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Aktivnosti v okviru akcije "Plešem 0,0" v letu 2015
V petek, 22. maja 2015, ob 12. uri bodo maturantje zaplesali po ulicah naslednjih slovenskih
mest: Ajdovščina, Ilirska Bistrica, Idrija, Ivančna Gorica, Izola, Jesenice, Kamnik, Kočevje,
Koper, Kranj, Lendava, Litija, Ljubljana, Ljutomer, Maribor, Murska Sobota, Mirna, Nova Gorica,
Novo mesto, Piran, Postojna, Ptuj, Radovljica, Sevnica, Sežana, Slovenske Konjice, Slovenska
Bistrica, Šentjernej, Škofja Loka, Tolmin,Trbovlje in Velenje.
Z namenom zmanjšanja škodljivega in tveganega pitja alkohola in prepovedanih drog med
maturanti bodo tudi letos državne in strokovne institucije, nevladne organizacije in organizatorji
dogodka, izvajali različne ukrepe za spodbujanje zdrave zabave.

Seznam ukrepov:

ORGANIZATORJI ULIČNE MATURANTSKE ČETVORKE:

Plesna zveza Slovenije:
Plesna zveza Slovenije bo "Ulično maturantsko četvorko -" EQDF2015 organizirala 22. maja
2015, na zadnji šolski dan slovenskih maturantov. Prizadevanjem za zmanjšanje škodljive in
tvegane rabe alkohola na tem dogodku sledijo tudi letos. Z organizatorji v vseh mestih so se
dogovorili, da le ti ne bodo organizirali spremljajočih zabav in drugih aktivnosti na katerih bi
maturantom ponujali alkohol.
Pod okriljem Plesne zveze Slovenije se bo plesalo v naslednjih mestih: Maribor, Kranj, Novo
mesto, Nova Gorica, Koper, Velenje, Murska Sobota, Ajdovščina,Sežana, Tolmin, Ljutomer, Sl.
Konjice, Sl. Bistrica, Kočevje, Sevnica, Lendava, Trbovlje, Šentjernej, Litija in Mirna.
V naštetih mestih bo letošnja četvorka potekala pod sloganom "Plešem 0,0". Plesna zveza bo
vsem plešočim maturantom razdelila silikonske zapestnice s preventivnim sporočilom "Plešem
0,0", ki jih je prejela od Ministrstva za zdravje.
Letošnja osrednja prireditev bo potekala na Trgu Leona Štuklja v Mariboru, kjer bo maturantke
in maturante nagovorila podžupanja Mestne občine Maribor, gospa Jelka Černivec. Dogodek bo
v živo spremljal Radio Slovenija International, ki se bo javljal iz prizorišč v tujini in Sloveniji.
Mariborski organizator bo med plešoče razdelil (v sodelovanju z DrogArt) še 3000 balonov
"Piham 0,0" in zagotovil stojnico za aktivnosti projekta "Zdravo na zabavo".

Plesna šola UrškaPro:
Pod blagovno znamko Maturantska parada bo letos plesalo 45 mest v Sloveniji in tujini. Največji
dogodek v Sloveniji se bo odvijal v Ljubljani na Gosposvetski ulici, kjer bodo maturantke in

maturantje ob 12. uri zaplesali sinhrono četvorko. Sledil bo ples z DJ – time, ob 14. uri pa se bo
prireditev zaključila.
Vsem plešočim maturantom bodo razdelili silikonske zapestnice s preventivnim sporočilom
"Plešem 0,0", ki so jih prejeli od Ministrstva za zdravje.
Plesna šola UrškaPro po dogodku letos prvič ne bo organizirala "After Party".
DRŽAVNE INSTITUCIJE:

Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za zdravje, ki koordinira akcijo, je pripravilo tekst pobude "Plešem 0,0! Plešite in
zabavajte se brez alkohola!", za medije in širšo javnost, katere podpisniki so vsi sodelujoči v
akciji.
Ministrstvo za zdravje je tudi letos financiralo izdelavo silikonskih zapestnic s promocijskim
sporočilom "Plešem 0,0", ki jih bodo organizatorji razdelili vsem plešočim maturantom.
Zapestnice naj bi mlade spominjale na to, da je ples že sam po sebi zabava in priložnost, da
pokažejo svoje spretnosti in energijo, ter da alkohol ob tem ni potreben.
V maju 2015 je bil zasnovana tudi Facebook stran Plešem 0,0. Stran bo vabila mlade k zdravi
zabavi tudi v naslednjih mesecih.

Tržni inšpektorat RS:
Na dan ulične četvorke bodo inšpektorji že v jutranjem času začeli izvajati nadzor nad
spoštovanjem določb ZOPA v prodajalnah po celotni Sloveniji. Nadzor se bo izvajal pred in po
četvorki, po potrebi se bo ponovil v popoldanskem oz. večernem času, še posebej v krajih, kjer
se bodo izvajale spremljajoče aktivnosti. O poostrenem nadzoru bodo javnost in trgovce
obvestili na svojih spletnih straneh.

Občinski redarji Slovenije:
V skladu s svojimi pooblastili, bodo občinski redarji po Sloveniji, v sodelovanju s Policijo, v
mestih, kjer se bo plesala ulična četvorka vršili nadzor nad zagotavljanjem javnega reda in miru
na prostem (parki, ulice...).

Zdravstveni inšpektorat RS:
V času poteka prireditve bodo zdravstveni inšpektorji v gostinskih obratih izvajali poostren
nadzor nad spoštovanjem prepovedi prodaje in ponudbe alkoholnih pijač in pijač, ki so jim
dodane alkoholne pijače, osebam, mlajšim od 18 let. Do 10. ure dopoldne bodo zdravstveni
inšpektorji v gostinskih obratih izvajali poostren nadzor nad prodajo in ponudbo žganih pijač,
vključno z dodajanjem žganih pijač brezalkoholnim pijačam in drugim napitkom. V stavbah in na
pripadajočih funkcionalnih zemljiščih srednjih šol bodo inšpektorji izvajali poostren nadzor nad

prodajo oziroma ponudbo alkoholnih pijač na teh zemljiščih. Skupaj s Policijo se bo izvajal
nadzor nad prepovedjo omogočanja pitja alkoholnih pijač na javnem mestu, mlajšim od 18 let.
Poostren nadzor se bo izvajal v času prireditve in morebitnih spremljajočih aktivnosti predvsem
v lokalih v okolici prireditve in na mestih, kjer se bodo spremljajoče prireditve odvijale. O
nadzoru bodo obveščali tudi preko spletnih strani ter sodelovali pri aktivnostih, ki so povezane z
obveščanjem javnosti. Zdravstveni inšpektorat bo deloval tudi preventivno tako, da bo gostince
opozarjal na prepoved prodaje alkoholnih pijač mladoletnim osebam.
Policija
Policisti bodo zagotavljali pretočnost prometa na obvoznih poteh v krajih, kjer bo potekala ulična
četvorka. Vse policijske uprave po Sloveniji bodo v dneh pred prireditvijo izvajale poostren
nadzor nad spoštovanjem zagotavljanja javnega reda in miru ter nad zagotavljanjem
spoštovanja ZOPA. Pri svojem delu bodo intenzivno sodelovali in se dopolnjevali s tržnim in
zdravstvenim inšpektoratom.
Nacionalni inštitut za javno zdravje - NIJZ
NIJZ bo v okviru sodelovanj s šolami v posameznih regijah poslal pisni poziv šolam in njihovim
ravnateljem k aktivnemu spodbujanju dijakov k obeležitvi dogodka brez alkohola in k povabilu
staršev na dogodek. Sodelovali bodo z nacionalnimi in lokalnimi mediji in o aktivnostih obveščali
na spletnih straneh MOSA http://www.infomosa.si/ in NIJZ in v MOSA e-novičniku.

NEVLADNE ORGANIZACIJE:
Združenje DrogArt
Združenje DrogArt bo tako kot lansko leto pripravilo različna sporočila za zmanjševanje škode,
ki bodo poslana vsem srednjim šolam v Sloveniji. Združenje bo javnost informiralo preko
dijaških portalov in preko različnih spletnih strani.
Usposobljeni informatorji bodo v dopoldanskem času udeležence maturantske ulične četvorke
informirali o načinih zmanjševanja škode zaradi alkohola in jim delili različne materiale (letake,
nalepke, cedevito, bombone in robčke s sporočilom zmanjševanja škode).
Na Kongresnem trgu v Ljubljani bodo pripravili drugačen žur - aktivnosti za mlade, kjer se bodo
lahko preizkusili v različnih športno zabavnih igrah in jih s tem spodbudili k aktivnemu
preživljanju prostega časa. Sočasno se bo izvajalo informiranje o zmanjševanju škode.
S Plesno zvezo Slovenije bodo udeležencem ulične četvorke v Mariboru, razdelili 3000 balonov
s sporočilom Piham 0,0.
V Škofji Loki bodo z informatorsko/terensko ekipo prisotni na dogodku Dijaški Živ Žav, ki bo
sledil ulični četvorki. Ekipa bo informirala o zmanjševanju škode zaradi alkohola in nudila tudi
pomoč udeležencem ob morebitnih zapletih.

Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija
Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija ima pod okriljem okoli 60 mladih aktivistov iz vse
Slovenije, od katerih je 20 maturantov, ki se bodo udeležili letošnje četvorke. Spodbujali bodo
obeleževanje dogodka brez alkohola.
Promovirali bodo dogodek brez alkohola na spletni strani noexcuse.si in družbenih omrežjih
Facebook in Twitter, aktivisti maturantje pa bodo zadolženi za širjenje #plešem0,0 na
družbenih omrežjih na dan četvorke.

Slovenska Zveza za Javno Zdravje, Okolje in Tobačno Kontrolo
V okviru prireditve na Trgu Leona Štuklja v Mariboru bodo delili preventivna gradiva in
promovirali projekt "Zdravo na Zabavo", katerega osnovni namen je osveščanje o zdravem
življenjskem slogu in skrbi za naravo s principi mehke - aktivne mobilnosti.

Društvo žarek upanja
Društvo Žarek upanja bo poskrbelo za delitev promocijskega gradiva med plešoče na
maturantski paradi v Ljubljani, ki bo mlade nagovorilo k zdravemu življenjskemu slogu brez
uživanja alkohola.

Zavod Varna pot
Ambasadorji Zavoda Varna pot bodo informirali mlade na mobilnih info točkah v okviru projekta
Čista nula, čista vest. Z elektronskimi alkotesti bodo mladim na ulici in v bližnjih lokalih merili
stopnjo alkohola v krvi. Mlade bodo osveščali o negativnih posledicah zaradi pitja alkohola, jih
opomnili na varno pot domov in delili lizike Plešem 0,0 in alkoteste za enkratno uporabo za tiste,
ki bodo napihali 0,0. Mladi bodo lahko preizkusili simulacijska očala z učinkom opitosti,
utrujenosti in drog moderatorji pa jim bodo obrazložili povezavo med realno situacijo in
simulacijo.
Preko Facebook-a in spletne strani Zavoda Varna pot bodo nagovarjali mlade k aktivni udeležbi
na maturantski četvorki, pod geslom Plešem 0,0.

