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Stanje v Sloveniji

Študentske
organizacije

Mladinske
organiacije



Kdo smo?

• APYN je Evropska 
mladinska zveza za 
alkoholno politiki

• 26 članic iz 21 držav

• Delujemo na področju 
zagovorništva alkoholne 
politike, raziskovanja na 
alkoholu in mladih in 
opolnomočenja sektorja

• Nacionalna mladinska
zveza z 11 članicami

• Preko 350 mladih, ki je 
šlo čez program

• Aktivacija in 
polnomočenje mladih 
na področju 
trajnostnega razvoja in 
javnega zdravja



Stanje med MO in ŠO v Sloveniji

• Pravilnik o alkoholu imata 
samo 2 od 24 intervjuvanih 
organizacij; od ostalih je samo 
ena razmišljala o uvedbi

• 1/3 organizacij je svoj odnos 
do alkohola opredelila kot 
pozitiven (zaradi spodbujanja 
rabe alkohola, dajanje 
priložnosti za pitje), največ 
organizacij je svoj odnos do 
alkohola opredelilo kot 
nevtralen

• 84% organizacij je tako ali 
drugače že financiralo nakup 
alkoholnih 

• Alkohol je na motivacijskih in 
delovnih vikendih organizacij 
prisoten v 87% primerov 

• V 63% primerov organizacija 
vsaj delno financira nakup 
alkohola na motivacijskih in 
delovnih vikendih

• V 30% organizacij s pozitivnim 
odnosom do alkohola so tudi 
mladoletni

Kokole, 2010



Alcohol and Youth – Why 
should only the devil get all

the best tunes?
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Kaj je naša vloga?

Boljši pregled o 
učinkovitih
ukrepih za

mlade in MO

Adaptacija
obetavnih in 

dobrih praks v 
mladim

razumljiv jezik

Boljše
razumevanje

alkoholne
politike in 

priložnosti za
izboljšavo

Opolnomočenje
mladih skozi
pomoč pri
izvajanju
zakonov





Prevajalci znanosti v 
mladim razumljiv jezik



Alkoholna industrija?



Priložnosti

• Tudi mladinske in študentske organizacije so v Evropi 
po navadi del problema, vendar so lahko del rešitve

• Za doseči spremembo med MO in ŠO, ki so del 
problema, moraš biti “eden od njih”

• Dogaja se mobilizacija mladi želijo spremembo



Zmoremo!



QUESTIONS? (:

Jan Peloza

Alcohol Policy Youth Network

E: jan.peloza@apyn.org

T: +386 40 732212

FB: www.facebook.com/apyn.org

t: www.twitter.com/apynetwork
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