
 

SLOVENSKO DRUŠTVO 

ZA INTELIGENTNE 

TRANSPORTNE SISTEME 

SLOVENIAN ITS 

ASSOCIATION 

STEGNE 7, SI-1521 LJUBLJANA 

TEL: +386 1 511 30 00 

FAX: +386 1 511 30 04 

MAIL: INFO@SITS.SI 

WWW.SITS.SI 

 

 

Strokovna ekskurzija S-ITS v Budimpešto  
 

 

 
 

 

 

Datum: četrtek 3. september 2015 - sobota 5. september 2015 

Odhod: 3.9. ob 5:00 uri izpred DARSove avtocestne baze na Griču, 

Grič 54, Ljubljana 

Prihod: 5.9. v poznih večernih urah  

 

 

Na letošnjo tro-dnevno strokovno ekskurzijo S-ITS se bomo odpravili na 

sosednjo Madžarsko. Ogledali si bomo glavni center madžarskega sistema 

cestninjenja, center za nadzor in vodenje prometa na avtocestah ter 

prometno-informacijski center madžarske uprave za javne ceste.   
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Program strokovne ekskurzije:  

 

1.dan Četrtek, 3. septembra: LJUBLJANA – BUDIMPEŠTA  

 

Odhod iz Ljubljane ob 5.uri zjutraj. Sledi vožnja do meje in naprej po južni 

strani Blatnega jezera. V madžarsko prestolnico bomo prispeli opoldne in 

se takoj posvetili strokovnemu delu ekskurzije.  

 

Ogledali si bomo madžarsko upravo za javne ceste (Magyar Közút), ki je 

odgovorna za upravljanje in vzdrževanje celotne javne cestne 

infrastrukture na madžarskem. Pod svojim okriljem imajo nadzorni center 

vodenja prometa s katerim upravljajo z mrežo spremenljive prometno-

informativne signalizacije (SPIS) na avtocestah, sistemom za merjenje 

potovalnih časov ter sistemom za vodenje in upravljanje prometa na 

avtocestah. 

 

Več informacij o njihovih aktivnostih si lahko preberete na 

http://www.kozut.hu/ 
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Pozno popoldne se bomo namestili v hotelu. Sledi večerja, po želji pa še 

večerni sprehod po mestu. 

 

2. dan Petek, 4. septembra: BUDIMPEŠTA 

 

V petek 4.9. si bomo po zajtrku ogledali glavni center madžarskega 

sistema cestninjenja (Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt). Madžarska je 

elektronsko cestninjenje tovornih vozila na 6.531 km državnega cestnega 

omrežja (avtoceste, hitre ceste in glavne ceste) uvedla 1. julija 2013. Nov 

cestninski sistem je skladen z zahtevami Evropske Unije in direktivo EETS. 

Stopnja plačila cestnine na osnovi razdalje je odvisna od kategorije ceste, 

kategorije vozila ter od njegovega okoljskega (emisijskega) razreda.  

  

 
 

Več informacij o madžarskem sistemu elektronskega cestninjenja in 

uporabi E-vinjet si lahko preberete na http://www.toll-charge.hu/ 
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Zvečer bo večerja v pravi madžarski čardi z obilo hrane in lokalne glasbe.  

 

 

3. dan Sobota, 5.septembra: BUDIMPEŠTA – LJUBLJANA   

 

Dopoldne si bomo ogledali prometno-informacijski center za državne ceste 

in avtoceste. Center skrbi za podajanje informacij uporabnikom cest preko 

različnih medijev kot so internet, telefon ipd. 

 

 
 

V opoldanskih urah se bomo odpravili k Blatnem jezeru, kjer bo sledil 

premor za kosilo. Sledi vožnja proti Sloveniji, kamor bomo prispeli v 

večernih urah.  
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Cena ekskurzije:  

 

Cena ekskurzije znaša glede na število potnikov:  

vsaj 25 potnikov: člani 239€      (nečlani: 339€)  

vsaj 20 potnikov: člani 279€      (nečlani: 379€)  

vsaj 15 potnikov: člani 339€      (nečlani: 439€)  

 

Cena vključuje prevozne stroške v udobnem avtobusu, prenočevanje z 

zajtrkom v hotelu***s v strogem centru Budimpešte, oglede po programu, 

večerjo v tipični madžarski čardi ter vodenje in organizacijo izleta.  

 

DOPLAČILA: 

Enoposteljna soba (70€) 

 

Minimalno število udeležencev za izvedbo strokovne ekskurzije je 15. V 

kolikor ne bo zapolnjenih dovolj mest si pridržujemo pravico za odpoved 

ekskurzije. Število prostih mest je 45. 

 

Program je okviren. Pridržujemo si pravico za spremembo programa glede 

na trenutne okoliščine in zmožnosti gostiteljev. 

 

Vse morebitne udeležence naprošamo, da čimprej sporočite interes za 

obisk. Za vse dodatne informacije in prijavo se obrnite na Jureta Pirca 

(041-561-436) ali Roberta Rijavca (041-395-931) ali na info@sits.si. 

 

 

V upanju, da se nam pridružite na letošnjem poučnem druženju vas lepo 

pozdravljam, 

 

mag. Robert RijavecPredsednik S-ITS 
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