Alkoholne ključavnice: v smeri evropskega pristopa
preprečevanja vožnje pod vplivom alkohola?
Petek, 5. februar 2016, 09:00 - 13:00

Državni zbor Republike Slovenije
Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana

Evropski svet za varnost v prometu in Javna agencija RS za varnost prometa vas vabita na
strokovno okroglo mizo, ki bo potekala v prostorih Državnega zbora Republike Slovenije. Vsebina je
namenjena oblikovalcem politik, zasebnem sektorju in širši zainteresirani javnosti. Beseda bo tekla
o možnostih razvoja sistemskega pristopa k zmanjšanju zlorabe alkohola v cestnem prometu.
Govor bo tekel o različnih ukrepih za reševanje problematike vožnje pod vplivom alkohola, kot so
npr. implementacija alkoholnih ključavnic, poostren nadzor, omejitev dovoljene prisotnosti alkohola
v krvi, kako argumente pravilno predstaviti voznikom začetnikom.
Udeležba na strokovni okrogli mizi je brezplačna, vendar je število mest omejeno. Prijavite se
lahko na spletno stran: https://www.1ka.si/a/79627.
Informacije o strokovni okrogli mizi lahko dobite tudi na elektronskih naslovih: Ilyas.Daoud@etsc.eu
ali vesna.marinko@avp-rs.si do 2. Februarja 2016.
Zagotovljeno bo sinhrono prevajanje. Zaradi vstopnih formalnosti v Državni zbor RS vas prosimo,
da se držite ure registracije na okroglo mizo.
Spletna stran: www.etsc.eu/safe-and-sober in www.avp-rs.si

Program strokovne okrogle mize
Moderator: Vesna Marinko, Javna agencija RS za varnost prometa

08:15
09:00

Registracija
Pozdravni nagovori:
Dr. Milan Brglez, Predsednik Državnega zbora RS
Mag. Igor Velov, direktor Javne agencije RS za varnost prometa
Antonio Avenoso, Izvršni direktor Evropskega sveta za prometno varnost(ETSC)
Volvo, Švedska

09:20

Slavnostni govori:
Mag. Violeta Bulc, Evropska komisarka za promet
Dr. Peter Gašperšič, Minister za infrastrukturo

09:35

Fototermin in izjava za medije

09:40

Resolucija nacionalnega programa varnosti cestnega prometa RS, Vesna
Marinko – Javna agencija RS za varnost prometa

10:00

Kakšna je vloga alkoholnih ključavnic pri preprečevanju vožnje pod vplivom
alkohola?
-

Vožnja pod vplivom alkohola v EU in poročilo delovne skupine NAWAL
(National Authorities Working Group on Alcohol Interlocks)
Ilyas Daoud, Vodja projekta, Evropski svet za varnost v prometu
Liza Jakobsson, Nacionalni koordinator, Švedska prometna uprava

-

Povratne informacije in analiza finske zakonodaje in rehabilitacijskega
programa z alkoholnimi ključavnicami za prestopnike in povratnike
Marita Lyötty, Special Adviser, Finska Agencija za prometno varnost

-

Povratne informacije in analiza nizozemskega rehabilitacijskega programa z
alkoholnimi ključavnicami za prestopnike in povratnike
Ramon Gouweleeuw, Glavni inšpektor Nizozemske uprave za prometno varnost

-

Tehnološki razvoj in smernice po CENELEC standardih
Stéphane Vialettes, Generalni direktor, Alcolock Francija

11: 30

Odmor za kavo in demonstracija alkoholnih ključavnic

12: 00

Interdisciplinarna razprava: preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola v
Sloveniji

13h00

-

Mateja Markl, Javna agencija RS za varnost prometa

-

Igor Zorčič, predsednik Odbora za infrastrukturo DZ RS

-

Vesna-Kerstin Petrič, Ministrstvo za zdravje

-

Igor Kovačič, Ministrstvo za pravosodje

-

Boštjan Smolej, MNZ – Generalna policijska uprava

-

Brigita Miklavc, Ministrstvo za infrastrukturo

Zaključek: Javna agencija RS za varnost prometa – Državni zbor RS
Kosilo

