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Uvodnik
Spoštovani člani S-ITS,
Za nami je pestro jesensko obdobje, ki ga je na društvenem področju
zaznamovala predvsem letošnja strokovna ekskurzija v Brno, ki se jo je udeležilo
40 članov društva. Ekskurzijo je obogatil zanimiv strokovni program, navdušenje
vseh udeležencev pa nas navdaja z voljo po organizaciji podobnih izobraževalnih
izletov tudi v prihodnje. Z jesenskim obdobjem se pričenjajo tudi uradne
priprave na ISEP 2022, ki bo tradicionalno konec marca prihodnje leto, upamo
tudi, da ponovno s fizično 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,

dr. Robert Rijavec
Predsednik S-ITS

Novice članov društva S-ITS
Strokovna eksurzija S-ITS med 23. in 25. septembrom v Brno na Češkem

Na letošnjo strokovno ekskurzijo S-ITS smo se med 23. in 25. septembrom na
povabilo čeških kolegov, odpravili v Brno. Brno je s 380.000 prebivalci drugo
največje mesto Češke republike in obenem tudi prestolnica moravske regije.
Bogat strokovni program ekskurzije je privabil 40 udeležencev iz 11 slovenskih
podjetij, ki se ukvarjajo z Inteligentnimi Transportnimi Sistemi.

Udeleženci strokovne ekskurzije Brno 2021
Takoj po prihodu v Brno so nas toplo sprejeli kolegi iz Češkega in Slovaškega
društva za Inteligentne Transportne Sisteme. Sprejem je z govorom dobrodošlice
odprl Roman Srp, predsednik društva ITS&S, ki nas je gostil že leta 2011, ko smo
obiskali Prago. Pozdravila sta nas tudi predstavnik Mestne občine Brno in
predstavnik Brnskih Komunikacij.

Sledile so kratke predstavitve predstavnikov organizacij, s katerimi smo se sestali
med obiskom:
 Uprava za ceste mesta Brno (BKOM)
 Podjetje za javni prevoz v mestu Brno (DPMB)
 Regionalni ponudnik javnega prevoza (KORDIS)
 podjetje VARS BRNO
 podjetje CHAPS
 podjetje CAMEA

Govorci dobrodošlice (od leve proti desni): g. Srp, predstavnik češkega društva
za inteligentne transportne sisteme; g. Kratochwil, predstavnik Mestne občine
Brno; g. Nekula, predstavnik Brnskih Komunikacij; g. Rijavec, predsednik
slovenskega društva za inteligentne transportne sisteme

Podjetje Brněnské komunikace
V slopu ekskurzije smo obiskali podjetje Brněnské komunikace, ustanovljeno leta
1994 z namenom upravljanja in vzdrževanja cestnega omrežja v mestu Brno in
njegovi okolici.

Ogledali smo si njihov center sistema za nadzor in vodenje prometa, ki izvaja
naslednje aktivnosti:
 upravljanje in nadzor prometnih tokov v mestu Brno in njegovi okolici,
 upravljanje in nadzor mestnih predorov,
 upravljanje in nadzor mestnih semaforjev,
 upravljanje in nadzor javnih parkirišč na ulicah in namenskih parkirnih
površinah,
 upravljanje z voznim parkom javnega mestnega potniškega prometa,
 kontrola dostopa do starega mestnega jedra,
 delovanje sistema mestnih kamer - pod nadzorom mestne policije,
 posredovanje informacij preko prometno-informacijskega centra.

Ogledali smo si tudi v Brnu vzpostavljen sistem C-ITS, ki pokriva glavne mestne
arterije. Zaradi (trenutno še) nizke penetracije vozil C-ITS na Češkem so v okviru
projekta C-ROADS z OBU (on-board-unit) enotami opremili tudi vozni park
upravljavca cest in javnega mestnega prometa, ki komunicirajo z obcestnimi RSU
(road-side-unit) enotami. V okviru projekta se preizkuša komunikacija obcestnih
RSU enot, nameščenih v sklopu krmilnikov semaforiziranih križišč in njihovimi
svetlobno-signalnimi napravami z enotami, vgrajenimi v vozila po standardu ITS
G5.

Podjetje VARS Brno
Podjetje VARS Brno je bilo ustanovljeno leta 1995 v Brnu - tehnološkem središču
Češke republike. Glavno področje, na katerem deluje podjetje VARS je promet,
kjer ponuja programske rešitve na področju Inteligentnih Transportnih Sistemov
in upravljanje prometne infrastrukture. Zagotavlja tudi povezane sisteme GIS in
CAD ter IT infrastrukturo. Zelo zanimiva je bila predstavitve sistema, ki prometne
podatke pridobiva iz t.i. Floating car data.

Podjetje CAMEA
Podjetje CAMEA je leta 1995 ustanovila skupina raziskovalcev tehničnih univerz.
Podjetje ponuja lastne sisteme za štetje prometa, tehtanje med vožnjo,
detekcijske kamere ter točkovno in odsekovno merjenje hitrosti.

Podjetje za javni prevoz v mestu Brno (DPMB)
Ogledali smo si dispečerski center za upravljanje javnega prevoza v mestu Brno,
kjer nam predstavijo podjetje za javni prevoz v mestu Brno, katerega sestavlja
300 avtobusov, 300 tramvajev, 150 trolejbusov in 7 ladij (te vozijo po umetni
zajezitvi zahodno od Brna). Predstavili so nam tudi njihov nadzorni center z
dispečerji, govorno povezavo z vozniki ter vodenje prometa in informacijski
center za potnike, pri čemer uporabljajo sistem sledenja vsakega vozila na cestni
mreži (predvsem pomembne so zamude posameznih vozil glede na vozni red).
Prikazali so nam tudi sistem obveščanja na vozilih in sistem obveščanja potnikov.

Regionalni ponudnik javnega prevoza (KORDIS)
Regionalni ponudnik javnega prevoza zagotavlja integrirano prometno vozovnico
za celotno južno moravsko skupaj z več mesti, ki mejijo na regijo. Integriran
prometni sistem Južne Moravske združuje vlak, avtobus in mestni tranzit.

Sprva na voljo le letne in polletne elektronske vinjete

Sistem elektronske vinjete za osebna vozila decembra še ne bo zaživel v celoti. Z
decembrom bodo na voljo le letne elektronske vinjete za osebna vozila in polletne
za motorna vozila, tedenske in mesečne pa šele februarja 2022. Do zamika
prihaja zaradi reševanja revizijskih zahtevkov, kar je za tri mesece zamaknilo
sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom, s slovaškim Skytollom. Na Darsu so
pojasnili, da bodo skupaj s Skytollom naredili vse, da določene roke skrajšajo.
Uporabniki bodo decembra lahko kupili letne in polletne e-vinjete, nakup pa bo
mogoč po spletu in na fizičnih prodajnih mestih. Letna e-vinjeta bo veljala eno
leto od izbranega datuma. Na primer: letna e-vinjeta z izbranim datumom 15.
april 2022 bo veljala do vključno 15. aprila 2023. Podatki o kupljeni elektronski
vinjeti za točno določeno registrsko številko, cestninski razred in čas veljavnosti
bodo shranjeni v centralnem sistemu elektronske vinjete.
Skytollu bo tako uspelo zagotoviti celovit in učinkovit nadzorni sistem elektronskih
vinjet šele s 1. februarjem 2022, zato bo upravljavec cestninskih cest v vmesnem
obdobju do 1. februarja 2022, izdajal kratkoročne vinjete (tedenske in mesečne
vinjete) v obliki nalepke, enako kot doslej. Na ta način se bo lahko nadzor nad
občasnimi uporabniki cestninskega omrežja, ki predstavljajo pomemben delež
prihodkov upravljavca cestninskih cest, izvajal še vedno na enak način kot zdaj.
Od 1. februarja 2022 bodo registrske številke vozil preko stacionarnih kamer
nadzirane na posameznih točkah avtocestnega omrežja. Na nadzornih točkah,
avtocestnih počivališčih, mejnih prehodih in avtocestnih priključkih bo nadzor
potekal s prenosno nadzorno opremo, z nadzornimi kamerami za mobilni nadzor
pa bodo opremljena tudi vozila cestninskega nadzora, kar bo cestninskim
nadzornikom omogočalo nadzor med vožnjo.

Policija in DARS
sodelovanju

podpisala
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o
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Generalni direktor policije Anton Olaj, predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak
in član uprave Darsa Peter Gašperšič so podpisali izvedbeni dogovor o
medsebojnem sodelovanju. Družba za avtoceste v RS (Dars) je kot koristi
sklenjenega dogovora s policijo o delovanju avtocestne policije izpostavila
izboljšano varnost, manj zastojev ob nesrečah, manj preobremenjenih
tovornjakov in boljše odkrivanje goljufij pri cestninjenju.
Kot so pojasnili na strani policije, so s podpisom izvedbenega dogovora
konkretizirali prednostne naloge sporazuma, ki so poleg boljšega sodelovanja,
koordinacije in učinkovitejše izmenjave informacij tudi zagotavljanje večje
prisotnosti policije na avtocestah in hitrih cestah, postopno popolnjevanje
delovnih mest v novoustanovljenih specializiranih enotah avtocestne policije,
zagotavljanje specialne opreme za nadzor prometa in specialnih vozil ter
nastanitvenih prostorov policije.
Naj spomnimo, da je 1. aprila letos začela delovati uprava avtocestne policije, ki
je takoj začela priprave na ustanovitev specializiranih enot avtocestne policije.
Prva od petih predvidenih specializiranih enot je operativno delo začela 1. junija,
in sicer specializirana enota Ljubljana. Ta deluje na delu primorske, dolenjske in
štajerske avtoceste ter gorenjskega kraka.

Vir: dnevnik.si

Evropski teden mobilnosti letos združeval rekordnih 84 občin

Letošnji, jubilejni 20. Evropski teden mobilnosti (ETM) je bil posvečen
spodbujanju aktivnih oblik mobilnosti, kot sta hoja in kolesarjenje ter drugim
alternativam avtomobilskemu prometu. Med 16. in 22. septembrom se je v kar
84 občinah po vsej Sloveniji odvila množica aktivnosti, ki je pod sloganom »Živi
zdravo. Potuj trajnostno.« posameznike spodbujala k aktivnejšim načinom poti v
šolo, službo in po vsakodnevnih opravkih.
Navkljub nepredvidljivim okoliščinam in omejitvam, ki jih povzroča pandemija, se
je pozivu jubilejnega 20. ETM odzvalo rekordnih 84 občin po vsej Sloveniji, ki so
svoje občane in obiskovalce spodbujali k trajnostnim in aktivnim oblikam
mobilnosti. Marsikatere med njimi so dele svojih središč zaprle za motorni promet
in javni prostor namenile najrazličnejšim aktivnostim, na primer že tradicionalnim
akcijam Dan brez avtomobila, Park(irni) dan ali Pešbus za aktivno pot v šolo.
Pridružile so se jim delavnice za šolarje in starejše, promocija aktivnega prihoda
v službo, delavnice servisiranja koles, pohodi in kolesarski izleti.
V številnih občinah so priložnost izkoristili tudi za predstavitev dosežkov in trajnih
ukrepov na področju trajnostne mobilnosti, na primer izboljšav v kolesarski
infrastrukturi, za promocijo javnega potniškega prometa, novo vzpostavljene
sisteme za samodejno izposojo koles ter akcije, kot je Prostofer, okviru katere
prostovoljci starejše vozijo po opravkih.

Vir: gov.si/ministrstvo-za-infrastrukturo

V Ljubljani postavili prvi prometni znak za zavijanje v desno ob rdeči luči
Ena od novosti novele Zakona o pravilih cestnega prometa je zavijanje v desno
pri rdeči luči na semaforju. Prvi znak, ki bo to omogočal, so postavili v Ljubljani,
in sicer na križišču Celovške ceste in Kolesarske poti v Guncljah.
Po besedah državnega sekretarja Aleša Miheliča bo na izbranih križišči, tudi ko bo
semafor rdeče barve, možno zaviti desno, ob predpostavki, da je nameščen
prometni znak in da je smer vožnje prosta s čimer bo omogočena večja
pretočnost. Nova pravila bodo pričakovano sprva povzročila nekaj zmede na
cestah, zato tudi na ministrstvu v začetni fazi predvidevajo informiranje in
izobraževanje.
Puščica nam bo zavijanje v desno sicer dovoljevala, ne bo pa od nas tega
zahtevala. Puščica je v pravilniku o prometni signalizaciji že od leta 2016, zato
novim voznikom ni tuja, težje pa se bodo nanj verjetno navadili starejši vozniki
in tisti, ki vozijo redko.
Voznik bo moral biti veliko bolj pozoren na vsa vozila, ki vozijo po tej cesti, po
drugi strani pa tudi na pešce, ki lahko imajo še vedno odprt prehod, so pred
časom opozorili na AMZS. Po besedah Manuela Pungartnika, vodje šole vožnje
AMZS je slabost predvsem v tem, da vsi ne bodo znali na enak način uporabljati
tega prometnega znaka oziroma ne bodo enako prepričani vase kot prednost pa
je izpostavil, da bo promet bolj tekoč.

Vir: amzs.si

To pa ni edini prometni znak, ki prihaja na naše ceste. Novost je tudi znak, ki
označuje kolesarsko stezo. Tam, kjer je nujno potreben dostop do določenega
objekta in ga lahko dosežemo zgolj po kolesarski poti, bo izjemoma omogočeno
voziti tudi avtomobilom. Nov pa je tudi znak za območje za preizkušanje
avtomatiziranih vozil, kjer bodo lahko vozniki cestnih vozil, ki jih v celoti ali
deloma krmari računalnik, svoje jeklene konjičke ob predhodni najavi Policiji tudi
preizkusili.
Pravilnik uvaja tudi nove stebričke, postavljene na nevarnih ovinkih. Ker pa ravno
motoristične nesreče prevečkrat privedejo do hudih telesnih poškodb, bodo
novost tudi jeklene ograje, zaprte na spodnjem delu, da motoristi pri padcu ne
bodo zdrsnili pod ograjo. Prehodov za pešce pa odslej ne bodo več risali v mirnih
conah, kjer je največja dovoljena hitrost do 30 km/h.

Mikromobilnost
Ljubljančani smo se pred 10 leti lahko prvič zapeljali po mestnih ulicah z
izposojenimi kolesi iz sistema Bicikelj. Izposoja je postala tako priljubljena, da se
je število postajališč in koles v Ljubljani od takrat več kot podvojilo. Tudi v Kranju
in Novi Gorici so naredili korak naprej in odprli novi center mobilnosti.
Ko govorimo o mobilnosti, o bolj zelenih oblikah prevoza, beseda največkrat teče
o zamenjavi vozil na notranje izgorevanje z električnimi. Na eni strani so
zagovorniki elektrike, ki v ospredje postavljajo čisti zrak, a hkrati nimajo
konkretnih odgovorov, kako zagotoviti dovolj 'čiste' elektrike. Na drugi strani so
ljubitelji dizla ali bencina, ki se sklicujejo na sodobne motorje, češ da so izpusti
plinov minimalni in mnogo manj škodljivi kot včasih.
A kljub temu, da tako električna vozila kot tista s sodobnimi motorji na notranje
izgorevanje pomenijo manj izpustov in čistejši zrak, ne rešujejo glavnega
problema mobilnosti – preveč avtomobilov oziroma prometa v mestih.
Zato je podatek, ki ga navaja Avto moto zveza Slovenije (AMZS), spodbuden. V
naši državi uporaba koles in drugih oblik osebne mikromobilnosti, predvsem v
mestih, narašča. To potrjujejo tudi predstavniki v slovenskih mestnih občinah.
Navdušeni so, da so meščani tako dobro sprejeli sisteme najemov koles in da
lahko širijo mrežo postaj.

Vir: istockphoto

EU in svetovne ITS novice
Omejevanje hitrosti
Od leta 2022 bodo morali biti vsi novi avtomobili v Evropi opremljeni z
inteligentnim hitrostnim pomočnikom. Proizvajalci so že blizu rešitve, dobavitelj
digitalnih zemljevidov Here, proizvajalec avtomobilskih komponent Continental in
razvijalec avtomobilske programske opreme Elektrobit namreč sodelujejo pri
razvoju rešitev, s katerimi bodo odgovorili na zahteve evropskih direktiv.
Evropska unija v zadnjih letih ne zaostruje le okoljskih predpisov, ampak tudi
varnostne. V tem okviru je nastala tudi zahteva, da bodo morali avtomobilski
proizvajalci od leta 2022 vse avtomobile, ki jih bodo hoteli prodajati v Evropski
uniji, opremiti tudi z inteligentnimi hitrostnimi pomočniki, ki bodo zmogli veliko
več od zgolj preprostega prepoznavanja prometnih znakov.
Ti so sicer že danes pomemben faktor pri doseganju dobrih ocen na preskusnih
trčenjih agencije Euroncap, vendar jih proizvajalci lahko v avtomobile vgrajujejo
v okviru serijske opreme ali zgolj opreme za doplačilo. Današnji sistemi za
prepoznavanje prometnih znakov sicer dobro delujejo v odličnih pogojih
vodljivosti, slabše pa, ko je ta omejena. To naj bi se spremenilo po letu 2022
oziroma že letošnje leto, saj naj bi prve sisteme, ki jih bo razvil konzorcij treh
podjetij, v avtomobile začeli vgrajevati že konec leta.
V sistemu so uporabili kombinacijo kamer, kart in lokalno baziranih storitev.
Takšen skupek tehnologij bo med drugim zagotavljal zelo natančne podatke o
omejitvah hitrosti, denimo tudi o tem, za katere kategorije vozil določena
omejitev velja in tudi, če je omejena le na enega ali vse vozne pasove, kjer je teh
seveda več.
Inteligentni hitrostni pomočniki naj bi zagotovili tudi hitrejše uvajanje možnosti
avtonomne vožnje od tretjega do petega nivoja, saj se bodo avtomobili po njihovi
zaslugi laže držali dejanskih omejitev hitrosti. S tem se bodo zmanjšali tudi
poraba goriva in izpusti škodljivih snovi. Zakonodajalci predvidevajo, da naj bi
uvedba takšnih pripomočkov zgolj izpuste ogljikovega dioksida zmanjšala do
osem odstotkov, temu ustrezno pa bi se povečali tudi dosegi električnih
avtomobilov.

Britanci bi po avtocestah prostovoljno vozili počasneje
Anketa med vozniki v Veliki Britaniji kaže na podporo ukrepu, ki bi v primeru
dežja dodatno znižal omejitev hitrosti na njihovih avtocestah. Omejitev hitrosti v
primeru dežja na avtocestah v Veliki Britaniji trenutno znaša 70 milj na uro (113
kilometrov na uro). Sodeč po raziskavi britanskega kraljevega avtomobilskega
kluba RAC, večina voznikov podpira dodatno znižanje te omejitve. V anketi je
sodelovalo 2.100 voznikov. Od tega jih znižanje omejitve podpira 72 odstotkov.
Približno enak odstotek vprašanih je menil, da bi taka omejitev spodbudila
voznike do zares počasnejše vožnje, da bi s tem znižali število tragičnih nesreč z
umrlimi udeleženci in da bi se na mokrem cestišču izboljšala tudi vidljivost v
prometu, je poročal britanski The Guardian.
Tretjina vprašanih zagovarja omejitev hitrosti na 60 milj na uro (97 kilometrov
na uro).
V Franciji se v dežju omejitev hitrosti zniža s 130 na 110 kilometrov na uro, kar
bi bil lahko tudi zgled za Britance.

Vir: Smart Highways

Prihajajoči dogodki
27. Svetovni ITS kongres med 11. in 15. oktobrom 2021 v Hamburgu

ERTICO-ITS EUROPE, v tesnem sodelovanju s svojimi regionalnimi partnerji,
organizira 27. Svetovni kongres in razstavo o inteligentnih transportnih sistemih
in storitvah. Kongres bo potekal med 11. in 15. oktobrom 2021 v Hamburgu.
Z geslom "Experience future mobility now", se bo kongres osredotočil na prikaz
pametnejše, čistejše in hitrejše mobilnosti prihodnosti.
Kongres bodo tematsko sestavljale tri sekcije:
 Predavanja in predstavitve zadnjih dognanj s področja ITS,
 Demonstracije uporabe storitev ITS širom sveta,
 Razstavni del s predstavitvijo podjetij, ki se ukvarjajo z ITS.
Glavne teme letošnjega kongresa:
 Avtonomna in povezana vožnja,
 Mobilnost kot storitev,
 Prevoz blaga iz pristanišč do strank,
 Inteligentna infrastruktura,
 Nove storitve novih tehnologij,
 Rešitve za mesta in njihove prebivalce.

Več informacij o vsebini kongresa je dostopnih preko spodnje spletne povezave
https://itsworldcongress.com/
Nekaj predstavitvenih video vsebin pa je prisotnih preko spodnje uradne
povezave:
https://www.youtube.com/channel/UCZamlkXC10RkcaHN9PsDf2A?view_as=sub
scriber

Izzivi in rešitve za mobilnost in logistiko v mestih
7. in 8. 10. 2021 bo v Mariboru (v živo ali preko spleta) potekala konference
»Izzivi in rešitve za mobilnost in logistiko v mestih «.
Teme konference bodo:
 zelena transportna politika in vidiki upravljanja v EU,
 inovacije za urbano/regionalno mobilnost potnikov in tovora,
 digitalizacija, avtomatizacija in transportni modeli ter
 okolju prijazna vozila in alternativna vozila.
Več o konferenci si lahko preberete na: https://www.fgpa.um.si/sl-etc/
Več o oddaji povzetkov na: https://www.fgpa.um.si/sl-etc/oddaja-povzetka/

