POVABILO

PROGRAM

Povabilo

Prometna varnost na slovenskih cestah - ali lahko
postane del naše zavesti

Program
9.30

Otvoritev posvetovanja
Nacionalni program prometne varnosti v RS

Izrazito poslabšanje prometno-varnostnih razmer na slovenskih cestah v lanskem
letu je bila vzpodbuda organizatorjem za pripravo tega posvetovanja. Številna
človeška življenja in ogromna materialna škoda nam narekuje povečano pozornost
na vzgojnem, prometnem, načrtovalskem in izvajalskem področju.

Ljubo Zajc, MZP

Varnost v cestnem prometu je odvisna od niza dejavnikov, zato jo lahko obravnavamo
kot interdisciplinarno problematiko. Pogojujejo jo voznik, vozilo in okolje iz katerega,
kot njegov najpomembnejši dejavnik, izstopa cesta.

Mag. Zvonko Zavasnik, MZP

Obveznosti Slovenije iz Predloga direktive Evropskega
parlamenta in Sveta o izboljšanju varnosti cestne
infrastrukture
Prometne obremenitve na slovenskem cestnem omrežju
Anton Švigelj, DRSC; mag. Tomaž Košič, DDC

Ločeno obravnavanje samo enega od vplivov varnosti v cestnem prometu je
nesmiselno in že vnaprej obsojeno na neuspeh, saj je med posameznimi dejavniki
varnosti v cestnem prometu nešteto odvisnosti, od katerih nekatere niti še ne
poznamo.

Psihologija vožnje in projektiranje cestne infrastrukture
Prof.dr. Marko Polič, UL Filozofska fakulteta

Alkohol in opojne substance v cestnem prometu

Zato je edina možna rešitev, ki vodi k uspehu, interdisciplinarno obravnavanje te
problematike, pri čemer morajo sodelovati strokovnjaki iz vseh področij.
Pri pripravi zakonodaje in izvajanju zakonov, izobraževanju voznikov, analizi voznega
parka, analizi vedenjskih značilnosti udeležencev v prometu, snovanju cestne
infrastruktura ... morajo sodelovati strokovnjaki iz različnih strok.

Robert Sušanj, MNZ

11.30

Odmor
Varnost v cestnem prometu
Jan Sajovic, DDC

S tako usmeritvijo smo sestavili tudi program letošnjega posvetovanja v sklopu
sejma.

Spremembe Pravilnika o načinu označevanja in zavarovanja
del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu

K sodelovanju smo pritegnili strokovnjake iz različnih področij, ki posredno ali
neposredno vplivajo na raven prometne varnosti v Sloveniji.

Dr. Tomaž Tollazzi, UM Fakulteta za gradbeništvo; Mirko Mladenovič, DDC

Vsi do zadnjega so se odzvali našemu povabilu za sodelovanje kar kaže na dejstvo,
da je vsem interes, da se sedanje, nezavidljivo stanje čimprej izboljša.

Umirjanje prometa in ukrepi za odpravo mest zgostitev
prometnih nesreč
Mag. Polonca Andrejčič Mušič, DRSC

Kriteriji za določitev razdalj med priključki na avtocestah

Nasvidenje v Gornji Radgoni!
Predsednik strokovnega odbora

Predsednik društva za ceste

Prof.dr. Tomaž Tollazzi

Mag. Stanislav Tominc

Mag. Cveto Gregorc, OMEGA consult

ORGANIZATORJI

POKROVITELJ: Ministrstvo za promet Republike Slovenije

INFORMACIJE

Društvo za ceste Maribor,
Fakulteta za gradbeništvo Univerze v Mariboru
in DRC,Družba za raziskave v cestni in prometni
stroki Slovenije, d.o.o.

Informacije
Datum:
Ura:
Kraj:
Informacije:

Kotizacija:

sreda, 02. aprila 2008

organizirajo posvetovanje

od 9.30 do 13.00 ure
MEGRA 2008, Gornja Radgona, Pomurski sejem / dvorana št. 1
Društvo za ceste Maribor, Smetanova 17, 2000 Maribor
E-mail: dcm@uni-mb.si, Tel.: 02/ 229 43 67 in
DRC, Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, d.o.o.,
Masarykova cesta 14, 1000 Ljubljana
E-mail: lili.vogrinc@ddc.si, Tel.: 01/ 430 15 61

PROMETNA
VARNOST
Prometna varnost
NA
SLOVENSKIH
na slovenskih cestah
- ali lahko postane delCESTAH
naše zavesti

100 EUR (DCM ni davčni zavezanec)
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun DCM: 04515-0000970605,
odprt pri NKBM d.d.,davčna št.: 76603474 z oznako “Prometna varnost”

Prijava:

Pisno prijavo (izpolnjeno prijavnico) z dokazilom o plačilu kotizacije
pošljite do petka, 28. marca 2008 na naslov: Društvo za ceste Maribor,
Smetanova 17, 2000 Maribor ali po faksu 02/ 252 53 37.

MEGRA 2008
Gornja Radgona
02. april 2008

Prosimo, da navedete točen naziv podjetja za pravilno izstavitev računa.

Tehniăni
koordinator:

Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb programa posveta.
prof.dr. Tomaž TOLLAZZI, predsednik
Ljubo ZAJC
Mag. Stanislav TOMINC
Saša SKULJ
Mag. Zvonko ZAVASNIK
Mag. Polonca ANDREJČIČ MUŠIČ
Jan SAJOVIC
Evstahij DRMOTA, dipl.ekon.
Tel.: 01/ 430 15 61, 041/ 542 859

DRUŠTVO ZA CESTE MARIBOR
Smetanova 17, 2000 Maribor
Tel.: 02/ 229 43 67, faks: 02/ 252 53 37
E-mail: dcm@uni-mb.si
http://dcm.fg.uni-mb.si
Davčna št.: 76603474, Matična št.: 1049364
TRR: 04515-0000970605

Foto: XXX

Opomba:
Strokovni
odbor
posveta:

POKROVITELJ: Ministrstvo za promet Republike Slovenije

