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Pregled vsebine

• Zakaj SOPA?

• Vključeni deležniki in izbor NVO področij

• Vrste ukrepov

• Vrste srečanj v okviru SOPA: regionalna, 
nacionalna in obeležitev DBA 



1. Zakaj SOPA?
Slovenska kultura kot mokra kultura

• ‚kdor ne pije ni slovenc‘

• 43 % prebivalcev med 25 in 64 letom, alkohol pije čez mejo 

manj tveganega pitja alkohola ali pa se je v zadnjem visoko 

tvegano opilo

• 28 % moških in 16 % žensk v starosti od 25 do 34 let se opija 

enkrat do trikrat mesečno ali pogosteje

• registrirana poraba alkohola se giblje med 10,3 in 13,5 litra 

čistega alkohola na odraslega prebivalca na leto 

Osnovni namen: preko vzpostavitve 

interdisciplinarnega pristopa, odpraviti 

oz. zmanjšati negativne posledice 

tveganega in škodljivega pitja alkohola v 

Sloveniji. 



2. Vključeni deležniki

• ZDRAVSTVENI SEKTOR

- ZDM v (R)ADM

- DMS v RADM

- ZVC svetovanje za opuščanje T/ŠpA

- ZVC delavnice  - zdravi odnosi

- DMS v PV

- ZsMDPŠ

- ZsG&P

- ZsKardiologije

- ZsTansfuzijske medicine

- Zobozdravnik

- ZsGastroenterologije

- ZsOnkologije

- ZsORL

- ZD v urgentni medicini

• SOCIALNI SEKTOR

- Izvajalec socialnega varstva v CSD

- Svetovalec na ZRSZ

• NVO

- Društva ljudi s posebnimi potrebami 

(gibalne oviranosti, duš. zdravje, gluhi & naglušni,  

slepi & slabovidni, društva v okviru družine oz. soc.var.)

- Športna in kulturna društva

- Dobrodelne organizacije

• PROFILI/PODROČJA Z ŽE USTALJENIM 

PRISTOPOM

- Psihiater alkoholog

- Izvajalec RP za voznike prekrškarje

- AA, KZA, Al-Anon

• POLITIČNI ODLOČEVALCI, ČLANI SKUPNOSTI, 

• MO, PO, šole (?), predstavniki MZ, MDDSZ, MNZ, MIZŠ (?)NIJZ (CEN in OE)

• MEDIJI



2. Namen izbora NVO področij

• zajem ranljivih skupin: primanjkljaji, socialna 
izolacija, brezposelnost, revščina, mladi

• aktivno preživljanje prostega časa

• geografska pokritost



2. Izbor NVO področij

A. NVO s področja dobrodelne organizacije

B. NVO s področja  gibalno oviranih

C. NVO s področja duševnega zdravja

D. NVO s področja družina oz. socialno varstvo

E. NVO s področja slepi in slabovidni

F. NVO s področja gluhi in naglušni

G. NVO s področja kultura

H. NVO s področja šport



3. Vrste ukrepov 

• KU1 - poglobljeno kratko svetovanje 
posameznikom, ki T & ŠpA

• KU2 - informiranje o škodljivosti čezmernega 
pitja alkohola ali usmeritev pacientov k virom 
pomoči pri opuščanju T & ŠpA

• KU3 – informiranje/ozaveščanje z gradivi in 
vključevanjem vsebin v obstoječe aktivnosti 
NVO in ZRSZ



Vrsta 

ukrepa

Izvajalci ukrepa Usposabljanja Poglobljenost 

obravnave

KU1 • Zdravnik specialist/specializant družinske medicine, 

• Zdravnik specialist/specializant medicine dela, 

prometa in športa,

• dipl. med. sestra/dipl. zdravstvenik v ambulanti 

družinske medicine, 

• dipl. med. sestra/dipl. zdravstvenik v patronažnem 

varstvu

• Strokovni delavec v CSD

• Izvajalec/ka individualnega svetovanja v ZVC/CKZ

Večdnevna

poglobljena 

usposabljanja (z 

vključenimi 

vsebinami 

motivacijskega 

pogovora)

Izmed treh ukrepov, 

najbolj poglobljena 

obravnava 

(presejanje/odkrivanje, 

svetovanje, 

spremljanje)

• Izvajalec/ka delavnic v ZVC/CKZ Večdnevna

usposabljanja s 

področja 

delavnic Zdravi 

odnosi

KU2 Področja: gastroenterologije, ginekologije,

zobozdravstva, urgentne medicine, transfuzijske 

medicine, otorinolaringologija, kardiologija, onkologija

Enodnevno

usposabljanje

Kratko informiranje ali 

usmeritev k virom 

pomoči

KU3 Nevladne organizacije in Zavod Republike Slovenije za 

zaposlovanje

Enodnevno 

usposabljanje

Informiranje/ozaveščan

je z gradivi in 

vključevanjem vsebin v 

obstoječe aktivnosti



4. Vrste srečanj v okviru SOPA

• Regionalna srečanja

• Nacionalna srečanja

• Skupna srečanja

• Obeležitev DBA



4. Regionalna in nacionalna srečanja
september 2018 – junij 2020 

Regionalna srečanja Nacionalna srečanja

Število srečanj 6 3

Udeleženci predstavniki poklicev (izbrani na 

posvetovalni srečanjih), predstavniki 

NVO, predstavnik ZRSZ znotraj regije

predstavnikov poklicev iz 

posameznih regij območnih enot 

NIJZ, odgovorne območne osebe 

NIJZ, SOPA sodelavci iz centralne 

enote NIJZ

Vsebina • krepitev povezovanja na 

regionalni ravni

• izbor predstavnika za nacionalno 

srečanje

• aktualno znotraj regije

• predstavitev dela različnih

poklicev, ki delujejo znotraj 

določene regije 

• deljenje izkušenj z drugimi 

regijami

• aktualno na nacionalni ravni



Shema srečanj za izvajalce 

pristopov



4. Skupna srečanja projekta

• 3 x tekom projekta

• ‚interna konferenca‘ vseh sodelujočih na 
projektu SOPA na nacionalni ravni

• 1. srečanje: september



4. DBA – dan brez alkohola

Potek:

2019, 2020 – predvidoma v pomladnem mesecu

Namen: 

Obeležiti poseben dan brez alkohola

Ponuditi vsebine/aktivnosti/dejavnosti, ki predstavljajo 
sprostitev, druženje in dogodke, kjer lahko lokalna skupnost 
pridobi različne informacije o zdravem načinu življenja

Obeležitev dneva bo potekala na dveh ravneh:

1. Nacionalna

2. Regionalna ali lokalna



4. DBA – dan brez alkohola

Nacionalna raven Regionalna oz. lokalna raven

Vrsta dogodka Tiskovna

konferenca

• Lokalni dogodek: športni javni 

dogodek, kulturni javni dogodek,…

• Strokovno srečanje 

sodelujoči Cen NIJZ, člani 

razvojnega tima 

in mediji

OE NIJZ (koordinira in organizira), 

NVO, ZRSZ, strokovnjaki, ki izvajajo 

KU1, občina, policija

Udeleženci mediji Lokalna skupnost (mimoidoči) in 

lokalni strokovnjaki

Št. Dogodkov ob

DBA/leto
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