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Uvodnik
Spoštovani člani S-ITS,
pred vami je zadnja letošnja številka S-ITS novic. Konec leta je čas za pregled
izvedenih aktivnosti in tudi letos smo bili pridni: poleg intenzivne promocije
inteligentnih transportnih sistemov v Sloveniji, elektronskih novic s področja
ITS, sodelovanja v Network of ITS Nationals, smo organizirali mednarodni
simpozij ISEP 2014 v Ljubljani, ki je bil uspešen iz vseh vidikov. Člani smo se v
letošnjem letu udeležili tudi strokovne ekskurzije in izmenjave izkušenj s kolegi
iz Italije in Švice. S svojimi izkušnjami nudimo podporo nekaterim evropskim
projektom, na primer RITS-Net in SEE-ITS, sodelujemo pa tudi pri določanju
prioritet uvajanja ITS v Sloveniji v okviru Strategije razvoja ITS do leta 2020.
Naš naslednji večji dogodek je ISEP 2015. Priprave že intenzivno potekajo, vse
člane pa vabimo k sodelovanju na kongresu, bodisi s pripravo in predstavitvijo
članka ali pa le z udeležbo.
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
info@sits.si.
Želim vam prijetno branje novic.
Lep pozdrav,

Robert Rijavec
Predsednik S-ITS

Novice članov društva S-ITS
Podjetje TM Vista d.o.o. nov član S-ITS

Z veseljem sporočamo, da imamo med podjetji novega člana. To je podjetje TM
Vista d.o.o., katerega večina od vas bolje pozna pod imenom njihove storitve
GoOpti.
GoOpti je slovenski produkt podjetja, ki se ukvarja s cestnim prevozom
potnikov. GoOpti ponudba zajema različne vrste prevozov, med katerimi so
nizkocenovni OPTI prevozi na letališča in v mesta, VIP, popolnoma zasebni
prevozi za poslovne uporabnike, redni FIX prevozi in prevozi po meri, ki jih
organiziramo v skladu z željami in potrebami strank. Prevozi se rezervirajo
izključno preko spletne platforme www.GoOpti.com, kjer vsaka opravljena
rezervacija pomeni 100% zagotovljen prevoz.
Z njimi lahko za poljube dogodke ali druge potrebe prevoza sklenete tudi
ugodnosti glede naročanja storitev GoOpti.
Odgovorno upravljanje avtocestnega sistema za zagotavljanje varnosti
in pretočnosti prometa

»Izzivi prihodnosti družbe DARS kot odgovornega povezovalca v preteklih 40
letih praktično zgrajenega avtocestnega sistema v kontekstu zahtevnosti
uporabnika po varnem in pretočnem sistemu z minimalnimi stroški in
maksimalnimi vlaganji so naša skupna pot«, je v uvodnem nagovoru na
infrastrukturni konferenci, namenjeni vprašanjem nadaljnjega razvoja prometne
infrastrukture, poudaril predsednik uprave DARS mag. Matjaž Knez. Odgovorno
povezovanje prometne infrastrukture znotraj obstoječih resursov znanj, okoljske
učinkovitosti in finančne perspektive z vidika uporabnikov, lastnika, zaposlenih
in širših javnosti vse bolj predstavlja učinkovito upravljanje, ki presega zgolj
cestno infrastrukturo in se v vedno večji meri vpenja v mednarodno sfero.

Mag. Knez je izpostavil, da se DARS iz graditelja AC in HC zasledujoč cilj
varnega in pretočnega sistema nadgrajuje v odgovornega upravljavca
zgrajenega premoženja, kar pomeni sistematično in standardizirano, s tujimi
upravljavci usklajeno spremljanje in upravljanje cest ter pripadajočih objektov
in naprav, izvajanje rednih vzdrževalnih in obnovitvenih del na omrežju, ki
imajo iz leta v leto večji pomen, saj z njimi izvajamo ustrezne ukrepe za
doseganje planirane življenjske dobe objekta in zagotavljamo potreben nivo
uslug in prometne varnosti, izvajanje ukrepov, najpogosteje skladnih z
evropskimi direktivami, ki višajo pretočnost in varnost, kot so npr. blažilniki
trkov, dobro vidna horizontalna in vertikalna signalizacija, inteligentni
transportni sistemi.
Rekorden dobiček DARS, nižanje stroškov, večja učinkovitost, večji obseg
opravljenih del znotraj družbe, mednarodno povezovanje in nadgrajevanje
lastnih kapacitet v dodatne poslovne priložnosti, jasna vizija in visoka realizacija
investicij zaokrožujejo trenutno zgodbo v oblikovanju plana naslednjega leta s
še večjim poudarkom na varnem in pretočnem sistemu s stroškovno vitkim
poslovanjem. »V tej zgodbi nismo sami. Odgovorno želimo povezovati ne zgolj
cestne, temveč zasledujoč cilje, ki so tudi del prioritet evropske komisije in
širšega prometnega upravljavskega prostora, celotno prometno infrastrukturno
zgodbo«, je poudaril mag. Knez.
Kako deluje radar?

Predstavnik našega člana Intermatic d.o.o. iz Ljubljane g. Sašo Živkovič je v
oddaji Dobra ura na RTV Slovenija pod rubriko »Otroke zanima« predstavil
delovanje radarja za merjenje hitrosti.

Ogled kratkega prispevka priporočamo preko naslednje povezave:
http://www.rtvslo.si/dobraura/arhiv_rubrik/18
300. tabla »Vi vozite« na slovenskih cestah

Iz podjetja Intermatic d.o.o. sporočajo, da so na slovenskih cestah namestili že
300 preventivnih radarskih tabel »Vi vozite«, tako v urbanem okolju, v manjših
naseljih kot tudi na avtocestah. Ob tej priliki vam želijo varno vožnjo in veliko
smeškov na poti.

Novo parkirišče P+R na Ježici

S prvim decembrom bo na nekdanjem parkirišču za tovornjake na Ježici
uvedena nova prestopna točka za potnike mestnega potniškega prometa in
voznike osebnih vozil, ki potujejo v Ljubljano iz Domžal, Kamnika ali Trzina.

Parkirišče P+R je kombinacija zasebnega in javnega prevoza in omogoča, da se
uporabnik do pomembnejših točk na obrobju mesta oziroma glavnih mestnih
vpadnic pripelje z osebnim vozilom, pot v mesto pa nadaljuje z javnim
prevozom. Na parkirišču parkirate in se v center Ljubljane odpeljete z mestnim
avtobusom št. 8, 11 in 26. Urejenih je 80 parkirnih mest, parkirnina pa znaša
1,20€/dan. S plačilom parkirnine pridobite pravico do dveh voženj z mestnim
avtobusom, ki velja do 23:59 ure tistega dne, za katerega je parkirnina plačana.
Izvedba projekta GSM-R
Brezžični sistem GSM-R je del evropskega sistema za upravljanje železnic
ERTMS (European Rail Transport Management Systems). Komunikacija na
železniškem sistemu zdaj poteka po zastareli tehnologiji, ki je draga za
vzdrževanje, novi sistem bo povečal varnost, standarde pa bomo poenotili z EU.
Tehnološko je železniški sistem GSM-R precej podoben sistemu mobilnega
komuniciranja GSM, le da naj bi bil bolj zanesljiv. Ali bodo potniki zaradi tega
imeli možnost uporabe brezžičnega omrežja med vožnjo z vlakom? Ne. Sistem
GSM-R je namenjen predvsem za interno komuniciranje na železnicah. Če bi
želeli omogočiti uporabo sistema GSM-R za potnike, bi bilo treba sistem
nadgraditi.
Doslej so izvajalci postavili 131 baznih postaj od skupaj 246 in porabili 40 od
predvidenih 117 milijonov evrov. Zapleti nastajajo, ker je bil projekt slabo
predstavljen lokalnim skupnostim in ker vsa zemljišča niso lastniško urejena. V
iztekajoči se finančni perspektivi 2007-2013 bodo v železniško infrastrukturo
vložili 900 milijonov evrov. Dela je treba končati do konca leta 2015, največji
trije projekti pa so obnova tira Divača-Koper (200 milijonov evrov), posodobitev
proge Pragersko-Hodoš (485,6 milijona evrov) in gradnja brezžičnega omrežja
GSM-R v vrednosti 117 milijonov evrov (več o projektih
Projekt GSM-R se večinoma financira iz evropskih sredstev - kar sto milijonov je
iz kohezijskega sklada. Izvajalec je konzorcij Iskratel in GH Holding,
podizvajalec pa Kapsch CarrierCom. Na 1.200 kilometrih železniških tirov je
treba postaviti 246 baznih postaj. Doslej je postavljenih 131 postaj in zgrajenih
34 temeljev, zgraditi je treba še 81 temeljev in 115 postaj, pravijo na
ministrstvu za infrastrukturo. Prebivalci nekaterih krajev so organizirali več
civilnih pobud in pripravili seznam 50 baznih postaj, ki naj bi bile preblizu hiš,
vrtcev ali drugih objektov.

DARSovi nasveti za vožnjo v megli

Vedno znova prihaja do nesreč zaradi naleta, saj megla zmanjšuje vidljivost
udeležencev v prometu. Številni vozniki ne upoštevajo zadostne varnostne
razdalje, zato zlasti ob megli velja upoštevati naslednje napotke: zmanjšajte
hitrost,
prižgite
meglenke
in
povečajte
varnostno
razdaljo.
Nadzorniki prometa v nadzornih centrih spremljajo stanje na avtocestah prek
cestno-vremenskih postaj in sistema video nadzora ter informacij delavcev vzdrževalcev avtocest na terenu, prav tako operaterji v Prometnoinformacijskem centru pridobivajo informacije neposredno od uporabnikov
avtocest.

Uporabnike opozarjamo na meglo med drugim prek prometnih informacij na
radiu, prek portalov spremenljive prometno-informativne signalizacije, na
spletni strani www.promet.si , na avtomatskem telefonskem odzivniku o stanju
na avtocestah: 080 22 44.
Kako pravilno voziti v megli?
 Zmanjšajte hitrost in jo prilagodite razmeram na cesti. Pri vidljivosti do 50
metrov vozite največ 50 km/h.
 Ohranjajte zadostno varnostno razdaljo.
 Ne uporabljajte dolgih luči. Premočna luč se v megli namreč odbija in
lahko povzroči samozaslepitev.
 Prižgite zadnje meglenke. V gosti megli je pomembno, da vidite in ste
vidni. Zadnje meglenke služijo za boljšo orientacijo voznikov za vami. Če
se vidljivost izboljša, ugasnite zadnje meglenke, da ne bi slepili vozil za
vami. Uporaba zadnjih meglenk ni dovoljena na vozilu, za katerim vozi na
majhni razdalji drugo vozilo (npr. v koloni vozil).



Bodite še bolj previdni na območjih vzdrževalnih del. Zaradi megle so
oznake in naprave za usmerjanje prometa pogosto težje razpoznavne.

Predstavitev rezultatov projekta SENSoR
V preteklih dveh letih se je v sklopu projekta SENSoR posnelo in ovrednotilo
kakovost kar 3.180 kilometrov slovenskih državnih cest. Ob zaključku projekta
sofinanciranega s strani EU so bile ugotovitve predstavljene tudi javnosti na
novinarski konferenci, kjer so se lahko udeleženci pogovorili tudi z vsemi, ki so
pri projektu sodelovali.
Projekt SENSoR je s strani EU podprt progam ocenjevanja in rangiranja cest
glede na stanje cest in obcestja ter glede na stopnjo tveganja prometnih nesreč.
V okviru South East Europe Transnational Cooperation Programme predstavlja
največje transnacionalno sodelovanje v Evropi. Sodelovanje zajema 15 držav v
katerih bo v projektu po metodologiji »Risk Rating« - Ocena stopnje
tveganja cest in »Star Rating« - Rangiranje cest glede na stanje
cest, pregledano in ovrednoteno 15.000 km prednostnih cest v državah
partnericah. Projekt se je začel izvajati s v oktobru 2012 in se je zaključil v
novembru 2014.
Več informacij o projektu si lahko preberete na spodnji povezavi:
http://www.amzs.si/si/356/1807/Predstavitev_rezultatov_projekta_SENSoR.asp
x

Ljubljana med finalisti za nagrado Access city award 2015

Ljubljana se je uvrstila med 7 finalistov za nagrado Access city Award 2015, ki
jo razpisuje Evropska komisija. Ljubljana je na natečaju »Access city Award«
prvič sodelovala leta 2011 in že takoj dosegla izjemen uspeh, saj se je v močni
konkurenci 114 prijavljenih mest iz 23 držav Evropske unije uvrstila v finalni
izbor osmih mest za nagrado »Access city Award 2012«. Prizadevanja MOL za
zagotavljanje dostopnosti v mestnem središču (avtobusi, opremljeni z
napravami za avdio in video obveščanje o izstopnih postajah, znaki v Braillovi
pisavi na avtobusnih postajališčih ter na dotik občutljiv zemljevid mestnega
središča) so prepričala komisijo, da je Ljubljani takrat dodelila posebno nagrado
za povečanje dostopnosti prometa in z njim povezane infrastrukture.
Zagotavljanje dostopnosti osebam z ovirami je že vrsto let ena od prioritetnih in
stalnih aktivnosti Mestne občine Ljubljana. Omenjene aktivnosti so vpete v vsa
področja delovanja, še posebej v področja urejanja prostora, razvoja prometne

infrastrukture, zagotavljanja javnih prevozov ter družbenih dejavnosti, kot so
izobraževanje, kultura, šport, socialno varstvo in zdravje. V domači javnosti so
bila naša prizadevanja na tem področju nagrajena že s prejemom listine
»Občina po meri invalidov«, ki jo je leta 2009 Mestni občini Ljubljana podelila
Zveza delovnih invalidov Slovenije, mednarodno prepoznavnost na tem
področju pa smo dosegli z omenjeno nagrado »Access City Award 2012«.
»Access City Award« je iniciativa Evropske komisije, zasnovana z namenom
spodbude za uresničevanje temeljnih ciljev Evropske strategije o invalidnosti za
obdobje 2010 – 2020. Njen namen je izpostaviti in nagraditi mesta z več kot 50
tisoč prebivalci, ki sistematično načrtujejo in izvajajo ukrepe za izboljšanje
dostopnosti urbanega okolja osebam z ovirami na štirih ključnih področjih:
grajeno okolje in javni prostor v mestu, javni prevoz in s tem povezana
infrastruktura, informiranje in komuniciranje, objekti v javni rabi in javne
storitve.
Razglasitev zmagovalnega mesta in podelitev nagrad bo 3. decembra 2014 v
Bruslju.

Ljubljana zmagovalka evropskega tedna mobilnosti

Mestna občina Ljubljana je marca letos v Bruslju prejela nagrado Evropski teden
mobilnosti 2013 in del nagrade je bila tudi izdelava promocijskega filma o
Ljubljani.
Spomnimo, da je Ljubljana v konkurenci 30 mest iz 12 držav in postala edino
mesto doslej, ki je nagrado Evropski teden mobilnosti prejelo kar dvakrat.
Promocijski film MOL si lahko ogledate na spodnji povezavi:
https://www.youtube.com/watch?v=M59TomUAmyw

EU in svetovne ITS novice
Sistem za zaznavanje divjadi in preprečevanje naletov
Ministrstvo za promet v kanadskem Ontariu je na podeželskih avtocestah začelo
z namestitvijo sistema za zaznavanje divjadi in obveščanje voznikov o
prisotnosti le-te na cesti. Vzrok za postavitev sistema ni le zagotavljanje
varnosti temveč tudi zmanjšanje stroškov: prometne nesreče, v katerih so
udeležene divje živali predstavlja kar 6% nesreč, kar provinco Ontaria stane več
kot 100 milijonov ameriških dolarjev letno na področju zdravstvene oskrbe,
popravila vozil ter nujne pomoči.
V uporabi so trije sistemi zaznavanja živali: laserski in radarski sistem, ter
tipala, ki se sprožijo, ko žival stopi na njih. Ko sistem zazna prisotnost živali
začne utripati rumena luč, ki voznike obvešča o prisotnosti divjadi na cestnem
območju pred njimi.

Sistem se je izkazal za zelo koristnega, število prometnih nesreč/naletov na
živali se je zmanjšalo za 90 %, opazno nižje so bile v času aktivacije sistema
tudi hitrosti vozil na vplivnem območju sistema.
Dobri rezultati sistema so bili povod, da so podobne inteligentne transportne
ukrepe sprejele tudi druge zvezne države: Florida, Colorado itd.

Prenovljeni Google Maps za Android z boljšo navigacijo
Uporabnikom pametnih mobilnih telefonov in tabličnih računalnikov Android je
na voljo nova različica Googlove mobilne inačice kartografskega sistema Maps.
Novost je opremljena s prenovljenim grafičnim vmesnikom za učinkovitejšo
navigacijo, priloženo dokumentacijo in sistemom za izvajanje mobilnih plačil.

Podjetje Google je za uporabnike pametnih mobilnih telefonov in tabličnih
računalnikov Android objavilo novo različico mobilne inačice kartografskega
sistema Maps. Novost je opremljena z nekoliko prenovljenim grafičnim
vmesnikom, ki omogoča učinkovitejšo uporabo navigacije, priložene
dokumentacije in sistema za izvajanje mobilnih plačil. Nič manj zanimiv ni
prenovljen iskalnik hotelov, saj so ti »označeni« s stopnjo njihove priljubljenosti,
na voljo pa je celo neposredna povezava za izvedbo rezervacije. Prenovljeni
Google Maps za Android navdušuje tudi z izboljšano navigacijo, boljšimi
prometnimi informacijami in nasveti za učinkovitejšo uporabo naprednih
možnosti.
Novost je za uporabnike novejših pametnih mobilnih telefonov in tabličnih
računalnikov Android na voljo za prenos na spletnem portalu Google Play, in
sicer s klikom na spletno povezavo http://goo.gl/pHvGxQ .

Prihajajoči dogodki
Nacionalni forum na temo prihodnosti sledenja nevarnega blaga v
Ljubljani 10. Decembra 2014

Univerza v Mariboru v sklopu projekta ChemLog T&T organizira nacionalni forum
na temo »Prihodnost sledenja nevarnega blaga-načrti, projekti in priporočila«, ki
bo potekal v sredo 10. Decembra v Ljubljani v prostorih Gospodarske zbornice
na Dimičevi ulici 13.
Govora bo o prihodnosti sledenja nevarnega blaga v smislu nacionalnih in
vseevropskih načrtov ter smernic, ki so v pripravi. Namen foruma je zbrati
priporočila vseh akterjev vključenih v sledenje nevarnega blaga: pošiljatelji,
operaterji prevoza, prevozniki in ponudniki sledenja na eni ter javnimi organi in
intervencijskimi enotami na drugi strani.
Za dodatne informacije in potrditev morebitne udeležbe se obrnite na go. Marijo
Lesjak preko telefona 02 2294 455 ali elektronske pošte marija.lesjak@um.si .
Povabilo k oddaji referatov za simpozij ISEP 2015 v Ljubljani med 23. in
24. marcem 2015

Med 23. in 24. marcem 2015 bo v Ljubljani potekal 23. Mednarodni simpozij o
elektroniki v prometu.
23. Simpozij pod sloganom »Inteligentni Transportni Sistem za avtonomen
promet« predstavlja poudarek na pomenu načrtovanja, razvoja in uporabe
inovativne prometne infrastrukture ter vozil na način, da bo dosežena sinergija
med različnimi aplikacijami telematike z namenom zagotavljanja brezšivnih
informacij uporabnikom. Inteligentni Transportni Sistemi in storitve se razvijajo
z bliskovito, njihov namen pa je poleg zagotavljanja prometne varnosti tudi
zagotovitev energijsko varčnega prometa.
Cilj simpozija je promocija strateških usmeritev v integracijo in krepitev
evropske raziskovalne dejavnosti na področju sonaravnega transporta v
Sloveniji, drugih mladih članicah ter pridruženih in sosednjih državah.

23. marca 2015 bodo strokovnjaki z različnih področij transporta predstavljali
izbrane referate v tehnični in plenarni sekciji. Referati bodo predstavljeni v
zborniku simpozija.
Pomembni datumi:
 12. januar 2015 Oddaja povzetkov (elektronsko prek spletnega portala
www.isep.si )
 30. januar 2015 Potrdilo o uvrstitvi na simpozij
 27. februar 2015 Oddaja osnutka prispevka
 9. marec 2015 Oddaja končnega prispevka
Več informacij na www.isep.si ali na info@sits.si ali info@isep.si .
Kongres o cestah in prometu v Portorožu med 22. in 23. aprilom 2015
Zagotavljanje dolgoročnih namenskih sredstev za naložbe v prometno
infrastrukturo

Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije prireja 22. in 23. aprila
2015 tradicionalni 12. SLOVENSKI KONGRES O CESTAH IN PROMETU, tudi
tokrat v kongresnem centru Grand hotela Bernardin v Portorožu.

Želja številnih dosedanjih udeležencev nacionalnih cestnih kongresov je tudi
tokrat premagala vzdušje, ki ga povzroča krizno obdobje v cestnoprometnem
gospodarstvu in družbi v celoti. Zmagalo je večinsko stališče: »Kongres mora
biti, vidimo se v Portorožu«. Organizatorji kongresov čutimo dolžnost in
odgovornost do »ohranjanja intelektualnih znanj in izvedbenih sposobnosti

slovenskega graditeljstva«, kot smo poudarjali v sloganu 11. kongresa. Zato
skušamo tradicijo bienalnega slovenskega kongresa, čeprav z manjšo zamudo in
seveda z vašim sodelovanjem, ohranjati tudi v prihodnje.
Razpis tehnično strokovnih tem letošnjega kongresa omogoča sodelovanje vseh
strokovnjakov različnih znanj, ki delujejo v prometnih dejavnostih. V osrednjem
uvodnem delu prireditve pa bi želeli predvsem obravnavati naslednje strateške
teme:
 zagotovitev trajnih namenskih sredstev za naložbe v prometno
infrastrukturo, podpora dosedanjim pobudam,
 dolgoročno načrtovana državna prometna politika, jo potrebujemo ali ne,
bodo naložbe v prometno infrastrukturo v prihodnje predmet dnevne
politike,
 občinske ceste, glavne in regionalne ceste, avtoceste, kako ponovno
vzpostaviti in dolgoročno ohraniti kakovost pri načrtovanju, gradnji in
vzdrževanju cest,
 kje in kdaj lahko pričakujemo z razmerami usklajeno nadaljevanje naložb
v celotno prometno infrastrukturo,
 ali organiziranost resornega ministrstva izpolnjuje potrebe prometnih
dejavnosti,
 kakšne so možnosti naših podjetij za sodelovanje pri načrtovanju,
vzdrževanju in gradnji prometne infrastrukture na jugovzhodu Evrope.
Tako kot 11. bo tudi 12. kongres potekal v dveh dneh in v organizacijsko
skromnejši obliki, vendar pa ne podpiramo brezciljnega varčevanja, ne da bi
sočasno odpirali perspektive in optimizem nadaljnjega razvoja stroke in
prometnih dejavnosti. Na kongres bomo skušali povabiti čim več kolegov iz
tujine.
Prepričajte svoje sodelavce in prijatelje, tudi iz tujine, mlajše kolege in poslovne
partnerje, da sodelujejo na kongresu in da pripravijo čim več kakovostnih
strokovnih prispevkov.
Organizatorji še posebej prosimo potencialne sponzorje in razstavljavce, da nas
z razumevanjem podprejo. Le s skupnimi močmi bomo lahko preprečili zastoj pri
nadaljnjem razvoju slovenske cestne, železniške, letališke in pomorskopristaniške, prometne ter gradbene stroke.
Kongres bo prav gotovo velika in nepogrešljiva priložnost za druženje v kriznem
času, za izmenjavo stališč ter izkušenj pri premagovanju ovir in nova poslovna
priložnost za delo v prihodnje.
Teme za obravnavo so bile skrbno izbrane, 7. poglavje predstavljajo Inteligentni
Transportni Sistemi z naslednjimi tematskimi sklopi:
 Pomen ITS;
 Upravljanje z mobilnostjo v mestih;
 Bodočnost tovornega prometa;
 Intermodalnost in ITS;



Zakonodaja, predpisi, tehnične specifikacije.

22. Svetovni ITS kongres v Bordeaux-u med 5. in 9. oktobrom 2015

ERTICO-ITS EUROPE, v tesnem sodelovanju s svojimi regionalnimi partnerji,
organizira 22. Svetovni kongres in razstavo o inteligentnih transportnih sistemih
in storitvah.
Z geslom "TOWARDS INTELLIGENT MOBILITY, Better use of space", 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.
Naše društvo si želi skleniti sporazum o sodelovanju z ERTICO-ITS Europe za
promocijo svetovnega ITS kongresa.
Aktivni ste lahko tudi vi. »Call for paper« je odprt. Aktivni ste lahko tudi
razstavljavci. Aktivno so lahko tudi vaše DEMO predstavitve
Več informacij na:
http://www.itsworldcongress.com/bordeaux-2015/
http://www.itsworldcongress.com/bordeaux-2015/files/Bordeaux-2015-Call-forDemonstrations.pdf

