
DEBATNI KLUB IN OKROGLA MIZA  

Z znanjem do odgovornih odločitev 
    

 13. september 2018 



 

Na podlagi Svetovnega dneva odgovornega pitja piva iz leta 2017  

smo v okviru letošnjih nacionalnih aktivnosti na pobudo Združenja  

slovenskih pivovarjev organizirali debatni klub in okroglo mizo  

na temo:  

Z znanjem do odgovornih odločitev 
 

Teme: 
1. O pivu, njegovih sestavinah, označevanju sestavin,  
2. O pivu kot delu družbe, kulinarike, podjetništva, kreativnosti, 
3. O pivu in zdravju, vplivu piva na zdravje, 
4. O pivu in varni mobilnosti. 
 



SODELUJOČI  
• Moderatorja dogodka: Darinka Pavlič Kamien in Robert Štaba 

• Pogovor so vodili dijaki: 3 razredov 4. letnika Srednje Zdravstvene šole (cca 90 
učencev) in 2. letnika iz Kluba Dijaki dijakom za varno mobilnost (10 učencev) 

• Izhodišče pogovora: samo informirani, korektno in celovito obveščeni, osveščeni 
ljudje lahko odgovorno odločajo o tem, kako ravnati, ko gre za pivo, ki je alkoholna 
pijača. Četudi z nizko vsebnostjo alkohola. 

• Gostje: 

 dr. Iztok Košir, Institut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije 

 Bine Volčič, kuharski chef 

 dr. Lovro Žiberna, Institut za farmakologijo, Medicinske fakultete v Ljubljani 

 Jaša Zidar, pivovarna Human Fish 

 Albin Hozjan, predsednik Društva pivovarjev Slovenija 

 Matej Oset, predsednik Združenja slovenskih pivovarn in predstavnik  

Pivovarne Laško Union 

 Nikica Grkman, vodja področja preventive na srednji Zdravstveni šoli  

 Anja Žurga, programska vodja Zavoda Varna pot 

 



PROMOCIJA DOGODKA 

Promocijo projekta smo izvajali s pomočjo medijskih in lastnih 
aktivnosti: 
• Na socialnem omrežju Facebook smo v času okrogle mize objavljali prispevke 

(vabila, poročila, slike, video prispevke, novičke), ki so dosegli več kot 3.000 oseb. 

• Na spletnih straneh www.varna-pot.si in nazdravi.si smo objavili prispevek o 
projektu, vabilo, slikovni material in sporočilo po dogodku. 

• Medijem smo poslali povabilo na dogodek in sporočilo za javnost po dogodku.  

• Udeležence okrogle mize (strokovnjake, dijake, moderatorja) smo opremili s 
promocijskimi majicami, prostor pa s promocijskimi plakati. 

• Na dogodku smo postavili stojnico Zavoda Varna pot s promocijskim  materialom 
in možnostjo vpisa v knjigo - zaveza k Viziji Nič 

http://www.varna-pot.si/
http://www.varna-pot.si/
http://www.varna-pot.si/
https://nazdravi.si/
https://www.vizijanic.si/




 
 
                    GRAFIČNA PODOBA 
Plakat 
 
 





 



Za konec … 
 

Dijaki in sogovorniki so soglašali, da je dialog široke družbene skupnosti o tej 
temi potreben. Le tako se namreč lahko osvetlijo vsi zorni koti, okrepi se 
razumevanje tematike in poglobijo se spoznanja, na osnovi katerih se 
sprejemajo kvalitetnejše odločitve. V Sloveniji imamo vzpostavljene številne 
mehanizme za omejitev problemov glede zlorabe alkohola, med drugim tudi 
omejevanje dostopnosti mladoletnim, omejitev oglaševanja alkoholnih pijač, 
svetovanje, vzgoja v šolskem sistemu. Kljub temu statistike pitja alkoholnih 
pijače ne potrjujejo uspehov teh ukrepov.  


