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Uvodnik
Spoštovani člani S-ITS,
Prihaja čas dopustov in počitnic, pa je vseeno prav, da pred odhodom na
zaslužen dopust še nekaj prostora in časa namenimo tematiki Inteligentnih
transportnih Sistemov.
V tokratni verziji društvenih novic predstavljamo aktivnosti nekaterih naših
članov iz preteklega obdobja, predstavljamo mednarodne novice ter vabimo na
strokovne dogodke.
Tudi na skupno druženje vseh članov nismo pozabili in tako že razmišljamo,
kam nas bo letos popeljala pot na strokovno ekskurzijo. Več informacij vam
posredujemo v prihodnji številki.
V mesecu maju načrtovana letna skupščina društva je sicer odpadla, o novem
terminu, najverjetneje v začetku septembra pa vas bomo naknadno obvestili.
Še vedno velja povabilo vsem, ki ste bili kakorkoli aktivni na področju
Inteligentnih Transportnih Sistemov, da rezultate in novosti delite z našimi
člani tako, da prispevke posredujete na društveni naslov info@sits.si.
Želim vam prijetno branje novic.
Lep pozdrav,

Robert Rijavec
Predsednik S-ITS

Novice članov društva S-ITS
Obveščanje o potovalnih časih na odseku med Vranskim in Blagovico

Kljub temu, da potovalni čas predstavlja eno izmed najbolj osnovnih
karakteristik prometnega toka, ga je bilo do pred nedavnim z razumnimi stroški
zelo težko natančno izmeriti na večjem vzorcu prometnega toka. Ključnost
informacije o potovalnem času na določenem odseku avtoceste je v njegovi
široki razpoznavnosti in preprostemu tolmačenju tako za voznike (za katere je
informacija preprosto razumljiva, omogoča vozniku, da se odloči kdaj, kje in s
čim bo svoje potovanje izpeljal), kot tudi za upravljavce avtocestnega omrežja
(dober pokazatelj nivoja usluge). Informacija o predvidenem potovalnem času
vzdolž avtocestnega odseka z zgoščenim prometnim stanjem je najbolj
uporabna prometna informacija, na podlagi katere lahko vozniki optimizirajo in
prilagodijo svoje potovanje.

Na avtocestnem odseku med Vranskim in Blagovica je podjetje Traffic design
d.o.o., ob soglasju DARS d.d., vzpostavilo testni sistem neposrednega merjenja
potovalnih časov. Neposredno merjenje potovalnega časa temelji na merjenju
časovnega intervala, ki ga za prevoz odseka med dvema točkama potrebuje
točno določeno vozilo. Testni sistem podatke o potovalnih časih pridobiva iz
različnih tipov senzorjev za zaznavanje in uparjanje informacij iz vozil. Sistem
deluje tako, da s pomočjo senzorjev zazna vozila na vhodu in izhodu iz sistema

ter na podlagi časovne razlike izračuna čas potovanja. Na podlagi večjega
vzorca izmerjenih vozil, pridobljenega tekom časovnega intervala merjenja,
tako pridobimo reprezentativno informacijo o potovalnem času na odseku
izvajanja meritve.
Tehnološke rešitve zagotavljajo popolno anonimnost uporabnikov na način, ki je
v veljavi tudi drugod v Evropi in po svetu, kjer se tovrstni sistemi uporabljajo že
vrsto let. V sistemu se ob zaznavi vozila oziroma ID številke le-tem takoj pripiše
naključna koda, za potrebe sledenja in uparjanja ter kasnejšega izračuna
potovalnih časov. Konkretni podatki o zaznanih vozilih ali ID številkah naprav se
v sistemu ne shranjujejo. Podatki zaznave vozil se ob uparitvi pretvorijo v
anonimno potovanje brez sledu o vozilu, opremljeni le s časom vstopa in izstopa
iz obravnavanega odseka cesta. Podatki, ki služijo uparitvi se brišejo periodično
na nekaj ur.
Delovni obisk članov S-ITS pri ITS Hrvaške

Člani S-ITS smo bili 22. maja 2013 na delovnem obisku v Zagrebu, kjer smo
izmenjali noto o sodelovanju z ITS Hrvaške. Obe organizaciji sta se predstavili v
okviru sestanka o sodelovanju Univerze v Ljubljani, Fakultete za gradbeništvo in
geodezijo in Sveučilišta u Zagrebu, fakultet prometnih znanosti.
Predsednik ITS Hrvaške je prof. dr. Sadko Mandžuka.

CGS konferenca

Podjetje CGS plus s partnerji je 15. maja na Gospodarskem razstavišču v
Ljubljani, izvedlo največji slovenski dogodek na področju računalniških
tehnologij za načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje gradbenih in infrastrukturnih
objektov.
Osrednje teme CGS konference 2013 so bile 3D načrtovanje, BIM (Building
Information Modeling), trajnostne rešitve, okoljske tehnologije in poslovne
priložnosti v tujini. CGS konferenco je slavnostno otvoril Rektor Univerze v
Mariboru prof. dr. Danijel Rebolj. Preko 300 udeležencev konference je v šestih
strokovnih tematskih sklopih poslušalo vrsto zanimivih predavanj priznanih
domačih in tujih predavateljev.

Z vidika inteligentnih transportnih sistemov je bil najbolj zanimiv sklop
»Vremenski sistemi za podporo odločanju«. Vreme in dogajanje okoli njega
postajata vedno pomembnejša dejavnika v našem življenju in delu.
Nepredvidljive klimatske spremembe nam prinašajo zdaj poplave, zdaj sušo,
potem zopet oblice snega, s katerimi nam je letošnja zima še posebej zagodla.
V CGS plus se že vrsto let ukvarjajo z merilno tehniko za okolje in razvijajo
informacijske sisteme za spremljanje vremenskih dogajanj na cestah.
Sodelujejo v mednarodnih projektih z uglednimi tujimi partnerji na tem
področju. Zdaj širijo svojo ponudbo vremenskih informacijskih sistemov tudi na

lokalne skupnosti in občine, saj so prepričani, da lahko z boljšim
predvidevanjem vremenskih dogajanj prav oni veliko prihranijo na sredstvih za
zimsko vzdrževanje cest ali pa s primernimi ukrepi ublažijo posledice naravnih
ujm.
Več
informacij
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http://www.cgs-konferenca.si/tabid/1373/language/sl-

Napotki za ravnanje v primeru prometne nesreče na avtocesti

Vožnja po avtocestah in hitrih cestah je glede na statistične podatke v
primerjavi z ostalim cestnim omrežjem še vedno varnejša. Čeprav se na
avtocestah in hitrih cestah zgodi najmanj prometnih nesreč, se v družbi DARS
d.d. zavedamo odgovornosti in si prizadevamo za čim višjo stopnjo prometne
varnosti.
V ta namen smo pripravili tudi nekaj kratkih napotkov glede obnašanja
uporabnikov avtocest v primerih, ko se zgodi prometna nesreča. Ob takšnem
izrednem dogodku na avtocesti se kar se da hitro aktivirajo vse intervencijske
službe (policija, službe nujne medicinske pomoči, gasilci, Republiški center za
obveščanje ter upravljavec in vzdrževalec javne ceste – v primeru avtocest in
hitrih cest je to družba DARS d.d. oz. pristojna avtocestna baza).
Ker so avtoceste in hitre ceste prometno zelo obremenjene se ob dogodku, kot
je prometna nesreča zelo hitro ustvari zastoj vozil, ki niso udeležena v prometni
nesreči. V času prometne nesreče odločajo sekunde in najpomembnejša naloga
je reševanje ponesrečencev, zato je ključno, da intervencijskim službam
omogočimo kar najhitrejšo pot do kraja dogodka. Upoštevajte naslednje
napotke:
 Zagotoviti je potrebno pravilno razvrstitev vozil, ki so se zaradi prometne
nesreče morala ustaviti; več informacij najdete v zgibanki, ki je dostopna
na tej povezavi. S pravilnim razvrščanjem vozil ustvarimo dovolj prostora
za intervencijska vozila, kar bo pripomoglo k hitrejšemu reševanju
ponesrečencev.
 Če ste udeleženi v prometni nesreči ali jo opazite, čim hitreje uporabite
najbližji sistem za klic v sili (SOS telefon), s pomočjo katerega vzpostavite
zvezo z operaterjem v nadzornem centru, ki bo na osnovi vaših podatkov
hitro in ustrezno ukrepal. Pokličete lahko tudi na eno izmed številk za
pomoč v sili (112 ali 113), kjer sporočite dogodek, nato pa nudite pomoč
poškodovanim osebam.
 Na kraju prometne nesreče upoštevajte navodila vodje intervencije. Če
ste nudili pomoč do prihoda reševalcev, se na njihovo priporočilo
umaknitve iz ožjega območja prometne nesreče.






Pri vseh dejanjih najprej poskrbite za lastno varnost in uporabite odsevni
jopič.
Dokler se rešujejo življenja oz. se opravljajo nujne intervencijske
aktivnosti ni pogojev za sprostitev prometa, zato mirno počakajte na
nadaljnja navodila.
Upravljavec avtoceste ali hitre ceste in policija bosta takoj po zaključku
osnovnega reševanja poskrbela za prevoznost avtoceste oz. hitre ceste;
ali v smeri začete vožnje ali pa bo uveden drug možen način »reševanja
ujetih vozil«. Mirno počakajte na navodila in ne kršite predpisov, saj bi s
tem ogrožali sebe in druge.

Ker so predori najnevarnejši deli cest, posebno pozornost namenjamo tudi
obnašanju v predorih v primeru prometne nesreče.
V primeru večjih nesreč v predorih, kamor uvrščamo tudi vse požarne dogodke,
se obe predorski cevi takoj začasno zapreta za ves promet. Zapora neprizadete
cevi je nujna zaradi zagotavljanja varnega umika udeležencev, kakor tudi zaradi
neoviranega izvajanja aktivnosti reševalnih služb, na čelu s pristojno gasilsko
enoto. V drugi cevi je v času požara vzpostavljen poseben prezračevalni režim, s
katerim se doseže zdravo atmosfero brez škodljivih vplivov zaradi gorenja v
prizadeti cevi. Dejansko se neprizadeta predorska cev začasno spremeni v varno
ubežno reševalno pot.
Odprtje neprizadete cevi je mogoče šele po tem, ko so vse aktivnosti vključenih
reševalnih služb in policije zaključene in ko je zagotovljeno ustrezno delovanje
predorskih varnostnih sistemov.
Prometna oprema in signalizacija

Prvi poskusni semafor v Ljubljani je bil postavljen 30. decembra 1956 in
sicer pred Delavskim domom ob Gosposvetski cesti. Prvo urejeno semaforsko
križišče pa je Ljubljana pridobila 21. aprila 1962 na križišču Karlovške ceste in
predora pod Ljubljanskim gradom.
Večje število postavitve semaforiziranih križišč je sledilo ob končanju obeh
podvozov na Celovški in sedanji Dunajski cesti. V zvezi s to gradnjo pa je bilo

postavljeno še devet semaforskih naprav. Tako je bilo konec leta 1962 na
območju Ljubljane že trinajst semaforiziranih križišč.
Semaforizirana križišča so postajala obveznost in v mestu je njihovo število
naslednjih petindvajset let strmo naraščalo. Leta 1980 je bilo takih križišč že 64.

Grafični prikaz rasti semaforskih naprav od leta 1962
Dejavnost prometne opreme in razsvetljave pa ni le nameščanje semaforskih
naprav, temveč obsega še dejavnosti kot so;
 nesvetlobna prometna signalizacija,
 svetlobna prometna signalizacija,
 projektiva in zapore,
 nadzorni center.
Pravilno razvrščanje na avtocestah v primeru prometnih nesreč in
zastojev

Agencija RS za varnost prometa je v torek 28. maja 2013 v AMZS Centru varne
vožnje na Vranskem v sodelovanju z DARS, Uradom RS za zaščito in reševanje
ter inštruktorji varne vožnje organizirala novinarsko konferenco, kjer so želeli
opozoriti na problematiko pravilnega razvrščanja voznikov na avtocestah in
hitrih cestah v primeru zastojev in prometnih nesreč.
Z izvedbo preventivnega dogodka ter predvidenimi aktivnostmi si prizadevajo
povečati prometno varnost ter dvigniti zavedanje vseh udeležencev v cestnem
prometu o nevarnostih ter hudih posledicah, ki nastanejo v primeru nepravilne
razvrščenosti vozil, ki niso udeležena v prometni nesreči ter povzročajo zastoj in
onemogočajo dostop intervencijskih vozil na kraj prometne nesreče.

V.d. direktorja AVP g. Franc Pojbič je poudaril, da je pomembno, da se ob takih
dogodkih pravilno razvrstimo in tako omogočimo intervencijskim službam
neomejen dostop do kraja dogodka ter reševanja ponesrečencev. Gasilci,
reševalci, policisti, inšpekcijske službe in izvajalci rednega vzdrževanja DARS
bodo najhitreje in najlažje prispeli do prometne nesreče, če se bodo vozniki na
prehitevalnem pasu razvrstili skrajno levo do robne črte, vozniki na voznem
pasu pa se morajo pomakniti na desno stran do robne črte, ne da bi zapeljali na
odstavni pas, ki mora ostati prazen. Neudeleženi v prometni nesreči morajo
med trajanjem zastoja ostati v vozilu in nato ravnati po navodilih intervencijskih
služb. Paziti morajo tudi, da so ves čas v varnostni razdalji do vozila pred njimi.
V ta namen bodo na agenciji izvajali izobraževanja in usposabljanja za voznike
ter si prizadevali tudi za ustanovitev avtocestne policije.
Rešitve sledenja za izboljšanje intermodalnega prevoza nevarnega
blaga – analiza trenutnih tehnologij in storitev sledenja
V ponedeljek 20.5.2013 je v Ljubljani na Gospodarski zbornici Slovenije potekal
nacionalni forum na temo sledenja nevarnega blaga v intermodalnem
transportu, ki ga je organizirala Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in
kemijsko tehnologijo v sodelovanju z Združenjem slovenske kemijske industrije
v okviru transnacionalnega projekta ChemLog T&T. Foruma so se udeležili
predstavniki Prometnega inštituta Ljubljana, podjetij Cestel, Igea, OMEGA
Consult, SLEDENJE informacijske tehnologije, Fakultete za pomorstvo in promet,
Fakultete za gradbeništvo in geodezijo pri Univerzi v Ljubljani, Slovenskih
železnic, Luke Koper, Slovenskega društva za inteligentne transportne sisteme
in drugi.
Projekt ChemLog T&T je mednaroden projekt v katerem sodeluje osem
evropskih držav, članic EU vključno s Slovenijo, in se osredotoča na sledenje ter
izmenjavo informacij med deležniki v intermodalnem prevozu nevarnega blaga s
ciljem vzpostaviti neprekinjen nadzor nad tovorom neodvisno od načina

prevoza. Kar v praksi pomeni, da bi obstajala povezava med informacijami o
tovoru in lokacijo v realnem času vzdolž celotne nabavne verige od izvora do
cilja, torej v primeru kombiniranega kopenskega prevoza tako po cesti kot po
železnici. Konkretno pomeni, da bi vsaka tovorna enota (kontejner, zamenljivo
tovorišče, cisterna itd.) morala biti opremljena s sledilno napravo, ki bi
omogočala prenos podatkov o lokaciji in statusu tovora v neko centralno bazo
preko katere bi se podatki o tovoru (elektronski tovorni list) lahko povezali s
podatki o lokaciji. Do takšnega informacijskega portala bi imeli dostop
registrirani in pooblaščeni uporabniki, vsekakor pa se predvideva povezava
sistema z javnimi organi odgovornimi za nadzor prometa in intervencijskimi
službami za posredovanje v primeru nesreče.

Namen foruma je bil izmenjati mnenja s področja informacijsko komunikacijskih
tehnologij v prometu in oceniti tehnologije ter storitve sledenja domačih
proizvajalcev, ki bi ustrezale danim ciljem projekta in bi jih lahko uporabili v
mednarodnih pilotnih testiranjih vzdolž evropskih koridorjev. Sicer je zadana
naloga vse prej kot lahka, vendar v podjetju SLEDENJE informacijske
tehnologije d.o.o. pravijo, da rešitev obstaja in jo je možno aplicirati tudi v
intermodalnem transportu. Na forumu smo predvsem poskušali najti skupne
imenovalce med cilji in aktivnostmi projekta ChemLog T&T in nacionalnim
načrtom uvajanja inteligentnih transportnih sistemov in storitev (ITS) v točki, ki
se nanaša na spremljanje in sledenje tovora preko vseh načinov transporta
(logistika tovornega transporta e-Tovor).
Mag. Robert Rijavec, predsednik Slovenskega društva za inteligentne
transportne sisteme poudarja, da je prevoz vnetljivih snovi ali nevarnih
kemikalij, posebno v gosto naseljenih področjih vedno nevarna operacija. Vsaka
majhna nesreča lahko vodi v katastrofo, če specializirane interventne ekipe za
reševanje ne reagirajo dovolj hitro. ITS tehnologija se uporablja za kontrolo
takega transporta. V primeru nesreče nam ITS omogoča hitro intervencijo
reševalnih ekip, ki mora na osnovi GNSS locirati blago oziroma z njim povezano
prevozno sredstvo v vsakem trenutku. Pred prevozom nevarnega blaga mora
prevoznik izvesti elektronsko najavo upravljavcu prometne infrastrukture in
enotam inšpekcije, npr. v obliki elektronskega tovornega lista. Na osnovi
standardizirane, specificirane ali dogovorjene izmenjave podatkov o relaciji
»lokacija - prevozno sredstvo - blago« na nivoju različnih podatkovnih skladišč
lahko različni deležniki sledijo tovoru. Temu primerno je potrebno najprej
vzpostaviti t.i. ITS arhitekturo v skupini sistemov in storitev Upravljanja tovora
in voznega parka. ITS arhitektura definira funkcije oziroma procese, ki

pretvarjajo vhodne podatkovne tokove v izhodne, podatkovne tokove,
podatkovna skladišča in zunanje izvore ter ponore podatkov. Izhaja pa iz
prepoznanih potreb deležnikov v primeru prevoza (nevarnega) blaga, ki bi
morale biti v EU oziroma po posameznih partnerskih državah podobne, če že ne
enake.

EU in svetovne ITS novice
Evropski ITS kongres v Dublinu

Med 4. in 7. junijem 2013 je v Dublinu na Irskem potekal že 9. evropski ITS
kongres. Kongres v organizaciji ERTICO-ITS Evrope v tesnem sodelovanju z
Evropsko komisijo, je obravnaval in prikazal najnovejše dosežke na področju
inovacij in implementacij ITS tehnologij tako v Evropi kot tudi drugod po svetu.
1700 udeležencem iz 55 držav je bilo predstavljenih več kot sto referatov,
najnovejše izdelke iz industrije pa so prikazovali na 73 stojnicah razstavišča v
Dublinu. Na kongresu so potekale zanimive razprave o pametnih mestih
bodočnosti, razvoju električnih prevoznih sredstev, o pametnih (avto)cestah,
novih virov pridobivanja podatkov (sledenje »bluetooth« signalom), novim
možnostim upravljanja s podatki ter primerih dobre prakse širom Evrope.

Geslo tokratnega kongresa je bilo »Resnične rešitve za resnične potrebe«. Vse
regije v EU se soočajo s podobnimi izzivi pri doseganju trajnostnih prometnih
rešitev za izpolnjevanje svojih trenutnih in prihodnjih zahtev glede mobilnosti.
Ministrstva in nacionalne institucije se zavedajo dejanskih potreb, značilnih za
njihovo regijo, vendar pogosto težko pridobijo natančne informacije o ITS
rešitvah, ki bi regijam prinesla neposredne in otipljive pozitivne rezultate. Glavni
poudarek kongresa je bil na že preizkušenih in implementiranih rešitvah ter
inovativnem razvoju, ki rešuje konkretne probleme in zagotavlja povrnitev
vloženega denarja v današnjih zahtevnih gospodarskih okoliščinah.

Obvezna integracija sistema eCall v vozila od leta 2015 naprej

Kot pomoč pri blažitvi posledic hudih prometnih nesreč v EU, je Evropska
komisija v začetku meseca junija sprejela dva predloga za zagotovitev, da se
bodo najkasneje do oktobra leta 2015, v vse nove avtomobile namestili sistem
za avtomatski klic reševalne službe v primeru hude nesreče.

Sistem eCall je elektronski avtomobilski varnostni sistem za samodejni klic v sili
na številko 112 ob prometni nesreči. Za delovanje tega sistema je poleg
komunikacijske tehnologije v vozilu treba v centrih za obveščanje zagotoviti tudi
komunikacijsko infrastrukturo za sprejemanje samodejnih klicev. ECall je sistem
za reševanje življenj s pomočjo komunikacijske tehnologije v vozilu. Zasnovan
je tako, da bi se ob prometnih nesrečah, v katerih je ponesrečeni voznik
nezavesten, sprožil sistem eCall in samodejno poslal informacije pristojni službi
za sprejem klicev v sili na številki 112. Sporočil bi natančen kraj nesreče, vrsto
udeleženega vozila, tip goriva, ki poganja vozilo, in še nekaj drugih podatkov.
Sistem bi bilo mogoče sprožiti tudi ročno, s pritiskom na poseben gumb. Ob
klicu bi bil mogoč tudi pogovor med udeležencem nesreče in operaterjem v
centru za obveščanje, ne glede na to, kako je bil eCall sprožen. Pričakovanja so
velika; eCall naj bi skrajšal odzivni čas reševalnih služb, zmanjšal število žrtev
in posredno gmotno škodo ter verjetnost posrednih nesreč. Po mnenju

strokovnjakov bi se z uvedbo tega sistema število smrtnih žrtev v prometu v
Evropski uniji zmanjšalo za približno 2500 na leto.

Londonski metro praznuje - že 150 let prevaža potnike z vsega sveta
Londonska podzemna železnica prevaža potnike že 150 let - na običajen delovni
dan pelje okoli 3,3 milijona potnikov, v tem času pa je postala prava mestna
znamenitost. Podzemne železnice so se leta 1863 domislili prav v Londonu. Prvi
železniški predor so sicer 13 let pred tem izkopali na Long Islandu v New Yorku,
London pa je tisto mesto, ki se je ponašalo s prvim železniškim omrežjem, ki je
teklo pod zemljo in imelo več postaj. Ta novost se je izkazala za tako učinkovito
in priročno - že v prvem letu delovanja je t. i. Metropolitan Line uporabilo 11,8
milijona potnikov, takrat pa je London štel okoli 3,2 milijona prebivalcev, da so
jo kmalu začela posnemati druga evropska in ameriška mesta.
Londonska podzemna železnica je ob odprtju vzbujala različne občutke. Še tik
pred začetkom njenega delovanja je časnik The Times celotno idejo obsodil kot
"žalitev zdrave človeške pameti". Vzdušje je nihalo med skepso in navdušenjem
ob tovrstnem tehničnem dosežku. Kmalu pa je zmagala praktičnost, piše
nemška tiskovna agencija dpa.
V vagonih železnice so skupaj sedeli ljudje vseh slojev, še posebej pa je bila
priljubljena pri delavcih. Odprla jim je namreč možnost, da zapustijo ozka in
revna bivališča v londonskem prenatrpanem središču in se preselijo v večja
stanovanja in hiše z vrtovi v predmestja. Mesto se je hitro širilo na območja,
kjer so bile nekoč le vasi.

Prve linije niso bile speljane tako globoko pod zemljo kot danes. Gradili so jih
tako, da so najprej izkopali jarek in ga nato zazidali. Zaradi tega je bilo na
stotine ljudi prisiljenih zapustiti svoje domove. Proti koncu 19. stoletja so nato
začeli predore kopati pod zemljo in s tem odprli veliko širše možnosti širitvi
mreže linij.
Znamenita londonska podzemna železnica, bolj znana pod imenom tube, je
poleg tega, da je najstarejša, s svojo mrežo tirov tudi druga najdaljša na svetu
(skupna dolžina tirov znaša več kot 400 kilometrov) in se še naprej širi trenutno je v gradnji nova podzemna linija Crossrail, katere odprtje načrtujejo
leta 2018.
Londonski podzemni železnici, ki na leto prepelje več kot milijardo potnikov, se
že dodobra pozna pečat časa. Njeno visoko starost je mogoče opaziti na vsakem
koraku, tako na področju varnosti, zmogljivosti kot udobja. Vhodi in izhodi so
veliko preozki, peroni pretesni. Le nekaj postaj je opremljenih z varnostnimi
vrati, ki bi preprečila padec na tire. Do leta 2006 so bile tekoče stopnice še
vedno lesene.

Prihajajoči dogodki
19. mednarodna
november 2013

konferenca

o

avtomatizaciji

v

prometu,

Osijek,

Med 20. on 24. novembrom bo v Hrvaškem Osijeku potekala konferenca na
temo avtomatizacije v promeru.
Tako kot že redhodnih 19. konferenc na temo avtomatizacije v prometu, med
leti 1994 in 2012, je tudi tokrat želja organizatorjev bogata razprava na temo
avtomatizacije tako cestnega, železniškega, letalskega kot tudi morskega in
rečnega prometa.
Ko sodelovanju so vabljeni vsi avtorji, tako s prispevki v obliki referatov kot tudi
z obiskom na konferenci.
Več informacij o kongresu je dostopnih preko spletne strani
http://www.korema.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=62:pro
met&catid=1:latest-news

