V A B I L O
AMD Gabrk Divača in Komisija za preventivo v cestnem prometu Občine Divača
prirejata

»DAN VARNE VOŽNJE V DIVAČI«
dne 12. junija 2009, na Letališču Divača z demonstracijo varne vožnje.

-

Ob 12 uri se bo izvajala demonstracija varne vožnje za šolsko mladino ter
predstavitev policijske opreme in vozil, reševalne opreme in vozila ter gasilske
opreme,

-

Ob 15. uri se bo izvajala demonstracija varne vožnje, predstavitev policijske
opreme in vozil, reševalne opreme in vozila ter gasilske opreme.

Na prireditvi sodelujejo kot izvajalci in soorganizatorji: DRSC Svet za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije, Policijska uprava Koper, Zdravstveni
dom Sežana, Prostovoljni gasilski društvi Divača in Senožeče in klub Kraški letalski
center.

Vljudno Vas vabimo, da z vašo osebno prisotnostjo na prireditvi izrazite interes
in zavzetost za preprečitev in zmanjševanje nadaljnjega umiranja na slovenskih
cestah.

Spoštovani,

Vljudno ste vabljeni, da se v čimvečjem številu udeležite prireditve
»Dan varne vožnje v Divači«
v petek 12. junija ob 12.00 in 15.00 uri na Letališču Divača
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu bo izvedel naslednje prikaze.
I. HITRO, JE HITRO PREHITRO:
Prikaz dolžine zavorne poti pri različnih hitrosti vozil. Prikaz bosta ponazorila dva
para vozil, med katerimi bo v vsakem paru vozilo z različnimi hitrostmi.
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Prikazano bo kolikšna je razlika med zavorno potjo na ledu, zasneženi cesti ali na zelo
spolzki podlagi (razlito olje) in med zavorno potjo na normalni podlagi. Prikaz bo
narejen s pari vozil, med katerimi bo eno vozilo ustavljalo na foliji, drugo pa na mokri
podlagi.
Prikaz kaj se dogaja z vozilom, če sta dve kolesi na zelo spolzki površini (na ledu,
snegu, na pesku, na olju...), drugi dve pa na normalni površini, pri močnem,
nekontroliranem zaviranju, ko blokiramo kolesa in pri kontroliranem zaviranju, ko
lahko vodimo vozilo, ter pri zaviranju z vozili, ki so opremljena z ABS.
II. DRSC Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu bo z ekipo
demonstratorjev prisoten z napravami:
-

naletne tehtnice
varnostni pas in avtosedeži
stopko
čelade
alkotester in alko očala
zaletavček

III. POLICIJA, REŠEVALCI GASILCI:
Na prireditvi bodo na ogled in preizkus postavili svojo opremo policisti, ki bodo
demonstrirali uporabo radarja, alkotesta in drugih naprav in opreme, pokazala se bo
prometna policija, razložila delovanje policije in svetovala, prisotno bo popolnoma
opremljeno reševalno vozilo Zdravstvenega doma Sežana z ekipo, ki bo pripravljena
svetovati, pokazati in obrazložiti njihovo delovanje, gasilci PGD Divača in Senožeče z
gasilskim vozilom.

