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Ljubljana, 21. maj 2015 
 
 
 
Pobuda Plešem 0,0! Plešite in zabavajte se brez alkohola! 
 
 
V petek, 22. maja 2015, ob 12. uri bodo maturantje zaplesali četvorko po ulicah slovenskih 
mest.  
Ministrstvo za zdravje, organizatorji Ulične četvorke (European Quadrille Dance Festival) in 
Maturantske parade, državne institucije, strokovne in nevladne organizacije se ob tem lepem 
plesnem dogodku povezujemo že šestič. S skupno akcijo Plešem 0,0 želimo mlade povabiti, naj 
plešejo in se zabavajo brez alkohola. Plesočim maturantom smo tudi letos zagotovili silikonske 
zapestnice s sporočilom "Plešem 0,0", ki 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.    
 
K širjenju tega sporočila vabimo tudi starše, pedagoške delavce, predstavnike lokalnih 
skupnosti, civilne družbe in medijev, torej vse, ki s pozitivnimi zgledi in sporočili mladim lahko 
pokažete različne načine zdrave zabave.  
Poziv velja tudi trgovcem in gostincem, ki naj skladno s določbami Zakona o omejevanju porabe 
alkohola opitim in mladoletnim osebam ne ponujajo in ne prodajajo alkoholnih pijač.  
 
 
Maturantkam in maturantom ob njihovem plesnem prazniku kličemo:  
Ples je gibanje, je zdrava zabava, je dobra žurka. Pokažite svojo pravo energijo brez 
alkohola!  
 
 
 
Podpisniki pobude:  
 
Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za notranje zadeve - Policija, Tržni inšpektorat RS, 
Zdravstveni inšpektorat RS, Občinski redarji Slovenije, Agencija za varnost prometa, Nacionalni 
inštitut za javno zdravje,  
 
Plesna zveza Slovenije, Plesna šola UrškaPro,  
 
Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija, Društvo Žarek upanja, Združenje DrogArt, Slovenska 
Zveza za Javno Zdravje, Okolje in Tobačno Kontrolo, Zavod Varna pot. 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Maturanti bodo četvorko zaplesali po naslednjih mestih: 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. 


