OBVESTILO MEDIJEM
Ljubljana, 14. junij 2020
PRVI VIKEND ČISTA NULA ČISTA VEST JE ZA NAMI - REZULTATI
Alkohol in prepovedane substance povzročajo veliko družbeno, zdravstveno, socialno
škodo. Na cestah že desetletja ostaja alkohol vzrok za okoli 30% najhujših prometnih
nesreč. Po podatkih Policije in Agencije za varnost cestnega prometa alkohol in druge
prepovedane substance v prometnih nesrečah zasledimo pri vseh udeležencih cestnega
prometa. Pešci, kolesarji, vozniki motornih vozil.
To nas je spodbudilo, da v letošnjem letu razširimo naše aktivnosti na vse navedene
udeležence. Trezne smo nagradili z nagradami partnerjev Ministrstva za zdravje in
Generali zavarovalnice, pri drugih, kjer pa smo zaznali prisotnost alkohola pa svetovali, da
se domov odpravijo s treznim prijateljem, domačimi, taxijem ali drugim javnim prevozom.
V petek in soboto 12 ter 13. junija, smo v pozno popoldanskih in večernih urah
mladi moderatorji Zavoda Varna pot, na terenu, izvedli prvo in tradicionalno
preventivno akcijo Čista nula, čista vest v letošnjem letu.
V petek smo začeli v Velenju na prireditvi Promenada okusov in nadaljevali v Celju, v
soboto pa ste nas srečevali v okolici gostinskih lokalov v centru Ljubljane. – UTRINKI
REZULTATI:
Nagovorili smo: 1560 aktivnih udeležencev v prometu. Preizkus alkoholiziranosti je
opravilo 916 oseb.
0.0 mg/l = 421 - (46%) TREZNIH UDELEŽENCEV
do 0.24 mg/l (0.5 g/kg) = 201 - (22%) POD MEJO ZAKONSKE REGULATIVE
294 (32%) PIJANIH UDELEŽENCEV
od 0.24 do 0.52 mg/l (1.1 g/kg) = 283 (31%)
nad 0.52 mg/l (1.1 g/kg) = 11 (1%)
IZPOSTAVLJENO:
1.28 mg/l - petek, Velenje - ob 16.00 uri, voznik, moški
0.96 mg/l – petek Velenje - ob 18.00 uri, voznik, moški
1.24 mg/l – sobota Ljubljana, voznik, moški
0.33 mg/l- sobota Ljubljana, kolesar
0.57 mg/l – sobota Ljubljana, peška

Če nam je skupaj uspelo ohranili eno življenje nam že to pomeni spodbudo pri
uresničevanju ciljev Vizije NIČ.
Zahvala Vam, da ozaveščate skupaj z nami in zahvala partnerjem v projektu:
Ministrstvo za zdravje, Slovenska policija /The Slovenian police, Agencija za varnost prometa, Urad RS
za mladino, Ministrstvo za javno upravo, pokrovitelja Generali zavarovalnica in Vozimo pametno z
DARS

Za več informacij smo vam na voljo na info@varna-pot.si

Robert Štaba
Predsednik

