
  

Javna agencija RS za varnost prometa v sodelovanju z Državnim svetom Republike Slovenije organizira 
strokovno okroglo mizo z naslovom 
 
 

IZBOLJŠANJE VARNOSTI CESTNEGA PROMETA V SLOVENIJI: 
s sistemskim pristopom do preprečevanja vožnje pod vplivom alkohola, 

 
v ponedeljek, 3. junija 2019 ob 10.00, 

dvorana Državnega sveta, stavba parlamenta,  Šubičeva 4, Ljubljana. 
 

 
 
Vsebina okrogle mize je namenjena oblikovalcem politik, zasebnemu sektorju in širši zainteresirani javnosti.  
 
Beseda bo tekla o možnostih razvoja sistemskega pristopa za izboljšanje varnosti cestnega prometa v 
Sloveniji. Razprava bo osvetlila različne ukrepe za reševanje različnih izzivov varnosti in odgovorila na 
različna vprašanja, s katerimi se srečujemo pri zakonodaji, varni infrastrukturi, varnosti vozil in trenutno 
aktualne teme o preprečevanju vožnje pod vpliv alkohola, kot je predlog Agencije RS za varnost prometa, da 
se zniža dovoljeno stopnjo alkohola v krvi med vožnjo ipd. 
 
Udeležba na strokovni okrogli mizi je brezplačna, vendar je število mest omejeno. Informacije o dogodku 
lahko dobite na spletni strani www.avp-rs.si ali na elektronskem naslovu vesna.marinko@avp-rs.si.  
 
Vaša udeležba na dogodku za večjo prometno varnost bo nedvomno pripomogla k bolj kulturnemu, strpnemu 
in varnejšemu vozniškemu vsakdanu, zato vas vabimo, da se nam pridružite. 
 
 
 

Vabljeni. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Izboljšanje varnosti cestnega prometa v Sloveniji: 
S sistemskim pristopom do preprečevanja vožnje pod vplivom alkohola        

 
 
9:30  Registracija udeležencev 
10:00 Uvodni nagovori 

- Vesna Marinko, v.d. direktorice Javne agencije RS za varnost prometa 
- Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta RS 

 
10:20 Antonio Avenoso, izvršni direktor Evropskega Sveta za varnost prometa 
 Robert Štaba, podpredsednik Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč 

 
10:30 Osrednji nagovori 

- mag. Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo 
- Boštjan Poklukar, minister za notranje zadeve 
- Andreja Katič, ministrica za pravosodje 
- Aleš Šabeder, minister za zdravje 

 
11:00  Izjava za medije 

 
11:00 Perspektive večje varnosti na slovenskih cestah – Analiza prometne varnosti v Sloveniji, 

prof. mat. in fiz. Bogomir Brvar,specialist kriminologije, Inštitut za kriminologijo 
 

12:00 S sistemskim pristopom do preprečevanja vožnje pod vplivom alkohola 
Stanje in izzivi na področju alkoholne politike v Sloveniji in v Evropi - Vesna-Kerstin 
Petrič, Ministrstvo za zdravje 
Poraba alkohola in z alkoholom povezana škoda v Sloveniji – dr. Maja Roškar, Nacionalni 
inštitut RS za javno zdravje 
Alkohol, možgani in vožnja – doc. dr. Koritnik Blaž, dr. med. – Univerzitetni klinični center LJ 
Nevropsihološki vidiki upravljanja z motornim vozilom in vpliv alkoholiziranosti – dr. 
Alenka Sever, klinična psihologinja 
Zakona na področju vožnje pod vplivom alkohola – prof. dr. Miha Šepec – UN MB, Pravna 
fakulteta 
Razprava o predlogu znižanja dovoljenje stopnje alkohola v krvi za vožnjo motornega 

kolesa 

 
13:15 Odmor za kavo 
 
13:45 Okrogla miza o ključnih vidikih prometne varnosti in ukrepih za izboljšanje stanja 

varnosti cestnega prometa v Sloveniji: 

Prof. dr. Dragan Petrovec – Inštitut za kriminologijo 
Prof. dr. Tomaž Tollazzi – UNI MB Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in 
arhitekturo 
Prof. dr. Peter Lipar, UNI LJ, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 
Ivan Kapun – Generalna policijska uprava 
Dr. Klemen Grabljevec, Inštitut RS za rehabilitacijo Soča 
Borut Žagar, GZS Združenje šol vožnje 
Andrej Brglez, Oddaja Avtomobilnost 
David Razboršek, Zavod Vozim  

 
15:00 Zaključek in prigrizek 



  

 
 

 


