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V veselje in ponos nam je, da vas lahko po-
vabimo na jubilejni 15. slovenski kongres 
o prometu in prometni infrastrukturi.
Kongres bo med 26. in 28. oktobrom 2022
v kongresnem centru hotela Bernardin v
Portorožu.

Aktivnosti za organizacijo cestno-prome-
tne stroke so se v okviru civilnih gibanj 
pričele leta 1991, ko je bila ustanovljena 
»DRC - Družba za raziskave v cestni in 
prometni stoki Slovenije«. Leta 2018 smo 
družbeniki DRC, d. o. o. ustanovili novo dru-
štvo, in sicer »DRC - Združenje za promet 
in prometno infrastrukturo Slovenije«.

Združenje DRC, ki bo glavni organizator 
15. slovenskega kongresa o prometu in 
prometni infrastrukturi med svoje glavne
dejavnosti uvršča predvsem:
• organizacijo zahtevnejših strokovnih do-

godkov na državni ravni, kongrese, kon-
ference, simpozije, razstave, seminarje,
predavanja in strokovne ekskurzije;

• organizira izdelavo strokovnih mnenj,
študij, analiz in drugih gradiv s področja 
prometnih dejavnosti;

• svetuje pri izvajanju investicij v promet-
no infrastrukturo;

• organizira sodelovanje in združevanje 
strokovnih civilnih združenj delujočih 
doma in v tujini in

• drugo.

Teme, ki so jih udeleženci obravnavali na 
naših tradicionalnih strokovnih srečanjih se 
vse do danes v jedru problemov niso spre-
minjale. Brez celovitega načrtovanja razvoja 
na področju prometa in prometne infra-
strukture ne bomo uspeli zagotoviti varne-

ga, enakovredno dostopnega in učinkovite-
ga prometnega sistema. V preteklosti smo 
na naših kongresih veliko pozornosti na-
menjali Nacionalnemu programu izgradnje 
avtocest, kar nekaj poudarkov je bilo na-
menjenih zagotavljanju virov za financiranje 
državnega cestnega omrežja in prometni 
varnosti. Odmevnih strokovnih razprav o 
problematiki železniške infrastrukture, jav-
nega prometa, prepletenosti prometnih to-
kov in drugih problematik iz cestno prome-
tne stroke pa je bilo nekoliko manj. 

Naloga države na področju mobilnosti in 
prometne politike je zagotoviti optimalne 
prometne storitve. Tako z vidika celovito-
sti, ki bo omogočala razvoj potencialov regij 
in njihovih lokalnih skupnosti, kakor tudi z 
vidika dostopnosti vsem, še posebej ran-
ljivim skupinam prebivalcev. S sprejetjem 
»Strategije razvoja prometa v Republiki 
Sloveniji do leta 2030« leta 2015  in »Re
solucije o nacionalnem programu razvo
ja prometa v Republiki Sloveniji do leta 
2030« v letu 2016, smo prvič pristopili k 
celovitemu načrtovanju razvoja prome-
ta in prometne infrastrukture. Prvič je bil 
v enotnih dokumentih obravnavan razvoj
cestnega, železniškega, pomorskega in 
zračnega prometa, pomembno mesto v 
njih pa imajo načelo trajnostnega razvoja, 
razogljičenje, varnost in informatizacija. 
Kot je bilo to predvideno v omenjenih dveh
krovnih dokumentih, je marca 2018 vlada 
Republike Slovenije sprejela prvi šestletni
načrt vlaganj v promet in prometno infra-
strukturo, imenovan »Operativni načrt z 
dinamiko vlaganj 2018–2023« in s tem 
zagotovila stabilno in pregledno financira-
nje prometnih investicij. Nov šestletni plan, 

Gradimo prometni ekosistem 
za trajnostno mobilnost

sprejet leta 2019, je v letih 2020 in 2021 
opazno zmanjšal nekatere segmente inve-
sticij, celo do 25 %, a so se investicije v pro-
metno infrastrukturo v teh dveh letih kljub 
temu povečale. Delno zaradi tega, ker so v 
izvedbeno fazo prišli nekateri večji projekti, 
delno pa tudi zato, ker je bilo gradbeništvo 
ena redkih gospodarskih panog, ki je v času 
epidemije lahko skoraj nemoteno delovala. 
Ne nazadnje je bilo delo na prometni in-
frastrukturi v času zmanjšanja prometnih 
tokov tudi gospodarno. Spoštovanje tako 
imenovanega »zlatega pravila« glede sta-
bilnosti naložb v infrastrukturo je ključno 
za obstoj in razvoj gradbeništva kot po-
membne gospodarske dejavnosti, ki s svo-
jimi multiplikativnimi učinki močno vpliva 
na razvoj celotne državne ekonomije.

Na 15. slovenskem kongresu o prometu 
in prometni infrastrukturi želimo preseči 
dosedanjo prakso parcialnega obravna-
vanja posameznih podsistemov prometa 
in celovito obravnavati delovanje prome-
tnega sistema. Kongres je tokrat, poleg 
obravnave aktualnih železniških, cestnih 
in drugih prometnih infrastrukturnih pro-
jektov namenjen vzpodbujanju visoko 
strokovnih in znanstvenih del tudi s pod-
ročja mobilnosti, zagotavljanja prometih 
storitev in novih tehnologij. Na jubilejnem 
srečanju pričakujemo aktualne obravnave 
in strokovne pobude, kritične presoje in 
poglobljene analize. Želimo si odprtega 
dialoga in izvirnosti, ne glede na to, katero 
temo bodo avtorji naslovili. 

Za naslov letošnjega jubilejnega kongre-
sa smo izbrali slogan »Gradimo promet
ni ekosistem za trajnostno mobilnost«.  

15. kongres o prometu in prometni infrastrukturi bo tokrat potekal v znamenju prehoda na
zeleno družbo, zato bo vso strokovno in marketinško gradivo na voljo samo v digitalni obliki.
Spremljajte našo spletno stran in sledite najnovejšim informacijam in aktivnostim.

P O V A B I L O

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MzI/Dokumenti/Strategija-razvoja-prometa-v-Republiki-Sloveniji-do-leta-2030.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MzI/Dokumenti/Strategija-razvoja-prometa-v-Republiki-Sloveniji-do-leta-2030.pdf
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO115
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO115
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO115
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO115
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Evstahij Drmota
Predsednik Organizacijskega odbora 

mag. Klemen Grebenšek
Predsednik Programskega odbora 

Vabljeni k sodelovanju!

TEME 15. SLOVENSKEGA KONGRESA O PROMETU IN PROMETNI INFRASTRUKTURI:

A. Cilji prometne politike do 2030/2050 v RS (zakonodajni okviri)
B. Razvoj cestne in železniške infrastrukture v RS

• Železnice
• Ceste
• Druga prometna infrastruktura

C. Multimodalna mobilnost - sinergija prometnih panog za trajnostni razvoj mobilnosti
D.  Ozelenitev prometa: Interakcija prometa, okolja in prostorskega načrtovanja
E. Digitalizacija, nove tehnologije in novi materiali
F. Gospodarjenje s prometno infrastrukturo
G.  Prometna varnost
H. Zagotavljanje stabilnih virov za trajnostno in varno prometno infrastrukturo
I. Druge vsebine

Slovar slovenskega knjižnega jezika pravi, 
da je ekosistem sistem odnosov med živimi 
bitji in neživo naravo. Potemtakem prome-
tni ekosistem razumemo kot sistem vseh 
interakcij med nami, uporabniki prometa, in 
neživim delom, ki našo mobilnost omogoča. 
In ta mora biti tak, da omogoča mobilnost, ki 
je v najširšem pomenu besede, trajnostna. Z 
nekoliko širšim pojmovanjem besede »eko-
sistem« pa so zajeti tudi drugi pojmi, kot 
na primer politika, varnost, vključenost in 
okoljska sprejemljivost. Naša želja je, da 15. 
kongres o prometu in prometni infrastruk-
turi naslovi vse teme povezane z razvojem 
takega ekosistema in izpostavi vse tisto, kar 
uporabnikom prinaša dodano vrednost. 

Na kongresu želimo predstaviti izkušnje in 
tehnične dosežke, ki jih je slovenska stroka 
v vlogi načrtovalcev, projektantov, izvajal-
cev del, nadzornikov, upravljavcev ter raz-
vijalcev in raziskovalcev prometa in prome-
tne infrastrukture dosegla v preteklih letih. 
Izpostaviti želimo smeri razvoja prometne 
stroke in prihajajoče projekte. Kongres 
bo tudi ponovna priložnost za izmenjavo 
mnenj in idej med stroko, politiko in civilno 
sfero. Samo s skupnim delom in vzajem-
nim konstruktivnim pristopom, politič-
no modrostjo in strokovno natančnostjo 
bomo ustvarili pogoje za kontinuiran razvoj 
in doseganje ciljev tudi upoštevajoč zahte-
ve zaradi klimatskih sprememb.

Posodobitev slovenskih železnic inten-
zivno poteka, prav tako gradnja drugega 
tira med Koprom in Divačo. Druga cev ka-
ravanškega predora je na slovenski strani 
izkopana že preko polovice Začela se je 
izgradnja tretje razvojne osi. Posodobila 
se je letališka prometna infrastruktura na 
našem največjem letališču, prav tako so 
obsežna vlaganja prisotna v luki Koper, 
tako na cestni, železniški in pristaniški 
infrastrukturi, Direkcija za infrastrukturo 
RS začenja z gradnjo večjega števila ko-
lesarskih povezav. Povečale so se investi-
cije v obnove državnega in avtocestnega 
cestnega omrežja… Kot kaže, nam izzivov 
ne bo zmanjkalo. 

Zgoraj nosilna poglavja obsegajo izredno široko področje prometa in prometne infrastruk-
ture, zato vabimo vse načrtovalce, predstavnike univerz in inštitutov, gradbene in druge 
izvajalce, upravljavce, uporabnike, predstavnike civilnih združenj in vse, ki na različne na-
čine odločate ali vplivate na razvoj vseh segmentov prometa in prometne infrastrukture v 
Sloveniji, da se udeležite 15. slovenskega kongresa o prometu in prometni infrastrukturi 
in aktivno sodelujete s svojimi znanstvenimi in strokovnimi prispevki. 

Slovenska gradbena in prometna stroka lahko le skupaj ustvarita pogoje za visok tehnolo-
ški razvoj, ki je temelj vzpostavitve prometnega ekosistema za trajnostno mobilnost.

Kongres je tradicionalno srečanje strokovnjakov, iskriva izmenjava stališč ter prenos nujno 
potrebnih izkušenj in znanj pri premagovanju ovir ter velika poslovna/karierna priložnost 
za vse udeležence.
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S P L O Š N E  I N F O R M A C I J E

15. SLOVENSKI KONGRES O PROMETU in PROMETNI INFRASTRUKTURI bo potekal od srede 
26. do petka 28. oktobra 2022 v Portorožu, v kongresnem centru Grand hotela Bernardin.

Vabila udeležencem bodo stalno dostopna na spletni strani DRC-Zdruzenje, www.drc
zdruzenje.si, kjer bo razviden okvirni in v nadaljevanju končni program kongresa. 

Nočitev z zajtrkom bo udeležencem kongresa omogočena v neposredni bližini kongresnega 
centra v hotelih Vile Park, Histrion in Bernardin, na osnovi treh cenovnih razredov in po znižani 
ceni.

Druženje na kongresu bo tudi tokrat priložnost za sklepanje novih poslovnih povezav in 
prijateljstev.

31. maj 2022 Predhodna prijava referatov, predložitev osnutkov povzetkov

15. junij 2022 Sprejem predlaganih osnutkov referatov

31. julij 2022 Predložitev celotnih tekstov referatov v končni obliki

30. september 2022 Končni recenzirani sprejem referatov

26.–28. oktober 2022 Portorož! 15. kongres o prometu in prometni infrastrukturi

P O M E M B N I  D A T U M I

Posebna komisija pri DRC bo tudi na 15. cestnem kongresu podelila najboljšim 
strokovnjakom priznanja za življenjsko delo ali za vrhunske inženirske oziroma 
organizacijske dosežke.
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N A P O T K I  A V T O R J E M

T E R M I N A  P R I J A V E  R E F E R A T O V

D O D A T N E 
I N F O R M A C I J E 
darja.semrov@fgg.uni-lj.si

Z zbiranjem predhodnih prijav referatov bomo pričeli 15. marca 2022. 
Prijavnica bo na voljo na spletni strani kongresa: 
www.drc-zdruzenje.si/kongres.

Avtorje naprošamo, da spoštujejo navedene termine za prijavo referatov in s 
tem omogočijo nemoteno delo Programskemu in Organizacijskemu odboru ter 
izbranim recenzentom.

Predhodne prijave s povzetki do 31. maja 2022

Končni teksti referatov do 31. julija 2022

Predhodna prijava referata s povzetkom mora vsebovati:
• naslov referata,
• imena glavnega avtorja in soavtorjev, s stopnjo izobrazbe in akademskim

nazivom,
• nazive in popolne naslove organizacij, kjer so avtorji zaposleni,
• številko telefona in elektronski naslov nosilca referata,
• podatke o kontaktni osebi, v kolikor to ni  nosilec referata,
• povzetek referata v slovenskem ali angleškem jeziku, največ 3.000 znakov.

Prispele referate bo pregledal, ocenil in uvrstil v program Programski 
odbor kongresa v sodelovanju z izbranimi recenzenti. Neustrezne 
prispevke bo Programski odbor z utemeljitvijo zavrnil. Sprejeti referati 
bodo enotno oblikovani v obliki zbornika in izdani v elektronski obliki.

Morebitna vprašanja glede prijave povzetkov in oddaje končnih tekstov 
referatov posredujte na elektronski naslov darja.semrov@fgg.uni-lj.si.
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N O S I L E C 
O R G A N I Z A C I J E 
K O N G R E S A :

I N F O R M A C I J E 
O  K O N G R E S U

Sodelovanje čim večjega števila sponzorjev in razstavljavcev pri 
organizaciji 15. kongresa je ključnega pomena. Zato vabimo druž-
be, podjetja in inštitucije k sodelovanju. Za finančno podporo boste 
na primeren način promovirali svoje projekte, produkte in poslov-
ne načrte. Načini sodelovanja bodo predstavljeni in dostopni na 
splet ni strani DRC - Združenja: www.drc-zdruzenje.si.

POVABILO 
SPONZORJEM IN 
RAZSTAVLJAVCEM

I N F O R M A C I J E

DRC - Združenje za promet in prometno 
infrastrukturo Slovenije

Masarykova cesta 14
SI-1000 Ljubljana

Telefon: +386 1 568 60 99

Elektronski naslov: drc@drc-zdruzenje.si
Spletna stran: www.drc-zdruzenje.si

Davčna številka: 77843479
IBAN: SI56 0201 1026 3214 849
Swift koda: LJBASI2X

Informacije so na voljo na spletni strani: 
www.drc-zdruzenje.si
po elektronskem naslovu 
drc@drc-zdruzenje.si
na telefonu
+386 1 568 60 99
Vprašanja povezana s prijavo povzetkov  
in oddajo končnih tekstov referatov
pošljite na elektronski naslov
darja.semrov@fgg.uni-lj.si 

mailto:drc@drc.si



