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Spoštovani člani ITS Slovenije,
V mesecu avgustu mineva približno 5 mesecev od pričetka mojega predsedovanja
društvu in marsikdo se vpraša, kaj se dogaja. No, se dogaja. Trenutno je poletno zatišje,
a smo bili pred dopusti nekateri kar aktivni:
• Skupaj z eSafety Support (http://www.esafetysupport.org) smo v maju
organizirali 7. regionalno srečanje opazovalcev eSafety. Več si lahko preberete na
naši spletni strani.
• Pohvalno je naš bivši predsednik in še vedno naš član dr. Tomaž Maher predstavil
ITS Slovenije v mesecu juniju in sicer v Makedoniji, kjer ste ga nekateri naši člani
zelo dobro suportirali s »propagandnim« materialom (DARS d.d., UL-FGG, Asists
d.o.o. in Traffic Design.
• Pridobivamo nove člane:
o že v mesecu maju smo pridobili novega člana – pravna oseba, to je
Podjetje PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.. (Dobrodošli!),
o imamo nekaj novih članov – fizičnih oseb, trenutno nas je 35,
o potekajo pogovori s potencialnimi novimi člani:
 RS, Ministrstvo za promet (ima uradno povabilo),
 DDC svetovanje inženiring d.o.o. (ima uradno povabilo),
 Telargo d.o.o. (pogovori),
 Appia d.o.o. (ima uradno povabilo) in še kdo.
o Tudi sami lahko pridobite kakšnega novega člana!
• Potekajo priprave za srečanje ITS Nationals, katerega član je tudi naše društvo.
Zato bi v tem sporočilu rad pozval vse naše člane za sodelovanje, to je, da
pripravite vaš morebitni promocijski material – reference s področja ITS v
zadnjem letu. Srečanje ITS Nationals bo v Solunu (Grčija) med 8. in 10. oktobrom
2008. Prejšnjega sestanka, ki je bil v Bruslju sem se udeležil in povzetek sestanka
ter
našo
predstavitev
si
lahko
ogledate
na
naši
spletni
strani
(http://www.sits.si/index.php?sv_path=5582,19293). Če koga zanima naslednje:
o kontakti EU ITS organizacij vključenih v ITS Nationals,
o predstavitve nacionalnih EU ITS organizacij
o in še kaj, naj me kontaktira osebno na naslov robert.rijavec@sits.si.
• Za nas velik dogodek je tudi »ISEP 2008« Inteligentni transportni sistemi – pogoj
za trajnostni razvoj in napredek sodobnega in varnega transporta, ki bo v
Ljubljani med 8. in 10. oktober 2008. Trenutno potekajo organizacijske priprave
nanj (S-ITS je soorganizator). Še bolj pa bo intenzivno delo v septembru, ko se
vrnemo iz dopustov. Vsi ste vljudno vabljeni, da se udeležite tega dogodka.
Lep pozdrav.
V Ljubljani, 14.8.2008

predsednik ITS Slovenije
mag. Robert Rijavec

