AMZS Center varne vožnje
prireja v sodelovanju z

Združenjem zdravnikov družinske medicine
delavnico, v kateri bo predstavljen
PROGRAM DODATNEGA USPOSABLJANJA ZA VARNO VOŽNJO
Dogodek je namenjen zdravnikom družinske medicine, ki se pri svojem delu srečujejo z bolniki, ki
so obenem tudi vozniki motornega vozila, in ki želijo s svojim svetovanjem prispevati k večji
varnosti na slovenskih cestah. Eden od pomembnih načinov preprečevanja prometnih nesreč je
namreč dodatno usposabljanje voznikov za varno vožnjo, v katerega se vključujejo vozniki, ki jim
je bilo odvzeto vozniško dovoljenje, vozniki, ki se programa udeležujejo na podlagi napotila
sodišča in vozniki, ki želijo prostovoljno izbrisati kazenske točke.
Delavnica bo potekala
V PETEK, 29.8.2014, OD 15:00 DO 21:00 URE, V AMZS CENTRU VARNE VOŽNJE NA
VRANSKEM.
Namen dogodka je teoretična in praktična predstavitev Programa dodatnega usposabljanja za
varno vožnjo (izbris kazenskih točk), ki ga izvaja AMZS Center varne vožnje. V teoretičnem delu
bodo predstavljeni zanimivi primeri iz vsakdanje prakse družinskega zdravnika in medicinca dela,
prometa in športa. Predstavljene bodo izkušnje psihologinje, ki vodi delavnice in najpogostejši
razlogi za neprimerno vožnjo ter vpliv psihofizičnega stanja voznika na varnost v prometu. V
praktičnem delu delavnice bodo inštruktorji varne vožnje vsem udeležencem na poligonu prikazali
nekaj vaj kot so npr. tehnika zaviranja v nevarnosti, umikanje nenadni oviri in varnostna razdalja.
Opomba: Predstavljen bo le del praktičnega dela pouka varne vožnje, ki ne zadostuje za izdajo potrdila o
opravljenem dodatnem usposabljanju voznikov.

TERMIN

TEMA

15:00 - 15:15

Registracija

15:15 - 15:25

Uvodni pozdrav organizatorja

15:25 - 15:30

Razdelitev udeležencev na dve skupini

Robert Štaba, generalni sekretar AMZS

Prva skupina - teoretični del

asist. Vesna Pekarović Džakulin, dr. med.
spec. druž. med. in specializantka MDPŠ,
Urša Čižman Štaba, univ. dipl. psiholog,
specialist klinične psihologije,
Robert Štaba, univ. dipl. inž. teh. prom.

Druga skupina - praktične vaje na
poligonu

AMZS inštruktorji varne vožnje

15:30 - 18:00

18:00 - 18:15

IZVAJALEC

Odmor za kavo
Prva skupina - praktične vaje na poligonu

18:15 - 20:45
Druga skupina - teoretičen del
20:45 - 21:00

Zaključek

Kotizacije ni. Na srečanje se lahko prijavite pri ga. Nini Štojs, Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana,
tel.: 01 43 86 914, elektronska pošta: nina.stojs@gmail.com do vključno petka, 22.8.2014 oziroma
do zasedbe razpoložljivih mest, ki so omejena na 40.

