
 

OBVESTILO MEDIJEM  

 

                                                                                            Ljubljana, 21. junij 2020 

 

DRUGI 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, taksijem ali drugim javnim prevozom.  

V petek in soboto, 19. ter 20. junija,  smo v popoldanskih in večernih urah  mladi 

moderatorji Zavoda Varna pot, na terenu, izvedli drugo tradicionalno preventivno akcijo 

Čista nula, čista vest v letošnjem letu. 

V petek smo začeli na Obali, kjer nas je neurje in slabo vreme na žalost odpeljalo nazaj v 

Ljubljano, kjer smo se usmerili  na javne prostore in lokale, kjer se zadržujejo mladi in se uživajo 

alkoholne pijače. V soboto pa ste nas srečevali na Velenjski plaži v sklopu dogodka Beach Food 

Festival ter ponovno v okolici gostinskih lokalov v centru Ljubljane. – UTRINKI   

 

REZULTATI: 

Nagovorili smo: 1510 aktivnih udeležencev v prometu.  Preizkus alkoholiziranosti je opravilo 

911 oseb. 

0,0 mg/l 48% TREZNI UDELEŽENCI 

do 0,24 mg/l (0.5 g/kg) 26% POD MEJO ZAKONSKE 

REGULATIVE   

od 0,24 do 0,52 mg/l 21% NAD MEJO ZAKONSKE 

REGULATIVE   

nad 0,52 mg/l 5% NAD MEJO ZAKONSKE 

REGULATIVE  (18 kazenskih točk) 

 

 

 

 

https://varna-pot.si/cista-nula-cista-vest/
https://www.policija.si/index.php/component/content/article/156-prometna-varnost/6187-alkohol-ubija-najvekrat-nedolne
https://www.avp-rs.si/alkoholizirani-povzrocitelji-letos-zakrivili-vec-kot-vsako-tretjo-smrt-v-prometu/
https://www.facebook.com/VarnaPot/
https://www.visitsaleska.si/sl/beach-food-festival-sobota-20-junija-2020/
https://www.visitsaleska.si/sl/beach-food-festival-sobota-20-junija-2020/
https://www.facebook.com/VarnaPot/


 

IZPOSTAVLJENO:  

1.5 mg/l - petek, Ljubljana - pešec, moški  

0.81 mg/l – petek, Ljubljana - pešec, moški    

0.54 mg/l- sobota, Velenje - voznik, moški    

0.66 mg/l – sobota, Ljubljana - pešec, ženska    

 

Vsi, ki so napihali nad dovoljeno mejo, so nam obljubili, da bodo poiskali alternativni prevoz – 

prijatelja, javni prevoz oz. taksi. Mi pa smo vsem ostalim svetovali, naj vedno pred odhodom na 

druženje, kjer se uživa alkohol, svoj povratek domov načrtujejo na varen način. 

 

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, 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 ali na tel.št. 05 995 50 22 (Kaja Kobal, 

koordinatorka). 

 

 

                                                                                                                 Robert Štaba 

                                                                                                                   Predsednik  

 

https://www.youtube.com/watch?v=BPAduqo981s
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/
https://www.policija.si/
https://www.avp-rs.si/
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/urad-za-mladino/
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/urad-za-mladino/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-javno-upravo/
https://www.generali.si/
https://www.facebook.com/Vozimo.pametno/
https://www.facebook.com/Vozimo.pametno/
mailto:info@varna-pot.si

