
 

 

DOGODEK »DAN BREZ ALKOHOLA« 

Murska Sobota, 3. april 2019 

 

Vljudno vas vabimo na dogodek »Dan brez alkohola«, ki se odvija v okviru projekta SOPA – Skupaj za 

odgovoren odnos do pitja alkohola, ki ga izvajamo tudi na Območni enoti Nacionalnega inštituta za 

javno zdravje Murska Sobota. Dogodek bo potekal 

V sredo, 10. aprila 2019, med 10. in 12. uro, na Trgu kulture v Murski Soboti.  

Dogodki se bodo v aprilu odvijali v osmih različnih regijah po Sloveniji in so namenjeni osveščanju 

javnosti o projektu SOPA ter o škodljivih posledicah čezmernega pitja alkohola. Začeti želimo pogovor 

o opuščanju nezdravih življenjskih navad ter nuditi oporo pri zdravih življenjskih izbirah v našem 

vsakdanu. Na naših stojnicah bodo obiskovalci lahko dobili informacije o naših aktivnostih, o 

problematiki pitja alkohola v slovenski družbi, predstavili bomo zdrave alternative in načine, kako 

vzpostaviti odgovoren odnos do pitja alkohola, na voljo pa bodo tudi informacije o virih pomoči v 

regiji. 

Na dogodku bodo sodelovali tudi predstavniki nevladnih organizacij, ki sodelujejo na našem projektu, 

in sicer: Društvo za zdravje srca in ožilja, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Slovenska Karitas in 

Športna unije Slovenije. Naši gostje bodo tudi predstavniki iz Ozare in Sončka. Prisotna bo tudi 

predstavnica Urada za delo Murska Sobota in predstavnik policije.  

Odnos do pitja alkohola v Sloveniji je torej potrebno nagovarjati celovito in sistematično, če želimo 

dolgoročno doseči rezultate in vzpostaviti odgovoren odnos do pitja alkohola v Sloveniji. SOPA v tem 

smislu povezuje in združuje preko 600 strokovnjakov in izvajalcev iz zdravstvenega, socialnega 

sektorja, kot predstavnike nevladnih organizacij, zavoda za zaposlovanje, občin, policije. Trenutno na 

terenu v 18 lokalnih okoljih že poteka pilotni pristop SOPA.  

Dogodek bo odprt za medije, izjave pa so predvidene v času trajanja celotnega dogodka, torej med 

10.00 in 12.00. Na voljo za izjave bodo: 

Judita Sudec (051 636 022) NIJZ OE Murska Sobota  

Katja Krečič(041 310 787) in Sara Fabjan (041 651 293) z NIJZ CE Ljubljana 

Informativna gradiva bodo na voljo na dogodku.  

www.sopa.si  

 

PRIJAZNO VABLJENI! 

http://www.sopa.si/

