
 

 

 

ITS novice marec 2022 
 

Uvodnik 
 
Spoštovani člani S-ITS, 

 
Priprave na simpozij ISEP so v polnem teku. Ker to predstavlja največji društveni 

dogodek, bi priložnost izkoristil za povabilo vsem članom in vašim sodelavcem, 
da se simpozija udeležite v čim večji meri in s tem pripomorete, da simpozij 

pridobiva na pomembnosti in veljavi. Dogodki kot je ISEP so namreč odlična 
priložnost za navezovanje novih poslovnih stikov in za vzdrževanje dobrih 

poslovnih odnosov med kolegi z različnih področij. Simpozij bo letos ponovno 
pod okriljem S-ITS zato bi radi, da se na njemu predstavi čim več aktivnosti 

članov društva S-ITS.  

 
V vsaki številki znova se trudim pridobiti vašo pozornost, da bi tudi vi aktivno 

sodelovali 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. 
 

Lep pozdrav, 
 

  
dr. Robert Rijavec 
Predsednik S-ITS 



 

 

Novice članov društva S-ITS 
 

DARS s plani za varno in pretočno tudi v letu 2022 
 

 
 
Ena od ključnih strateških usmeritev družbe DARS je zagotavljanje varnosti in 

pretočnosti avtocest in hitrih cest. Prometni strokovnjaki DARS so v preteklem 
letu z avtocestno policijo definirali odseke, kjer so večja tveganja oziroma kjer 

prihaja do večjega števila prometnih nesreč ter posledično tudi zastojev. Določili 

so devet odsekov, ki jih obravnavajo kot kritične in se odločili da na njih v letu 
2022 izvedejo vzpostavitev sistemov za izračun povprečne hitrosti na odseku. 

Njihova vzpostavitev se bo izvajala postopoma, prvi na vrsti bodo trije najbolj 
kritični odseki: odsek štajerske avtoceste skozi trojanske predore v obe smeri 

vožnje ter na dolenjski avtocesti na višnjegorskem klancu v smeri proti Novemu 
mestu. Na podlagi analize meritev hitrosti in števila prometnih nesreč po njihovi 

vzpostavitvi pa bo nato sprejeta odločitev o uvedbi sistema tudi na preostalih 
šestih odsekih. Gre sicer za skupen projekt družbe DARS in Policije, katerega 

namen je povečati varnost na našem avtocestnem omrežju. Sistemi bodo v lasti 
družbe DARS, upravljala jih bo Policija, ki bo kršiteljem tudi izrekala globe. 

 

 
 

  



 

 

V družbi bodo nadaljevali z ukrepi za preprečevanje voženj v napačno smer, z 

dodatnimi 3D-talnimi označbami na posameznih avtocestnih priključkih, ki z 
iluzijo dvignjene ploščadi opozarjajo voznike, da vozijo v napačno smer. V letu 

2021 so s takšnimi označbami že opremili pet priključkov. 
 

 
 

Na dolenjski avtocesti na območju višnjegorskega klanca načrtujejo vgradnjo LED 
smernikov za vidno vodenje prometa v primeru megle. Podoben sistem je že 

vzpostavljen na delu odseka primorske avtoceste med razcepom Nanos  in 
Senožečami. 

 

 
 

Na štajerski in primorski avtocestni vpadnici se načrtuje tudi uvedba tretjega 
prometnega pasu, ki bo vzpostavljen z rekonstrukcijo obstoječega odstavnega 

pasu v vozni pas. S tem ukrepom je pričakovana povečana pretočnost in varnost 
prometa, učinkovitejše obvladovanje prometnih tokov ter večje zadovoljstvo 

uporabnikov avtocest. Z nekoliko povečano zmogljivostjo avtocest namreč lahko 
pričakujemo bolj enakomeren in umirjen prometni tok v dnevnih prometnih 



 

 

konicah, kar ugodno vpliva na prometno varnost z vidika preprečevanja naletov 

vozil oziroma konfliktnih situacij na sploh. 
 

Vsakodnevni zastoji so značilni predvsem za ljubljanski obroč in vse štiri 
avtocestne vpadnice nanj (štajerska, dolenjska, primorska in gorenjska). Zaradi 

velikih prometnih obremenitev in velikega deleža tovornega prometa v družbi 

Dars načrtujejo postavitev dodatne spremenljive prometne signalizacije (SPS) z 
namenom informiranja ter usmerjanja uporabnikov glede na razmere na cesti. 

Sistem nadzora in vodenja prometa s pomočjo avtomatskih algoritmov omogoča 
avtomatsko vodenje prometa v času prometnih konic pri čemer uporabnike 

obvešča preko spremenljive prometne signalizacije (omejitve hitrosti, informacije 
o potovalnih časih in ostali ukrepi informiranja). Na vpadnicah v Ljubljano in štirih 

razcepih na ljubljanski avtocestni obvoznici (Koseze, Kozarje, Malence in 
Zadobrova) je predvidenih 15 novih grafičnih prikazovalnikov SPS in 13 

kompletov spremenljivih prometnih znakov ob vozišču, na ljubljanski obvoznici 
pa je predvidenih devet novih grafičnih prikazovalnikov SPS. 

 
V družbi Dars pa bodo letos obeležili tudi pomembno obletnico in sicer pol stoletja 

slovenskih avtocest. Decembra 1972 so namreč odprli prvi slovenski in takrat tudi 
jugoslovanski odsek avtoceste med Vrhniko in Postojno v dolžini 32 km. Gradili 

so ga dve leti in sedem mesecev, vključeval pa je 5 viaduktov, 7 nadvozov, 13 

podvozov, 4 mostove, po celotni dolžini je bila nameščena ograja za zaščito živali. 
 

V teh 50 letih se je število kilometrov avtocest krepko povečalo, tako kot je 
naraščal tudi promet. Kmalu po odprtju prvega odseka je po njem v povprečju 

dnevno zapeljalo približno 8.000 vozil, danes pa po tem odseku v povprečju vozi 
več kot 50.000 vozil dnevno. DARS sicer trenutno upravlja in vzdržuje 623 km 

avtocest in hitrih cest, 146 kilometrov priključkov, 22 kilometrov razcepov in 51 
kilometrov servisnih poti. 

 

 
  



 

 

Prenova spletne strani www.promet.si 

 

 
 
Prometnoinformacijski center informacije, ki jih zbere tudi s pomočjo drugih služb 

v družbi DARS, med drugim objavlja na spletni strani www.promet.si. 
 

Stran je bila nazadnje temeljito tehnološko in organizacijsko prenovljena leta 
2008 in je ves ta čas služila svojemu namenu zaradi dobrega vzdrževanja in 

rednih prilagoditev. Prišel pa je čas za novo, temeljitejšo posodobitev. Spletna 
stran je namreč postala tehnološko zastarela in zaradi razvoja tehnologije 

marsikateri elementi kmalu ne bi več delovali ali pa bi bilo njihovo ohranjanje 
nesorazmerno visok strošek. 

 
Ob lanskoletnem povečanem prometu poleti je tudi obisk spletne strani doživel 

absolutni rekord. Avgusta 2021 so zabeležili 1.892.011 obiskov, ki jih je opravilo 
575.391 različnih obiskovalcev. Iz podatkov je razvidno, da več kot tri četrtine 

uporabnikov obišče spletno stran promet.si prek mobilnih naprav, na katerih je 

branje in gledanje obstoječe strani težavno. Trenutno se spletna stran namreč ne 
zmore prilagajati napravi, prek katere jo uporabnik obišče. S prenovo bo to 

omogočeno.  
 

Prenovljeno spletno stran si lahko ogledate na vstopni spletni strani 
Prometnoinformacijskega centra promet.si.  

 

 
 

Avtor članka: Brane Nastran, DARS 
  

http://www.promet.si/


 

 

Ministri za promet o prometnih dosjejih iz zakonodajnega svežnja 

"Pripravljeni na 55" 
 

 
 
Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je ob predsedovanju Slovenije Svetu EU 

vodil zasedanje ministrov za promet. Čas so namenili vsem trem bistvenim 

predlogom s področja prometa v okviru zakonodajnega svežnja »Pripravljeni za 
55«, in sicer predlogu o alternativnih gorivih v letalstvu, o pomorstvu in o 

infrastrukturi za alternativna goriva. 
 

Minister Vrtovec je uvodoma izrazil zadovoljstvo, da nam je v času slovenskega 
predsedovanja uspelo doseči dogovor z Evropskim parlamentom glede direktive 

za najeta vozila. Svobodnejša pravila bodo po njegovih besedah izboljšala 
učinkovitost prevozov, prispevala k nemotenemu delovanju enotnega trga ter 

prevoznim podjetjem omogočila večjo prožnost v obdobjih največjega 
povpraševanja. Poleg dobrobiti za evropsko gospodarstvo revidirana pravila 

podpirajo tudi naš skupni cilj pri spodbujanju okolju prijaznejšega gospodarstva. 
Najeta vozila namreč pogosto manj onesnažujejo, saj so običajno novejša, 

varnejša in okolju prijaznejša. 
 

V nadaljevanju je govoril o uredbi o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna 

goriva. Po njegovih besedah je Slovenija med predsedovanjem Svetu EU v ta 
predlog usmerila veliko prizadevanj in dosegla napredek pri tehničnih vidikih in 

glede ravni ambicioznosti. Prehod na alternativna goriva bo znatno prispeval k 
zmanjšanju našega ogljičnega odtisa, saj se bo uporaba fosilnih goriv nadomestila 

z alternativnimi gorivi in gorivi iz obnovljivih virov z nizkimi ali ničelnimi emisijami 
toplogrednih plinov. Danes premalo ljudi kupuje vozila na alternativna goriva, saj 

je infrastruktura za polnjenje ali oskrbo z gorivom omejena – infrastruktura je po 
vsej EU zelo neenakomerno razpršena. Po drugi strani pa ne napredujemo dovolj 

hitro pri gradnji infrastrukture za polnjenje ali oskrbo z gorivom iz strahu pred 
nasedlimi naložbami, saj to infrastrukturo še vedno uporablja zelo malo vozil. 

 
Pomembna dosjeja v zakonodajnem svežnju sta tudi uredba o trajnostnem 

zračnem prometu in uredba o uporabi obnovljivih virov energije in nizkoogljičnih 
goriv v pomorskem prometu. Glede letalske industrije, ki jo je pandemija zelo 

prizadela, je minister Vrtovec poudaril, da mora okrevanje industrije potekati 

skladno s podnebnimi ambicijami, hkrati pa zagotoviti letalsko povezljivost za 
državljanke in državljane EU ter konkurenčen trg. Izboljšati je potrebno sistem 

upravljanja zračnega prometa, uporabo mehanizmov za trgovanje z emisijami in 
predvsem inovacije na področju okolju prijaznejših zrakoplovov, pa tudi goriv. 

Trajnostna letalska goriva so pri zelenem prehodu bistvenega pomena. 
 

  



 

 

K temu, da bi EU do leta 2050 postala podnebno nevtralna, bo lahko precej 

prispeval tudi pomorski sektor. Po prepričanju predsedujočega evropskim 
prometnim ministrom je glavni cilj predloga uredbe o uporabi obnovljivih virov 

energije in nizkoogljičnih goriv v pomorskem prometu povečati povpraševanje po 
obnovljivih in nizkoogljičnih gorivih ter njihovo dosledno uporabo v pomorskem 

sektorju ob hkratnem zagotavljanju nemotenega pomorskega prometa in 

preprečevanju izkrivljanj na notranjem trgu. Pomorski prevoz je bistvenega 
pomena za notranjo in zunanjo trgovino in povezljivost EU. Čeprav je ta sektor 

pomembno gonilo gospodarske rasti ter Evropski uniji prinaša znatne 
gospodarske in družbene koristi, vpliva tudi na okolje in zdravje ljudi. Kljub 

napredku v zadnjih letih je pomorski sektor še vedno skoraj v celoti odvisen od 
fosilnih goriv in je pomemben vir emisij toplogrednih plinov in drugih škodljivih 

onesnaževal. 
 

Razprava je pokazala široko podporo ambicioznosti pri prehodu na brezogljično 
družbo kakor tudi zavezanost k hitremu napredovanju pogajanj. Poleg 

ambicioznih ciljev potrebujemo tudi realne cilje. Tako bo za dogovor treba doreči 
še nekatera pomembna vprašanja, kot so raven ambicij in ciljev, roki, 

fleksibilnosti, ki bodo upoštevale različne izhodiščne položaje in možnosti ter 
specifike držav članic. Države članice so opozorile tudi na stroškovne vidike, 

potrebne naložbe in instrumente za finančne in druge spodbude ter na 

zagotavljanje konkurenčnosti evropskega prometnega sektorja v svetovnem 
kontekstu. 

 
Predsedujoči evropskim prometnim ministrom je ob robu zasedanja evropski 

komisarki za promet Adini Valean predal pismo o nameri za vzpostavitev novega 
koridorja jedrnega omrežja TEN-T pod imenom alpski jugovzhodni koridor, ki so 

ga na pobudo Slovenije podpisale še Avstrija, Hrvaška, Srbija, Severna 
Makedonija in Grčija. Pismo je bilo podpisano z namenom izboljševanja 

infrastrukturnih povezav, zlasti železniških, na zgodovinski povezavi med 
Zahodnim Balkanom in osrednjo ter zahodno Evropo. Cilj pobude je okrepiti 

sodelovanje pri zagotavljanju popolne funkcionalnosti koridorja s prometnega 
vidika, izboljšanje čezmejnega prometa ter ekonomske in socialne kohezije regije. 

S postavljanjem železnice v ospredje uresničujemo okoljske in podnebne cilje. 

 
  



 

 

Vožnja v napačno smer po avtocesti 

 

 
 
Nadzorne kamere Darsa so tudi v preteklem letu ujele primere vožnje v napačno 

smer po avtocesti, ki velja za enega najnevarnejših prometnih prekrškov. Kot 
pojasnjujejo na slovenski policiji, policisti kršitve neposredno zaznajo sami ali pa 

jih o tem obvestijo vozniki, ki so kršitev opazili. V takšnih primerih poskušajo 
policisti nevarnega voznika čim prej ustaviti in vozilo odstraniti na odstavni pas 

oz. drug primeren prostor. 
 

 
 
Tam med najpogostejšimi razlogi za vožnjo v napačno smer po avtocesti vidijo v 

neupoštevanju prometne signalizacije, objestni vožnji, uporabi alkohola, mamil 
ali drugih psihoaktivnih snovi, vzrok za takšno vožnjo – največkrat pri starejših, 

ki niso vajeni vožnje po avtocestah – pa je lahko tudi pomota. 
 

Voznik, ki je ugotovil, da je na avtocesti zapeljal na nasprotni vozni pas, mora 

svoje vozilo nemudoma umakniti s prometnih površin. Priporočljivo je obvestiti 
policijo ali upravljavca ceste ter jih zaprositi za zavarovanje kraja ob obračanju 

vozila. Vozniki, ki so bili obveščeni o vožnji takšnega voznika prek sredstev 
javnega obveščanja, pa morajo zmanjšati hitrost, po potrebi vklopiti varnostne 

utripalke in se umakniti na desni prometni pas smernega vozišča.  
 

Preko spodnje povezave si lahko ogledate video reportažo spletnega portala 
siol.net, ki govori o vožnji v napačni smeri: 

https://siol.net/avtomoto/promet/posnetki-ki-osupnejo-tudi-letos-v-napacno-
smer-po-avtocesti-video-569002 

 

  

https://siol.net/avtomoto/promet/posnetki-ki-osupnejo-tudi-letos-v-napacno-smer-po-avtocesti-video-569002
https://siol.net/avtomoto/promet/posnetki-ki-osupnejo-tudi-letos-v-napacno-smer-po-avtocesti-video-569002


 

 

EU in svetovne ITS novice 
 

Swarco sodeluje pri vzpostavitvi sistema za upravljanje prometa v Parizu 
pred olimpijskimi igrami 2024 

 

 
 

Swarco bo, kot del konzorcija Cielis, ustanovljenega s strani francoskih podjetij 
Citelum in Eiffage, sodeloval pri prenovi sistema za upravljanje mestnega 

prometa v Parizu. Francoska prestolnica je v zadnjih nekaj letih doživela 
preobrazbo v načinu uporabe mestnega cestnega prostora, vključno z velikim 

zmanjšanjem parkirnih mest ter spodbujanjem aktivnih potovanj, kot sta hoja in 
kolesarjenje.  

 

Swarco bo v sklopu priprav na olimpijske igre 2024 v Parizu implementiral svoj 
paket za urbano mobilnost pod komercialnim imenom MyCity. Cilj implementacije 

je izboljšanje pretoka prometa v času med poletnimi olimpijskimi igrami ter 
zagotavljanje trajnostne mobilnosti za prihodnje generacije. Cilje je spodbujanje 

premika k alternativnim načinom prevoza, pri čemer se velik poudarek daje na 
mikromobilnosti ter varnosti pešcev in kolesarjev v križiščih. Kot pravijo v Swarcu 

bo za uspešno vodenje olimpijskih iger bistvenega pomena zagotavljanje 
prioritetnega vodenja javnega potniškega prometa ter pooblaščenih vozil na 

signaliziranih križiščih. 
 

 
 
  



 

 

Swarcova aplikacija MyCity omogoča operaterjem, da spremljajo stanje prometa 

v realnem času, upravljajo prometne tokove v času urnih konic z namenom 
zagotovitve najhitrejšega časa potovanja. V širšem smislu si bodo prizadevali tudi 

zmanjšati emisije CO2 ter zmanjšati porabo energije z menjavo vseh mestnih 
uličnih luči v izvedbo z LED tehnologijo. V nadaljevanju je predvidena tudi 

možnost izmenjave in uporabe podatkov z uporabo kooperativnih ITS sistemov 

(C-ITS) kar bo predstavljalo dodatno sredstvo za učinkovit nadzor prometa. 
 

 
 

Povzeto po spletnem portalu itsinternational.com 
  



 

 

Elektromobilnost na Norveškem  

 

Na Norveškem elektromobilnost pišejo z veliko začetnico, lastniki elektrificiranih 
vozil so (bili) dolga leta oproščeni davkov, plačila registracije in parkiranja. Vso 

električno energijo na norveškem pridobijo iz hidroelektrarn. Zadali so si cilj, da 
morajo biti do leta 2025 vsi prodani novi avtomobili brez škodljivih izpustov kar 

se sicer sliši utopično, a je realnost: na Norveškem je bilo lani med vsemi novimi 

prodanimi avtomobili kar 94,9 odstotka elektrificiranih, od tega 73,9 odstotka 
popolnoma električnih. Neverjetne številke, o katerih sanjajo tako rekoč v vseh 

evropskih državah. Samo po sebi se postavlja vprašanje, zakaj je Norvežanom 
uspelo, drugim pa trudu in visokoletečim načrtom v elektromobilnosti navkljub ne 

uspeva? Sloveniji, na primer. 
 

Ta skandinavska država je že leta vodilna pri prodaji električnih avtomobilov. 
Zgodba o začetkih elektromobilnosti na Norveškem sega v osemdeseta leta, ko 

se je nekaj okoljevarstvenikov, med katerimi je bil tudi pevec slovite glasbene 
skupina A-ha, s predelano Fiatovo pando vozilo po cestah v okolici Osla in so bili 

prepričani, da bi morali biti lastniki električnih vozil oproščeni plačila cestnine, in 
je namenoma niso plačevali. Zato so jim avto zasegli in ga dali na dražbo, a tega 

doma predelanega avta z električnim dosegom 45 kilometrov nihče ni želel kupiti. 
Za vsega 200 kron so ga odkupili nazaj. Toda to dejanje civilne iniciative je bilo 

odmevno, zato so aktivisti začeli pritiskati na vlado, naj začne spodbujati 

električno vožnjo. Kampanja je trajala devet let. Norveška je tako oprostitev 
plačila cestnine za lastnike električnih vozil uvedla leta 1997, dve leti pozneje 

brezplačno parkiranje na občinskih parkiriščih, z letom 2003 pa še uporabo voznih 
pasov, namenjenih za avtobuse. Elektromobilnost pa so najbolj pospešili občutno 

nižji davki (od leta 1990 brez nakupnega in uvoznega davka, z letom 2001 izjema 
od plačila 25-odstotnega DDV). To je električna vozila v primerjavi z bencinsko 

ali dizelsko gnanimi občutno pocenilo.  
 

Pri tem ima denar največjo vlogo - če mislite, da bo nekdo globoko segel v žep 
samo zato, da bi rešil naše okolje, se motite. Seveda je ljudem varovanje okolja 

blizu, a za električni avto nihče ne želi plačati več. 
 

Nova vlada je sicer že napovedala, da bo uvedla 25-odstotni davek na vse nove 
električne avtomobile, dražje od 600.000 norveških kron (69.300 ameriških 

dolarjev), kar bo podražilo predvsem najdražje električne avtomobile. Do zdaj 

tega davka niso imeli, saj so želeli, da postane električna mobilnost množična, 
vedeli pa so, da to ne more trajati večno.  

 
Povzeto po spletnem portalu dnevnik.si 

 

  



 

 

Volvo bo v avtomobile vgradil YouTube 

 
Volvo je že tradicionalni partner Googla, s katerim so tudi razvili lasten 

infozabavni sistem. Del nadgradenj, ki prihaja v prihodnosti bo tudi integracija 
YouTuba. Videoposnetke bo mogoče gledati takrat, ko bo avtomobil ustavljen. 

Torej takrat, ko v avtomobilu čakamo ob opravkih ali ko, če vozimo električni 

avtomobil, na primer polnimo baterijo. 
 

Enako bo mogoče avtomobilski vmesnik povezati tudi z drugimi osebnimi in 
hišnimi pametnimi napravami, ki so povezane prek Googlovega asistenta. Tako 

avtomobil dobesedno postaja pametna "naprava" na štirih kolesih. 
 

Podobno rešitev je pred leti z modelom 3 predstavila Tesla, ki pa uporablja večji 
in vodoravno postavljen zaslon. Sestavni del njihovega sistema je Netflix, prav 

tako pa deluje tudi YouTube. 
 

 
Foto: Siol.net 

  



 

 

Prihajajoči dogodki 
 
Jubiljeni 30. simpozij ISEP 2022 pod sloganom »Rešitve in trendi za 
pametno mobilnost« 28. marca 2022 

 

 
 
Slovensko Društvo za inteligentne transportne sisteme v sodelovanju z 

Elektrotehniško zvezo Slovenije vabi na jubilejni 30. mednarodni Simpozij o 
elektroniki v prometu, ki bo potekal 28. marca 2022 pod sloganom »Rešitve in 

trendi za pametno mobilnost«. 
 

ISEP 2022 promovira strateški cilj povezovanja in krepitve evropskega 
raziskovalnega prostora tako v Sloveniji kot tudi v bližnjih državah jugovzhodne 

Evrope in k udeležbi vabi avtorje in prispevke s področja inteligentnih transportnih 
sistemov in storitev (ITS) za potnike in tovor v povezavi z vozili na cestah 

(avtomobili, avtobusi in tovornjaki), zračnega prometa (letala in brezpilotna letala 
vozila), železnic (vlaki, podzemne železnice in tramvaji) in vodnega prometa (npr. 

ladje).  
 

 
 

Vabljeni ste, da do 14. marca 2022 organizatorjem pošljete izvleček svojega 
predlaganega prispevka. V kolikor želite na konferenci sodelovati s člankom in 

predstavitvijo vas prosimo, da povzetek prispevka v elektronski obliki posredujete 
programskemu odboru s pomočjo prijavnega sistema na spletni strani 

https://isep.si/application/. Vsi članki bodo pregledani, sprejeti članki pa bodo 
objavljeni v zborniku simpozija. 

 
Strokovnjaki bodo na plenarnem zasedanju in tehničnih sejah govorili o izzivih 

pametme in zelene mobilnosti.  
 

Več informacij na www.isep.si ali na info@sits.si ali info@isep.si. 
 
  

https://isep.si/application/


 

 

Strokovni posvet Nadgradnja slovenskega železniškega omrežja in 

železniškega prometa, 21. aprila 2022 v Gornji Radgoni 
 

Vabimo vas na strokovni posvet Nadgradnja slovenskega železniškega omrežja in 
železniškega prometa, ki bo potekal v okviru gradbenega sejma MEGRA 2022 dne 

21.4.2022 v Gornji Radgoni. 

 
Posvet, ki ga na MEGRI tradicionalno organizira DRC, je namenjen širši strokovni 

javnosti s področja prometa in prometne infrastrukture. Programski odbor vodi 
dr. Darja Šemrov s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. 

 
Z udeležbo na posvetu bodo udeleženeci pridobili tudi 3 kreditne točke iz izbirnih 

vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju 
pooblaščenih inženirjev. 

 
Najbolj ažurne informacije (vabilo, program posveta...) so vam dostopne na 

spletni strani Združenja za promet in prometno infrastrukturo, kjer bo od 1. 3. 
2022 tudi elektronska prijavnica za udeležence posveta. 

 

 
  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.drc-zdruzenje.si%2Fmegra-2022&data=04%7C01%7CJure.Pirc%40q-free.com%7C63a9f2daf0e64d1e7c8d08d9f4e341e9%7C39ef44caadfa4a248858ef68dbe16345%7C1%7C1%7C637810079184508202%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=QfofQjJzKsjcwl9zmKx2csb3SnhePP1lGxxdbCu1Mf4%3D&reserved=0


 

 

27. Evropski ITS kongres med 30. majem in 1. junijem 2021 v Toulusu v 

Franciji  
 

 
                                                                
ERTICO-ITS EUROPE, v tesnem sodelovanju s svojimi regionalnimi partnerji, 

organizira 27. Evropski kongres in razstavo o inteligentnih transportnih sistemih 

in storitvah. Kongres bo potekal med 30. majem in 1. junijem 2022 v četrtem 
največjem francoskem mestu, Toulusu. 

 
Z geslom "Pametna in vzdržna mobilnost za vse", se bo kongres osredotočil na 

uporabo inteligentnih transportnih sistemov za izboljšanje kakovosti življenja.  
 

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. 

 
Evropski kongres ITS bo gostil različna zasedanja z govorniki vrhunskih 

strokovnjakov za mobilnost o ključnih temah v prometni panogi danes.  
 

 
 
Več informacij o vsebini kongresa je dostopnih preko spodnje spletne povezave 

https://itseuropeancongress.com/ 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fitseuropeancongress.com%2F&data=04%7C01%7CJure.Pirc%40q-free.com%7C51a76e98e6df4a0091ae08d9b3de8364%7C39ef44caadfa4a248858ef68dbe16345%7C1%7C1%7C637738590711931316%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=3c1%2Fx0%2BdUs7yq9gOH2yQDm1MpUN0hqv5Tny%2FdOFnHuY%3D&reserved=0

