
 

 

 UKREPI ZA IZBOLJŠANJE PROMETNE VARNOSTI MOTORISTOV  

 

7. MAREC 2019, AUSTRIA TREND HOTEL LJUBLJANA 

 

  

Spoštovani, 

še kakšen mesec in na cestah bo vse več motorjev in mopedov. Trend sodobne mobilnosti so tudi 

električna kolesa, električni skiroji in drugi dvokolesniki. 

Motoristi oziroma vozniki dvokolesnikov sodijo med ranljive skupine udeležencev v prometu, 

število smrtnih žrtev med motoristi pa narašča. 

Pred pričetkom motoristične sezone smo pripravili dogodek na katerem želimo upravljavce in 

vzdrževalce cest opozoriti na ukrepe, ki jih lahko postorijo, da bodo ceste varne – od enostavnih 

opravil, kot so pravilno vzdrževane bankine, do najnovejših ukrepov. 

Program: 

9.30 – 10.30 

PROBLEMATIKA PROMETNE VARNOSTI MOTORISTOV IN MOPEDISTOV 

Uvodni nagovor 

Aktivnosti AVP za večjo varnost motoristov v Sloveniji 

Vesna Marinko, Agencija za prometno varnost 

Pogled motorista na prometno varnost 

Mitja Gustinčič, Moto SI 

Izkušnje in izzivi izobraževanja motoristov 

Brane Legan, AMZS Center varne vožnje na Vranskem 

 

11.00 – 13.00 

CESTNA INFRUSTRUKTURA 

Pristopi DRSI za izboljšanje varnosti motoristov na državnih cestah  

Uroš Brumec, Direkcija RS za infrastrukturo 



Vpliv ceste, okolice ceste in opreme na nastanek in posledice prometnih nesreč motoristov 

Prof. dr. Tomaž Tollazzi, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, UM 

Izboljšanje varnosti motoristov s postavitvijo točkovnih zaščit in stebričkov 

izr. prof. dr. Robert Kunc, Fakulteta za strojništvo, UL 

Merjenje trenja med podlago in pnevmatikami za zagotavljanje prometne varnosti 

Miha Ambrož, Fakulteta za strojništvo, UL 

 

13.15 – 14.30 

VPLIV NOVIH TEHNOLOGIJ NA PROMETNO VARNOST MOTORISTOV 

Prednosti in slabosti novih tehnologij z vidika motorista in presojevalca prometnih nesreč 

motoristov  

Robert  Sušanj, motorist 

Okrogla miza: 

Motorji, mopedi in električna kolesa kot trendi sodobne mobilnosti – kako zagotavljati 

prometno varnost? 

Na okrogli mizi bodo sodelovali: Vesna Marinko, Mitja Gustinčič, Brane Legan, Uroš Brumec, 

Tomaž Tollazzi, Robert Kunc, Robert Sušanj 

 

PRIPRAVIMO CESTE NA MOTORISTE  

Več informacij in prijave: www.educenter.si 

Lep pozdrav 

Vladka Šalej 
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