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Seznam aktivnosti za zmanjšanje tveganega in škodljivega pitja alkoholnih pijač med
mladimi na dan ulične maturantske četvorke, 24. maja 2013

V petek, 24. maja 2013, točno ob 12:00 uri bo potekala "Ulična maturantska četvorka –
EQDF2013" pod okriljem Plesne Zveze Slovenije v naslednjih slovenskih mestih: Maribor, Nova
Gorica, Kranj, Koper, Novo mesto, Ptuj, Ajdovščina, Murska Sobota, Sežana, Ljutomer, Sl.
Konjice, Kočevje, Sevnica, Črnomelj, Lendava, Trbovlje, Šentjernej, Domžale, Piran in Litija.
Z namenom zmanjšanja škodljivega in tveganega pitja alkohola in prepovedanih drog med
maturanti bodo tudi letos državne institucije, nevladne organizacije in organizatorji dogodka,
izvajali različne ukrepe, ki bi lahko pripomogli k temu, da dijakinje in dijaki tega dne ne bi
izkoristili za opijanje.
Seznam ukrepov:

ORGANIZATORJI ULIČNE MATURANTSKE ČETVORKE:

Plesna zveza Slovenije:
Plesna zveza Slovenije bo "Ulično maturantsko četvorko -" EQDF2013 organizirala 24. maja
2013, na zadnji šolski dan slovenskih maturantov. Prizadevanjem za zmanjšanje škodljive in
tvegane rabe alkohola na tem dogodku sledijo tudi letos, saj so zavezo, da ne bodo organizirali
spremljajočih zabav in drugih aktivnosti, vključili v pogodbe s posameznimi organizatorji v vseh
mestih, kjer bo potekala četvorka: Maribor, Nova Gorica, Kranj, Koper, Novo mesto, Ptuj,
Ajdovščina, Murska Sobota, Sežana, Ljutomer, Sl. Konjice, Kočevje, Sevnica, Črnomelj,
Lendava, Trbovlje, Šentjernej, Domžale, Piran in Litija.
V naštetih mestih bo letošnja četvorka potekala pod sloganom "Plešem 0,0". Plesna zveza bo
vsem plešočim maturantom razdelila silikonske zapestnice s preventivnim sporočilom, ki jih je
prejela od Ministrstva za zdravje.
Letošnja osrednja prireditev bo potekala na Trgu Leona Štuklja v Mariboru, v Kranju pa bo
maturantke in maturante nagovoril predsednik države, Borut Pahor. Dogodek bo v živo
spremljal Radio Slovenija International. Med plesalci bodo brezplačno delili vodo. Po dogodku
se bodo na Trgu Leona Štuklja nadaljevale aktivnosti v okviru Evropske prestolnice mladih
Maribor 2013.
Pripravili so tudi facebook stran, na kateri bodo objavljali vsa dogajanja povezana s četvorko –
EQDF- Maturantska četvorka.
Letos se v okviru dogodka izvaja tudi uradna pesem festivala z naslovom "Everybody dance to
the music", (http://www.youtube.com/watch?v=ztGp0ADnk1Y), ki jo izvaja pevec Jacob. Z njim
so se na Plesni zvezi dogovorili, da jo bo v živo izvedel v Mariboru ter, da bo ob promociji pesmi

po lokalnih radijskih postajah promoviral tudi namen dogodka. V izjavi za javnost, je pevec
Jacob ob promociji svoje nove pesmi zapisal tudi »Pomembno se mi zdi, da se mladi znamo
zabavati tudi na zdravju prijazen način. Tudi besedilo skladbe govori o tem, da včasih ne gre
vse tako kot si želimo, zato si moramo dovoliti male norosti. Glasba, ples in ljubezen do življenja
so dovolj, da lahko pobegnemo v kakšno drugo dimenzijo in se imamo lepo.«
Po zaključku ulične četvorke v nobenem od zgoraj omenjenih mest s strani lokalnih
organizatorjev ne bo organiziranih dodatnih zabav ali drugih aktivnosti, na katerih bi
maturantom ponujali alkohol.

DRŽAVNE INSTITUCIJE:

Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za zdravje bo v izjavi za javnost predstavilo aktivnosti državnih institucij, nevladnih
organizacij in organizatorjev ob tem dogodku in pozvalo mlade, da ta dan preživijo trezni in ga
tako ohranijo v lepem spominu. Trgovci in gostinci bodo javno pozvani, da dosledno upoštevajo
določbe Zakona o omejevanju porabe alkohola (ZOPA), saj bo na ta dan potekal intenzivni
nadzor.
Ministrstvo za zdravje bo financiralo izdelavo silikonskih zapestnic s promocijskim sporočilom
"Plešem 0,0", ki jih bo Plesna zveza razdelila vsem plešočim maturantom. Gre za nagovarjanje
mladih, da se lahko zabavajo brez alkohola in predstavlja trajen spomin s preventivnim
sporočilom.
Po končani maturantski četvorki in opravljeni analizi bo Ministrstvo za zdravje ponovno sklicalo
sestanek organizatorjev, nevladnih organizacij in državnih institucij. Na podlagi opravljene
analize stanja se bomo dogovorili o ukrepanju v prihodnje.

Tržni inšpektorat RS:
•
•
•
•

že v jutranjem času bodo na dan ulične četvorke začeli izvajati nadzor nad
spoštovanjem določb ZOPA v prodajalnah po celotni Sloveniji;
nadzor bodo po potrebi ponovili v popoldanskem oz. večernem času, še posebej v
krajih, kjer se bodo izvajale spremljajoče aktivnosti (after party..);
o poostrenem nadzoru bodo javnost in trgovce obvestili na svojih spletnih straneh;
sodelovali bodo pri izpolnjevanju vprašalnika za pripravo analize stanja glede
alkohola na dan ulične maturantske četvorke.

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...).
sodelovali bodo pri izpolnjevanju vprašalnika za pripravo analize stanja glede
alkohola na dan ulične maturantske četvorke.

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 dodajanje 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, mlajšim
osebam od 18 let, pitje alkoholne pijače na javnem mestu.
Poostren nadzor se bo izvajal v času prireditve in spremljajočih aktivnosti (after
party), predvsem v lokalih v okolici prireditve in na mestih, kjer se bodo
spremljajoče prireditve odvijale.
O nadzoru bomo obveščali tudi preko spletnih strani ter sodelovali pri aktivnostih,
ki so povezane z obveščanjem javnosti.
Inšpektorji bodo sodelovali pri izpolnjevanju vprašalnika za pripravo analize stanja
glede alkohola na dan ulične maturantske četvorke.
Zdravstveni inšpektorat bo deloval tudi preventivno tako, da bo gostince opozarjal
na prepoved prodaje alkoholnih pijač mladoletnim osebam.

Policija

•
•
•
•

zagotavljali bodo 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;
sodelovali bodo pri izpolnjevanju vprašalnika za pripravo analize stanja glede
alkohola na dan ulične maturantske četvorke

Inštitut za varovanje zdravja RS (IVZ RS)
•
•

•

IVZ RS bo pozval vse območne Zavode za zdravstveno varstvo (ZZV) k izvajanju
preventivnih aktivnosti po posameznih šolah,
IVZ RS je ZZV-jem v izpolnjevanje in distribucijo regijskim koordinatorjem zdravih
šol in regijskim koordinatorjem za zdravstveno vzgojo poslal tudi vprašalnike za
pripravo analize stanja glede alkohola na dan ulične maturantske četvorke; pozval
jih je tudi k izvajanju preventivnih aktivnosti
IVZ RS je pozive k preventivnim aktivnostim in sporočilo za medije objavil na MOSI
(www.infomosa.si)

Zavodi za zdravstveno varstvo po Sloveniji (ZZV)

ZZV Ljubljana :
•
•

predstavili bodo preventivna gradiva
informacijo bodo objavili na spletni strani: www.zzv-lj.si

•
•
•

poslali bodo poslanico vsem srednjim šolam in dijaškim domovom, kjer jih bodo pozvali
k treznemu vedenju
obvestili bodo tudi vse občine ljubljanske zdravstvene regije
pripravili bodo obvestilo za javnost

ZZV Kranj :
•
•

•
•
•

Povezovanje s srednjimi šolami v regiji: pisni poziv šolam in njihovim ravnateljem k
aktivnemu spodbujanju dijakov k obeležitvi dogodka brez alkohola in k povabilu staršev
na dogodek (izjava, posredovanje plakatov »Biti trezen ne pomeni biti brezvezen«).
Povezovanje s policijsko upravo Kranj, z občinami - oddelki za okolje in prostor (s
pozivom po postavitvi pogoja organizatorjem ulične četvorke, da ne bodo aktivno
sodelovali pri organizaciji in podpori morebitno profitno naravnanih spremljajočih
aktivnosti pred in/ali po osrednjem dogodku, ki bi lahko vplivale na uživanje alkohola).
Povabilo županom k promociji četvorke brez alkohola z javnim pozivom maturantom
pred samim dogodkom.
Sodelovanje z lokalnimi mediji in objava izjave na spletni strani ZZV Kranj za promocijo
dogodka brez alkohola.
Poziv Klubu študentov Kranj za promocijo Tedna mladih v Kranju (10.-18.5.) brez
alkohola, (izjava, posredovanje plakatov »Biti trezen ne pomeni biti brezvezen«).

ZZV Nova Gorica:
•

Pripravili so dopis, v katerem vodstva srednjih šol in dijaških domov v njihovi regiji
zaprošajo, da spodbujajo dijake k zabavi brez alkohola, hkrati pa so jih zaprosili tudi
za izpolnjevanje vprašalnikov za pripravo analize stanja glede pitja alkohola na dan
ulične maturantske četvorke
____________________________________________________________________________
•
•
•
•

ZZV-ji po Sloveniji, ki bodo imeli možnost, bodo aktivno sodelovali s srednjimi šolami in
izvajali preventivne aktivnosti ter prek šol pozivali tudi starše maturantov k udeležbi na
četvorki,
ZZV-ji, ki bodo imeli možnost, bodo pri promociji maturantske četvorke brez alkohola
sodelovali tudi z lokalnimi oblastmi - župani,
ZZV-ji bodo s pomočjo lokalnih medijev, ki so pomembni oblikovalci javnega mnenja
širili preventivna sporočila,
ZZV-ji bodo izpolnjevali vprašalnike za pripravo analize stanja glede pitja alkohola na
dan ulične maturantske četvorke.

Urad RS za mladino
Obveščali bodo mladinske organizacije, mladinske centre, nevladne organizacije na področju
mladinskega dela in pozivali člane le teh k izvajanju preventivnih aktivnosti v tem času.

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa/Svet za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu
Občinski Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu bodo v mestih, kjer se bo odvijala
ulična četvorka sodelovali pri izpolnjevanju vprašalnika za pripravo analize stanja glede tvegane
in škodljive rabe alkohola na dan maturantske četvorke

NEVLADNE ORGANIZACIJE:

Združenje DrogArt
Združenje DrogArt bo tako kot lansko leto pripravilo različna sporočila zmanjševanja škode, ki
bodo poslana vsem srednjim šolam v Sloveniji. Združenje bo informiralo tudi preko mobilnih info
točk v dijaških domovih.
Njihovi usposobljeni informatorji bodo v dopoldanskem času svoje vrstnike informirali o načinih
zmanjševanja škode zaradi alkohola in jim delili različne materiale (letake, nalepke, cedevito,
bombone, balone in robčke s sporočilom zmanjševanja škode). V Mariboru bomo vsem
plešočim razdelili balone s sporočilom Piham 0,0. Sodelovali bodo tudi pri izpolnjevanju
vprašalnika za pripravo analize stanja glede alkohola na dan maturantske četvorke.

Društvo žarek upanja
Poskrbeli bodo za delitev promocijskega gradiva za spodbujanje zabave brez alkohola in
sodelovali pri izpolnjevanju vprašalnika za pripravo analize stanja glede alkohola na dan
maturantske četvorke.
Inštitut za raziskave in razvoj " Utrip"
•
•

Inštitut Utrip je že v lanskem letu sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in Inštitutom za
varovanje zdravja RS ponovno pripravil vprašalnike za analizo stanja glede tvegane in
škodljive rabe alkohola pred, med in po ulični maturantski četvorki
na podlagi izpolnjenih vprašalnikov, ki jih bodo s prizorišč poslali predstavniki policije,
inšpektoratov, stroke in civilne družbe, bodo pripravili analizo stanja glede pitja alkoholnih
pijač na dan ulične maturantske četvorke ter pripravili primerjavo s prejšnjimi leti.

