
Financerji: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Mestna občina 

Ljubljana, Ministrstvo za zdravje, FIHO, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – URSM 

Drugačen žur:  

Izberi sam svojo zabavo 
 

Špela Dovžan, univ.dipl.soc.ped. 



• vrstniško izobraževanje 

• svetovanje  

• terensko delo 

• informiranje 

• internet 

• raziskave 

• publicistična dejavnost 

• info točka  

*Zmanjševanje škodljivih posledic 

klubskih drog in kokaina med 

mladimi in mlajšimi odraslimi 

  

*After taxi 

 

*PASS – pomoč in anonimno 

svetovanje na spletu 

 

*Izberi sam  

mladi in mlajši odrasli  



• terensko delo  

• izobraževanja, predavanja 

• svetovanje/informiranje 

• oblikovanje novih odzivov 

 

+ komunikacijska podpora 

 

PROGRAM IZBERI SAM 



INFORMIRANJE NA ODPRTIH JAVNIH PROSTORIH 

93 akcij v 2014 

Kongresni trg in okolica lokalov ob 

Kongresnem trgu, ploščad za 

Maximarketom, park Tivoli, 

Trnovska plaža, okolica Cirkusa… 



STROKOVNI POSVET (2013):  

POPIVANJE MLADIH NA ODPRTIH JAVNIH 
PROSTORIH V LJUBLJANI 

84 sodelujočih… 

…osvetliti aktualno 

problematiko popivanja 

mladih na odprtih javnih 

prostorih v Ljubljani z 

različnih zornih kotov, 

povezati deležnike, ki jih 

tematika zadeva, skupaj 

razmisliti o celostnih 

rešitvah 



+ prisotnost strokovnjakov na terenu 

PROSTORI ZA DRUŽENJE IN PROGRAMI ZA MLADE… 

…v katerih mladi izpolnjujejo potrebe po 

adrenalinu, druženju, preizkušanju novega …  

…osebno izražanje (glasba, šport), 

promocija programov, ki nudijo aktivnosti za 

mlade, aktivna participacija… 

(FINANCIRANJE? – del trošarin) 

STROKOVNI POSVET (2013):  

POPIVANJE MLADIH NA ODPRTIH JAVNIH 
PROSTORIH V LJUBLJANI 



   Kako pogosto zvečer piješ alkohol na odprtih javnih površinah v Mestni občini  
   Ljubljana (npr. parki, nabrežje Ljubljanice)? 

   ODGOVORI ODSTOTEK ŠT. ODGOVOROV 

   Ne pijem alkohola. 5% 6 

   Ne pijem alkohola na odprtih javnih površinah v   
   Mestni občini Ljubljana. 

9% 11 

   Manj kot enkrat na mesec. 37% 47 

   Enkrat na mesec. 23% 29 

   Več kot enkrat na teden. 4% 5 

   Enkrat na teden. 23% 29 

   Vsak dan. 0% 0 

(N=127) 

87% vprašanih pije alkohol na prostem 

STROKOVNI POSVET (2013):  

POPIVANJE MLADIH NA ODPRTIH JAVNIH 
PROSTORIH V LJUBLJANI 



 
POPIVANJE NA PROSTEM 
 

 

• Ceneje kot v lokalu (76%) 

• Všeč jim je vzdušje (64%) 

• Način zabave pred   

  odhodom v klub (59%) 

• Lažje pogovarjanje (42%) 
 

 

 

 

  (N=127) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 DRUGAČEN ŽUR: IZBERI SAM SVOJO ZABAVO 

aktivna, manj 
tvegana zabava 

zanimiva 

znanja in 
spretnosti 

informiranje na 

način, ki je 
mladim blizu 



SODELOVANJE 

Zavod Bob (Bob geto feat. Tobalko Vila 

Vir: https://www.facebook.com/geto.bob 



Cirkokrog 





Urban roof 







Filmčki… 



SIMOBIL + Cirkokrog + Zavod Bob + DrogArt 





Vir: https://www.facebook.com/geto.bob 



RAZVOJ 

* krepitev sodelovanja (Ana Monro, Impro liga…) 

* soustvarjanje skupaj z mladimi 

* sodelovanje pri načrtovanju in 

ustvarjanju prizorišč, kjer se zabavajo 

mladi 

* zagotavljanje pogojev za manj 

tvegano zabavo  



 

FLEKSIBILNOST 

 

ODZIV NA POTREBE 

 

VKLJUČUJOČI PRISTOPI 

 

AKTIVNA PARTICIPACIJA 
(Z mladimi, ne ZA mlade) 

 



…potrebna je celostna 

obravnava 

problematike, 

sodelovanje in skupna 

akcija… 
 



Hvala za pozornost! 

 

spela@izberisam.org 

01 439 72 70 


