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Uvodnik
Spoštovani člani S-ITS,
Pred vami je nova izdaja društvenih novic, v katerih so opisane nekatere naše
aktivnosti iz preteklih mesecev. V začetku julija smo se udeležili srečanja
mreže iMobility opazovalcev in predstavili slovenske aktivnosti s področja
inteligentne mobilnosti. Predstavljamo tudi nekaj podrobnejših informacij o
letošnji strokovni ekskurziji za člane S-ITS, ki jo bomo organizirali v začetku
meseca oktobra. Nekaj besed je namenjenih Noveli zakona o cestah, sprejeti
konec maja, beseda teče tudi o nekaterih projektih izvedenih s strani naših
članov v preteklem obdobju.
V razdelku prihajajočih dogodkov vas želimo posebej obvestiti o izvedbi tečajev
na temo izobraževanja s področja ITS, ki bodo potekali med vikendom tik pred
začetkom svetovnega ITS kongresa na Dunaju. Eno izmed sekcij na temo
Merjenje učinkov ITS (ang. Measuring the Benefits of ITS), organizira in vodi
prof. dr. Marijan Žura iz FGG.
Kot ste že vajeni, vas tudi tokrat vabim k aktivnemu sodelovanju pri pripravi
društvenih novic s predstavitvijo vaših izdelkov ali projektov, ki ste jih izvedli s
področja Inteligentnih Transportnih Sistemov. Vaše prispevke prosim pošljite
na že znan društveni naslov info@sits.si.
Želim vam prijetno branje novic.
Lep pozdrav,

Robert Rijavec
Predsednik S-ITS

Novice članov društva S-ITS
Srečanje mreže iMobility opazovalcev v Bruslju

iMobility forum nadaljuje predhodne aktivnosti foruma eSafety. Vzpostavljen je
bil z vizijo zagotovitve varnega, pametnega in okolju prijaznega transporta
znotraj Evropske Unije, kjer bi promet potekal v idealnih razmerah brez
zastojev, nesreč in brez negativnih vplivov na okolje. Vozniki bi bili informirani o
stanju v prometu, informacije bi bile podane brezplačno in tako dostopne vsem
uporabnikom. Mreža opazovalcev iMobility je sestavljena iz predstavnikov
posameznih držav članic EU in iz predstavnikov nacionalnih ITS združenj, ki na
srečanjih poročajo o nacionalnih aktivnostih s področja inteligentne mobilnosti.
V začetku julija se je v Bruslju odvilo tretje srečanje mreže iMobility
opazovalcev iz posameznih Evropskih držav pod okriljem projekta iCar support.
Namen srečanj je pospeševanje uvajanja varnostnih ukrepov znotraj
posameznih članic Evropske unije s pomočjo ITS sistemov.

Tekom srečanja so predstavniki Evropske Komisije (DG CONNECT) predstavili
možnosti za sodelovanje na evropskih projektih v sklopu programa FP 7 s
tematikami co-operative mobility, integrated personal mobility for smart cities in
green car: electro mobility. Program FP 7 premošča obdobje do začetka novega
sklopa razpisov pod imenom Obzorje 2020, kjer bo v obdobju med leti 2014 in
2020 na voljo 7 milijard evrov za področje pametnega, zelenega in
integriranega transporta.
V nadaljevanju so predstavniki držav članic mreže predstavili njihove aktivnosti
s področja uvedbe eCall, inteligentnega parkiranja za tovornjake in nacionalne
aktivnosti pri razmejevanju odgovornosti med različnimi proizvajalci ITS naprav
v vozilu v primeru nedelovanja ob izrednem dogodku.

Predstavniki Evropske Komisije (DG MOVE) so predstavili aktivnosti s področja
izdelave ITS akcijskih načrtov. Prioriteta Evropske Komisije je z Akcijskim
načrtom dana uvedbi eCall-a in izvedbi inteligentnih parkirišč za tovornjake.
Podrobneje je bil predstavljen tudi projekt eCall v sklopu projekta HeEro 1, kjer
9 aktivnih članic na terenu že testira prve prototipe. V začetku letošnjega leta je
bil objavljen dodatni razpis s katerim vabijo k sodelovanju pet novih partnerjev.
Druga faza projekta HeEro je osredotočena na namestitev, delovanje, testiranje
in vzdrževanje sistema eCall.
Več informacij o aktivnostih mreže opazovalcev iMobility je dostopnih na spletni
strani http://www.icarsupport.eu/implementation/
Resolucija, ki jo je Parlament sprejel dne 3.7.2012, poziva, da bi bili najkasneje
do leta 2015 vsi novi avtomobili opremljeni s sistemom eCall. Več na:
http://www.europarl.europa.eu/news/sl/pressroom/content/20120703IPR48185
/html/Sistem-za-klic-v-sili-eCall-bi-moral-biti-obvezen-pravijo-poslanci
Jesenska strokovna ekskurzija za člane društva S-ITS

Za jesenski čas, med 11. in 13. oktobrom organiziramo izvedbo letošnje
strokovne ekskurzije. Na povabilo največjega italijanskega avtocestnega
koncesionarja Autostrade per l'Italia se bomo odpravili v Firence, kjer si bomo
ogledali:
 Sistem Tutor za merjenje potovalnih časov,
 Testni portal za cestninjenje v prostem prometnem toku z nameščeno
vso opremo za izvedbo cestninjenja in lovljenja prekrškarjev,
 Sistem za Nadzor in Vodenje Prometa z aplikacijo prometnega stanja
na cestah,
 Predstavitev hčerinskega podjetja Autostrade TECH,
 Predstavitev novega sistema ECO s katerim ASPI upravlja v Franciji.
Več informacij na temo izvedbe strokovne ekskurzije, detajlnejšega programa in
cene boste v prihodnjih dneh dobili v posebnem elektronskem sporočilu.

Autstrade per l'Italia upravlja z avtocestnim omrežjem v dolžini 3408 km in je
največji italijanski avtocestni operater, pokriva namreč 61 % vseh cestninjenjih
cest v Italiji. Predstavlja tudi največjega evropskega avtocestnega operaterja za
elektronsko cestninjenje z izdanimi več kot 5 milijoni elektronskih tablic v Italiji
in Avstriji.
Integracija premičnih znakov spremenljive
signalizacije SPIS SZ v nadzorni center Kozina

prometno-informativne

Pogostost pojava burje na območje Vipavske doline nemalokrat zahteva
preusmerjanje prometa na vzporedno cestno povezavo v smeri Italije preko
Fernetičev. Zaradi časovnega zamika pri implementaciji Sistema za nadzor in
vodenje prometa na odseku med Postojno in Divačo je DARS ob otvoritvi odseka
hitre ceste med Razdrtim in Vipavo postavil spremenljivo prometnoinformativno signalizacijo SPIS SZ, katere namen je predvsem voznike
obveščati o preusmeritvah v času močnega vetra in zapor ceste za posamezno
kategorijo vozil na odseku med Razdrtim in Ajdovščino.
Omenjena signalizacija se je krmilila ročno s strani vzdrževalcev na terenu iz
avtocestne baze Postojna.

Z integracijo znakov v nadzorni center Kozina so se poenotili scenariji vodenja
in informiranja voznikov kar zagotavlja časovno usklajene in vsebinsko
poenotene informacije voznikom na območju obveščanja kar je bistvenega
pomena za varnost in pretočnost prometa.

MzIP bo nadzorovalo vse postopke za vzpostavitev ECS v PPT za vozila
nad 3.500 kg

Vlada se je na seji z dne 7.6.2012 seznanila s Poročilom o dosedanjih
aktivnostih na področju elektronskega cestninskega sistema v prostem
prometnem toku (ECS v PPT) za vozila, katerih največja dovoljena masa
presega 3.500 kg. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MzIP) je pooblastila
za nadzor vseh postopkov, ki jih bo družba DARS izvajala za vzpostavitev
elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku za vozila,
katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg. Zahtevana bo skladnost s
tehničnimi zahtevami glede interoperabilnosti elektronskih cestninskih sistemov
v Evropski uniji, in na način, da vzpostavitev ECS v PPT za vozila, katerih
največja dovoljena masa presega 3.500 kg, ne bo predstavljala dodatne
enkratne finančne obremenitve upravljavca cestninskih cest.
V zvezi s tem so predlagali naslednje usmeritve:
Pri postopkih izdelave investicijske in razpisne dokumentacije za nov sistem ECS
v PPT se ohrani načelo tehnološke nevtralnosti (industrija lahko ponudi vse
ustrezne tehnične rešitve, ki omogočajo izvajanje učinkovitega in funkcionalno
sprejemljivega postopka cestninjenja).
Ker bi bilo v trenutnih negotovih gospodarskih in finančnih razmerah
neracionalno iz lastnih sredstev družbe DARS investirati v vzpostavitev novega
elektronskega cestninskega sistema, in ob upoštevanju dejstva, da bo družba
DARS v prihodnjih letih iz naslova pobranih cestnin težko odplačevala anuitete

za prevzete obveznosti, se predlaga preučitev možnosti vzpostavitve novega
sistema elektronskega cestninjenja za vozila, katerih največja dovoljena masa
presega 3.500 kg, po finančnem modelu, ki za družbo DARS ne bi predstavljal
dodatnih finančnih obveznosti.
Postopke v zvezi z vzpostavitvijo elektronskega cestninskega sistema, ki bo
skladen z minimalnimi tehničnimi zahtevami glede interoperabilnosti
elektronskih cestninskih sistemov v EU, je potrebno voditi na način, da bo
navedeni sistem v celoti v uporabi najkasneje do konca leta 2014.
Novela Zakona o cestah

Vlada je na seji zadnjega dne maja določila besedilo predloga Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah in ga poslala Državnemu zboru
Republike Slovenije v obravnavo in sprejem po nujnem zakonodajnem
postopku.
Novela zakona o cestah je prvenstveno namenjena implementaciji Direktive
2010/40/EU o okviru za uvajanje Inteligentnih Transportnih Sistemov (ITS) v
cestnem prometu in za njihove vmesnike do drugih vrst prevoza. Ker je bil rok
za prenos določb Direktive v slovenski pravni red prekoračen, vlada predlaga
Državnemu zboru obravnavo predloga novele zakona po nujnem zakonodajnem
postopku.
V skladu z določbami direktive morajo države članice zagotoviti pravni okvir za
implementacijo tehničnih specifikacij s področja ITS, ki jih sprejema Evropska
komisija. V predlogu zakona je določeno, da minister za infrastrukturo in prostor
odredi, da se tako sprejeta specifikacija obvezno uporablja pri uvajanju aplikacij
in storitev ITS, če presodi, da je uvedba specifikacije v Republiki Sloveniji (RS)
smotrna. Pri tem lahko predpiše ukrepe, potrebne za njeno izvajanje, ki morajo
zagotavljati spoštovanje načel, določenih z direktivo (načela učinkovitosti,
uresničevanja medobratovalnosti, ohranjanja združljivosti z obstoječimi sistemi,
itd.). V tem okviru je treba zagotavljati tudi varstvo osebnih podatkov, če je
njihovo zbiranje nujno potrebno za delovanje aplikacij oziroma storitev ITS.
Pristojno ministrstvo bo zagotavljalo tudi spremljanje in analiziranje razvoja ITS
v Republiki Sloveniji in tujini, uporabo aplikacij in storitev ITS v RS ter bo
sodelovalo s primerljivimi institucijami ali pravnimi subjekti iz drugih držav
članic na področjih razvoja in uporabe aplikacij in storitev ITS. Kot nalaga
direktiva, bo ministrstvo Evropski komisiji vsaka tri leta poročalo o napredku,
doseženem na področju ITS.

Zakon ureja tudi nekaj posameznih vprašanj, ki so pri izvajanju zakona v praksi
pokazala kot problematična in jih je zato treba nujno o urediti. Izpostaviti velja
zlasti sledeča:
 urejanje plačila stroškov odstranitve ovir na cesti – stroške, nastale s
kršitvijo predpisov, nosi povzročitelj prepovedane posledice
 odprava
nekaterih
birokratskih
ovir
pri
izdelavi
investicijske
dokumentacije pri manj zahtevnih delih, ki ne posegajo izven območja
javne ceste
 obračun stroškov presojevalcev varnosti cest po ceniku, ki ga določi
minister
 ureditev nekaterih operativnih vprašanj v zvezi z vzpostavitvijo in
delovanjem nacionalnega centra za upravljanje prometa
 uskladitev nekaterih prekrškovnih določb z zakonom o prekrških in
zakonom o pravilih cestnega prometa.
Poleti brezplačen Wi-Fi na petih avtobusih LPP

Ljubljanski potniški promet in Telekom Slovenije predstavljata skupni testni
projekt. Ta bo potnikom na petih avtobusih Ljubljanskega potniškega prometa
nudil internetni dostop. Dostop do interneta bo brezplačen, uporabniki pa v ta
namen potrebujejo le mobitel, tablični računalnik ali prenosnik, ki omogoča
povezavo WiFi. Testno obdobje traja od 1. 6. do 31. 8. 2012.
Ljubljanski potniški promet in Telekom Slovenije z blagovno znamko Mobitel
bosta uporabnikom sodobnih telekomunikacij v poletnih mesecih, od 1. 6. pa
vse do 31. 8. 2012, med vožnjo z mestnim avtobusom nudila tudi testno
uporabo interneta. Omenjena ponudba bo uporabnikom omogočala mobilni
internet, medtem ko potujejo v mreži linij LPP. Obe podjetji bosta spremljali
odzive, želje in navade potnikov, ki bodo podlaga za nadaljnje odločanje o
uvedbi celovite uporabniške izkušnje mobilnega internetnega dostop na
avtobusih ali drugih prevoznih sredstvih. Potnikom LPP je v okviru testnega
projekta internetni dostop na avtobusih na voljo brezplačno.
Internetni dostop je na voljo na petih avtobusih LPP, opremljenih z naprednim
modemom BandLuxe R300 in podatkovnim paketom Instant Internet, ki v
zmogljivem Mobitelovem omrežju zagotavlja prenosne hitrosti do 21,6 Mb/s.
Internetni dostop lahko tako hkrati uporablja kar dvaintrideset uporabnikov. Vsi
uporabniki, ki bi želeli izkoristiti brezplačen spletni dostop na avtobusih LPP, naj
bodo pozorni na oznake avtobusa in vstopijo na tistega z nalepko WiFi.

Oznaka v avtobusu z dostopom do WiFi omrežja
»S testno uvedbo WiFi na avtobusih LPP dosledno sledimo našim ciljem: biti
tehnološko napredno podjetje, ki se ustrezno odziva na potrebe potnikov.
Testiranje je namenjeno ugotavljanju tako tehnoloških omejitev oziroma potreb
uporabe interneta na avtobusih, kot tudi odzivu naših potnikov« je na kratko
orisal bistvo projekta Jošt Šmajdek, vodja komercialne službe v LPP.
Sodelovanje Telekoma Slovenije je Simon Furlan, direktor Sektorja za
produktno vodenje, predstavil v luči širše ponudbe družbe: »S sodelovanjem z
LPP uspešno nadgrajujemo našo ponudbo mobilnega interneta, s katerim
uporabnikom omogočamo vedno nove možnosti internetnega dostopa.«
Primož Petrovčič, produktni vodja v Službi za internet in multimedijske storitve
Telekoma Slovenije, pa je dodal: »Mobitelov Instant Internet je ob uvedbi
prinesel pomembno novost, zmogljiv mobilni internet. Zaradi vedno večje
mobilnosti uporabnikov pa sedaj nudimo tudi nadvse enostavno in učinkovito
rešitev - spletni dostop v vozilih. Z Mobitelovim Instant Internetom je to res
hitro in enostavno.« V Telekom Slovenije so tovrstno ponudbo prvič predstavili
že v letu 2011, ko je skupaj z BMW Group Slovenija ponudil možnost uporabe
interneta v vozilih BMW X1.
Spremenjen cenik cestnine za uporabo cestninskih cest

S 1. junijem 2012 je začel veljati nov Cenik cestnine za uporabo cestninskih
cest, ki pa ne posega v tarifni del, kar pomeni, da višina cestnin za tovorna
vozila ostaja nespremenjena, spreminja pa se način distribucije elektronskih
tablic sisetma ABC za plačevanje cestnine.

Žal na trgu ni več možno nabaviti novih tablic ABC, zato je DARS d.d. za čim
bolj nemoteno cestninjenje tovornih vozil prilagodil tablice ABC, ki so jih vozniki
osebnih vozil vrnili ob uvedbi vinjetnega sistema cestninjenja in so bile ob
vračilu mlajše od dveh let. Te bodo po spremembi Cenika cestnine na voljo
uporabnikom tovornih vozil brezplačno, vendar samo za potrebe diferenciranega
cestninjenja glede na emisijske razrede EURO (na podlagi vloge za prilagoditev
plačevanja cestnine glede na emisijski razred EURO III in več). Tablice ABC bo
možno pridobiti samo v Cestninskem uporabniškem centru, kjer lahko
uporabniki dobijo tudi podrobnejše informacije (080 15 03, cuc@dars.si). Na
cestninskih postajah pa bodo uporabniki še naprej lahko pridobili DARS kartice.
Z obstoječim cestninskim sistemom v Sloveniji se cestnina za tovorna vozila
plačuje z ustavljanjem na cestninskih postajah (z DARS karticami, plačilnimi
karticami ali gotovino) in brez ustavljanja vozil, in sicer s avtomatskim
brezgotovinskim sistemom cestninjenja (ABC sistem). Ta je deluje na frekvenci
2,45 GHz in je bil vzpostavljen že v letih 1995-1996, in sicer za cestninjenje
osebnih vozil. Leta 2008, po uvedbi vinjetnega cestninjenja osebnih vozil, je bil
sistem prilagojen za cestninjenje tovornih vozil in leta 2010 dodatno nadgrajen
za diferencirano cestninjenje glede na emisijske razrede EURO.
DARS d.d. je celotno količino ABC tablic, ki so bile nabavljene še za cestninjenje
osebnih vozil, a zaradi uvedbe vinjet za ta namen niso bile porabljene, prilagodil
za cestninjenje tovornih vozil. Danes je v uporabi skoraj 30.000 tablic ABC, s
katerimi se cestninijo tovorna vozila obeh cestninskih razredov in vseh
emisijskih razredov EURO.

EU in svetovne ITS novice
Nominacije za nagrade iMobility 2012

iMobility nagrade za leto 2012 predstavljajo neprecenljivo priložnost za
ovekovečenje uspeha najbolj izstopajočih, ambicioznih in inovativnih aplikacij s
področja iMobilnosti ter nagraditi tiste ljudi in organizacije, ki si za preteklo
obdobje zaslužijo priznanja in pohvale.

Slovesna razglasitev iMobility nagrad bo potekala v oktobru 2012, ob 19.
Svetovnem ITS kongresu na Dunaju.
Svoje nominacije za tri sklope:
- Nagrada za najboljšo lokalno ITS implementacijo,
- Nagrada za tehnološke dosežke v industriji in razvoju ter
- Nagrada za administrativno telo s področja političnega udejstvovanja.
lahko podate preko naslednje povezave
http://www.icarsupport.eu/esafety-forum/imobility-awards/2012-imobilityawards/
Hrvaške cestnine za 15 odstotkov dražje sredi junija, bolj ugodno
plačevati z ENC-jem

Hrvaške cestnine so se sredi junija podražile za 15 odstotkov. Z novo politiko
cen želijo Hrvati povečati število uporabnikov avtocest, ki bodo uporabljali
elektronski cestninski sistem ENC. Na spletni strani Avto-moto zveze Slovenije
(AMZS) poročajo, da je hrvaška vlada za približno deset dni odložila povišanje
cestnin. Te so se povišale, vendar le za voznike, ki jo plačujejo z gotovino
oziroma s kreditnimi karticami. Za uporabnike elektronskega cestninskega
sistema ENC bodo cene ostale enake kot doslej. Vseeno pa to ne velja za vse
avtocestne odseke, saj imajo na Hrvaškem kar štiri različne upravljavce

avtocest (HAC, ARZ, BINA in AZM) . Višje cene od 10. junija 2012 veljajo na
avtocestah, ki jih upravljajo Hrvatske autoceste HAC in Družba ARZ: ZagrebSplit-Vrgorac, Zagreb-Lipovac, Zagreb-Goričan, Rupa-Reka, most na otok Krk in
Zagreb-Reka. Na avtocesti Zagreb-Macelj in na istrskem ipsilonu se cestnina
tokrat ne bo podražila.

Julija 2012 bodo imeli tudi posebno akcijsko prodajo naprav ENC, ko bodo ob
nakupu naprave z naloženimi 500 kunami to prodajali po simbolični ceni 1,25
kune. V primeru velikega odziva bodo akcijo tudi podaljšali. Seveda pa bodo
uporabniki ENC-ja tudi po novem še vedno deležni dodatnega 10-odstotnega
popusta (ob nakupu kartice za 500 kun, bo na napravi naloženo 550 kun),
poročajo iz AMZS-ja. ENC-kartico lahko kupite le na Hrvaškem, in sicer na
cestninskih postajah, bencinskih servisih Petrol, Ina, Tifon in OMV ter v
nekaterih trafikah. Minimalni znesek vplačila je 100 kun, denar na ENC-računu
pa terminsko ni omejen.

Cestnina na istrskem ipsilonu, ki ga upravlja družba BINA, se tokrat ne bo
podražila, tako da bo cestnina od Umaga do Pule stala 37 kun oziroma od
Lupoglava (Buzet) do Pule 20 kun, uporabniki ENC-sistema pa imajo tukaj kar
30-odstotni popust.
V Milanu boste za vstop v središče mesta z avtomobilom plačali 5 EUR
Vsi, ki boste želeli po novem z avtomobilom zapeljati v strogo središče Milana,
boste morali za to plačati 5 evrov posebne eko takse imenovane Area C. Na ta

način se želijo v mestni upravi boriti proti prometnemu kaosu in onesnaženemu
zraku
ter
vzpostaviti
boljši
javni
promet.
Novo prometno ureditev v središču Milana bodo testirali naslednjih 18 mesecev.
Ukrep bo zajel okoli 50 tisoč avtomobilov, ki dnevno vstopajo v dobrih 8 km2
veliko območje središča Milana. Seveda pa ta ukrep velja tudi za vse turiste in
vozila registrirana v tujini.

Vstopno eko takso v višini 5 evrov lahko plačate na posebnih avtomatih, v
trafikah, točkah javnega potniškega prometa ATM, na nekaterih bankomatih,
preko klicnega centra tel. 800 437 437 ali pa spletni strani občinske uprave
mesta Milano: www.comune.milano.it. Plačana eko taksa omogoča neomejeno
število vstopov v obdobju enega dne.
Kontrola se bo vršila kar preko nadzornih kamer na 43 vstopnih točkah, ki bodo
beležile registrske oznake vozil, ki vstopajo v središče mesta. Kazen za neplačilo
vstopne eko takse je 76 evrov.

TomTom-ovi zemljevidi pokrivajo več kot 35 milijonov kilometrov cest

TomTom je na trgu predstavil nanovejšo različico digitalnih zemljevidov in
portfelj dodatne opreme, ki zagotavlja dosedaj najboljšo pokritost in nove
funkcije. Z dodatnimi 400.000 kilometri cest je sedaj po njihovih besedah
skupno omrežje, ki ga pokrivajo dolgo 35.2 milijona kilometrov, zajema 104
držav in 3.4 milijarde ljudi po vsem svetu.
"Z zadnjo izdajo zemljevida smo dodali boljšo pokritost v razvijajočih se
državah, kot so Brazilija, Rusija in Indija, kar dokazuje našo zavezo, da resnično
omogočimi globalno ponudbo" je dejal Maarten van Gool, generalni direktor
podjetja TomTom.

V Zahodni Evropi je bilo dodanih 74.000 km cest, vključno z odseki, ki se
gradijo za poletne olimpijske igre v Londonu. Dodano je bilo območje z
zahtevanimi nizkimi emisijami v vsej zahodni Evropi za podporo okoljskemu
načinu. V vzhodni Evropi je bilo dodanih in posodobljenih več kot 36.000 km
cest na ključnih trgih v Rusiji, na Poljskem in v Turčiji.
V novi verziji je izboljšana tudi možnst prikaza v 3-D obliki, detajlneje so
prikazana križišča v 2-D obliki zaradi česar je dosežena boljša vizualizacija z bolj
realističnim prikazom dejanskega stanja na digitalnih zemljevidih.
Samovozeči cestni vlaki - od znanstvene fantastike do realnosti

Projekt SARTRE, ki je bil splošni javnosti prvič predstavljen leta 2009, je obrodil
prve sadove. V Španiji so v javnem prometu uspešno preizkusili t.i. cestni vlak,
ki so ga sestavljali tovornjak kot glavno vozilo ter tri osebna vozila, ki so
prvemu samodejno sledila.

Projekt, ki ga finančno podpira tudi Evropska unija, želi vzpostaviti nov, varnejši
in varčnejši način potovanja po avtocestah. Sistem temelji na vožnji v konvoju,
pri čemer prvo vozilo (tovornjak ali avtobus) upravlja poklicni voznik, ostala
vozila, ki se priključijo konvoju, pa nato s pomočjo senzorjev in kamer
samodejno sledijo prvemu oziroma pred seboj vozečemu. Na takšen način se
močno zmanjšata nevarnost naletov ter poraba goriva. Izračuni kažejo, da bi
lahko z vožnjo v avtomatiziranih konvojih vozniki pri gorivu prihranili tudi do 20
odstotkov ter seveda tudi čas, saj lahko počnejo druge reči medtem ko
avtomobil vozi sam.

Vozila so sicer povsem samostojna in lahko na željo voznika kadarkoli zapustijo
konvoj ter se kasnseje znova pridružijo (drugemu konvoju).
Pri Volvu, ki je eden glavnih partnerjev projekta računajo tudi, da bi na takšen
način tudi zmanjšali gnečo na avtocestah, saj so lahko varnostne razdalje
samodejno vozečih vozil v konvojih bistveno manjše, kot morajo biti, če z
vozilom upravlja človek. Poleg tega je hitrost konvojev mnogo bolj konstantna,
kar pomeni manj nepotrebnih zaviranj in pospeševanj ter s tem bolj tekoč
promet.

Prihajajoči dogodki
Kongres o cestah in prometu v Portorožu med 24. in 25. oktobrom 2012
Kako ohraniti intelektualno moč in izvedbeno sposobnost slovenskega
gradbeništva

Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije prireja 24. in 25.
oktobra 2012 bienalni 11. SLOVENSKI KONGRES O CESTAH IN PROMETU, tudi
tokrat v kongresnem centru Grand hotela Bernardin v Portorožu.

Slovenska cestna stroka je bila v preteklih 20 letih dobro organizirana. Deležna
je bila veliko pohval, žal pretežno le od strokovnih kolegov iz tujine. Veseli pa
nas pri teh ocenah, da so naša znanja in organiziranost primerjana predvsem z
znanji iz razvitejših sredin.
Pretekli dve leti sta pomenili za naše gradbeništvo in spremljajoče dejavnosti
izredno velik upad aktivnosti, številna podjetja so propadla, mnogi ne vidijo
izboljšanja stanja v prihodnosti.
Takšne razmere so še dodatno vzpodbudile organizatorje dosedanjih cestnih
kongresov, da z vso odgovornostjo in navkljub velikim finančnim težavam tudi v
prihodnje nadaljujejo z organizacijo velikih strokovnih srečanj in vzpodbujajo
razvoj stroke ter konkurenčnosti naših strokovnjakov kot tudi cestnega
gospodarstva v celoti. Stroka, predvsem cestna, se mora odzvati na stanje, ki je
bilo vzpostavljeno v zadnjih treh letih, ko so vlaganja v cestno infrastrukturo
popolnoma zastala. Predlagati je potrebno novo, razmeram prilagojeno pot do

hitrejšega posodabljanja prometa in prometne infrastrukture, kar bo imelo velik
vpliv na celoten razvoj naše družbe.
Teme za obravnavo so bile skrbno izbrane, 6. poglavje predstavljajo Inteligentni
Transportni Sistemi in storitve (elektronika v prometu) z naslednjimi tematskimi
sklopi:
 6.1 Pomen ITS, dosedanje realizacije in trendi razvoja
 6.2 Zgraditi ali nadgraditi cestninski sistem?
 6.3 Sinergija upravljanja prometa avtocest in paralelnih cest
 6.4 Inteligentna prometna infrastruktura v urbanih območjih
 6.5 Pametnejši javni potniški promet
 6.6 Strategije in akcijski načrt uvajanja ITS, ITS direktiva in ITS
standardizacija

Predhodne prijave z daljšimi povzetki in kasneje končna besedila referatov
posredujte preko spletnega informacijskega sistema DRC na spletni strani
www.drc.si ali na elektronska naslova drc@drc.si oz. matija.vilhar@drc.si.
Predhodne prijave smo sprejemali do 15. aprila 2012, končne tekste referatov
pa je potrebno oddati do 15. julija 2012.
Uradna jezika kongresa sta slovenščina in angleščina.
Prispele referate bo pregledal, ocenil in uvrstil v program in/ali zbornik
referatov, oziroma zavrnil kot neustrezne, Programski odbor kongresa v
sodelovanju z izbranimi recenzenti.

19. Svetovni ITS kongres na Dunaju med 22. in 26. oktobrom 2012

ERTICO-ITS EUROPE, v tesnem sodelovanju s svojimi regionalnimi partnerji,
med 22. in 26. oktobrom na Dunaju organizira 19. Svetovni kongres o
inteligentnih transportnih sistemih in storitvah.
Z geslom "Smarter on the way", se bo kongres osredotočil na prednosti
inteligentnih transportnih sistemov in storitev za vse udeležence v prometu.
Udeleženci bodo pridobili vpogled v prednosti teh sistemov in storitev v
vsakdanjem življenju. Prometna politika Avstrije se že več let osredotoča na
okoljsko in energetsko učinkovite vrste prevoza. Poleg intermodalnosti, bodo
glavne teme kongresa električna mobilnost, izboljšanje orodij navigacije s
pomočjo Galilea ter sistemi za podajanje prometno-potovalnih informacij.

Več informacij na http://2012.itsworldcongress.com/content/
Dvodnevno šolanje o ITS na Dunaju v oktobru 2012

Mednarodna mreža za izobraževanje ITS-EduNet, katere član je tudi Univerza v
Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo organizira šolanje oziroma
izpopolnjevanje v angleškem jeziku, ki je namenjeno profesionalcem, kakor tudi
študentom, ki jih to področje zanima.

ITS-EduNet predvideva pet kratkih tečajev, ki se bodo izvedli med vikendom tik
pred svetovnim ITS kongresom, ki bo na Dunaju, torej 20. in 21. oktobra 2012.
Predvideni so naslednji vzporedni tečaji:
•
Tečaj 1 – Upravljanje prometa na medmestni cestni mreži (ang. InterUrban Traffic Management), ki ga organizira prof. dr. Martin Fellendorf,
Gradec, Avstrija;
•
Tečaj 2 – Upravljanje mestnega prometa (ang. Urban Traffic
Management), ki ga organizira prof. dr. Nick Hounsell, Southampton,
Velika Britanija;
•
Tečaj 3 – Od podatka do informacije (ang. From Data To Information),
ki ga organizira dr. Dietrich Leihs, Dunaj, Avstrija;
•
Tečaj 4 – Merjenje učinkov ITS (ang. Measuring the Benefits of ITS), ki
ga organizira prof. dr. Marijan Žura, Ljubljana, Slovenija;
•
Tečaj 5 – Kooperativni sistemi (ang. Cooperative Systems), ki ga
organizirata prof. dr Fritz Busch, München, Nemčija in prof. dr. Bruno
dalla Chiara, Torino, Italija.
Lahko še ujamete popust za predčasno prijavo do 27. julija 2012.
Z veseljem Vas vabimo na Dunaj. Sporočilo lahko posredujete tudi prijateljem,
sodelavcem in vašim študentom.
Za več informacij in registracijo si oglejte spletno stran http://www.itsedunet.org ali preverite preliminarni program ITS kongresa 2012, ki bo na
Dunaju, kjer je šolanje predstavljeno na strani 109.
Svetovni inženirski forum 2012 z naslovom Trajnostna gradnja v
Ljubljani med 17. in 21. septembrom

Svetovni inženirski forum 2012 v Ljubljani bo vrhunsko srečanje najvplivnejših
predstavnikov inženirstva iz vseh kontinentov na temo trajnostne gradnje za
ljudi, ki bo umestilo Slovenijo na svetovni gradbeni zemljevid. Cilj letošnjega
foruma je povezati stroko, gospodarstvo in politiko za ponovni zagon
gradbenega sektorja, ki preživlja eno najhujših kriz v zgodovini. Pomanjkanje
energije in okoljska ozaveščenost bosta glavna motorja razvoja gradbeništva v
naslednjem desetletju. Na nas je, da nadaljujemo izročilo lanske konvencije v
Ženevi: "Inženirji poganjamo svet".
Več informacij na http://www.izs.si/wef-2012/vabilo/forum-in-srecanja/

