
 
         Ljubljana, 23. marec 2017 

Spoštovani, 
 
V času globalizacije se mobilnost ljudi, blaga in kapitala nenehno povečuje. Meje izginjajo in 

integracija je v razmahu. Vloga prometa v gospodarstvu narašča. V razvoju hitrih, varnih, zanesljivih, 

učinkovitih in ekonomičnih transportnih sistemov imajo vse pomembnejšo vlogo inteligentni transportni 

sistemi (ITS) in storitve. Gre za orodja avtomatizacije, izmenjave informacij in komunikacije, ki 

povezujejo tehnologijo prometa z družbo v prometni sistem, ki želi biti ekonomsko konkurenčen, varen 

in čim prijaznejši do okolja. Inteligentni transportni sistemi ponujajo podporo načrtovanju, upravljanju in 

zagotavljanju transportnih storitev v cestnem, železniškem, zračnem in pomorskem prometu. So tudi 

prihodnost, ki je še ne poznamo. 

 

Če vas zanimajo odgovori na vprašanja: 

 

- Kaj pomeni izraz »Mobilnost kot storitev«? 

- Kaj potrebujemo, da bomo »pametno« načrtovali potovanja neodvisno od izbire prometnega 

sredstva? 

- Zakaj le z gradnjo nove železniške infrastrukture Slovenija ne bo izpolnila zahtev in 

pričakovanj po povečanem železniškem pretoku in zakaj samo uvedba ITS zagotavlja obstoj 

Slovenije v železniških koridorjih? 

 

se nam pridružite, dne 27. marca 2017, na  25. mednarodnem simpoziju o elektroniki v prometu, 

ki ga organizira Slovensko društvo za inteligentne transportne sisteme v sodelovanju z Elektrotehniško 

zvezo Slovenije. Posvet se bo pričel v ponedeljek, 27. marca 2017, ob 8.00 uri z registracijo 

udeležencev na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču (dvorana Urška) in bo trajal ves dan. 

Program je dosegljiv na spletnih straneh www.isep.si .  

 

Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite. Prepričani smo, da boste na njem našli zanimive 

sogovornike iz Slovenije in tujine, ki vam bodo lahko postregli s strokovnimi odgovori na vse 

zahtevnejše prometne izzive EU in mestoma tudi zagate današnjih prometnih politik. 

 

 

 

V pričakovanju srečanja z vami vas lepo pozdravljam! 

 
 

mag. Robert Rijavec 
Predsednik  

Slovensko društvo za inteligentne transportne sisteme (S-ITS)  
 
 
 
 
Več o S-ITS in 25. mednarodnem simpoziju o elektroniki v prometu lahko preberete na spletni 
strani www.isep.si in spletni straneh društva www.sits.si. 
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