
"Ustava sobe 309" je nastala med študijem v Mariboru 1992: 

 
   USTAVA SOBE 309 
 

1. Soba  309 je Slovensko Alkoholno Območje (SAO). 
2. Soba  309 je to od 01.01.1992 dalje. 
3. Soba 309 je država obeh stanovalcev in vseh v njej se trenutno nahajajočih gostov in gostij, ki 

temelji na trajni in neodtujljivi pravici do pitja piva. Gostje to pravico izvršujejo neposredno s 
prinašanjem pijače ali posredno s prispevanjem deleža za nabavo le-te. 

4. Soba je nedeljiva in ozemeljsko integralna na svojem celotnem ozemlju. 
5. V sobi 309 so zagotovljene temeljne pivske pravice. Zagotovljena je skrb za vse žejne državljane in 

tudi skrb za državljane, ki se nahajajo izven ozemlja sobe 309 na kakšni žurki. Skrbi se za kulturo 
pitja piva ter za nadaljnji civilizacijski in kulturni razvoj. 

6. Zastava sobe 309 je roleta sobe z modro podlago ter v koncentričnem krogu razporejenimi 
nalepkami laškega piva in z napisom SAO' 92 na sredi. Pomen napisa tolmači 1. člen. 

7. Soba 309 in abstinentske skupnosti so ločene. Pripadniki teh skupnosti lahko svoje pravice 
uveljavljajo drugje, nikakor pa ne na ozemlju sobe 309. Izjeme določa zakon. 

8. Glavno mesto sobe 309 je hladilnik. 
9. Uradni jezik je slovenščina. 
10. V sobi 309 je vsakomur zagotovljena pravica do pitja piva, ne glede na narodnost, raso, spol, vero, 

politično prepričanje, izobrazbo ali družbeni položaj, pod pogojem, da plača. Pred pivom so vsi 
enaki. 

11. Zagotavlja se sodno varstvo pitja piva ter pravica do odprave iz tega izhajajočih posledic. 
12. Gostom v pijanem stanju se z ustavo določene pravice lahko izjemoma omejijo, vendar zgolj v 

obsegu, ki je proporcionalen s stopnjo pijanosti in ki ne povzroča neenakopravnosti. 
13. Žuriranje je nedotakljivo. Zanj ni predvidena pravna sankcija. 
14. Nihče ne sme biti podvržen nečloveškemu pitju brezalkoholnih pijač, kajti na človeku je 

prepovedano delati medicinske ali druge znanstvene poskuse. 
15. Osebi, za katero obstaja utemeljen sum, da ne konzumira alkohola se sme izreči vzgojni ukrep po 

zakonu. 
16. Najstrožje sta sankcionirana laž in lažne obljube, kajti obljube so obvezujoče. 
17. Zagotovljeno je spoštovanje človekove želje po pivu in pivske integritete. Prepovedano je vsako 

nasilje nad osebami, ki izrazijo željo po pitju piva. 
18. Vsakdo ima pravico biti obveščen o tem, koliko je popil. 
19. Vsakdo ima pravico do bljuvanja, v kolikor jo uveljavlja na WC-ju 
20. Žurke so javne. Izjeme določa zakon. 
21. Kdor je obdolžen abstinence, velja za nedolžnega, dokler krivda ni ugotovljena na licu mesta. 
22. Kdor je bil po krivem obdolžen abstinence ali pa mu je bila le-ta po krivem vsiljena, ima pravico 

terjati pivo gratis. 
23. Vsakdo ima pravico, da se prosto giblje in izbira partnerja-ko. 
24. Zagotavlja se pravica do integritete seksa. 
25. Zagotovljena je nedotakljivost ženske, če ni privlačna. 
26. Vsakdo ima pravico, da se svobodno združuje z drugimi. 
27. Pravica moškega je, da svobodno izbira žensko. Ta pravica se lahko omeji zgolj iz zdravstvenih 

razlogov. 
28. Ta ustava prične veljati z dnevom prve žurke.  

 
Maribor, 17.01.1992 
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