
Spoštovani,

v četrtek, 26. maja 2022, ob 11. uri, vas vabimo na poseben dogodek »Anatomija motoristove vožnje«, ki bo v Triglav Lab-u na 
Dunajski 20 v Ljubljani.

Slovenska statistika kaže, da je pri vožnji z motociklom stopnja tveganja za nastanek prometne nesreče s hudo telesno 
poškodbo ali smrtjo, gledano relativno glede na število prevoženih kilometrov, tudi do stokrat višja kot pri vožnji z 
avtomobilom, v zadnjih letih pa beležimo tudi naraščajoči trend umrlih v prometnih nesrečah, ko gre za motoriste.

Motorist je na cesti pogosto problem in hkrati rešitev. Podajmo se torej na drugačno pot. Spoznajmo anatomijo motoristove 
vožnje. Iskali bomo odgovore na vprašanja, na katera nam skopa statistika ne da odgovora: kaj se dogaja v motoristovi glavi 
med vožnjo, zakaj motoristi tvegajo, katerim motoristom se dogajajo nesreče, katere napake na infrastrukturi zaznavajo 
presojevalci motorističnih nesreč in katere podatke še potrebujemo, da bomo bolje razumeli anatomijo motoristove vožnje, 
ter kako jih bomo pridobili. Ob tem vam bomo predstavili tudi edinstveno novost v našem prostoru, DRAJV za motorje.

Z nami bodo:

Irma Žuman, psihologinja in psihoterapevtka ter dolgoletna motoristka

“Motorist, ki postane motorist v zrelih letih, se razlikuje od posameznika, ki je motorist že celo vozniško kariero, ker 
mu primanjkuje izkušenj na telesnem, fizičnem nivoju. Mišice nimajo potrebnega spomina.”

Jaka Klement, direktor službe avtomobilskih zavarovanj  v Zavarovalnici Triglav

“Naši podatki kažejo, da so motorji z nižjimi močmi motorja manj rizični od tistih z večjimi močmi. Najmanj rizični 
so tako mopedi, najbolj pa Supersport in Naked bike motorji.”

Andrej Brglez, predsednik AMZS, raziskovalec mobilnosti in izkušen motorist

“Zbiranje podatkov v telefonu, avtomobilu ali pa na motorju počasi dobiva neko materialno vrednost. Kaže se 
njihova valuta, njihov potencial, ko gre za varnost motoristov.”

mag. Goran Jovanović, presojevalec varnosti cest na Agenciji za varnost v prometu

“Če pogledate statistiko samo za preteklo leto, boste hitro lahko ugotovili, da v nobeni prometni nesreči s smrtnim 
izidom kot vzrok ni bila navedena cestna infrastruktura.”

Dogodek bo povezoval Miha Šalehar, radijski moderator in strasten motorist, ki pravi, da motoristom velikokrat težave 
povzroča – ego. 

Prosimo vas, da svojo udeležbo najkasneje do torka, 24. maja, potrdite na pr@triglav.si. Dogodek, ki ga Zavarovalnica Triglav 
organizira v sodelovanju z AMZS, bomo v živo prenašali tudi prek spleta.

Veselimo se druženja z vami.

Luka Pušnik,
direktor službe za korporativno komuniciranje

OBVESTILO O SNEMANJU DOGODKA
Dogodek, ki se bo odvijal v Triglav Labu na Dunajski cesti 20 v Ljubljani, bo fotografiran in sneman. S sodelovanjem na dogodku se šteje, da pristajate na opredeljene pogoje fotografiranja 
in snemanja dogodka. Galerija fotografij oz. video prispevek, pripravljen na podlagi posnetkov, bo lahko objavljen na uradnih spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., (triglav.eu, triglav.
si, lab.triglav.si) in socialnih omrežjih Zavarovalnice Triglav, d.d., (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube) ter na intranetu Zavarovalnice Triglav, d.d. Če želite odstraniti oz. anonimizirati 
objavljene fotografije, na katerih ste vi osrednji motiv posnetka, vas prosimo, da nam to čim prej sporočite na e-naslov lab@triglav.si. Za dodatne informacije v zvezi s tem nas lahko 
kontaktirate na e-naslov lab@triglav.si. Zavarovalnica posnete fotografije oz. videoposnetke uporablja za namen objave foto galerije oz. video prispevka dogodka in naknadne promocije 
tega dogodka ter hranita pet let od njihovega nastanka oz. do preklica z vaše strani.

Anatomija motoristove vožnje

Zakaj je vožnja z motorjem 100-krat nevarnejša od vožnje z avtomobilom?
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