju in izvedenih strategijah, da
bi dobili dovoljenje od licenčnega organa.
Standardi so splošno sprejeta načela ali zbirke pravil, v katerih je shranjeno strokovno znanje. Naša ocena
kaže, da se dokazi znanstvenih raziskav in praktične izkušnje strinjajo pri ključnih komponentah za dobre
smernice. Vendar pa literatura kaže tudi, da prostovoljne politike, če niso obvezne ali združene z izvrševanjem
nadzora, niso preveč učinkovite. Zato bi morala zakonska ureditev in izvrševanje nekaterih komponent, ki
jih izpostavljajo tako literatura kot predstavniki industrije nočnega življenja, predstavljati prednostno nalogo pri zagotavljanju homogenizacije v praksah, da bi izboljšali raven zdravja in varnosti v lokalih z nočnim
življenjem.

Zahvala:
Najprej bi radi izrazili svojo hvaležnost vsem predstavnikom industrije nočnega življenja in drugim ključnim
deležnikom, ki so sodelovali v tem projektu. Zahvaljujemo se jim za njihov čas in potrpljenje, ki so ju posvetili
izpolnjevanju obširnega vprašalnika, ki je zajemal obsežen seznam značilnosti, ki so jih morali oceniti. Brez
njihovega prispevka tega dela ne bi bilo mogoče izvesti.
Zelo posebna zahvala pa gre ge. Karen Hughes in g. Marku Bellisu (LJMU), Johanni Gripenberg Abdon (STAD),
Alexandru Hirschfieldu in Andrewu Newtonu (University of Huddersfield), Luci Fornariju (Ala Milano Onlus)
in Giovanniju Aresiju (Università Cattolica del Sacro Cuore) za njihove prispevke, predloge in posredovano
strokovno znanje ter izkušnje na tem področju.
Nenazadnje pa bi želeli izkazati svojo hvaležnost g. Mateju Koširju (Inštitut UTRIP) – koordinatorju tega projekta – in vsem partnerjem projekta Club Health2, ki so omogočili zbiranje teh podatkov in promocijo naših
standardov v industriji nočnega življenja. Brez njihovega prispevka te raziskave ne bi bilo mogoče izvesti.

IREFREA

November 2011
2 Inštitut UTRIP (Slovenija), LJMU (Združeno kraljestvo), IREFREA (Španija in Portugalska), CePT (Luksemburg), Hogeschool Gent (Belgija), SANANIM
(Češka republika), ACC (Združeno kraljestvo), Tibiscus (Romunija), ISG (Avstrija), HSE (Irska), Azienda ULSS (Italija), Mesto London LDPF (Združeno
kraljestvo), IDEC (Grčija), Blue Point (Madžarska), MEKKA (Madžarska), ConRua-A (Portugalska) in PROTASI (Grčija)

PRIROČNIK: Standardi za izboljšanje zdravja in varnosti na prizoriščih nočnega življenja

To je inovativna raziskava, ki znanstvena dognanja postavlja ob bok operativnim izkušnjam na evropski ravni. Ocena standardov za izboljšanje zdravja in varnosti v kontekstih nočnega življenja je bila izvedena v 14
državah članicah. Rezultati so razkrili, da se večina predstavnikov nočnega življenja zaveda izzivov, ki jih
izpostavlja znanstvena literatura, in da so pripravljeni sodelovati pri njihovem premagovanju; ta trend ni
prikazal bistvenih razlik med državami. Vendar pa je le malo držav že zakonsko uredilo večino ključnih komponent, poudarjenih v tej raziskavi.
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Tabelni prikaz in uporabljena terminologija
Razvrstitev komponent

Ugotovitve Club Health in drugi komentarji

Povezana praksa

Ključna
komponenta

Nakazujeta
jo literatura
in praksa.

Priporočena
komponenta

Ni dovolj
dokazov, vendar
jo potrjuje
praksa.

Pod posebnimi
okoliščinami

Ne nakazuje je
dokaz ali praksa
oz. ne velja nujno
za vsa prizorišča.

Dokaz

Podatki iz raziskave Club Health s
komentarji, ki vsebujejo nadaljnje
opise in/ali pojasnitve.

Intervencije (ocenjene
ali ne), ki bi lahko bile
uporabne pri pristopanju
k temu področju.

Razvrstitev
Najbolj
/ precej
pomembno

Znanstvena literatura iz
prejšnje raziskave
Dosleden

***

Dober

**

Slab

*

Nasprotujoč ali
ne obstaja

?

Odstotek anketirancev, ki
so ta predmet razvrstili kot:

Nevtralno

Ni/malo
pomembno

PRIROČNIK: Standardi za izboljšanje zdravja in varnosti na prizoriščih nočnega življenja

Dokaz + uvrstitev deležnika
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1. Pogoji prizorišča
1.1. Dostop in varnostna politika za dovolitev vstopa
Tukaj sta glavna cilja zagotoviti, da se mladoletnim prepreči vstop na prizorišče, ter preprečiti nerede in kazniva dejanja, da bi
zaščitili javno varnost. Da bi zagotovili visoko stopnjo zdravja in varnosti, je potrebno upoštevati določene postopke: npr. i) preverjanje dokazil o starosti, da bi preprečili vstop mladoletnim osebam, ii) preprečitev vstopa tistim osebam, ki bi lahko bile konfliktne in/ali posedovale droge ali orožje, iii) obveščanje strank o hišnem redu, iv) preprečevanje natrpanosti; in v) spremljanje
ljudi, ki stojijo v vrstah, in tistih, ki se zbirajo zunaj, da bi preprečili konflikte in motenje javnega reda.

Komponente

Ugotovitve Club Health in drugi komentarji

Povezana praksa

Pregledi mladoletnih oseb

Izvajati je treba nadzorne preglede, zato da bi preprečili
prodajo alkohola mladoletnim. Čeprav okoli 86 % vprašanih
predstavnikov industrije nočnega življenja le-te uvršča med
najpomembnejše komponente (in jih opredeljuje kot »lahko
izvedljive« in »poceni«) in je polnoletnost v vseh raziskanih
državah določena z zakonom, pa le 68,4 % vprašanih
preglede mladoletnih oseb izvaja na operativni ravni.
Najpogostejši izgovor za neizvajanje teh je pomanjkanje
potrebe, saj vsi ciljajo na starejše občinstvo. Velika večina
jih je priznala, da je starost punc težje ugotoviti brez
osebnega dokumenta.

Program skupnosti za
preprečevanje alkohola
(del projekta STAD)
http://www.fhi.se/en/
Highlights/ResponsibleBeverage-Service/

Opis: Preverjanje dokazil
o starosti, da bi preprečili
vstop mladoletnim osebam.

Vsi zaposleni bi morali sodelovati pri prepoznavanju
mladoletnih strank in odreči strežbo tistim, ki niso bili
prestreženi na vhodu3.
Na nekaterih prizoriščih so bili nameščeni elektronski
sistemi podatkovnih baz. Če želijo vstopiti na prizorišče,
morajo stranke pokazati osebni dokument, ki se skenira in
preveri, da se potrdi njihova identiteta4.
Dokaz

Razvrstitev
Najbolj / precej pomembno
***

Opis: Zagotoviti, da ne
pride do prekoračenja
skupne zmogljivosti
prizorišča in da se prepreči
prenatrpanost.

KLJUČNE KOMPONENTE

Club Health Healthy and Safer Night of Youth

Omejitve glede števila
strank
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V Združenem kraljestvu
obstajajo pobude, ki jih
promovira alkoholna
industrija, kot so:
‘Challenge 21’, ‘Challenge
25’ in ‘PASS’. Vendar pa
rezultati še niso bili skrbno
ovrednoteni.

Omejiti vstop po določeni
uri.

85.7%

Nevtralno

8.6%

Ni / malo pomembno

5.7%

Medtem ko maksimalno zmogljivost prizorišča določijo
pristojni organi in so prizorišča temu primerno opremljena,
je 70 % vprašanih to komponento opredelilo kot
pomembno, samo 68,4 % predstavnikov industrije nočnega
življenja pa jo izvaja na operativni ravni. Večina od teh pa
trdi, da je izvajanje težko (69 %)5.
Več raziskav je povezalo nasilno vedenje s prenatrpanostjo.
Zato je pomembno, da uporabimo zanesljivo metodo
preštevanja števila strank na nekem prizorišču.

Konfliktnim osebam
preprečiti vstop na
prizorišče.

Metode, s katerimi preprečimo prenatrpanost, vključujejo
elektronske urne sisteme , števce prehodov ljudi in
blagajne, pa tudi sofisticirane elektronske naprave, ki lahko
potrdijo tudi starost ali prejšnje zapise o strankah.

Dokaz

Razvrstitev
**

Najbolj / precej pomembno

71.0%

Nevtralno

18.8%

Ni / malo pomembno

10.2%

Sistem za podeljevanje
nagrad Best Bar None
(Najboljši bar noben ,
op.p.) deluje v več kot 67
krajih/mestih v VB s ciljem
vzpostaviti dobro prakso.
Rezultati še niso bili
ovrednoteni.
http://www.bbnuk.com/
what-is-best-bar-none

3 Švedska raziskava je razkrila, da kadar varnostniki dobro opravljajo svoje delo na vratih in redno preverjajo osebne dokumente, se zaposleni v samem baru zanašajo
na njih in ne preverijo dvakrat tistih strank, ki so videti mladoletne (Wallin in Andreásson 2004).
4 Ti sistemi zagotavljajo, da se mladoletnim osebam ne dovoli vstop, da se izračuna število ljudi, ki vstopijo na prizorišče, in da se omogoči zmanjšanje stopnje
neredov, saj je stranke mogoče zlahka prepoznati in jim prepovedati vstop v lokal zaradi neprimernega vedenja. Vendar pa je raziskava v ZDA pokazala, da čeprav lahko
elektronski sistemi za preverjanje starosti (EAV) izboljšajo natančnost preverjanja starosti, pa ti ne povečajo osnovne pogostosti preverjanja starosti (Krevor in sod.,
2003).
5 Ta težava pa, kot kaže, ne vpliva na njihovo sposobnost ohranjanja dobrega razmerja med osebjem in strankami (glej »preprečevanje vrst v območjih okoli barov ali
sanitarij«)

Komponente

Ugotovitve Club Health in drugi komentarji

Povezana praksa

Pregledi opitosti in
posedovanja drog

Opite osebe bodo prej povzročile incidente. Dobro
usposobljena ekipa poklicnih delavcev na vratih je
lahko izjemno učinkovita pri pregledovanju opitih in/ali
omamljenih strank, preprečevanju razpečevanja drog in
vseh s tem povezanih težav. To daje tudi jasno sporočilo, da
prizorišče ne bo dovoljevalo nezakonitega ali podivjanega
vedenja.

Program skupnosti za
preprečevanje alkohola
(del projekta STAD) http://
www.fhi.se/en/Highlights/
Responsible-BeverageService/

Opis:
Preprečiti vstop opitim
osebam.
Preprečiti uporabo ali
preprodajo drog v in okoli
lokalov.

Razvrstitev
**

Najbolj / precej pomembno

85.7%

Nevtralno

10.0%

Ni / malo pomembno
Table z zapisi pravil

KLJUČNE KOMPONENTE

Opis: Stranke je potrebno
vnaprej obvestiti o
hišnem redu (točenje pijač
mladoletnim osebam,
polnoletnost , pravila
oblačenja, pravila glede
strežbe opitim osebam itn.).

4.3%

Čeprav table z zapisi pravil niso zahteva za izdajo dovoljenja
v večini preučevanih mest/območij, pa jih večina prizorišč
uporablja. Kar 78,9 % predstavnikov industrije nočnega
življenja je izjavilo, da jih imajo v svojih lokalih (lahko
izvedljivi, poceni, zelo učinkoviti).
Za prepoznavanje in izbiranje ciljne klientele ter zavračanje
vstopa tistim, ki so videti neprimerni, se uporabljajo hišni
red in drugi postopki selekcioniranja6.

Nacionalni vodnik dobre
prakse »Pubwatch«
(National Pubwatch
Good Practice Guide)
http://www.
nationalpubwatch.
org.uk/index.php

Table, ki prikazujejo
pravilnik lokala, bodo
preprečile nekaj
nezadovoljstva pri zavrnitvi
vstopa strankam, ki čakajo v
vrsti, da bi prišle notri.
Dokaz

Razvrstitev
Najbolj / precej pomembno
**

52.9%

Nevtralno

27.9%

Ni / malo pomembno

19.2%

Komponente

Ugotovitve Club Health in drugi komentarji

Povezana praksa

Video nadzor

Televizija zaprtega kroga je lahko učinkovito plašilo. Zlasti je
uporabno za pokrivanje območij okoli vhoda in odmaknjenih
kotičkov nekega prizorišča in lahko prepreči uporabo ali
preprodajo drog pa tudi težave, povezane z agresijo. Med
preučevanimi predstavniki industrije nočnega življenja jih
70,7 % uporablja video nadzor.

Programi britanske
zbornice za varovanje
Security Industry
Authority (SIA) so v VB
na voljo upravljavcem
video nadzora, da bi
jih podučili o tem, kako
upravljati sisteme v skladu
z najnovejšimi Britanskimi
standardi (BS) za industrijo.

Televizijski sistemi zaprtega
kroga med strankami večajo
občutek varnosti in nadzora.

PRIPOROČENE KOMPONENTE

Britansko združenje piva
in pivnic (BBPA) je izdelalo
smernice, kako obvladovati
incidente: http://www.
beerandpub.com/industrybriefings/guidance-ondrugs-and-pubs

Literatura kaže, da nekatere stranke video nadzor vidijo
kot znak družbene odgovornosti, drugi pa so mnenja, da
se krši njihova zasebnost. V naši raziskavi je le 14,5 %
predstavnikov industrije nočnega življenja izjavilo, da je
to zelo občutljiva/nizko sprejemljiva stvar (18 % v skupini
drugih udeležencev).
Dokaz

Razvrstitev
Najbolj / precej pomembno
*

52.4%

Nevtralno

27.0%

Ni / malo pomembno

20.6%

PRIROČNIK: Standardi za izboljšanje zdravja in varnosti na prizoriščih nočnega življenja

Dokaz

Čeprav je 74,1 % predstavnikov industrije nočnega življenja
izjavilo, da se pregledi opitosti in omamljenosti v njihovih
lokalih izvajajo, pa je 90,9 odstotkov drugih deležnikov
iz tega področja trdilo, da jih industrija nočnega življenja
ne izvaja primerno. To nakazuje, da je, v kolikor delavci
na vratih niso dobro usposobljeni, težko uspešno oceniti
stopnje opitosti potencialne stranke.
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6 Raziskava kaže, da je skozi zapletene postopke izločevanja (vključno s pravili oblačenja, trženjem blagovne znamke in odnosi) osebje na vratih (skupaj z vodstvom
kluba, promotorji dogodkov, osebjem, ki skrbi za odnose z javnostmi, in ‘iskalci’) sposobno prepoznati tiste, za katere smatrajo, da so primerni ali neprimerni za vstop
(Measham in Hadfield, 2009).

Komponente

Ugotovitve Club Health in drugi komentarji

Povezana praksa

Nadzor ljudi v vrstah
(čakanje v vrsti)

Osebje na vratih, ki ljudi obvešča, izkazuje skrb
za udobje svojih strank, krepi svojo avtoriteto,
zmanjšuje nezadovoljstvo in zaposlenim omogoča, da
ocenijo videz svojih strank. Okoli 65 % preučevanih
predstavnikov industrije nočnega življenja nadzoruje
ljudi, ki čakajo v vrstah pred njihovimi prizorišči, saj
to predstavlja majhen dodaten strošek in povečuje
varnost – čeprav se ta ne šteje kot ključni element.

Programi britanske
zbornice za varovanje
Security Industry Authority
(SIA) za usposabljanje
varnostnikov na vratih in
drugih varnostnikov.

Opis: Obveščanje
ljudi o čakalnem času
in preprečevanje
preskakovanja vrste.

Nedavna raziskava je pokazala, da je vrste pred
vhodom mogoče izkoristiti tudi kot tržno strategijo
(znak priljubljenosti in prestiža nekega prizorišča).
V nekaterih primerih so osebju na vratih celo
naročili, naj pustijo stranke čakati v vrsti7.
Dokaz

Razvrstitev
*

Nadzor nad ljudmi, ki se
zbirajo zunaj prizorišča
Opis: Oceniti možnost za
nastanek težav.

Dokaz

PRIPOROČENE KOMPONENTE

Club Health Healthy and Safer Night of Youth
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Vstopnina

8

35.8%

Nevtralno

34.3%

Ni / malo pomembno

29.9%

Parkirišča in okolico je potrebno preverjati, da bi odkrili
potencialne stranke, ki uporabljajo/preprodajajo drogo, in
prepoznali tiste potencialne stranke, ki se tvegano vedejo.
63,8 odstotkov predstavnikov industrije nočnega življenja,
ki so sodelovali pri tej raziskavi, je izjavilo, da nadzorujejo
ljudi, ki se zbirajo pred njihovimi prizorišči. Dejstvo, da
so v večini primerov to ocenili kot lahko izvedljivo in nizek
oz. srednje visok strošek, lahko kaže na to, da za to ne
uporabljajo posebnih postopkov oz. da še niso ustvarili
skupnih protokolov s policijo in/ali drugimi deležniki.
Razvrstitev

*

7

Najbolj / precej pomembno

Opis: Znesek, ki preprečuje
skakanje med prizorišči

Najbolj / precej pomembno

1

33.9%

Nevtralno

2

36.9%

Ni / malo pomembno

3

29.2%

Vstopnina se v prvi vrsti uporablja kot tržna strategija,
ki se lahko razlikuje glede na večer, vrsto in/ali velikost
prizorišča; razlike so vidne tudi med posameznimi državami.
Večina vprašanih predstavnikov industrije nočnega življenja
je bila mnenja, da to ni preventivna strategija. Vseeno
pa je 63,8% predstavnikov industrije nočnega življenja
reklo, da v svojih lokalih zaračunavajo vstopnino.
Skakanje med prizorišči je treba preprečiti zlasti tik pred
zapiralnim časom, saj je takrat stopnja opitosti višja8.

Dokaz

Razvrstitev
Najbolj / precej pomembno
*

Glej Meesham inHadfield, 2009.
Glej Lang in Rumbold, 1997.

Nevtralno
Ni / malo pomembno

65.6%
9.4%
25.0%

Programi britanske
zbornice za varovanje
Security Industry Authority
(SIA) za usposabljanje
varnostnikov na vratih in
drugih varnostnikov.

Komponente

Ugotovitve Club Health in drugi komentarji

Povezana praksa

Pregledi zaradi orožja

Lokali bi morali vzpostaviti jasne postopke, s
katerimi bi preprečili dostop orožja na prizorišče;
prav tako je potrebno vzpostaviti in razširiti
postopke za nujnost policijskega posredovanja.

Na Portugalskem nov
predpis določa, da morajo
obiskovalci skozi detektor
kovin, preden vstopijo v
diskoteko ali nočni klub.

Opis: Preprečiti dostop
ljudem z orožjem. Preprečiti
zaostritev nasilja, če pride
do incidenta.

Čeprav niso standardizirani, se pregledi zaradi orožja
izvajajo na 47,4 % prizorišč anketiranih predstavnikov
industrije nočnega življenja. V nekaterih primerih so
pregledi tesno povezani z vrsto glasbene scene in se
izvajajo le ob določenih večerih (npr. hip hop večeri).
Med tistimi, katerih prizorišča izvajajo te preglede, jih
je le 10,8 % te ocenilo kot zelo občutljiv element (nizka
sprejemljivost), medtem ko je ta odstotek višji (26,2 %)
med tistimi, katerih prizorišča teh pregledov ne izvajajo.
Nekateri vprašani trdijo, da pregledi zaradi orožja
povečujejo splošni občutek varnosti med obiskovalci zabav.
Razvrstitev

POD POSEBNIMI OKOLIŠČINAMI

*
Preprečevanje izdajanja
posebnih prepustnic

Najbolj / precej pomembno

69.3%

Nevtralno

13.8%

Ni / malo pomembno

16.9%

Opis: Ne izkazujte
naklonjenosti določenim
osebam.

Nekatere raziskave so razkrile, da se razlik ne bi smelo
poudarjati, saj lahko nekatere stranke, ki morda
mislijo, da so nepošteno obravnavane, postanejo manj
pripravljene sodelovati z osebjem9. Posebne prepustnice
uporablja 65,5 % vprašanih predstavnikov industrije
nočnega življenja kot tržno strategijo za izbiranje svoje
ciljne klientele in za preprečevanje konfliktov.

Dokaz

Razvrstitev

9 Glej Graham, 1999.

*

Najbolj / precej pomembno

33.3%

Nevtralno

20.0%

Ni / malo pomembno

46.7%

PRIROČNIK: Standardi za izboljšanje zdravja in varnosti na prizoriščih nočnega življenja

Dokaz
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1. Pogoji prizorišča
1.2. Znotraj prizorišča: fizično okolje
Razporeditev in načrt lokala bi morala zmanjšati nevarnost za nastanek nereda in kaznivih dejanj s tem, ko bi omogočila prosto in
pretočno gibanje strank (npr. preprečila ozka grla in skrite kotičke) in omejila oz. odpravila prekomerno vročino in dim. Prav tako
je potrebno vzpostaviti postopke, s katerimi se preprečuje polivanje in druge nevarnosti ter s tem tudi nesreče in razpoložljivost
potencialnega orožja.
Komponente

Ugotovitve Club Health in drugi komentarji

Povezana praksa

Sobna temperatura
in prezračevanje

V večini ocenjenih držav obstajajo bodisi posebej določena
območja, kjer se lahko kadi, ali pa je kajenje v lokalu
prepovedano. Izkazalo se je že, da pregretost in zamegljeno
ozračje povzročata razdražljivost in večjo nagnjenost
ljudi, da se agresivno odzovejo na provokacijo10.

Knjižica »Varnejši
bari. Ocenjevanje in
zmanjševanje tveganj za
nastanek nasilja« (Safer
Bars. Assessing and
reducing risks of violence),
ki je del programa Safer
Bars (Varnejši bari),
vsebuje vprašalnike za
ocenjevanje razporeditve
prostorov v lokalih,
fizičnega udobja in varnosti
strank ter kako le-te
izboljšati.

Opis: Nadzorovati
temperaturo prostora
in prezračevanje, da bi
preprečili pregretost
in megleno ozračje.

Dokaz

Čeprav je vzdrževanje sobne temperature in
prezračevanja drago, pa je 77,9 % predstavnikov
industrije nočnega življenja izjavilo, da ga izvajajo
na operativni ravni, ker je prav tako zelo učinkovito
in ga ocenjujejo kot ključen element za zagotavljanje
zdravja in varnosti v njihovih lokalih.
Razvrstitev

***

Najbolj / precej pomembno

73.1%

Nevtralno

20.9%

Ni / malo pomembno
Čiščenje razlitih tekočin,
razbitih kozarcev in drugih
nevarnosti

16

Čiščenje razlitih tekočin in odstranjevanje drugih
nevarnosti se redno izvaja v ocenjenih lokalih, da bi
preprečili poškodbe zaradi padcev na spolzkih tleh
ali ureznine zaradi razbitih kozarcev ali steklenic.
96,4 % predstavnikov industrije nočnega življenja
je izjavilo, da to izvajajo kot operativni postopek.
Okoli 88 % jih je to komponento ocenilo kot ključen
element pri zagotavljanju zdravja in varnosti strank.
Posebno pozornost je potrebno nameniti okoljem, kjer se
ne uporabljajo stekleni izdelki, saj je plastične vsebnike
lažje odvreči11, to pa povzroči spolzkost tal in nastanek
smeti, oba dejavnika pa povečata nevšečnost okolja (kar
se je že izkazalo za napovednik nasilnih nemirov).

Dokaz

Program za podeljevanje
priznanj »Best Bar
None« (Najboljši bar –
noben) deluje v več kot
67 krajih/mestih v VB,
da bi vzpostavil dobro
prakso. Rezultati še niso
ovrednoteni.
http://www.bbnuk.com/
what-is-best-bar-none

Razvrstitev
Najbolj / precej pomembno
**

Pobiranje praznih kozarcev
in steklenic

KLJUČNE KOMPONENTE

Club Health Healthy and Safer Night of Youth

Opis: Preprečiti spolzkost
tal zaradi razlitih pijač
ali druge nevarnosti.

6.0%

http://www.camh.net/
Publications/CAMH_
Publications/safer_bars_
program.html

Opis: Zaposlovanje
pobiralcev kozarcev, da
bi preprečili kopičenje
vsebnikov pijač.

Dokaz

88.4%

Nevtralno

8.7%

Ni / malo pomembno

2.9%

Nepogosto čiščenje površin v baru lahko predstavlja
razpoložljivost morebitnega orožja, kar lahko
poveča nevarnost za nastanek poškodb.
94,4 % predstavnikov industrije nočnega življenja je
izjavilo, da je na njihovih prizoriščih pobiranje praznih
kozarcev in steklenic reden postopek za preprečevanje
morebitnih poškodb; skoraj 70 % vseh deležnikov
je to ocenilo kot ključen element pri zagotavljanju
dobrih zdravstvenih in varnostnih standardov.
Razvrstitev

**

Najbolj / precej pomembno

68.6%

Nevtralno

18.5%

Ni / malo pomembno

12.9%

10 Glej Graham in sod., 2000; Homel in sod., 2004
11 Glej Forsyth 2008.

Knjižica »Varnejši
bari. Ocenjevanje in
zmanjševanje tveganj
za nastanek nasilja«
(Safer Bars. Assessing
and reducing risks
of violence), ki je del
programa Safer Bars
(Varnejši bari), vsebuje
vprašalnike za ocenjevanje
razporeditve prostorov v
lokalih, fizičnega udobja
in varnosti strank ter kako
le-te izboljšati. http://www.
camh.net/Publications/
CAMH_Publications/

Komponente

Ugotovitve Club Health in drugi komentarji

Povezana praksa

Razporeditev in načrt lokala

Ovire, ki omejujejo gibanje, ali neprimeren dostop do
postrežbe lahko povečata stopnjo nasilja zaradi tesnega
stika ali tekmovanja za pijačo oz. dostop do nje. Med
preučevanimi predstavniki industrije nočnega življenja
jih je 73,1 % izjavilo, da so njihovi lokali zasnovani
upoštevajoč zdravstvene in varnostne probleme, in to
navkljub visokim stroškom in težavam pri izvedbi.

Program za podeljevanje

Opis: Ustanove bi morale
biti posebej zasnovane
tako, da omogočajo
prost pretok strank in
preprečujejo ozka grla
in skrite kotičke ter tako
zagotavljajo varnost, v
kolikor pride do evakuacije.

noben) deluje v več kot
67 krajih/mestih v VB,
da bi vzpostavil dobro
prakso. Rezultati še niso
ovrednoteni.

Razvrstitev
**

Naključni pregledi sanitarij
Opis: Preprečiti nezakonito
vedenje, kot je uporaba ali
prekupčevanje z drogami.

Najbolj / precej pomembno

62.8%

Nevtralno

25.7%

Ni / malo pomembno

11.5%

Nekatere države ne dovolijo, da bi varnostniki opravljali
preglede kabin v sanitarnih prostorih. Nekatera prizorišča
uporabljajo druge strategije, kot so nameščanje paznikov
v sanitarijah, da bi ljudi odvrnili od preprodaje oz.
uporabe drog. Dejansko je 89,3 % predstavnikov industrije
nočnega življenja izjavilo, da njihova prizorišča izvajajo
naključne preglede stranišč na operativni ravni; 63,2 % jih
je to ocenilo kot ključen element, čeprav jih je 47,1 % teh
ocenilo, da je to občutljiva/nizko sprejemljiva stvar. Prav
tako velja opozoriti, da je skoraj ena tretjina anketirancev
to komponento ocenila kot niti najmanj občutljivo.
Pomembno je, da spoštujemo zasebnost strank. Zato je
potrebno osebju zagotoviti jasna navodila in usposabljanje.

Dokaz

Razvrstitev
**

Glasnost glasbe
Opis: Poskrbeti, da
se določi zgornja meja
glasnosti glasbe za zvočne
sisteme prizorišč, da bi
preprečili poškodbe sluha
pri strankah in osebju in/
ali motenje sosedov.

KLJUČNE KOMPONENTE

None” (Najboljši bar –

Najbolj / precej pomembno

63.2%

Nevtralno

14.7%

Ni / malo pomembno

22.1%

Čeprav je glasnost glasbe v vseh raziskovanih državah
določena z zakonom, pa je veliko predstavnikov industrije
nočnega življenja odgovorilo, da jim to dejstvo ni poznano.
Nadalje so rekli, da so v nekaterih primerih, ko so bili prisotni
sistemi za nadzor zvoka, bili le-ti uporabljeni za preprečevanje
poškodb opreme (med podivjanim nastopom didžeja), ne pa
za preprečevanje poškodb sluha ali obremenitve s hrupom.
Medtem ko je 79,6 % predstavnikov industrije
nočnega življenja navedlo, da nadzirajo glasnost
glasbe, pa je 72,2 % drugih deležnikov reklo, da je
ne. Prav tako je potrebno pripomniti, da so poleg
slušnih težav visoke ravni zvoka povezane tudi z večjo
stopnjo uporabe alkohola in večjo hitrostjo pitja.

Razvrstitev
**

Najbolj / precej pomembno

50.8%

Nevtralno

31.3%

Ni / malo pomembno

17.9%

12 Glej Brookman in Maguire, 2003; Deehan, 1999..

http://www.camh.net/
Publications/CAMH_
Publications/safer_bars_
program.html
Program za podeljevanje
priznanj »Best Bar
None« (Najboljši bar –
noben ) deluje v več kot
67 krajih/mestih v VB,
da bi vzpostavil dobro
prakso. Rezultati še niso
ovrednoteni.
http://www.bbnuk.com/
what-is-best-bar-none

Strokovnjaki priporočajo, da so sistemi za nadzor zvoka
nastavljeni na vrednosti, ki ne presegajo 90 decibelov. Na
plesišče in/ali v bližini odra je potrebno namestiti znake, ki
opozarjajo na nevarnosti, povezane z zadrževanjem v bližini
zvočnikov. Strankam bi morali biti na voljo zamaški za ušesa.
Dokaz

Knjižica »Varnejši
bari. Ocenjevanje in
zmanjševanje tveganj za
nastanek nasilja« (Safer
Bars. Assessing and
reducing risks of violence),
ki je del programa Safer
Bars (Varnejši bari),
vsebuje vprašalnike za
ocenjevanje razporeditve
prostorov v lokalih,
fizičnega udobja in varnosti
strank ter kako le te
izboljšati.

PRIROČNIK: Standardi za izboljšanje zdravja in varnosti na prizoriščih nočnega življenja

Dokaz

Da bi preprečili prenatrpanost na posameznih predelih, je
potrebno posebno pozornost nameniti točilnim pultom,
sanitarijam in garderobam, pa tudi stopniščem, hodnikom
in prehodom. Potrebno je razobesiti znake, ki omejujejo
dostop do potencialno nevarnih mest in jasno nakazujejo
izhode v sili. Preprečiti je potrebno tudi temne in skrite
kotičke ali pa jih nadzorovati prek video kamere, saj ti
povečujejo anonimnost in olajšujejo odklonsko vedenje12.

priznanj “Best Bar
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Komponente

Ugotovitve Club Health in drugi komentarji

Povezana praksa

Razpoložljivost območij
za sprostitev (t.i.
“chillout”) in/ali sedenje

Le 66% predstavnikov industrije nočnega življenja je
izjavilo, da ponujajo “chill-out” območja oz. površine za
sedenje. Vendar pa bo besedah teh anketirancev takšne
površine za sedenje tvorijo le majhen del prizorišča.
Večina vprašanih, ki je sodelovala v naši raziskavi, je
bila povezana s plesnimi prizorišči in klubsko sceno.

Knjižica »Varnejši
bari. Ocenjevanje in
zmanjševanje tveganj za
nastanek nasilja« (Safer
Bars. Assessing and
reducing risks of violence),
ki je del programa Safer
Bars (Varnejši bari),
vsebuje vprašalnike za
ocenjevanje razporeditve
prostorov v lokalih,
fizičnega udobja in varnosti
strank ter kako le te
izboljšati.

Opis: Zagotoviti območja
z zadostnimi sedeži, ki
so hladnejša in tišja od
glavnega plesišča.

Dokaz

Razvrstitev
**

Preprečevanje vrst
za točilnim pultom
in v sanitarijah
Opis: Preprečiti
tekmovalnost pri tem, kdo
bo prej postrežen.

KLJUČNE KOMPONENTE

Club Health Healthy and Safer Night of Youth

Preprečiti primere
prenatrpanosti na
posameznih predelih.

18

Upoštevati je potrebno, da t.i. vertikalno popivanje
(tj. popivanje stoje namesto sede) poveča zmogljivost
prizorišča in tudi količino popitega alkohola13. To
lahko vpliva na (tj. poveča) raven neredov (telesni
stiki, zaletavanje) pa tudi zdravstvene in varnostne
težave (razbiti kozarci, razlita pijača).

Najbolj / precej pomembno

58.1%

Nevtralno

22.6%

Ni / malo pomembno

19.3%

Preprečevanje vrst za točilnim pultom in v sanitarijah je
povezano z ohranjanjem dobrega razmerja med osebjem in
strankami, ki močno pomaga preprečevati tekmovalnost pri
dobivanju pijače.
Večina vprašanih predstavnikov industrije nočnega življenja
ni ocenila preprečevanja nastajanja vrst kot enega od
ključnih elementov. Le 43,1 % jih je smatralo, da je to zelo
pomembno za ohranjanje dobrega razmerja med osebjem in
strankami. To in dejstvo, da je 69 % predstavnikov industrije
nočnega življenja izjavilo, da »res ni težko« izračunati
števila ljudi, ki vstopijo v lokal, postavlja vprašanje, kako
ti dejansko ohranijo dobro razmerje med osebjem in
strankami (kot je izjavilo 79,6 % predstavnikov industrije
nočnega življenja). Le 60 % predstavnikov industrije
nočnega življenja je izjavilo, da jim je uspelo preprečiti
nastajanje vrst.
Izkazalo se je, da je nizko razmerje med osebjem in
strankami povezano s pogostejšimi nasilnimi dejanji. Zato
je zelo pomembno spremljati točno število strank na nekem
prizorišču, da bi lahko vedno ohranili dobro razmerje. Prav
tako je potrebno ohranjati čistočo in zagotoviti ustrezno
opremljenost stranišč.

Dokaz

Razvrstitev
**

13 Glej Lightowlers in sod., 2007.

Najbolj / precej pomembno

37.0%

Nevtralno

35.5%

Ni / malo pomembno

27.5%

http://www.camh.net/
Publications/CAMH_
Publications/safer_bars_
program.html
Program za podeljevanje
priznanj »Best Bar
None« (Najboljši bar –
noben ) deluje v več kot
67 krajih/mestih v VB,
da bi vzpostavil dobro
prakso. Rezultati še niso
ovrednoteni.
http://www.bbnuk.com/
what-is-best-bar-none

Ugotovitve Club Health in drugi komentarji

Povezana praksa

Politika glede steklenih
izdelkov

Raziskava kaže sporne ugotovitve glede
pravil o uporabi steklenih izdelkov14.

Opis: Strežba pijače v
kozarcih, ki so narejeni
iz plastike ali kaljenega
stekla, da bi preprečili
njihovo uporabo kot orožje.

To pomanjkanje soglasnosti se odraža v politikah prizorišč.
V tistih mestih, kjer to ni zahteva za podelitev dovoljenja,
je 44,7 % predstavnikov industrije nočnega življenja
izjavilo, da politiko o uporabi steklenih izdelkov izvajajo
na operativni ravni. Med tistimi, ki jo izvajajo, jih je 48,5
% le-to opredelilo kot zelo učinkovito, 30,3 % pa kot
srednje učinkovito in tudi »lahko izvedljivo«, »z nizkimi
do srednje visokimi stroški« in »neobčutljivo«15. Tisti, ki
pa politike o uporabi steklenih izdelkov nimajo oz. je ne
uporabljajo, so le-to ocenili ravno nasprotno. Več kot 56
% vseh udeleženih pa jo je ocenilo kot ključen element.

Uvedba polikarbonatnih
steklenih izdelkov (PCG) v
nekaterih barih in klubih
v VB je prinesla nekatere
obetavne rezultate, čeprav
ti niso zadostovali za
natančno oceno morebitnih
koristi pri preprečevanju
poškodb16.

Dokaz

Razvrstitev
*

Najbolj / precej pomembno

56.1%

Nevtralno

33.3%

Ni / malo pomembno

10.6%

Komponente

Ugotovitve Club Health in drugi komentarji

Razpoložljivost hrane
in prigrizkov

Strežba hrane je povezana z nižjo stopnjo nasilja17.
Obstajajo razlike med državami in vrstami prizorišč. Naša
raziskava je ugotovila, da medtem ko v VB, Luksemburgu
in na Portugalskem med 75 in 80 % klubov nudi neko
vrsto hrane in/ali prigrizkov, pa se ta odstotek v drugih
državah giblje med 25 in 50 %; v teh drugih državah je
hrana pogosto povezana z dodatnim neredom. Na splošno
pa je to videti bolj kot tržna,in ne preventivna strategija.

Opis: Razpoložljivost
hrane je povezana z
zmanjšanim tveganjem za
nastanek agresivnosti.

Dokaz

Povezana praksa

Razvrstitev
Najbolj / precej pomembno
*

Razpoložljivost
brezplačne vode
Opis: Ponudba brezplačne
tekoče vode, da bi preprečili
vročinske kapi med plesalci.

Dokaz

25.5%

Nevtralno

31.7%

Ni / malo pomembno

42.8%

Dolgotrajno plesanje lahko povzroči izčrpanost
zaradi vročine in dehidracijo. 67,2 % predstavnikov
industrije nočnega življenja je potrdilo, da je v
njihovih lokalih na voljo brezplačna voda18.
V baru bi morala biti na voljo široka paleta ustekleničene
vode in brezalkoholnih pijač s primernimi cenami
(in tudi jasno vidna), saj bi to pomagalo preprečiti,
da se stranke opijejo do stanja opitosti.
Razvrstitev

?

Najbolj / precej
pomembno

1

Nevtralno

2

23.9%

Ni / malo pomembno

3

14.9%

61.2.%

14 Obstaja nesoglasje med kaljenim in žarjenim steklom v smislu zmanjševanja resnosti poškodb (Warburton in Shepherd, 2000).
15 Z izjemo Belgije, kjer pivo strežejo v različnih kozarcih glede na znamko in vrsto piva (kozarce običajno priskrbijo pivovarne).
16 Neka raziskava v Glasgowu je razkrila popolno odpravo primerov razbijanja stekla ob sočasnem majhnem zmanjšanju poškodb (Anderson in sod., 2009).
17 Ker privlači različne stranke ali ker upočasnjuje absorpcijo alkohola v krvni obtok (Homel in Clark, 1994).
18 Čeprav pri nekaterih preiskovanih prizoriščih »brezplačna voda na voljo« pomeni »voda iz pipe na stranišču«.

PRIROČNIK: Standardi za izboljšanje zdravja in varnosti na prizoriščih nočnega življenja

POD POSEBNIMI OKOLIŠČINAMI

Komponente

19

1. Pogoji prizorišča
1.3. Znotraj prizorišča: družbeno okolje
Zagotovite, da so lokali vodeni na način, ki ne spodbuja nasilja, nenadzorovanega ali kaznivega vedenja.

Komponente

Ugotovitve Club Health in drugi komentarji

Povezana praksa

Prepoznavanje opitih strank

Strežba pijač prekomerno opitim strankam se je
izkazala za močan napovednik težav19 in videti je, da se
predstavniki industrije nočnega življenja tega zavedajo.
Skoraj vsi (98,2 %) so nas obvestili, da prepoznavajo
opite stranke na operativni ravni, vendar pa se drugi
udeleženci spet niso strinjali (54,5 % jih je izjavilo, da
ne verjamejo, da se izvajajo). 84,3 % vseh deležnikov
pa je to komponento ocenilo kot ključen element.

Program skupnosti za
preprečevanje alkohola
(del projekta STAD) http://
www.fhi.se/en/Highlights/
Responsible-BeverageService/

Opis: Nuditi prvo pomoč in/
ali pomoč opitim strankam.
Preprečiti stopnjevanje
kakršnegakoli nasilja zaradi
neprimernega vedenja.

53,4 % predstavnikov industrije nočnega življenja je to
komponento ocenilo kot zelo občutljivo stvar, saj lahko
povzroči stopnjevanje nasilja, če se ne obravnava na
pravi način20. A ko so bili vprašani o odgovorni strežbi, jih
je samo 58,9 % izjavilo, da jo delavci v strežbi dejansko
izvajajo, in kar je še slabše, le 20 % osebja, ki se ne ukvarja
z varovanjem, je opravilo neke vrste usposabljanje21.
Dokaz

Razvrstitev
***

Najbolj / precej pomembno

84.3%

Nevtralno

14.3%

Ni / malo pomembno
Stopnja popustljivosti

20

KLJUČNE KOMPONENTE

Club Health Healthy and Safer Night of Youth

Opis: Stopnja skupne
‘popustljivosti’ v ustanovi
je bila prepoznana kot eden
od štirih glavnih dejavnikov,
ki lahko povečajo stopnjo
agresivnosti in nasilja.

1.4%

‘Popustljivost’ okolja nekega prizorišča je strankam
mogoče sporočiti skozi fizične elemente (umazanost
in nered, slaba osvetlitev) in družbene elemente, kot
so strežba opitim osebam, spodbujanje popivanja do
opitosti (igre ali promocije) in dopuščanje uporabe
drog ali drugega neprimernega vedenja22.
73,9 % predstavnikov industrije nočnega življenja je izjavilo,
da nadzorujejo stopnjo popustljivosti na operativni ravni,
vendar se drugi vprašani udeleženci s tem niso strinjali
(58,3 % jih je izjavilo, da nadzor na prizoriščih ne deluje).
Stopnja popustljivosti je kompleksna komponenta, ki jo je
mogoče oceniti na več različnih načinov glede na kulturo,
glasbeno sceno, kontekst in posamezne situacije23.
Izvajanje je lahko precej težavno. Ta komponenta sicer
ni bila ocenjena kot občutljiva stvar, vendar jo je večina
udeležencev ocenila kot ključno komponento (okoli 60 %).

Dokaz

Knjižica »Varnejši
bari. Ocenjevanje in
zmanjševanje tveganj
za nastanek nasilja«
(Safer Bars. Assessing
and reducing risks
of violence), ki je del
programa Safer Bars
(Varnejši bari), vsebuje
vprašalnike za ocenjevanje
razporeditve prostorov v
lokalih, fizičnega udobja
in varnosti strank ter
kako le te izboljšati.
http://www.camh.
net/Publications/
CAMH_Publications/
safer_bars_program.html

Razvrstitev
***

Najbolj / precej pomembno

61.2%

Nevtralno

26.9%

Ni / malo pomembno

11.9%

19 Te težave vključujejo poškodbe, nasilje, napade in cestnoprometne nesreče (Graham, Osgood, Wells in Stockwell, 2006).
20 Na nekaterih prizoriščih, ki smo jih raziskovali, se osebje v strežbi ni smelo ukvarjati z opitimi osebami, razen da so poklicali varnostnike, tako da so ti rešili težavo.
Čeprav se takšen postopek izvaja zato, da se poskrbi za varnost osebja v strežbi, pa raziskava kaže, da lahko varnostniki sami, če niso usposobljeni, povzročijo nasilje
(Graham in sod.,1980; Homel, Tomsen in Thommeny, 1992; Lister, Hobbs, Hall in Winlow 2000)
21 Raziskava kaže, da je treba usposobiti celotno osebje, da bodo znali prepoznati in obravnavati opite osebe, če želimo zmanjšati nevarnosti (Graham in sod., 2005).
22 To se sklada z nedavnimi ugotovitvami, ki kažejo, da so okoljski dejavniki (kot so manj očitna spolna dejavnost in večje udobje) povezani z učinkom na zmanjšanje
agresivnosti v barih, tudi takrat, ko je stopnja opitosti strank pod nadzorom (Homel, Carvolth, Hauritz, McIlwain in Teague, 2004).
23 Za ponazoritev lahko uporabimo pripombo, ki jo je dal upravitelj kluba med enim od kvalitativnih intervjujev. Rekel je: »Če punca, ki je pravkar kupila nekaj steklenic
penine, pleše na mizi, ker ima rojstni dan in se počuti seksi in srečna, ne bomo storili nič, da bi jo ustavili. Po drugi strani pa, če neka punca skače po zofah in jih
poškoduje s svojimi petami ter pri tem moti druge stranke, bomo takšno vedenje takoj preprečili.«

Ugotovitve Club Health in drugi komentarji

Pravila obnašanja

Potrebno je razobesiti znake z napisanimi pravili
obnašanja, da bi izboljšali zavedanje strank o
pravnih in socialnih posledicah opitosti in prekrškov.
76,8 % vprašanih predstavnikov industrije nočnega
življenja uporablja znake s pravili obnašanja in
okoli 68 % jih je le-te ocenilo kot ključno stvar.

Opis: Zapisani
pravilniki lokalov, ki
določajo sprejemljivo in
nesprejemljivo vedenje
ter obvladovanje
neprimernega vedenja.
Dokaz

Povezana praksa

Razvrstitev

*

Najbolj / precej
pomembno

1

Nevtralno

2

14.5%

Ni / malo pomembno

3

17.4%

68.1%

Komponente

Ugotovitve Club Health in drugi komentarji

Mešana struktura strank

Okoli 46 % predstavnikov industrije nočnega življenja je
odgovorilo, da ne spodbujajo mešane strukture strank
na operativni ravni. Prav nasprotno pa nekateri od njih
ciljajo na točno določeno občinstvo (starost, glasbena
scena itd.), da bi zagotovili, da na prizorišču ne bo težav.

Opis: Zagotavljanje
mešane strukture strank
glede na starost in spol
je povezano z manjšo
možnostjo za nastanek
podivjanega vedenja.

Dokaz

Povezana praksa

Izkazalo se je, da so mlade moške stranke odgovorne za
večino nasilnih incidentov, ki se zgodijo v lokalih, kjer
se sme točiti pijača, oz. v njihovi okolici24. Vendar pa je
le ena tretjina vprašanih bila mnenja, da je mešanica
strank pomemben del za zagotavljanje zdravja in
varnosti. Razlog za to bi lahko bil v tem, da je večina
predstavnikov industrije nočnega življenja izjavila,
da njihova prizorišča ciljajo na starejšo klientelo.
Razvrstitev

**
Politika glede glasbe
Opis: Politika glede glasbe
neposredno vpliva na
vedenje obiskovalcev.

Najbolj / precej pomembno

32.3%

Nevtralno

29.0%

Ni / malo pomembno

38.7%

Večina vprašanih predstavnikov industrije nočnega življenja
se očitno ni zavedala, da je politika glasbe del zdravstvenih
in varnostnih postopkov nekega prizorišča. Politika glede
glasbe je pomembna, saj jim omogoča privabljanje ciljne
klientele in nekateri od njih v to vložijo veliko (22 % jih je to
ocenilo kot visok strošek, 52 % pa kot srednje visok strošek),
vendar pa je bilo videti, da so nepoučeni o povezavah med
glasbenimi zvrstmi in uporabi drog25 ali neposrednih učinkih,
ki jih ti lahko imajo na popivanje, uporabo prepovedanih
drog, spolno dejavnost in/ali nerede in nasilje26.

PRIPOROČENE KOMPONENTE

Videti je, da se predstavniki industrije nočnega življenja ne
zavedajo razlik v uporabi substanc med obiskovalci klubov,
ki so povezane s scenskimi dejavniki27. Temu ustrezno je več
kot dve tretjini vprašanih učinkovitost glasbene usmeritve za
namene obvladovanja družbenega okolja ocenilo kot nizko/
srednjo. Ne glede na to pa se varnostni ukrepi in nadzor
povečata ob določenih večerih glede na glasbeno sceno, kar
nakazuje neko določeno stopnjo zavedanja njenega učinka.
Stopnje ocen in/ali razvrstitve kot najpomembnejše
komponente so povezane z visoko učinkovitostjo in
visokimi stroški, kar lahko pomeni, da so vprašani
razmišljali v smeri trženja ne pa preprečevanja. To je bilo
očitno, saj nekatera od teh prizorišč redno pogodbeno
predstavljajo znane didžeje iz mednarodne klubske scene.
Dokaz

Razvrstitev
**

Najbolj / precej pomembno

34.9%

Nevtralno

28.6%

/ malo
pomembno
36.5% v območjih na odhode na letališčih na
24 Presečna primerjalna raziskava 3003 britanskih,Ni
nemških
in španskih
dopustnikov, starih med 16 in 35 let, ki je bila izvedena
Ibizi in Majorki (Španija), je ugotovila, da so ključni napovedniki pretepov med njihovimi počitnicami bili: to, da so moškega spola, mladi, pogosta opitost in uporaba
kanabisa ali kokaina (Hughes in sod., 2008).
25 Izkazalo se je, da obstaja tesna povezava med glasbeno pripadnostjo in pogostostjo okajenosti in uporabe drugih drog (Gilbert in Pearson 1999; Oleaque, 2004).
26 Glej Forsyth in sod., 1997; Forsyth 2009.
27 Glej Anderson in sod., 2009.
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Komponente
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Komponente

Ugotovitve Club Health in drugi komentarji

Zabava

Dolgočasje in zabava slabe kakovosti sta povezana s
povečanim pitjem alkohola in možnostjo za nastanek
agresivnega in motečega vedenja28. Druge raziskave
kažejo, da ponudba razvedrila (npr. televizija,
glasba, ples in igre) podaljša čas, ki ga stranke
preživijo na prizorišču, in poveča pitje alkohola29.

Club Health Healthy and Safer Night of Youth

POD POSEBNIMI OKOLIŠČINAMI

Opis: Lokali bi morali
poskrbeti za to, da zabava
ni nasilne ali neprikrito
spolne narave.
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Povezana praksa

Večina vprašanih deležnikov iz industrije nočnega življenja
vidi zabavo kot tržno strategijo njihovih prizorišč, ki jo
je mogoče uporabiti za to, da izstopajo v primerjavi s
konkurenco, ne pa kot preventivno strategijo. Okoli 40 %
je le-to ocenilo kot zelo pomemben del posla, medtem
ko so stroške ocenili kot visoke/srednje (70 %).
Izkazalo se je, da ‘feminizacija’ estetike nekega prizorišča
(vključno s fizično zasnovo pa tudi razvedrilom in
tržnimi strategijami) vpliva na zmanjšanje škode30.
V vsakem primeru pa bi morala zabava preprečevati
nasilno ali nedvoumno spolno vedenje.

Dokaz

Razvrstitev
Najbolj / precej pomembno
?

39.1%

Nevtralno

31.3%

Ni / malo pomembno

29.6%

28 Glej Homel in Tomsen, 1993.
29 Glej Single in Pomeroy, 1999.
30 Glej poročilo »Nočno življenje v devetih evropskih mestih. Ekološka analiza tveganj in preprečevanja« (http://www.irefrea.org/index.php?page=6-1-2).

1. Pogoji prizorišča
1.4. Evakuacijska politika
Pripraviti in izvajati je treba evakuacijsko politiko (v sodelovanju s policijo in drugimi zainteresiranimi stranmi), da bi vzpostavili
postopke, ki jih je treba upoštevati ob koncu večera za zmanjševanje morebitnih neredov in kaljenja javnega reda in miru, ko stranke
zapustijo lokale.

Komponente

Ugotovitve Club Health in drugi komentarji

Povezana praksa

Nadzor nad izhodom
in prevoz

Nasilje v nočnem življenju je povezano z zbiranjem velikega
števila opitih ljudi, ki pred prizorišči tekmujejo za različne
storitve (npr. vrste za avtobus in taksi, hitra hrana)31 ali
pa se zadržujejo v okolici prizorišč v času zapiranja32.

Program »Safer Bars«
(Varnejši bari)

Ponudba taksi službe, ki jo je mogoče rezervirati,
lahko prepreči tekmovalnost na ulici. Prav tako so se
evakuacisjke politike v sodelovanju z drugimi deležniki
izkazale za učinkovite pri zmanjševanju tveganj33.

Liverpoolov »City Safe«
(http://liverpool.gov.uk/
council/strategies-plansand-policies/citysafecommunity-safety/)

63,6 % udeležencev industrije nočnega življenja je
izjavilo, da izvajajo nadzor nad izhodom na operativni
ravni, okoli 70 % pa jih je to ocenilo kot ključen
element. Vendar pa se v večini primerov te ne izvajajo
v posvetovanju s policijo ali drugimi zainteresiranimi
stranmi. Pravzaprav, 72 % ostalih deležnikov, ki so se
udeležili raziskave, ni vedelo, da se te politike izvajajo.
Nekateri vprašani predstavniki policije so izjavili, da
se v večini primerov prizorišča zanašajo na policiste, ki
nadzorujejo ceste, in javni prevoz, namesto da bi svojim
strankam zagotovili posebne storitve. Dejstvo, da je le 17
% predstavnikov industrije nočnega življenja to ocenilo kot
visok strošek, lahko nakazuje na to, da stroškov ne nosijo.

Dokaz
***
Premestitev osebja
Opis: Zagotavljanje
primernega razmerja
med osebjem in
strankami lahko prepreči
natrpanost in ozka grla.

70.0%

Nevtralno
Ni / malo pomembno

KLJUČNE KOMPONENTE

V Franciji morajo od 1.
12. 2011 vsa prizorišča
nočnega življenja priskrbeti
potrjene naprave za
merjenje alkoholiziranosti
strank. Preiskuje se
tudi nova pobuda za
namestitev alkotestov
v vse avtomobile.

Razvrstitev
Najbolj / precej pomembno

17.1%
12.9%
Politika za razkropitev
BEDA

Pomembno je preprečevati prenatrpanost posameznih
predelov. Med pripravljanjem na zapiralni čas je
treba posebno pozornost nameniti sanitarijam,
garderobam, stopniščem in podestom, da bi
preprečili gneče ljudi na posameznem mestu.

http://www.publications.
parliament.uk/pa/
cm200405/cmselect/
cmodpm/456/456we12.
htm

Zaposleni morajo prav tako poskrbeti, da v lokalu
ni nenadzorovanih steklenic in kozarcev oz.
preprečiti, da jih stranke odnesejo s seboj.
Videti je, da se predstavniki industrije nočnega življenja
zavedajo teh težav, saj jih je 75,4 % izjavilo, da zaposlene
premestijo, kadar se pripravljajo na zapiranje, okoli 73 %
pa jih je to navedlo kot ključen element. Vsi udeleženci
pa so to komponento tudi ocenili kot zelo učinkovito
(49,3 %) in s srednje visokimi stroški (50,7 %).

Dokaz

http://www.camh.
net/Publications/
CAMH_Publications/
safer_bars_program.html

Politika za razkropitev
NOCTIS
http://noctis.net-genie.
co.uk/

Razvrstitev
Najbolj / precej pomembno

73.1%

Nevtralno

17.9%

Ni / malo pomembno

9.0%

31 Glej Allen in Goody 2002, Homel in sod., 2004.
32 Glej Graham in sod., 2006.
33 V mestu Leeds, na primer, so postajališča za taksije in avtobuse razkropljena, da bi se izognili zbiranju velikega števila ljudi na enem mestu, medtem ko v Manchestru
vrste za taksije in avtobuse pozorno spremlja policija (Roberts, 2004).

PRIROČNIK: Standardi za izboljšanje zdravja in varnosti na prizoriščih nočnega življenja

Opis: Premestitev
zaposlenih, ki ljudi
prosijo, da zapustijo
lokal, ko se bo ta zapiral.
Preprečevanje zbiranja
množice ljudi na vratih.
Ugotavljanje, katere stranke
bi morda potrebovale
pomoč, in zagotavljanje
varnih taksi služb.
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Komponente

Ugotovitve Club Health in drugi komentarji

Čas za sprostitev in
ura za »chill out«

Nekatere politike razkropitve priporočajo igranje
počasnejše glasbe in zmanjšanje glasnosti kot
pripravo na čas zapiranja, pa tudi močnejšo
osvetlitev, da bi spodbudili razkropitev strank.

Club Health Healthy and Safer Night of Youth

PRIPOROČENE KOMPONENTE

Opis: Osvetlitev, glasba
in postopki zaposlenih,
da pripravijo stranke
na odhod iz lokala.

24

Povezana praksa

56,1 % predstavnikov industrije nočnega življenja
je izjavilo, da to izvajajo na operativni ravni, vendar
se 90,9 % drugih deležnikov ni strinjalo.
Okoli 40 % predstavnikov industrije nočnega življenja
to vidi kot zelo učinkovito (tretjina se ni strinjala
in je to ocenila kot malo učinkovito). Vsi pa so se
očitno strinjali, da to ni občutljiva stvar, ena tretjina
pa je to ocenila kot nepomembno komponento.
62,5 % vprašanih so stroške ocenili kot nizke, kar
pa očitno nakazuje na to, da evakuacijska politika
nima pomembnega učinka na račune prizorišč.

Dokaz

Razvrstitev
*

Najbolj / precej pomembno

46.7%

Nevtralno

21.7%

Ni / malo pomembno

31.6%

2. Dejavniki osebja in vodstva
2.1. Vodstveni pristop
V zvezi z intervencijo ali programom, ki želi izboljšati standarde zdravja in varnosti, raziskava kaže, da je sodelovanje s strani
vodstva pogosto težko pridobiti, razen če je program obvezen ali kombiniran z izvajanjem nadzora. Vodstvo mora zagotoviti, da
so tako stranke kot osebje na varnem, ter v največji možni meri zmanjšati motnje za lokalne skupnosti.
Komponente

Ugotovitve Club Health in drugi komentarji

Povezana praksa

Vključevanje ključnih
deležnikov

Koalicije lahko vključujejo predstavnike lokalnih
institucij, policije, zdravstvenih služb, služb za pogojni
izpust, akcijskih skupin na področju drog in alkohola,
izobraževalnih služb, lokalnih podjetij in prebivalstva.
Takšne koalicije lahko pomagajo pri uvajanju vrste
intervencij, katerih cilj je zmanjšati nemire in kriminalna
dejanja, povezana z alkoholom, v okoljih, kjer se popiva.

Pobuda STAD, ki jo je
lansirala občina Stockholm
leta 1996

Čeprav v večini preiskovanih področij sodelovanje ni
obvezno, je 57,1 % predstavnikov industrije nočnega
življenja navedlo, da sodelujejo z drugimi deležniki (v VB
kar 100 %), 52 % vprašanih pa je sodelovanje ocenilo kot
ključno komponento, čeprav je istočasno nekaj več kot 52
% sodelovanje ocenilo kot nekaj, kar je težko izvajati.
Čeprav so se po evalvaciji delovne koalicije izkazale
za izjemno učinkovite, je videti, da težave v zvezi s
sestavo in vzdrževanjem delovnih skupin odvračajo
njihovo izvajanje, razen če bodo le-te postale zahteva.

Dokaz

Liverpoolov program City
Safe (http://liverpool.gov.
uk/council/strategiesplans-and-policies/
citysafe-communitysafety/)

Razvrstitev
**

Sodelovanje s policijo
Opis: Trajni uspeh je bolj
verjeten, če obstaja pomoč
in podpora s strani policije.

Dokaz

KLJUČNE KOMPONENTE

http://www.fhi.se/en/
Highlights/ResponsibleBeverage-Service/

Najbolj / precej pomembno

52.2%

Nevtralno

26.9%

Ni / malo pomembno

20.9%

Velikokrat se je izkazalo, da ima lahko policija
vodilno vlogo pri zmanjšanju števila incidentov
in škode, povezane z alkoholom35.
Čeprav je 82,1 % predstavnikov industrije nočnega življenja
navedlo, da se sodelovanje s policijo v večini primerov
izvaja (z izjemo VB, kjer je to pogoj za pridobitev dovoljenja
za prodajo alkohola), se zdi, da je sodelovanje omejeno
le na občasne klice, kadar se pojavijo težave. Približno
50 % predstavnikov industrije nočnega življenja meni,
da je izvajanje in vzdrževanje takšnega sodelovanja
enostavno (z izjemo VB, kjer 60 % vprašanih meni,
da je težko), več kot 38 % pa to ocenjuje za občutljivo
zadevo, vendar hkrati visoko učinkovito (42,6 %).

Program Tackling Alcoholrelated Street Crime (TASC)
(Cardiff, VB) je primer
večinstitucionalnega
projekta, ki ga vodi
policija in vključuje vrsto
intervencij.

Razvrstitev
**

Zdravstvena oskrba
obiskovalcev
Opis: Konkretno
usposabljanje osebja za
ravnanje v primeru nujnih
zdravstvenih ukrepov.

Najbolj / precej pomembno

69.7%

Nevtralno

19.7%

Ni / malo pomembno

10.6%

Potrebno je izvajati posebno usposabljanje osebja in
zagotoviti referenčne smernice ali vzpostaviti pogodbeno
sodelovanje s specializiranimi podjetji, ki izvajajo
določene storitve, da bi poskrbeli za boljšo zdravstveno
oskrbo posameznikov, ki droge uporabljajo občasno
oz. ob posebnih priložnostih36. Drugi ukrepi lahko
vključujejo avtomate za kondome za preprečevanje
neželenih nosečnosti in/ali spolno prenosljivih okužb.

34 V Angliji in Walesu velja predpis, da morajo lokalne institucije sodelovati v partnerstvu za boj proti kriminalnim dejanjem in nemirom, ki se izvaja pod imenoma
“Crime and Disorder Reduction Partnerships” ali “Community Safety Partnerships”. https://www.gov.uk/government/policies/reducing-and-preventing-crime--2
35 Kot je: zmanjšanje motenj v skupnosti; nadziranje množic; vzpostavljanje postopkov za prisotnost; iskanje; in zaščita obiskovalcev in varnosti osebja, če pride do
težav (Doherty in Roche, 2003)
36 Medtem ko ima precejšnje število klubov svoje “medicinske sobe” za uporabo v primeru zdravstvenih težav, lahko pomanjkanje specifičnih usmeritev za
usposabljanje osebja, ki delajo v takšnih sobah in kdaj je potrebno poklicati rešilca, poveča nevarnost poslabšanja bolezni ali smrtnega izida, če obiskovalec po
nastalem incidentu ne prejme ustrezne oskrbe ali pravočasno prispe v bolnišnico. (Wood in sod., 2008)

PRIROČNIK: Standardi za izboljšanje zdravja in varnosti na prizoriščih nočnega življenja

Opis: Vzpostavljanje
aktivnih sodelovalnih
skupin z drugimi
institucijami, da bi
rešili težave, in uporaba
širše perspektive
za prepoznavanje
možnih rešitev.
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71,9 % predstavnikov industrije nočnega življenja navaja,
da se zdravstvena oskrba obiskovalcev na njihovih
prizoriščih izvaja, vendar niso podali nobenih drugih
informacij o naravi programov za usposabljanje ali
zunanjih pogodbenih storitvah. Precejšnja odstopanja
med vprašanimi glede »enostavnosti«, »učinkovitosti
izvajanja« in »obiskovalcih«, »sprejemljivostjo in stroški«
(in dejstvo, da jih je le 58,9 % navedlo, da usposabljanje
za odgovorno strežno pijač izvajajo na operativni
ravni), bi lahko pomenila vse bolj raznolike pristope do
zdravstvene oskrbe, ki bi jih bilo treba dodatno preučiti.
Dokaz

Razvrstitev
*

Najbolj / precej pomembno

70.1%

Nevtralno

22.4%

Ni / malo pomembno
Kodeks ravnanja in
drugi sporazumi
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Club Health Healthy and Safer Night of Youth

Opis: Standardizacija
operativnih dejavnosti,
ki jih industrija nočnega
življenja sprejme
prostovoljno.

7.5%

Kodeksi se običajno vzpostavijo skozi sodelovanje med
industrijo nočnega življenja in drugimi institucijami z
namenom standardizacije postopkov, kot so oglaševanje
pijač, zapiralni čas in druge operativne dejavnosti.
Dobra praksa vključuje spodbujanje protokolov za izvajanje
usposabljanja za odgovorno strežbo pijač in postopkov,
ki jih je treba upoštevati, ko pride do incidentov, pa tudi
posredovanje politik za razkropitev obiskovalcev in prevoz.
40,7 % deležnikov industrije nočnega življenja je
učinkovitost kodeksov ravnanja ocenilo odlično (51,9
% srednje dobro), okrog 70 % pa je kodeks ocenilo
kot ključno komponento. Čeprav kodeks v nobeni od
držav, vključenih v raziskavo, ni pogoj za pridobitev
dovoljenja, jih 60% navaja, da imajo njihova prizorišča
kodeks na operativni ravni (nivo izvajanja se razteza
od 100 % v VB in Luksemburgu do 0 % v Sloveniji). V
državah z učinkovito implementacijo kodeksov ravnanja
so predstavniki industrije nočnega življenja navedli, da
izvrševanje poteka na sami lokaciji, v drugih državah pa
takšna zavezanost vodstva iz podatkov ni razvidna.

Dokaz

Britansko notranje
ministrstvo in svetovalno
podjetje KPMG (2008) sta
izdala pregled standardov
Review of the Social
Responsibility Standards
for the Production and Sale
of Alcoholic Drinks 37.
Kodeks ravnanja
Portman Group
http://www.portmangroup.
org.uk/codes

Razvrstitev
*

Hišna politika in vodstvo

Najbolj / precej pomembno

75.8%

Nevtralno

10.6%

Ni / malo pomembno

13.6%

Opis: Napisana hišna
politika in pravila, ki
določajo sprejemljiva in
nesprejemljiva vedenja za
osebje in stranke.

Literatura kaže, da prisotnost napisane hišne politike
izboljšuje priložnosti za izvajanje usposabljanja za
odgovorno strežbo pijač. Hišna pravila lahko prispevajo
tudi k dviganju ozaveščenosti osebja in obiskovalcev v zvezi
s pravnimi in družbenimi posledicami opitosti in prodaje
alkoholnih pijač mladoletnim osebam38.

Dokaz

Razvrstitev
*

Rezultati med predstavniki industrije nočnega življenja
kažejo, da se hišna politika uporablja na operativni ravni
(78,9 %), da so stroški izvajanja in vzdrževanja nizki (73,2
%), da je njena učinkovitost nizka do srednje visoka in da je
izvedba zelo enostavna (48,2 %). Vendar pa se ti podatki ne
skladajo s podatki, ki so navedeni v poglavju za odgovorno
strežbo pijač.

Najbolj / precej pomembno

48.2%

Nevtralno

28.6%

Ni / malo pomembno

23.2%

37 Ta kompilacija, ki so jo potrdili predstavniki industrije alkohola in vladne agencije, vključuje “Pet načel dobrega upravljanja”, ki so proporcionalnost, odgovornost,
doslednost, transparentnost in ciljna usmeritev.
38 Glej Doherty in Roche, 2007

Komponente

Ugotovitve Club Health in drugi komentarji

Povezana praksa

Odgovorna strežba pijač

Raziskave kažejo, da mora za doseganje trajnih
koristi odgovorna strežba pijač biti povezana s hišno
politiko, odobriti pa jo mora vodstvo, saj to zagotavlja
njeno upoštevanje s strani celotnega osebja (od
varnostnikov na vratih do lastnikov). Če temu ni tako,
se v toku čas komaj kaj spremeni oz. ohrani trajno39.

Program skupnosti za
preprečevanje alkohola
(del projekta STAD) http://
www.fhi.se/en/Highlights/
Responsible-BeverageService/

Kakor navaja Mosher (2002), bi minimalne zahteve za
usposabljanje o odgovorni strežbi pijač morale biti:

Program »Varnejši bari«

•

pokrivanje vseh osnovnih informacij za osebje v strežbi;

•

uporaba tehnik vedenjskih sprememb/komunikacije
(s tem, da se preprosto zagotovijo informacije,
omejijo priložnosti spodbujanja vedenjskih
sprememb ali izboljšajo različne spretnosti ). Treba
se je naučiti konkretne veščine (npr. zavračanje
strežbe alkohola vinjeni stranki). Uporabijo
se naj aktivne tehnike (npr. igranje vlog.

•

osredotočenje na vodstvo in osebje v strežbi.
Ciljna skupina morajo biti upravitelji, saj so
odgovorni za nadzor nad osebjem, ki streže, zato
morajo biti s tehnikami ustrezno seznanjeni.

http://www.camh.net/
Publications/CAMH_
Publications/safer_bars_
program.html
Liverpoolov City Safe
(http://liverpool.gov.uk/
council/strategies-plansand-policies/citysafecommunity-safety/)

58,9 % predstavnikov industrije nočnega življenja (100 %
v primeru VB) je navedlo, da se odgovorna strežba pijač
izvaja na operativni ravni – čeprav v večini primerov to ni
pogoj za pridobitev dovoljenja. Videti je, da odstopanja
med vprašanimi v zvezi s predpisi, enostavnostjo oziroma
zahtevnostjo izvajanja, izvrševanjem, učinkovitostjo
in stroški kažejo, da se k usposabljanju pristopa na
zelo različne načine, odvisno od vodstva lokala.

Dokaz

Razvrstitev
*

Najbolj / precej pomembno

72.5%

Nevtralno

15.9%

Ni / malo pomembno

11.6%

39 Longitudinalne študije kažejo, da učinki usposabljanja skozi čas bledijo, razen če usposabljanja o odgovorni strežbi pijač ne predvideva zakon (Buka in Birdthistle,
1999). Izkazalo se je tudi, da so velike fluktuacije osebja pomenile težave pri procesu usposabljanja (Graham in sod., 2004), razen če je bilo usposabljanje zakonsko
določeno, njegovo uspešno opravljanje pa predpogoj za zaposlitev (Ker in Chinnock, 2008). Švedska raziskava je pokazala, da ni nobenih pomembnih razlik v pogostosti
strežbe alkohola med natakarji, ki so opravili usposabljanje za odgovorno strežbo pijač, in tistimi, ki takšnega usposabljanja niso opravili, razen če se izvršujejo
obstoječi zakoni na področju alkohola (Wallin in Andreásson, 2004).

PRIROČNIK: Standardi za izboljšanje zdravja in varnosti na prizoriščih nočnega življenja

Opis: Vključitev vodstva
v usposabljanje osebja o
odgovorni strežbi pijač.
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2. Dejavniki osebja in vodstva
2.2 Osebje v strežbi
Programi usposabljanja bi morali vključevati prepoznavanje opitih in mladoletnih obiskovalcev, spodbujanje odgovornega pitja,
postopke za nadzor nad incidenti in tehnike za obvladovanje težavnih vedenj; usposabljanje naj bi se izvajalo kot stalni proces..

Komponente

Ugotovitve Club Health in drugi komentarji

Povezana praksa

Usposabljanje osebja v
strežbi

Raziskava o agresivnosti v barih kaže, da mora
usposabljanje vključevati še druge reči poleg
usposabljanja za odgovorno strežbo pijač, če
želimo, da je zelo učinkovito. Celotno osebje bi
moralo biti pripravljeno učinkovito posredovati v
kakršnikoli težavni situaciji, ki se lahko pojavi40.

Program skupnosti za
preprečevanje alkohola
(del projekta STAD)
http://www.fhi.se/en/
Highlights/ResponsibleBeverage-Service/

Opis: Zagotoviti, da
osebje razume in upošteva
odgovorne prakse.

28

KLJUČNE KOMPONENTE

Club Health Healthy and Safer Night of Youth

82,1 % predstavnikov industrije nočnega življenja
je navedlo, da izvaja usposabljanje osebja v strežbi
na operativni ravni. Čeprav je to pogoj za pridobitev
dovoljenja le za 29,3 % le-teh. 31,8 % jih je izjavilo,
da se usposabljanje izvaja znotraj podjetja, medtem
ko jih je samo 20,5 % navedlo, da usposabljanje
izvajajo licenčni organi. Znova je bilo opaziti velika
odstopanja glede »enostavnosti izvajanja« ter »stroškov
in sprejemljivosti«, kar pomeni, da se k usposabljanju
osebja v strežbi pristopa na različne načine.
Velja omeniti, da je samo 58,9 % predstavnikov industrije
nočnega življenja izjavilo, da odgovorno strežbo pijač
izvaja na operativni ravni in da so jo tisti, ki jo izvajajo
na operativni ravni, v smislu ključne komponente uvrstili
nizko. Zato se zdi, da visok odstotek usposabljanja
natakarjev kaže, da to usposabljanje morda vključuje
usposabljanje o tem, kako pripraviti, postreči in tržiti
pijačo, ne pa tudi prakse za odgovorno strežbo.

Program »Varnejši bari«
http://www.camh.
net/Publications/
CAMH_Publications/
safer_bars_program.html
Liverpool’s City Safe
(http://liverpool.gov.uk/
council/strategies-plansand-policies/citysafecommunity-safety/)

Prakse odgovorne strežbe morajo vključevati
tudi skrb za varnost obiskovalcev in osebja.
Dokaz

Razvrstitev
Najbolj / precej pomembno
*

Nevtralno
Ni / malo pomembno

82.9%
11.4%
5.7%

40 Za preprečevanje agresivnosti in spodbujanje učinkovitega obvladovanja težavnih vedenj mora biti poudarek na veščinah obvladovanja vedenj in skupinskem delu
(Graham in sod., 2005); prav tako je zelo pomembno osebju preprečiti, da zanetijo nasilje (Graham in sod., 1980; Wells, Graham in West 1998).

2. Dejavniki osebja in vodstva
2.3 Osebje na vratih in varnostniki, ki ne strežejo
Varnostno osebje je izjemno pomembno pri obvladovanju, nadziranju in zmanjšanju števila težav povezanih z opitostjo, vendar se
je hkrati izkazalo, da je varnostno osebje lahko tudi negativni dejavnik, ki prispeva številnim incidentom in občasno, povečanju
resnosti škode.
Komponente

Ugotovitve Club Health in drugi komentarji

Povezana praksa

Usposabljanje
varnostnikov, ki ne strežejo

Osebje/varnostniki na vratih so ključna ciljna skupina
za usposabljanje, ker so najbolj odgovorni za ravnanje s
problematičnimi obiskovalci in ker številne preiskovalne
študije beležijo pretirana nasilna vedenja osebja na vratih41.

Program skupnosti za
preprečevanje alkohola
(del projekta STAD)
http://www.fhi.se/en/
Highlights/ResponsibleBeverage-Service/

Obvladovanje
trgovine z drogo

KLJUČNE KOMPONENTE

Opis: Zagotoviti, da so
varnostniki na vratih
ustrezno usposobljeni
in da prihajajo iz
ugledne organizacije.

Usposabljanje naj bi vključevalo: i) prepoznavanje
mladoletnih in opitih ali žaljivih strank, ii) pogajalske
spretnosti in spretnosti za učinkovito obvladovanje vedenja
strank, iii) nadzor nad vedenjem strank z namenom
preprečevanja stopnjevanja nasilja in iv) veščine za
zagotavljanje varnega izhoda strank s prizorišča (vključno s
pomočjo pri zagotavljanju varnega prevoza posameznikom
v stiski).
81,1 % predstavnikov industrije nočnega življenja je
poročalo, da imajo varnostno osebje na operativni ravni
(večinoma urejeno z zakonom, odvisno od velikosti in vrste
prizorišča). Vendar pa glede na posredovane podatke ni
jasno, ali je usposabljanje odgovornih praks, določenih za
delo na prizoriščih nočnega življenja, vključeno v proces
izdajanja dovoljenj varnostnemu osebju. Približno 20 % je
poročalo, da to izvršuje licenčni organ. 31,8 % predstavnikov
izvršuje usposabljanje znotraj podjetja, približno 39% pa
tega sploh ne izvaja. Pri ocenjevanju te komponente pa se
spet zdi, da so ocenjevali le pomembnost tega, da varnostno
osebje obstaja, namesto konkretno usposabljanje osebja.

Program »Varnejši bari«
http://www.camh.
net/Publications/
CAMH_Publications/
safer_bars_program.html
Liverpool’s City Safe
(http://liverpool.gov.uk/
council/strategies-plansand-policies/citysafecommunity-safety/)

Zagotoviti je treba ukrepe, s katerimi bi zagotovili, da
na prizoriščih nočnega življenja ne poteka organiziran
kriminal42.
Dokaz

Razvrstitev
Najbolj / precej pomembno
*

Nevtralno
Ni / malo pomembno

82.9%
11.4%
5.7%

41 Osebje/varnostniki na vratih se smatrajo za glavno ciljno skupino za usposabljanje, saj so odgovorni za obvladovanje vedenja obiskovalcev, da bi preprečili
agresivnost. Prav tako so številne raziskave zabeležile, da so včasih ravno varnostniki tisti, ki sprožijo nasilje (Graham in sod., 1980; Homel in sod., 1992; Lister in sod.,
2000; Graham in sod., 2005).
42 Britanska raziskava kaže, da je potrebno izvajati ukrepe za razbitje kriminalnih skupin na vratih in preprečiti razpečevanje drog. To se lahko izvaja v obliki
zaposlovanja le registriranega osebja iz registriranih podjetij na vratih, kombiniranja osebja izven območja in lokalnega osebja, pa do krepitve režimov usposabljanja in
zagotavljanja, da osebje na vratih aktivno išče posameznike, ki so osumljeni uporabe/razpečevanja drog (Morris, 1998).

PRIROČNIK: Standardi za izboljšanje zdravja in varnosti na prizoriščih nočnega življenja

Opis: Zagotoviti, da
osebje razume in upošteva
odgovorne prakse.
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2. Dejavniki osebja in vodstva
2.4. Osebje, ki skrbi za zabavo: didžeji in animatorji
Vključiti politiko glede glasbe v programe za usposabljanje osebja.

Komponente

Ugotovitve Club Health in drugi komentarji

Usposabljanje didžejev
in animatorjev

Raziskava jasno kaže neposredno razmerje med uporabo
drog in glasbenim slogom. Opaziti je, da politika glede
glasbe deluje kot strategija, ki ima neposreden vpliv na
trženje alkohola in obvladovanje vedenja strank (raven
plesa in prekrškov)44.

Club Health Healthy and Safer Night of Youth

KLJUČNE KOMPONENTE

Opis: Vključiti politiko
glede glasbe v paket
odgovornega usposabljanja.

30

Povezana praksa

Izkazalo se je, da imajo didžeji in animatorji pomembno
vlogo, ne samo pri izboru klientele, ampak tudi kot
»neformalna« kontrola, ki obvladuje raven navdušenja45.
38,9 % predstavnikov industrije nočnega življenja je
poročalo, da usposabljanje za DJ-je in animatorje izvajajo
na operativni ravni in da takšno usposabljanje večinoma
poteka znotraj podjetja. Dejstvo, da okrog 43 % tega ne
smatra za ključni element za zdravje in varnost, skupaj
z dejstvom, da je bilo opaziti velikanska odstopanja v
podatkih (glede stroškov, učinkovitosti, enostavnosti
izvajanja in uspešnosti), bi lahko pomenilo, da so nekateri
vprašani nastop DJ-jev in animatorjev ocenjevali kot tržno
strategijo, ne da bi pri tem upoštevali preventivne vidike.

Dokaz

Razvrstitev
*

Najbolj / precej pomembno

26.5%

Nevtralno

30.6%

Ni / malo pomembno

42.9%

43 Izkazalo se je, da obstaja tesna zveza med glasbeno pripadnostjo in pogostostjo uporabe alkohola ter vinjenostjo in uporabo drugih drog ( Gilbert in Pearson, 1999;
Oleaque, 2004).
44 Raziskava pubov v Glasgowu, ki je vključevala kvalitativne intervjuje osebja v pubu, je pokazala, da je osebje namenoma predvajalo glasbo, da privabi oziroma da se
znebi določenih strank ter poveča prodajo pijač. Prav tako je bilo opaziti, da bi glasba lahko bila vpletena v sprožitev ali preprečevanje nemira (Forsyth in sod., 1997).
45 Vključno s plesom in/ali spolno aktivnostjo in stopnjo uporabe alkohola in drugih drog. Torej, programi odgovornega usposabljanja osebja morajo zajemati tudi
politiko glede glasbe (Forsyth, 2009).

3. P romocije alkohola in pravna ureditev prodaje
3.1 Oblikovanje cen in dostopnost
»Klasični ukrepi« za prodajo alkohola, ki so vključevali povišanje davka, omejitve pri prodaji (ure/dnevi), nadzor nad gostoto
trgovin z alkoholnimi pijačami, kontrolna mesta za preverjanje treznosti, omejitve ravni alkohola v krvi, dvig najnižje starosti za
nakup/pitje alkohola in odvzem administrativnega dovoljenja kršiteljem, so se izkazali kot učinkoviti.

Komponente

Ugotovitve Club Health in drugi komentarji

Povezana praksa

Politika določanja cen

Strategije določanja cen so se izkazale za učinkovite tako
v smislu nižjih zaužitih količin alkohola kot tudi v smislu
manjšega števila težav, povezanih z alkoholom46.

Program skupnosti za
preprečevanje alkohola
(del projekta STAD) http://
www.fhi.se/en/Highlights/
Responsible-BeverageService/

Dokaz

Projekt »Best Bar None«
ima obvezni kodeks
glede določanja cen in
oglaševanja. http://www.
bbnuk.com/what-is-bestbar-none

Razvrstitev
***

Dostopnost
Opis: Nadzor nad delovnim
časom in gostoto lokalov.

KLJUČNE KOMPONENTE

Določanje cen se uporablja kot tržna strategija. Torej, na
vprašanje, ali naj oblikovanje cen določa zakon, je 89,7 %
predstavnikov industrije nočnega življenja odgovorilo »ne«,
69 % pa je navedlo, da bi to morala biti le usmeritev za
večja prizorišča. Približno 59 % je to ocenilo za občutljivo
komponento, okrog 65 % pa je njeno učinkovitost v smislu
preventive ocenilo kot srednje nizko. To bi lahko pomenilo,
da so pri ocenjevanju pomembnosti komponente v mislih
imeli finančne ugodnosti, ne pa preventivne ukrepe.

Najbolj / precej pomembno

65.4%

Nevtralno

15.4%

Ni / malo pomembno

19.2%

Ugotovitve kažejo, da je delovni čas, podaljšan v pozne
nočne ure, povezan z povečano porabo alkohola in z
njim povezano škodo. Tudi visoka gostota trgovin, kjer se
prodajajo alkoholne pijače, je povezana z večjim številom
težav zaradi posledic pitja alkohola (npr. nasilje, socialne
težave in avtomobilske nesreče)48.
58,9 % predstavnikov industrije nočnega življenja je
poročalo, da dostopnost alkohola ureja zakon49, 57,2 % pa
jih je izjavilo, da se ta izvršuje (s strani licenčnega organa
in/ali policije). Približno 59 % jih je navedlo, da je v smislu
trženja dostopnost do alkohola občutljiva zadeva.

Dokaz

Razvrstitev
***

Najbolj / precej pomembno

66.0%

Nevtralno

18.9%

Ni / malo pomembno

15.1%

46 Politike, ki omejujejo dostopnost skozi povišanje cen in minimalno zakonsko določeno starostjo za uživanje alkohola, zmanjšujejo tudi število prometnih nesreč
zaradi alkohola (EUROCARE 2003). Raziskava v ZDA je pokazala, da nižja, kot je bila povprečna cena alkohola v lokalih v bližini študentskega naselja, ki prodajajo in
točijo alkohol, višji je bil nivo prekomernega popivanja (Kuo in sod., 2003). Ugotovitve kažejo, da cenovna raven alkoholnih pijač vpliva na raven porabe etanola na
prebivalca ter tudi na pogostost zlorabe alkohola in njegove posledice za zdravje (Cooke in Moore, 2002).
47 Čeprav obstaja nekaj kontroverznosti glede omejevanja oziroma liberalizacije delovnega časa prizorišč in njenega posledičnega vpliva na škodo, povezano z
alkoholom, pa je nedavni pregled 49 raziskav (14 jih je vključevalo osnovne in kontrolne ukrepe) nakazal, da med njima obstaja jasno razmerje (Stockwell in Chikritzhs,
2009).
48 Raziskava prav tako podpira mnenje, da so težave, ki so povezane z alkoholom, povezane tudi z gostoto trgovin, kjer se prodaja alkohol (Livingston in sod., 2007).
49 Če ne upoštevamo podatkov iz Grčije in Belgije (države, kjer ni omejitev glede delovnega časa), je videti, da je število tistih, ki se ne zavedajo predpisov, presenetljivo
visoko. Ta skupina bi lahko vključevala nezakonite posle in tudi promotorje dogodkov, ki se zanašajo na vodstvo lokala in se morda ne zavedajo vseh predpisov, ki
veljajo.

PRIROČNIK: Standardi za izboljšanje zdravja in varnosti na prizoriščih nočnega življenja

Opis: Ustvariti cenovno
strategijo za dviganje cen
alkoholnih pijač in nižanje
cen brezalkoholnih pijač.
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3. Promocije alkohola in pravna ureditev prodaje
3.2 Posebne promocije
»Klasični ukrepi«, kot sta zakonska ureditev prodajnih cen in promocij, so se izkazali za učinkovite.

Komponente

Ugotovitve Club Health in drugi komentarji

Povezana praksa

Neizvajanje posebnih
promocij

Večina vključenih predstavnikov industrije nočnega
življenja izvaja promocije ob posebnih dnevih in urah,
ko ponujajo brezplačne artikle, ki jih podarja alkoholna
industrija za promocijo posebnih pijač, in/ali izvajajo
posebne ponudbe, da privabijo izbrano klientelo50.

Program skupnosti za
preprečevanje alkohola
(del projekta STAD) http://
www.fhi.se/en/Highlights/
Responsible-BeverageService/

Opis: Preprečite
promocije alkohola.

Čeprav so britanski izpraševanci poročali, da upoštevajo
priporočila podjetja ali industrije alkoholnih pijač, pa tega
nasveta pogosto ne upoštevajo v drugih državah. Približno
88 % vprašanih iz industrije nočnega življenja je navedlo,
da po njihovem mnenju tega ni potrebno urejati z zakonom.
Na promocije se gleda kot na marketinško strategijo, ki je
potrebna, da se lahko preživi na zelo konkurenčnem trgu.
Rezultati kažejo, da je promocije lahko »izvajati« (54,5 %),
saj zanje veljajo »nizki stroški izvedbe in vzdrževanja« (46,6
%) in »srednje visoka učinkovitost za prodajo« (75,4 %).
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KLJUČNE KOMPONENTE

Club Health Healthy and Safer Night of Youth

Glede na marketinški kodeks ravnanja družbe
Portman Group51 promocije naj ne bi:

Dokaz

•

spodbujale ali poveličevale pitja oziroma
pijanosti ali spodbujale asocialno vedenje;

•

bile povezane s spolnimi podobami, ki nakazujejo
uspeh pri spolnosti oziroma mojstrstvo ;

•

privlačile predvsem (preko podob in/ali
simbolov) mlajših od zakonsko dovoljenje
starosti za nakup alkohola;

•

vsebovale nobenih posrednih ali neposrednih referenc
na kulturo drog oziroma prepovedane droge;

•

imele nikakršne zveze z nasiljem
ali asocialnim vedenjem.

Britansko združenje
British Beer and Pub
Association (BBPA) je
izdalo standarde za
spodbujanje odgovornega
pitja (Standards for
the Management of
Responsible Drinks
Promotions) z namenom
preprečevanja
neodgovornih promocij52
http://www.almr.org.uk/
legislativepdfs/66.pdf

Razvrstitev
Najbolj / precej pomembno
***

53.0%

Nevtralno

15.2%

Ni / malo pomembno

31.8%

50 Ugotovitve kažejo, da je ureditev marketinških praks (prodajne cene, promocije in zunanje reklame) pomembna strategija pri zmanjšanju težav, povezanih s
prekomernim pitjem pri študentih (Kuo in sod., 2003). Videti je, da promocije, ki spodbujajo pitje v določenem obdobju (npr. “vesele urice”, brezplačne pijače, ponudbe
»dve za enega«) povečujejo uživanje, in so eden glavnih dejavnikov, povezanih z nasiljem v nočnem življenju (Lincoln in Homel 2001) in spodbujanjem pitja alkohola
mladoletnih ter prekomernega pitja med mladimi potrošniki (U.S. Department of Transportation 2005).
51 http://www.portmangroup.org.uk/codes
52 Definirana kot »takšna, ki spodbuja ali hujska posameznike, da pretirano pijejo in se vedejo na nedružaben način, oz. ki povečuje pijanost« (BBPA)
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