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Uvodnik
Spoštovani člani S-ITS,
ob prehodu v novo leto vsem članom in vam najbližjim v imenu društva S-ITS
želim veliko zdravja, veselja in delovnih uspehov v upanju, da bomo tudi v
prihodnje dobro sodelovali. Tudi letos se bomo v društvu trudili biti aktivni na
različnih področjih od organizacije strokovne ekskurzije ter drugih skupnih
srečanj kot tudi s posredovanjem ITS novic iz domačih virov in tujine.
Bliža se čas našega največjega društvenega dogodka, to je simpozij ISEP
2016, zato vse zainteresirane za predstavitev člankov na simpoziju prosimo,
da oddajo povzetke do 18. januarja. Ker bo letos simpozij ponovno pod
okriljem S-ITS bi radi, da se na njemu predstavi čim več aktivnosti članov
društva S-ITS.
Še vedno velja povabilo, da vsi, ki ste bili kakorkoli aktivni na področju
inteligentnih transportnih sistemov, rezultate in novosti delite z našimi člani
tako, da prispevke posredujete na društveni naslov info@sits.si.
Lep pozdrav,

Robert Rijavec
Predsednik S-ITS

Novice članov društva S-ITS
DARS skrbi za družbeno odgovorno in učinkovito upravljanj avtocest

Na Darsu skrbijo za družbeno odgovorno in učinkovito upravljanje, vzdrževanje
in gradnjo avtocestnih omrežij ter zagotavljajo pogoje za njihovo varno
uporabo. Ključni izzivi načrtov v prihodnosti so projekti, ki strateško odgovarjajo
na izzive naslednjega desetletja. Uresničevali jih bodo odgovorno, osredotočeno
in okoljsko učinkovito. Izvajanje strategije je neločljivo povezano z visoko
kulturo podjetja in odgovornostjo.
V namen obveščanja javnosti so pripravili kratek filmček v katerem lahko vidimo
tudi kar nekaj sistemov implementiranih s strani članov S-ITS:
https://www.youtube.com/watch?v=_enGv6T9bfw
Za večjo varnost v predoru Karavanke

V družbi DARS d.d. posebno pozornost namenjajo varnosti v avtocestnih
predorih, tako s posodabljanjem in nadgrajevanjem varnostnih naprav v samih
predorih, kakor tudi z drugimi sistemi. Eden od njih je sistem za varnostni
pregled tovornih vozil in avtobusov, vzpostavljen na slovenski strani predora
Karavanke na avtocesti A2. Njegova funkcija je predvsem v tem, da se
pregretim vozilom onemogoči dostop v predor.
Sistem temelji na skeniranju vozil s termovizijskimi kamerami, ki zaznajo
pregreta vozila (t. i. thermoscanning). V okviru pregleda na karavanški ploščadi,
do katerega vozila nad 3,5 tone največje dovoljene mase vodi signalizacija, se
prek sistema postopnega spuščanja tovornih vozil in avtobusov preverjajo tudi
višina vozil (do 4,4 metra) in oznake za prevoz nevarnih snovi (ADR).

Vsa pregreta ali previsoka vozila oziroma vozila z nevarnim tovorom, ki
potrebujejo spremstvo, sistem preusmeri na ustrezno parkirišče, kjer jih talna in
vertikalna signalizacija vodi na ustrezno parkirno mesto. Vozila, ki uspešno
prestanejo varnostni pregled, so s signalizacijo usmerjena naprej na cestninsko
postajo Hrušica, od koder lahko nadaljujejo vožnjo skozi predor.
Podoben varnostni sistem je vgrajen tudi na avstrijski strani pred vstopom v
predor Karavanke.
Novosti in aktivnosti na področju nadzora hitrosti

Konec lanskega leta je v kongresni dvorani Kristalne palače v Ljubljani potekalo
strokovno srečanje v organizaciji podjetja Intermatic na temo »Novosti in
aktivnosti na področju nadzora hitrosti«. Udeležencem srečanja so bili
predstavljeni statistični podatki o meritvah hitrosti in izkušnje z meritvami
hitrosti na lokalni ravni ter pomen podatkov na načrtovanje nadzora hitrosti.
Zadnji del srečanja je bil namenjen predstavitvi najnovejših naprav in sistemov
za nadzor prometa.

Razprava prisotnih o aktualnih temah na strokovnem srečanju je dala pozitiven
pečat dogodku, ob zaključku pa je bil možen podrobnejši ogled najnovejših
naprav za nadzor prometa.

Slovenija prva v EU z rednim delovanjem sistema eCall
Slovenija je edina država Evropske unije, v kateri sistem eCall, ki je vgrajen v
nekatera vozila, že redno deluje. Tako je Slovenija prva država v Evropski uniji,
ki je omogočila sprejem eCall klicev na območju cele države za vozila, ki imajo
vgrajen ta sistem.
Sistem eCall je vseevropski klic v sili iz vozil, ki omogoča samodejno in tudi
ročno sproženje klicev v sili v primeru prometne nesreče. Ob klicu se vzpostavi
povezava prek omrežja operaterja mobilne telefonije, ki se zaključi v službi za
sprejem klicev v sili. V Sloveniji tudi ta klic sprejme najbližji regijski center za
obveščanje, ki sprejema tudi druge klice v sili na 112. S sistemom eCall klica se
najprej prenesejo podatki o stanju vozila, lokaciji vozila, podatki o trku (oziroma
pojemkih ob trku) in podobno. Takoj za tem se vzpostavi še govorna povezava z
operaterjem, ki sprejema klice v sili.

V primeru nesreče lahko voznik klic v sili sproži ročno ali pa je klic poslan
samodejno. Povezava se vzpostavi prek omrežja operaterja mobilne telefonije,
ki se zaključi v službi za sprejem klicev v sili. V Sloveniji je to najbližji regijski
center za obveščanje. Sistem obvesti center o lokaciji vozila, stanju vozila in
podatkih o trku.
Vsa vozila, ki bodo narejena po 1. januarju 2018, bodo morala imeti tovarniško
vgrajene naprave za eCall klic. Zdaj imajo ta sistem serijsko vgrajena le vozila
nekaterih blagovnih znamk. Na trgu se pojavljajo tudi posamezni ponudniki
eCall naprav za vgradnjo v starejša vozila.

Podatki o postajah in postajališčih ter voznih redih JPP v Sloveniji
objavljeni tudi na Googlu
Ministrstvo za infrastrukturo izvaja projekt integriranega javnega potniškega
prometa (IJPP). Informacijski portal za potnike je pripravljen tako, da so vsi
podatki o postajah in postajališčih ter voznih redih javnega potniškega prometa
v Sloveniji objavljeni tudi na enem od največjih svetovnih portalov za
načrtovanje poti Google in deluje na tehnologiji Google Transit.
Del tega projekta je tudi Informacijski portal za potnike, ki na enem mestu
zagotavlja informacije in podatke o vseh medkrajevnih linijskih avtobusnih in
železniških prevozov, in sicer:
 načrtovanje poti z javnim potniškim prometom od vrat do vrat,
 pregled in tiskanje relacijskih ter postajnih voznih redov (splošni ali za
določen dan),
 pregled linij, postaj in postajališč,
 pregled obvestil in novic za vse vrste javnega prometa.

Informacijski portal za potnike je pripravljen tako, da so vsi podatki o postajah
in postajališčih ter voznih redih javnega potniškega prometa v Sloveniji
objavljeni tudi na enem od največjih svetovnih portalov za načrtovanje poti
Google in deluje na tehnologiji Google Transit. Google tvori v sodelovanju s
posamezni upravljavci javnega potniškega prometa (ki zagotavljajo in
vzdržujejo podatke) svetovno mrežo javnega potniškega prometa. Slovenski
uporabniki Informacijskega portala lahko zato načrtujejo potovanje z javnim
prometom tudi v drugih državah. Slovenskim uporabnikom so poleg vseh
funkcionalnosti Informacijskega portala na voljo tudi funkcionalnosti Google
Transit. Vse informacije portala IJPP so v slovenskem in angleškem jeziku.
Slovenija sodi med redke države, ki za Google zagotavlja podatke na nacionalni
ravni.

Vir: http://test.jpp.si/web/guest/domaca-stran
Republika Slovenija vključena v sistem elektronske izmenjave podatkov
o vozniških dovoljenjih
Evropska komisija je konec novembra obvestila Ministrstvo za infrastrukturo, da
je Republika Slovenija vključena v sistem, ki omogoča elektronsko izmenjavo
podatkov o vozniških dovoljenjih.
Vključitev Slovenije v sistem RESPER bo pozitivno in pomembno vplivala na
poenostavitev in pohitritev postopkov ob zamenjavi vozniškega dovoljenja v
državah članicah EU. Upravni organi, ki v državah članicah izdajajo oziroma
zamenjujejo vozniška dovoljenja, morajo vedno preveriti veljavnost vozniškega
dovoljenja, izdanega v drugi državi članici. Do sedaj so preverjanja potekala
preko pisnih zaprosil po elektronski pošti, z vključitvijo v sistem RESPER pa bo
možno podatke preverjati neposredno preko tega sistema.

Z vključitvijo Slovenije v sistem RESPER (fr. Réseau permis de conduire) je
Republika Slovenija izpolnila tudi vse obveznosti iz Direktive o vozniških
dovoljenjih, ki se nanašajo na elektronsko izmenjavo podatkov o vozniških
dovoljenjih.

Znaki z notranjo LED osvetlitvijo
Podjetji Sipronika in KiG sta predstavila pametni prometni znak, ki voznika
opozarja, da se približuje prehodu za pešce. Znak je poleg standardne opreme z
notranjo LED-osvetlitvijo in LED-utripajočimi lučmi ter osvetlitvijo prehoda za
pešce opremljen tudi z merilnikom hitrosti vozil, dvema opozorilnima
prikazovalnikoma, modulom za statistiko prometa ter daljinskim nadzorom nad
znakom.

»Rešitev je popolna novost tudi v svetovnem merilu, ki ne samo pripomore k
povečanju varnosti na nevarnih prehodih za pešce, ampak tudi k večjemu
zavedanju uporabnikov o navadah voznikov na tem prehodu. Povratne
informacije so zelo pomembne za upravljavce cest, vodstva šol, policijo in
seveda pešce,« razlaga direktor podjetja Sipronika Mirko Oblak. Konkretno:
statistika voznikov, ki vozijo primerno, in tistih, ki so prehitri, bi bila lahko
postavljena na ogled na zaslonih v šolskih avlah. »Tako bi otroke opozorila, naj
bodo pri prečkanju ceste še dodatno pazljivi,« dodaja Oblak.
Izdelek je po njegovih besedah zbudil veliko zanimanja, prve ponudbe za nakup
- te prihajajo z Bližnjega vzhoda, Romunije in Bolgarije - so že prejeli. Glavni
kupci so mestne ali občinske službe za nadzor prometa. »Verjamemo, da bo v
kratkem na voljo tudi prva tovrstna instalacija v Sloveniji, ki bo pomenila
povečanje prometne varnosti,« dodaja sogovornik.
Znak, ki sta ga razvila Sipronika in KiG, stane od 6.500 evrov, kar je sicer še
enkrat več od cene klasičnih znakov z utripajočima lučema na prehodih za
pešce. »A tovrstne znake vozniki prej ali slej začnejo ignorirati. Naš pametni
znak pa te opozori na morebitno prehitro vožnjo. Tako se poveča pozornost
voznikov.« Kako »pametni« znaki v resnici povečujejo prometno varnost? Oblak
priznava, da preizkusov z najnovejšim izdelkom še niso delali. So pa v
preteklosti na primeru interaktivnih prikazovalnikov hitrosti, ki jih prav tako
razvijajo, ugotovili, da vozniki ob približevanju table hitrost zmanjšajo v
povprečju med pet in sedem odstotki.

Pametni električni skiro
Slovenski podjetnik Niko Klanšek po izjemno uspešni kampanji pametnega
električnega kolesa Smart Wheel, prodajajo ga že v 60 državah, na Kickstarterju

zdaj trg osvaja s Smart Pedom. S pomočjo filozofije - narediti mestna središča
prijaznejša do mestne vožnje – razvija skiro Smart Ped. Natančneje, zložljivi
električni skiro, ki omogoča hitro in preprosto premikanje po mestnem okolju. S
135 centimetri dolžine ima možnost zložitve na 78 centimetrov širine, s težo 11
kilogramov pa je lahko prenosljiv za vožnjo z avtobusom, vlakom ali podzemno
železnico v prestolnicah, kot sta New York ali Pariz, no, morda tudi po Tržaški
cesti v Ljubljani, če avtomobil pustimo na Dolgem mostu in se do končnega
cilja, torej, gneče v centru, prebijemo s skirojem, seveda.

Edinstvenost električnega skiroja Smart Ped, ki sam po sebi sicer ni inovacija,
saj so električne skiroje, t. i. AutoPede poznali že pred stotimi leti v ZDA, kjer so
ga uporabljali poštarji, še posebej priljubljeni pa so bili med mafijci (saj so bili
tihi in hitri!), je njegov odrivni sistem (kick assist e-bike). To pomeni, da v
primerjavi z navadnim skirojem ni pomembna hitrost vožnje, ampak odriv.
"Smart Ped je trenutno prvi in edini električni skiro na trgu, ravno zaradi
omenjenega sistema, ki smo ga razvili skupaj z milansko politehnično univerzo
Politecnico di Milano. To pomeni, da se motor vklopi, ko zazna odriv z nogo in ti
tako pomaga pri vožnji. 'Kick assist' pomeni, da hitrost vožnje upravljaš s
svojimi nogami - če se hočeš peljati hitreje, se odrineš hitreje, če se hočeš
peljati počasneje, se odrineš počasneje," pravi Klanšek in nadaljuje, da se je
treba pri navadnem skiroju odriniti približno na vsakih pet sekund, pri Smart
Pedu pa na vsakih 500 sekund.
Pametni skiro Smart Ped ima vgrajen t. i. sistem tri v enem. To pomeni, da so v
zadnjem kolesu vgrajeni motorček, litijska baterija in elektronika z vsemi
senzorji ter tehnologijo Bluetooth. Vsakdo, ki ima na telefonu operacijski sistem
iOS in Android, se lahko poveže z aplikacijo BitRide App. Ta kaže polnost
baterije, na zemljevidu lahko spremljamo pot vožnje, prevožene kilometre in
hitrost, skiro pa lahko tudi zaklenemo in ga obvarujemo pred morebitnimi
tatvinami.

EU in svetovne ITS novice
Oddelek za promet v Arizoni testira merilnike za zaznavanje vožnje v
napačno smer
Oddelek za promet v Arizoni je začel s testiranjem merilnikov za zaznavo vožnje
v napačni smeri na avtocestnih priključkih. Testiranje izvajajo v sklopu
raziskovalnih prizadevanj za zmanjšanje števila prometnih nesreč, ki so
posledica vožnje v napačni smeri.
Sistem za zaznavanje vožnje v napačni smeri vozilo zazna z mikorvalovno
tehnologijo (radarskim detektorjem), nameščeno na izvozni rampi. Sistem video
nadzora služi za posredovanje detajlnih podatkov o izrednem dogodku v
nadzorni center. Ko sistem zazna vozilo vklopi utripajoče rumene LED luči na
statičnih znakih, ki prikazujejo prepoved vožnje v napačni smeri. V fazi
testiranja sistem v nadzorni center pošlje sporočilo o dogodku s slikovnim
materialom.
Vse tri lokacije, kjer se preizkuša sistem, so bile izbrane na podlagi predhodnih
raziskav. Testiranje teh detektorjev predstavlja aktivnosti oddelka za promet v
prizadevanjih za zmanjšanje tveganja nesreč, ki vključujejo vožnje v napačni
smeri.
Rezultati projekta bodo dali smernice za izdelavo koncepta sistema za
zaznavanje vožnje v napačni smeri.

ASFINAG z letom 2018 uvaja digitalno vinjeto
Družba ASFINAG, upravljalec z avstrijskimi avtocestami in hitrimi cestami,
vsako leto v razvoj investira okoli milijardo evrov, večji delež denarja, zbranega
s prodajo vinjet in plačilom cestnine tovornih vozil, pa namenijo gradnji novih in
vzdrževanju obstoječih odsekov, kot tudi izboljšanju varnosti na hitrih cestah in
avtocestah.
Kot novost tako leta 2018 uvajaj digitalno vinjeto, ki pa ne bo nadomestila
nalepk, ki si jih vozniki osebnih vozil moramo trenutno lepiti na vetrobranska

stekla. Te bodo še naprej na voljo tako avstrijskim, kot tudi tujim voznikom
osebnih vozil. Pri tem se pri pavšalnem plačilu cestnine ne bo nič spremenilo, so
zapisali na uradni spletni strani.
Pri ASFINAG-u digitalno vinjeto opisujejo kot sodobno alternativo nalepki.
Kupiti jo bo mogoče preko spleta, vezana pa bo na registrsko označbo vašega
vozila. Tega se veselijo tudi lastniki več avtomobilov, za katere uporabljajo
enako registrsko označbo, kar je pri naših severnih sosedih mogoče. Ti so sedaj
morali kupiti več vinjet, za vsako vozilo eno, odslej pa bo ta strošek odpadel.
Digitalna vinjeta bo imela veliko prednosti, saj jo bo mogoče kupiti kadarkoli in
kjerkoli prek spleta ali namenske aplikacije ASFINAG APP. Plačati jo bo mogoče
s pomočjo kreditne kartice ali direktnega nakazila. Tudi v primeru menjave
vetrobranskega stekla bodo v prihodnje odpadle formalnosti izpolnjevanja
zahtevka za povračilo stroškov oziroma izdajo nadomestne vinjete.
Pri tem ASFINAG opozarja, da ne bodo izdelovali profilov uporabnikov, kot tudi
ne bodo hranili njihovih podatkov dlje, kot je to potrebno. Tudi digitalna vinjeta
bo imela enako veljavnost, kot nalepke, torej 10 dni, 2 meseca in 1 leto.

Prihajajoči dogodki
Povabilo k oddaji referatov za simpozij ISEP 2016 v Ljubljani med 28. in
29. marcem 2016

Med 28. in 29. marcem 2016 bo v Ljubljani potekal 24. Mednarodni simpozij o
elektroniki v prometu pod sloganom »ITS za učinkovito rabo energije«.
24. Simpozij predstavlja poudarek na pomenu načrtovanja, razvoja in uporabe
inovativne prometne infrastrukture ter vozil na način, da bo dosežena učinkovita
raba energije in obnovljivih virov. 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.
28. marca 2016 bodo strokovnjaki z različnih področij transporta predstavljali
izbrane referate v tehnični in plenarni sekciji. Referati bodo predstavljeni v
zborniku simpozija. 29. marca sledi strokovna ekskurzija
Pomembni datumi:
18. januar 2016 – Oddaja povzetkov
25. januar 2016 – Potrdilo o sprejemu članka na simpozij
29. februar 2016 – Oddaja osnutka članka
14. marec 2016 – Oddaja končnega članka
Več informacij na www.isep.si ali na info@sits.si ali info@isep.si.

Evropski ITS kongres v Glasgowu na Škotskem, junij 2016

Ertico-ITS Europe med 6. in 9. junijem 2016 v Glasgowu na Škotskem
organizira 11. evropski ITS kongres pod sloganom “Delivering Future Cities
Now”. Naše društvo sklepa sporazum o sodelovanju z ERTICO-ITS Europe za
promocijo evropskega ITS kongresa. V okviru omenjenega sporazuma velja
dogovor o popustu za člane S-ITS. V kolikor se prijavite kot člani S-ITS plačate
kotizacijo z 10 % popustom, ob pogoju, da se bo preko društva prijavilo več kot
10 kandidatov.
Rok za oddajo referatov je 13. januar 2016.

Več informacij najdete na spodnji spletni povezavi
http://glasgow2016.itsineurope.com/
Svetovni ITS kongres v Melbournu v Avstraliji, oktober 2016

ITS Australia v tesnem sodelovanju z Ertico-ITS Europe, organizira 23. Svetovni
kongres in razstavo o inteligentnih transportnih sistemih in storitvah. Naše
društvo sklepa sporazum o sodelovanju z ERTICO-ITS Europe za promocijo
svetovnega ITS kongresa, ki bo med 9. do 14. oktobrom 2016 v Melbournu v
Avstraliji. V okviru omenjenega sporazuma velja dogovor o popustu za člane S-

ITS. V kolikor se prijavite kot člani S-ITS plačate kotizacijo z 10 % popustom,
ob pogoju, da se bo preko društva prijavilo več kot 10 kandidatov.
Rok za oddajo referatov je 13. januar 2016.
Več informacij najdete na spodnji spletni povezavi
http://www.itsworldcongress2016.com/

