
 

 

 

ITS novice januar 2023 
 

Uvodnik 
 
Spoštovani člani S-ITS, 

 
ob prehodu v novo leto vsem članom in vam najbližjim v imenu društva S-ITS 

želim veliko zdravja, veselja in delovnih uspehov v upanju, da bomo tudi v 
prihodnje dobro sodelovali. Tudi letos se bomo v društvu trudili biti aktivni na 

različnih področjih od organizacije strokovne ekskurzije ter drugih skupnih 
srečanj kot tudi s posredovanjem ITS novic iz domačih virov in tujine. 

 
Bliža se čas našega največjega društvenega dogodka, to je simpozij ISEP 2023, 

zato vse zainteresirane za predstavitev člankov na simpoziju prosim, da oddajo 

povzetke do 27. februarja. Ker bo letos simpozij ponovno pod okriljem S-ITS bi 
radi, da se na njemu predstavi čim več aktivnosti članov društva S-ITS.  

 
Še vedno velja povabilo, da vsi, ki ste bili kakorkoli aktivni na področju 

inteligentnih transportnih sistemov, rezultate in novosti delite z našimi člani 
tako, da prispevke posredujete na društveni naslov info@sits.si. 

 
Lep pozdrav, 

 

  
dr. Robert Rijavec 

Predsednik S-ITS 



 

 

Novice članov društva S-ITS 
 

Reševalna vaja in testiranje ITS sistemov v predoru Karavanke 
 

 
 
Huda prometna nesreča v predoru, tri udeležena vozila, požar in pet 

poškodovancev. K sreči je to le opis scenarija mednarodne reševalne vaje, ki je 
konec leta potekala v predoru Karavanke. 

 
V predoru Karavanke, dva kilometra od severnega portala na avstrijski strani, se 

je zgodila prometna nesreča. Trčila so tri vozila, eno je obrnilo na bok, še eno pa 
je pristalo na strehi, pod njima pa sta bila vkleščena voznik in sopotnik. 

Poškodovanih je bilo skupno pet oseb. Eno vozilo pa se je vnelo in iz njega se je 

močno kadilo. Scenarij pri katerem je treba ukrepati hitro in odločno, zato da se 
prepreči še hujša katastrofa. 

 

 
 

Takšen je bil scenarij mednarodne reševalne vaje, ki je v predoru Karavanke 
potekala v torek v večernih urah. V vaji so, tako kot bi v primeru resničnega 

dogodka, nesrečo prvi opazili v nadzornem centru. Ta je nato obvestil interventne 
skupine, ki so se odpravile na reševalno akcijo.  

 
Da so lahko interventne ekipe vadile nemoteno in zato, da so poskrbeli za varnost, 

so seveda predor Karavanke v času vaje zaprli v obe smeri. Obvoz za osebna 
vozila je bil urejen na izvozu Hrušica in nato preko prelazov Ljubelj ali Korensko 

sedlo. 
 

  



 

 

Swarcov patentiran optični sistem na znakih spremenljive vsebine 

 
Znaki spremenljive prometno-informativne signalizacije so ključna komponenta 

sodobnih sistemov za nadzor in vodenje prometa. LED znaki s spremenljivo 
vsebino voznikom posredujejo informacije o stanju na cesti glede na različne 

potencialno nevarne situacije.  

 
Z uvedbo prvih LED diod v prometnem sektorju je SWARCO razvil lastno visoko 

zmogljivo optično lečo. Z uporabo posebne zasnove leč se barve RGB mešajo, 
svetloba iz LED diod se združi in brez izgube projecira proti vozniku na cesti, točno 

tam, kjer je potrebna. To inovativno tehnologijo so patentirali in se uporablja v 
vseh vrstah spremenljivih znakov SWARCO.  

 
Z uporabo njihovega patentiranega optičnega sistema 3. generacije 3G, lahko 

LED diode v znakih upravljajo z manj kot 10 % njihovega nazivnega toka, s čimer 
dosežejo najnižjo porabo energije med primerljivimi znaki. Optična leča v 

kombinaciji z mešalnikom svetlobnega snopa pomeni, da je porazdelitev svetlobe 
veliko učinkovitejša.  

 
Zmožnost spremenljivega znaka, da deluje z zmanjšano močjo pa ne vpliva le na 

obratovalne stroške energije temveč tudi na zanesljivost LED in celotne 

obratovalne in vzdrževalne stroške tekom življenjske dobe znaka.  
 

 
  



 

 

Bo treba menjati prometno signalizacijo? 

 
Novi Zakon o cestah med drugim določa, da morajo biti prometna signalizacija in 

prometna oprema na cestah postavljeni tako, da ju "avtomatizirani sistemi za 
pomoč voznikom lahko zaznajo, udeleženci cestnega prometa pa pravočasno 

opazijo in dojamejo njune pomen ter ravnajo v skladu s pomenom in zahtevami, 

ki jih določata", kar je skladno z zahtevo iz Direktive (EU) 2019/1936 Evropskega 
parlamenta in Sveta o izboljšanju varnosti cestne infrastrukture, ki se z 

omenjenim zakonom prenaša v slovenski pravni red.  
 

S številnimi asistenčnimi sistemi, ki jih že ponujajo sodobni avtomobili, se 
pomaga voznikom varno upravljati njihova vozila, tako zmanjšati tveganja za 

nastanek prometnih nesreč in v največji možni meri omejiti subjektivne vzroke 
za le-te, ki izvirajo iz voznika samega. Poleg tega pa asistenčni sistemi zbirajo 

tudi podatke iz njihove okolice, torej ceste in obcestnega sveta. Že sedaj znajo 
zaznati tako vertikalno kot tudi horizontalno prometno signalizacijo, še bolj pa bo 

ta nujnost zaznave prišla do izraza pri t.i. samovozečih vozilih, torej vozilih, ki so 
zmožna samo zaznavati svojo okolico in se peljati brez človeškega nadzora. 

 

 
 

Zahtevani ravni samovoznosti bodo morali slediti tudi upravljavci cest s svojo 
prometno signalizacijo, pri čemer je v tem trenutku nemogoče napovedati, kaj 

točno bo treba prilagoditi, saj bo to vprašanje odvisno od razvoja na področju 
samovoznosti vozil.  

 
 



 

 

Tako morajo z julijem 2022 vsi tipsko odobreni modeli in z julijem 2024 vsi novi 

avti obvezno imeti vgrajen ISA sistem inteligentnega prilagajanja hitrosti. Za 
učinkovito delovanje sistemov za prepoznavanje prometnih znakov je 

pomembno, da so prometni znaki dovolj veliki, da so na njih piktogrami in ne 
besedilo, da sta pisava in velikost standardizirani in da so znaki tudi nameščeni 

po določenem, vnaprej znanem sistemu. Čim bolj predvidljiva postavitev znakov 

namreč pomeni bolj učinkovito delovanje avtonomnih tehnologij. Na slovenskih 
cestah lahko težavo predstavlja prometno pravilo, ko vsako naslednje križišče 

razveljavi znak za prepoved in omejitve. V primeru, da po križišču ni postavljen 
nov znak, ki določa prepoved ali omejitev, ki velja od križišča naprej, bi sistem 

ISA lahko imel težavo s prepoznavanjem tega.  
 

Trenutno v razvoju avtonomnih vozil govorimo o več različnih stopnjah 
samovoznosti. Na ničti stopnji pomagala zgolj opozarjajo voznika ali le 

kratkotrajno posredujejo, vendar pa ne upravljajo stalno z vozilom (npr. opozorilo 
pred zapustitvijo voznega pasu). Na prvi ravni voznik deli nadzor nad vozilom z 

delnim samodejnim upravljanjem. Med takšne sisteme sodijo prilagodljivi 
tempomat, parkirna pomagala in ohranjevalnik voznega pasu. V tej fazi mora biti 

voznik še vedno pripravljen, da nad vozilo kadarkoli prevzame popoln nadzor. V 
primeru delne samovoznosti sistem prevzame poln nadzor nad vozilom 

(pospeševanje, zaviranje in krmiljenje. Voznik mora biti tudi v tem primeru 

pripravljen posredovati v primeru napačnega odziva samodejnega sistema. 
 

V primeru delne samovoznosti sistem prevzame poln nadzor nad vozilom 
(pospeševanje, zaviranje in krmiljenje). Voznik mora biti tudi v tem primeru 

pripravljen posredovati v primeru napačnega odziva samodejnega sistema. Ko 
govorimo o pogojni samovoznosti, voznik lahko preusmeri svojo pozornost z 

vožnje, saj se bo vozilo na različne situacije takoj samodejno odzvalo (npr. zasilno 
zaviranje ...), vendar mora biti voznik vseeno v določenem času pripravljen 

prevzeti vožnjo, če je k temu pozvan. Visoka samovoznost je podobna pogojni 
samovoznosti, le da znotraj določenih pogojev odziv voznika ni nikoli potreben. 

Voznik lahko npr. zaspi ali zapusti sedež, vendar je taka vožnja mogoča le znotraj 
vnaprej določenega območja ali le v določenih pogojih, kot je npr. vožnja v koloni. 

Če ti pogoji niso več izpolnjeni in voznik ne more takoj prevzeti vožnje, se mora 
vozilo samo varno zaustaviti. Zadnjo stopnjo predstavlja popolna samovoznost, 

kjer posredovanje voznika ni nikoli potrebno. Od pete ravni smo v tem trenutku 

še precej oddaljeni, medtem ko pri nekaterih tipih vozil prvo in drugo raven 
samovoznosti že lahko uporabljamo.  

 
Povzeto po spletnem portalu Žurnal24 

  



 

 

Avtonomni robot - semafor 

 
Samo lani smo na slovenskih cestah zabeleženih 524 prometnih nesreč, v katerih 

so bili udeleženi pešci. Petina se jih je za pešce iztekla s smrtjo ali hudo poškodbo, 
v njih pa so bili večinoma udeleženi starostniki in otroci. Podjetje AV Living Lab 

je v sodelovanju z Modensko univerzo z namenom izboljšane varnsti pešcev pri 

pri prečkanju ceste na nesemaforiziranem križišču razvilo avtonomnega robota 
IPA2X, ki ljudem omogoča varnejše prečkanje ceste. Namen robota je povečati 

varnost pešcev tam, kjer postavitev semaforjev ni smiselna, poleg tega pa z 
njegovo uporabo tudi ni treba zagotavljati prisotnosti prometnih policistov ali 

redarjev. 
 

Robot IPA2X je nekakšen semafor na kolesih, ki deluje s pomočjo lidarjev, 
ultrazvočnih tipal, kamer in drugih tipal. Ko pešec izrazi željo, da bi prečkal cesto, 

robot presodi, kdaj je to varno in zapelje na sredo ceste, kjer voznike s svetlobnim 
signalom opozori, naj se ustavijo. Pešce potem prav tako s prometnimi znaki 

opozori, da je prečkanje ceste varno in tudi počaka, da ti varno pridejo na drugo 
stran. Robot lahko uporabi tudi komunikacijski protokol V2X, preko katerega se 

poveže z ustrezno opremljenimi avtomobili v okolici, ki jim pravočasno sporoči, 
da zmanjšajo hitrost. 

 

 
 

Preskus robota se je v Ljubljani osredotočil na starostnike. Pomemben del 

preskusa je bil tudi ugotavljanje, kako starostniki in družba nasploh sprejemajo 
takšne inovacije.  

 
Povzeto po spletnem portalu Žurnal 24 

  



 

 

43 odstotkov večjih evropskih prevoznikov prehaja na alternativen 

pogon, v Sloveniji 17 odstotkov 
 

Transportna podjetja, med njimi tudi slovenska, se vse bolj zavedajo pomena 
trajnosti, so pokazali rezultati raziskave proizvajalca pnevmatik Goodyear. 

Trajnost visoko na prednostni lestvici postavlja slabe tri četrtine vprašanih, pri 

tem pa jih vodijo predvsem korporativne vrednote in skrb za okolje. V nedavni 
raziskavi, ki jo je naročila družba Goodyear Slovenija in v kateri so preučevali 

odnos transportnih podjetij do trajnosti, je sodelovalo 985 voznih parkov tovornih 
vozil iz 36 evropskih držav, med njimi je bilo 75 slovenskih. 

 
Vsi sodelujoči iz Slovenije so trajnosti pripisali vsaj nekaj pomena, 71 odstotkov 

večjih prevoznikov pa ji je pripisalo visoko raven pomembnosti. Polovica 
vprašanih kot glavni razlog za trajnostno delovanje vidi v vrednotah podjetja in 

omejevanju podnebnih sprememb, slaba polovica pa v tem prepoznava tudi 
priložnost za nižanje stroškov. Večina slovenskih prevoznikov (58 odstotkov) ima 

sicer trajnostne cilje že postavljene, medtem ko jih 37 odstotkov vprašanih 
trajnostne cilje namerava določiti prihodnje leto. 

 
Na evropski ravni je stanje podobno, saj je 96 odstotkov sodelujočih izpostavilo 

trajnost kot prioriteto, pri čemer prednjačijo večji prevozniki, glavni razlog pa 

prav tako vidijo v korporativnih vrednotah in vplivu na okolje (49 odstotkov), so 
zapisali pri družbi Goodyear. 

 
Številni slovenski vozni parki so že naredili korak v smeri bolj zelene prihodnosti. 

Kar 93 odstotkov vprašanih, kar je bistveno več od evropskega povprečja (59 
odstotkov), uporablja pnevmatike, ki omogočajo manjšo porabo goriva in s tem 

zmanjšujejo obremenitev na okolje. 
 

Poleg tega vprašani redno posodabljajo svoj vozni park (93 odstotkov na 
slovenski in 68 odstotkov na evropski ravni), 64 odstotkov voznike usposablja, 

kako povečati izkoristek goriva. V porastu so tudi možnosti alternativnih pogonov, 
saj v večjih evropskih flotah 43 odstotkov prevoznikov prehaja na električna ali 

hibridna vozila ter vozila na utekočinjen zemeljski plin (v Sloveniji 17 odstotkov 
največjih prevoznikov). 

 

Ob tem pa so praktično vsi, 98 odstotkov, mnenja, da so finančne spodbude, kot 
je začasna prekinitev davčnih obveznosti, ključne za sprejetje trajnostnih ukrepov 

v večji meri. To je sicer nekoliko več od evropskih prevoznikov, kjer slednje 
pričakuje 71 odstotkov. 

 
Upravljavci voznih parkov in prevozniki so s prihajajočo okoljsko zakonodajo, ki 

jo narekuje tudi evropski zeleni dogovor, v Sloveniji seznanjeni v 97 odstotkih. 
To je precej več od evropskega povprečja, ki je 45 odstotkov. 

 



 

 

 
 
 

 

  



 

 

Lani sta bili več kot dve tretjini dnevnih poti opravljeni z avtomobilom 

 
Prebivalec Slovenije je lani v povprečju opravil 2,2 poti dnevno, pri čemer sta bili 

več kot dve tretjini poti (67 odstotkov) opravljeni z avtomobilom, trije odstotki 
pa z javnimi prevoznimi sredstvi. 

 

V povprečju so prebivalci Slovenije lani na svojih poteh dnevno opravili po 31 
kilometrov, za kar so porabili približno 52 minut. V največjem deležu (67 

odstotkov) so uporabili osebni avtomobil. Vendar pa se je, kot ugotavljajo na 
statističnem uradu, pri 70 odstotkih poti z avtomobilom v njem peljal le voznik 

oz. je povprečna zasedenost avta znašala 1,5 osebe. 
 

Z avtomobili je bilo prevoženih 85 odstotkov razdalj vseh poti, z avtobusi in vlaki 
pa pet odstotkov. Drugi najpogostejši način premikanja je bilo pešačenje 

(vključno s tekom). Na ta način je bilo opravljenih 21 odstotkov vseh poti.  
Pešačenje je najpogostejši način premikanja le na poteh do 1 km. Najpogosteje 

(71 odstotkov) so prebivalci Slovenije pešačili na poteh krajših od enega 
kilometra. 

 

 
 
Prebivalci Slovenije so največkrat za namen poti navedli prosti čas (36 odstotkov), 

delo oz. službo (27 odstotkov) in nakupovanje (16 odstotkov). Pri tem je bil le pri 

poteh, opravljenih z namenom izobraževanja, največkrat uporabljen javni 
potniški prevoz (46 odstotkov), medtem ko so pri vseh preostalih namenih poti 

prebivalci največkrat uporabili avtomobil. 
 

Povprečna pot je bila dolga 13,8 kilometra in je trajala 23 minut. Po razdalji in 
trajanju so bile najkrajše poti, opravljene z namenom nakupovanja. Po razdalji 

so bile medtem najdaljše poti na in z dela, medtem ko so bile po trajanju najdaljše 
poti opravljene z namenom izobraževanja. 

 
Povzeto po spletnem portalu rtvslo.si 



 

 

EU in svetovne ITS novice 

Ob najhitrejši in najkrajši zdaj lahko izberemo tudi najbolj zeleno pot 
 

Googlovi Zemljevidi omogočajo načrtovanje poti z javnim prevozom, peš, 
kolesom in, kakopak, z lastnim prevozom – a če smo do zdaj v Sloveniji in večini 

držav lahko izbirali med najkrajšo in najhitrejšo potjo, lahko sedaj v skoraj 40 
državah, tudi Sloveniji, izbiramo tudi okoljsko najprijaznejšo. 

 

 
 
Okoljsko najprijaznejša pot je tista, na kateri je najmanjša poraba goriva, kar ne 

pomeni le prihranka denarja za gorivo, temveč tudi zmanjšanje ogljičnih izpustov. 
Zgolj nekaj minut počasnejša pot je namreč lahko okoljsko (in finančno) bistveno 

ugodnejša, uporabnik pa ima še vedno na voljo sebi najbolj zaželeno pot oziroma 
način njenega izračuna opredeliti v nastavitvah Googlovih Zemljevidov (Maps). 

Pri Googlu ocenjujejo, da je funkcionalnost okoljsko najprijaznejše poti že do zdaj 
pripomogla k zmanjševanju več kot pol milijona ton ogljikovih emisij, kar je 

primerljivo umiku sto tisoč avtomobilov na fosilna goriva s cest. 
 

Uporabnikom električnih vozil Googlovi Zemljevidi razkrijejo tudi kraje in 
značilnosti polnilnih postaj, pri nekaterih tudi vsakokratno razpoložljivost. Krepijo 

pa se tudi nabor koristnih podatkov in algoritmi za kolesarje in pešce, kar je 
dodaten prispevek trajnosti, so sporočili iz Googla. 

 

Povzeto po spletnem portalu Siol 
  



 

 

Po ulicah Osla bodo vozili le še električni avtobusi 

 
Norveška se v boj proti onesnaženju in podnebni krizi podaja s trajnostnim javnim 

prometom. V Oslu bodo po ulicah v roku treh let vozili le še električni avtobusi. 
Kot računajo, bodo tako prvi na svetu uvedli povsem električen javni transport. 

Norveška prestolnica upa, da bo ta cilj dosegla do konca leta 2023 kot del svojega 

načrta, da do leta 2030 postane prvo mesto na svetu povsem brez emisij.  
 

 
 

Oslo, mesto s 700.000 prebivalci, je že elektrificiralo večino trajektov. Ima tudi 
obsežno mrežo tramvajev in kolesarskih stez. Mestni program e-bus je nastal 

med globalnim prizadevanjem večjih mest po vsem svetu, da bi zmanjšala 

onesnaženost zraka.  
 

 

  



 

 

Nič več zabavnih napisov nad avtocesto 

 
Grafičnih prikazovalnikov spremenljive prometne signalizacije smo se v Sloveniji 

v zadnjih letih že dodobra navadili. Na njih DARS objavlja uporabne prometne 
informacije in sporočila, s katerimi spodbujajo k večji varnosti. Pri tem niso nič 

kaj drugačni kot druge tovrstne evropske organizacije  - ne pa tudi ameriške, kjer 

upravljavci tovrstnih zaslonov svoje delo jemljejo zelo resno, saj se trudijo 
sporočila narediti kar se da zabavna.  

 
Takšna je bila praksa tudi v New Jerseyju. "Nice car – did it come with a turn 

signal?" ali pa "Hocus pocus, drive with focus." sta le dva primera sporočil, ki sta 
se pojavila na tamkajšnjih znakih spremenljive vsebine. Žal pa očitno enakega 

smisla za humor niso delili tamkajšnji organi pregona. 
 

 
 

Varnost na cestah v ZDA se je sicer v zadnjem letu močno poslabšala. Lani so 
namreč ameriške ceste terjale 42.915 življenj, kar je kar 10,5 odstotka več kot 

prejšnje leto in največ v zadnjih 16 letih. 
 

Zvezna administracija za avtoceste je upravljavcem avtocest prepovedala, da bi 

tudi v prihodnje objavljali tovrstne zapise na grafičnih prikazovalnikih SPS. Kot je 
dejal tiskovni predstavnik urada za transport, ki v eni od zveznih držav upravlja 

s spremenljivo prometno siganlizacijo, jim je uprava naložila zahtevo, ki pa je 
niso argumentirali. Razlog bi se sicer lahko skrival v dejstvu, da vozniki napise 

pogosto fotografirajo in objavljajo na spletu, tovrstno početje pa je med vožnjo 
lahko nevarno. 

 
Povzeto po spletnem portalu avtomagazin 

  



 

 

Prihajajoči dogodki 
 

Povabilo k oddaji referatov za simpozij ISEP 2023 v Ljubljani 27. marca 
2023  

 

 
 
27. marca 2023 bo v Ljubljani potekal 31. Mednarodni simpozij o elektroniki v 

prometu. 31. Simpozij pod sloganom »Smart mobility and digitalisation of 
transport« predstavlja poudarek na pomenu načrtovanja, razvoja in uporabe 

inovativne prometne infrastrukture ter vozil na način, da bo dosežena sinergija 
med različnimi aplikacijami telematike z namenom zagotavljanja brezšivnih 

informacij uporabnikom. Inteligentni Transportni Sistemi in storitve se razvijajo z 

bliskovito, njihov namen pa je poleg zagotavljanja prometne varnosti tudi 
zagotovitev energijsko varčnega prometa.  

 
Cilj simpozija je promocija strateških usmeritev v integracijo in krepitev evropske 

raziskovalne dejavnosti na področju sonaravnega transporta v Sloveniji, drugih 
mladih članicah ter pridruženih in sosednjih državah.  

 
27. marca 2023 bodo strokovnjaki z različnih področij predstavljali izbrane 

referate v tehnični in plenarni sekciji. Referati bodo predstavljeni v zborniku 
simpozija.  

 
Pomembni datumi:  

• 16. januar 2023 Oddaja povzetkov (elektronsko prek spletnega portala 
www.isep.si )  

• 30. januar 2023 Potrdilo o uvrstitvi na simpozij  

• 27. februar 2023 Oddaja osnutka prispevka  
• 13. marec 2023 Oddaja končnega prispevka  

 
Več informacij na www.isep.si ali na info@sits.si ali info@isep.si.   



 

 

28. Evropski ITS kongres med 22. in 24. majem 2023 v Lizboni na 

Portugalskem     
 

 
                                                                
ERTICO-ITS EUROPE, v tesnem sodelovanju s svojimi regionalnimi partnerji, 

organizira 28. Evropski kongres in razstavo o inteligentnih transportnih sistemih 

in storitvah. Kongres bo potekal med 22. in 24. majem 2023 v portugalskem 
glavnem mestu, Lizboni. 

 
Z geslom "ITS- the game changer", se bo kongres osredotočil na to, kako ITS 

spreminja mobilnost.  
 

Kongres bodo tematsko sestavljale tri sekcije: 
• Predavanja in predstavitve zadnjih dognanj s področja ITS, 

• Demonstracije uporabe storitev ITS širom sveta, 
• Razstavni del s predstavitvijo podjetij, ki se ukvarjajo z ITS. 

 
Evropski kongres ITS bo gostil različna zasedanja z govorniki vrhunskih 

strokovnjakov za mobilnost o ključnih temah v prometni panogi danes.  
 

 
 
Več informacij o vsebini kongresa je dostopnih preko spodnje spletne povezave 

https://2023.itseuropeancongress.com/ 

 


