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Uvodnik
Spoštovani člani S-ITS,
Konec meseca marca smo izpeljali jubilejni 30. mednarodni simpozij ISEP.
Dogodek je glede na epidemiološke razmere ponovno potekal virtualno preko
tele konference. Predstavljeni so bili zanimivi referati udeležencev s področja
Slovenije in okoliških držav, samega dogodka pa so se udeležili delegati iz 6
držav. Vseeno upamo, da tak način predstavitev na kongresih ne bo postal
stalnica in da se prihodnje leto spet vidimo v živo.
V domačem delu novic je kratka predstavitev letošnjega ISEP-a, največjega
gradbeno-prometnega sejma Intertraffic v Amsterdamu ter nekaj o aktivnostih
naših članov. Mednarodne novice govorijo o dosežkih s področja ITS v svetu. V
teku so tudi že pogovori o letošnji strokovni ekskurziji, ki jo bomo predvidoma
izvedli konec meseca septembra. Idej je veliko, vsebina ekskurzije pa naj
zaenkrat ostane skrivnost. Bo pa poučna kot vse do sedaj.
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.
Lep pozdrav,

dr. Robert Rijavec
Predsednik S-ITS

Novice članov društva S-ITS
Jubiljeni 30. mednarodni simpozij o elektroniki v prometu - ISEP 2022
pod sloganom »Rešitve in trendi za pametno mobilnost« 28. marca 2022

Slovensko društvo za inteligentne transportne sisteme je v sodelovanju z
Elektrotehniško zvezo Slovenije 28. marca 2022 organiziralo 30. mednarodni,
tokrat ponovno virtualni, simpozij o elektroniki v prometu – ISEP 2022, pod
sloganom »Rešitve in trendi za pametno mobilnost«.

Nova doba digitalizacije, vključno z internetom, s katero se soočamo danes,
ponuja popolnoma nove možnosti za inovativne rešitve na področju
avtomatizacije prometa. Poleg tega se bodo ITS (inteligentni transportni sistemi
in storitve) uporabljali kot orodje za pametno mobilnost. Lahko rečemo, da so
inovativne in nove storitve priložnost za boljšo mobilnost predvsem v jugovzhodni
Evropi, kjer sta stanje prometne infrastrukture in demografske razlike resna ovira
za hitrejši razvoj.
Skupina desetih govornikov in več kot dvajset delegatov iz šestih različnih držav
je razpravljala o tehnologiji – a ne samo o tehnologiji: razpravljali smo o storitvah
za ljudi z resničnimi potrebami. Promet je ključnega pomena za gospodarstvo,
rast delovnih mest in kakovost življenja vseh državljanov. Epidemije in vojne niso
ovira. Promet je brez meja, zato je za uspešno mednarodno sodelovanje, zlasti
na regionalni ravni, potrebno. To zahteva dobro upravljanje vseh procesov,
povezanih s prometom. Verjamemo, da smo pri uvajanju pametne mobilnosti šele
na začetku poti.
Simpozij je z govorom dobrodošlice odprl dr. Robert Rijavec, predsednik
Slovenskega društva za inteligentne transportne sisteme. Poudaril je pomen in
pomembnost dogodka v naši regiji ter vsem udeležencem zaželel pestro debato.
Na virtualnem kongresu so domači in tuji strokovnjaki predstavili 10 zanimivih
referatov iz področja cestnega, zračnega in vodnega prometa.
Uvodno predavanje je pripadlo dr. Robertu Rijavcu, predsedniku slovenskega
društva za ITS, ki je predstavil Slovensko društvo za ITS (S-ITS) ter pomen in

namen mreženja v tako imenovano ITS skupnost v Sloveniji in EU. S-ITS aktivno
sodeluje pri načrtu uvajanja inteligentnih transportnih sistemov in storitev (ITS)
v Sloveniji in EU. Danes šteje 17 pravnih oseb in več deset individualnih članov.
Predstavljeni so bili dosedanji dosežki in načrti za prihodnost.
Sledila je predstavitev skupnosti znanja in inovacij EIT urbana mobilnost, ki deluje
pod okriljem evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo, na temo podpiranja
inovativne mobilnostne skupnosti v Sloveniji. Eden od glavnih ciljev te skupnosti
za inovacije znanja je dejavna podpora in mrežno povezovanje trikotnika znanja
(raziskave, akademski krogi, industrija) z mesti za uvajanje bolj trajnostnih
mestnih storitev in rešitev v sektorju mobilnosti. EIT Urban Mobility RIS Hub
Slovenija podpira start-upe, industrijo in raziskovalne subjekte na področju
urbane mobilnosti, da bi bili bolj konkurenčni na razpisih in okrepili lokalni
inovacijski ekosistem. Poleg tega RIS Hub Slovenija organizira različne aktivnosti
(npr. hackathon, citython, nacionalna konferenca) z namenom povezovanja
različnih deležnikov (občin, ministrstev, nevladnih organizacij) in ozaveščanja o
specifičnih izzivih mobilnosti v mestih. V okviru Evropskega leta mladih 2022 RIS
Hub Slovenija spodbuja tudi aktivno vključevanje in sodelovanje mladih za
ustvarjanje bolj zelene, digitalne in boljše prihodnosti.

Govorci na simpoziju v plenarni sekciji (v smeri urinega kazalca): dr. Robert
Rijavec, Anja Ilenič, dr. Andrej Štern, Paul Potters
V nadaljevanju sta bili dve predstavitvi na temo kooperativnih inteligentnih
transportnih sistemov (C-ITS). Paul Potters iz nizozemskega podjetja Monotch
Smart Mobility Platforms je predstavil referat z naslovom »Od zanimivih pilotov
do obsežnih učinkovitih uvedb rešitev C-ITS«, kjer je poudaril kako pomembna
bo enotna platforma za zbiranje in obdelavo podatkov, pridobljenih od različnih
ponudnikov storitev C-ITS. Njegov slovenski kolega, sicer tudi aktivni član društva
S-ITS, dr. Andrej Štern iz Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani pa je govoril o

brezžični povezljivosti v sklopu C-ITS, v sklopu katere je predstavil pregled
brezžičnih tehnologij, ki temeljijo na standardih v okviru evropske mikrovalovne
ETSI ITS-G5 ter mobilne LTE-V2X in 5G NR-V2X družine, njihove zmogljivosti in
skladnost z zahtevami storitev C-ITS za kooperativni varen in učinkovit
avtomatiziran cestni promet.
Kot zadnji referat v plenarnem delu srečanja je bil predstavljen referat z naslovom
Kibernetično-fizične funkcije cestne infrastrukture v okolju ITS, ki ga je predstavil
Drago Ezgeta iz Fakultete za promet in komunikacije Univerze v Sarajevu, BIH.
Uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologij na področju prometa je
privedla do preoblikovanja fizičnih komponent prometnega sistema v kiber-fizične
sisteme. V sklopu predavanja je navedel, da je za uspešno preoblikovanje fizične
cestne infrastrukture v inteligentno cestno infrastrukturo kot komponento ITS
potrebno razmisliti, kakšne spremembe prinaša ta transformacija v njenem
funkcionalnem in operativnem smislu.
Popoldanski program je bil razdeljen na cestni, zračni in pomorski promet. V
sklopu sekcije cestnega prometa je Matej Bažec iz Fakultete za pomorstvo in
promet v Portorožu predstavil globalni navigacijski satelitski sistem Galileo in
problematiko oddajanja signala OS-NMA (Open Service Navigation Message
Authentication) v svojem podatkovnem sporočilu E1B I/NAV, ki ga je Galileo začel
oddajati pred kratkim. V sklopu zračnega prometa smo poslušali predstavitev na
temo integracije zračnih sistemov brez posadke v slovenski civilni zračni prostor
(Andrej Grebenšek, Fakulteta za strojništvo v Ljubljani) ter optimiziranje
upravljanja raziskav posadke (CRM) v pandemiji COVID-19 (Željko Marušić,
Fakulteta za promet v Zagrebu). V sklopu pomorskega prometa je Aleksander
Ristov iz Fakultete za pomorstvo in promet v Portorožu predstavil obetavno novo
tehnologijo LoRa in njeno implementacijo v moderno pomorsko infrastrukturo.
Dejan Žagar iz Fakultete za pomorstvo in promet v Portorožu pa je kot zadnji
predstavil še referat na temo povečanja varnosti pomorskega prometa z novimi
pomorskimi storitvami in rešitvami.
Mednarodni simpozij ISEP 2022 se je ponovno izkazal za zelo pomemben dogodek
za mreženje ITS strokovnjakov Slovenije in sosednjih držav, z vzpostavitvijo
poslovnih stikov med starejšimi in mlajšimi obiskovalci Simpozija, ki predstavljajo
jedro razvoja in implementacije inteligentnih transportnih sistemov.

Intertraffic 2022

Na Nizozemskem spomladi ne zaživijo samo tulipani, med 29. marcem in 1.
aprilom je po štirih letih premora namreč ponovno potekal tudi največji prometni
sejem Intertraffic v Amsterdamu, na katerem je bilo prisotnih preko 800
razstavljavcev iz več kot 150 držav, ki so predstavljali svoje proizvode v 13 halah.

Predstavili so se glavni svetovni proizvajalci s področja transporta, mobilnosti in
prometne tehnologije. Poleg razstavnega prostora se je odvijal tudi bogat
konferenčni program, kjer se je 120 svetovnih strokovnjakov predstavilo v
interaktivnih gledaliških sejah in predstavitvah. Predstavljeni so bili članki s
področja pametne prometne infrastrukture, povezane in avtomatizirane vožnje,
mobilnosti kot storitve ter gradnje cest.
Na sejmu so se predstavili tudi naši člani, podjetja Cestel, Q-free in Swarco.

Sistem nadzora povprečne hitrosti na avtocesti

Ob stacionarnem radarju ali premičnem nadzoru hitrosti lahko voznik pravočasno
prilagodi hitrost ter se celo izogne morebitnemu prekršku, a sistemu nadzora
povprečne potovalne hitrosti ne uide nihče. Tak sistem bodo v prihodnje
postopoma postavili na vseh krakih avtocestnega omrežja na relacijah Unec–
Razdrto, Logatec–Vrhnika, na višnjegorskem klancu, Šmartno–Vodice, čez
Trojane, na predelu Arja vas–Celje, na relacijah Slovenske Konjice–Fram ter med
Sv. Jurijem ob Ščavnici in Vučjo vasjo.
Za razliko od podobnih sistemov za nadzor hitrosti, sistem nadzora povprečne
hitrosti posameznega vozila deluje ves čas. V tujini (ang. Section control: average
speed enforcement) z njimi beležijo odlične rezultate varne vožnje, kot so jih do
nedavnega tudi s testnim sistemom na štajerski avtocesti prek Trojan. Ulrich
Zorin iz Darsa pojasnjuje (vir 24ur.com, ga. Slukan): "Kjer so bli rezultati izjemni,
kar se tiče prometne varnosti, pretočnosti, ni blo nesreč, ni blo zastojev, vozniki
so se umirili, prav tako so spoznali, da je sistem uporaben. Sistem deluje tako,
da izmeri čas v točki A in B in potem se izračuna povprečna hitrost vozila, torej
na podlagi dveh meritev se izračuna povprečna hitrost in potem na podlagi
rezultatov se izda plačilni nalog." Glede na intervju je dodano: "Seveda v
primeru, da je voznik prekoračil dovoljeno hitrost, ki pa se bo na slovenskih
cestah z omenjenim merjenjem občutno zmanjšala." Pri S-ITS še dodajamo: "V
sistemu se izbriše nabor podatkov, ko doseže namen ter na ta način onemogoča
sledenje vseh vozil."

Dars se je zato v sodelovanju s slovensko policijo odločil postaviti sistem nadzora
povprečne hitrosti na devetih posameznih relacijah avtocestnega omrežja.

Inovacijski razpisi 2023-2025

Izšel je razpis za inovacijske projekte osredotočene na področja
aktivne mobilnosti, mobilnosti prihodnosti, mobilnosti in energije ter trajnostne
mestne logistike.
Splošni namen programa za inovacije je reševanje izzivov, s katerimi se srečujejo
evropska mesta, z namenom izboljšanja življenja državljanov, s čimer se
inovativne ideje preizkušajo v resničnem življenju. Izzivi mestne mobilnosti
vključujejo vprašanja, kot so enak dostop, ekološka učinkovitost, fizična in
digitalna varnost, izkoriščanje novih tehnologij, rast prebivalstva in kakovost
zraka. V okviru naših inovacij, usmerjenih v ukrepanje, obravnavamo tudi
zakonske in vedenjske spremembe, potrebne za izboljšanje kakovosti življenja v
mestih. Inovacijski program soustvarja ideje, ki vodijo k predlaganju projektov,
predstavitvi novih rešitev, razvoju živih laboratorijev in ustvarjanju komercialne
vrednosti.
Skupno je za inovacijske projekte predvidenih 14,7 milijonov EUR. Rok oddaje
projektnih prijav je 28.4.2022. Več o razpisu najdete na naslednji povezavi
https://www.eiturbanmobility.eu/call-for-innovation-for-the-business-plan2023-2025/

Agencija za varnost prometa: Najhitrejši včasih ne pridejo na cilj

Agencija za varnost prometa in Policija sta konec meseca marca izvajali
nacionalno preventivno akcijo Hitrost. Ob tem so predstavili novo medijsko
kampanjo "Najhitrejši včasih ne pridejo na cilj", s katero so želeli javnost opozoriti
na pomen hitrosti, prilagojene voznim razmeram, na ustrezno varnostno razdaljo
in zaviralno pot. Lani je bilo namreč zaradi neprilagojene hitrosti zabeleženih
2.982 prometnih nesreč, šest odstotkov več kot leta 2020 (2.813).
A velik razlog za skrb so najhujše posledice teh prometnih nesreč – lani je namreč
zaradi neprilagojene hitrosti umrlo 49 ljudi, enako kot v predkovidnem letu 2019
in kar 81 odstotkov več kot leta 2020 (27). Med njimi je bilo največ voznikov
osebnih avtomobilov (15) in voznikov motornih koles (14). Najpogostejši
povzročitelji prometnih nesreč so bili vozniki osebnih avtomobilov. Sledijo
kolesarji in vozniki enoslednih motornih vozil.
Lani je Policija ugotovila kar 124.421 kršitev cestnoprometnih predpisov s
področja hitrosti, ki sicer predstavljajo približno tretjino vseh ugotovljenih kršitev.
Policija je tako v času akcije po vsej Sloveniji izvajala poostren nadzor hitrosti
"speed", ki je bila mednarodno usklajena in se je izvajala na območju celotne
Evrope ter ga je organizirala Evropska zveza prometnih policij Roadpol.

EU in svetovne ITS novice
Dunaj spodbuja e-mobilnost tudi s spremembami in inovacijami za
taksiste
Avstrija je cilj zmanjševanja izpustov CO2 vzela zelo resno. Po tem, ko so prvič
registrirali več novih avtomobilov na hibridni in električni pogon kot takšnih, ki jih
poganjata dizel ali bencin, do se zdaj osredotočili tudi na taksiste. Avstrijske
taksiste po letu 2025 čakajo velike spremembe, saj naj bi dovoljenje za
obratovanje dobili le še taksiji z ničelnimi stopnjami emisij toplogrednih plinov.
Na Dunaju 99 odstotkov taksijev še ni električnih, zato se je mesto priključilo
pilotnemu projektu, ki predvideva električne taksije s posebno tehnologijo
polnjenja.

Vir: caszazemljo.si
Kot so sporočili s predstavništva mesta Dunaj v Ljubljani, je graško podjetje
Easelink razvilo sistem polnjenja, s katerim želijo taksi podjetjem poenostaviti
prehod na električne avtomobile. Gre za polnjenje, pri katerem voznik avtomobila
ne priklopi na polnilnico, temveč bo avto, ki je na podvozju opremljen s
spojnikom, zgolj s pritiskom na gumb povezal s polnilno ploščo na tleh. Sistem
sta do sedaj podprla Gradec in avstrijska prestolnica, v kateri bodo v prihodnjih
dveh letih postavili osem polnilnih mest.
Plošča je v bistvu polnilna točka, ki se polni enako kot ostali polnilni stebri.
Elektrika potuje iz omrežja in nato avtomatsko s plošče v avtomobil. S pomočjo
te plošče bodo vozniki lahko taksi napolnili, ne da bi avto zapustili. Gre za
inovativen projekt v mednarodnem prostoru, ki bi lahko trajnostno spremenil
mestni promet. S prehodom na električne taksije pridobijo tako mesto kot tudi
njegovi prebivalci.

Kako je videti prihodnost mobilnosti v praksi?
Kako bo videti prihodnost mobilnosti, kaj pomeni energijski prehod in kako je
videti življenje, se lahko že danes prepričamo na portugalskem otoku Porto Santo
in francoskem otoku Belle-Île-en-Mer. Ker gre na obeh otokih za občutljive
ekosisteme, želijo lokalne oblasti z energijskim prehodom zmanjšati emisije, zato
so pred tremi leti začeli izvajati projekte pametnih električnih ekosistemov.
Električna vozila, stacionarni shranjevalniki energije, pametno polnjenje
akumulatorjev vozil in soudeležba rabljenih akumulatorjev iz vozil pri oskrbi
omrežja z energijo prek dvosmernega priklopa (V2G). To so štirje stebri, na
katerih temelji pametni električni sistem, ki ga v okviru energetskega prehoda
uvajajo na portugalskem in francoskem otoku.
Pametni električni ekosistem je pameten, ker polnilnice prilagajajo režim
polnjenja akumulatorja glede na potrebe uporabnika in razpoložljivost električne
energije v omrežju. Tako se akumulatorji polnijo v obdobjih, ko ponudba energije
presega porabo, še zlasti med viški proizvodnje iz obnovljivih virov.
S pomočjo dvosmernega priklopa električna vozila v konicah porabe omrežje
oskrbujejo s shranjeno energijo. Na ta način niso zgolj električni avtomobili tisti,
ki izkoriščajo prednosti pametnega polnjenja, pač pa služijo tudi kot začasni
shranjevalniki energije.
Ko je življenjska pot akumulatorjev vozil že pri koncu, se jih da reciklirati in
ponovno uporabiti, saj so pogosto še vedno zmožni shranjevati znatne količine
energije. Tako se jih da uporabiti v manj zahtevnih okoljih, denimo za stacionarne
shranjevalnike energije. S tako podaljšano uporabnostjo akumulatorjev je možno
zadovoljiti vse potrebe hranjenja energije: od družinskih hiš do pisarniških
poslopij, tovarn, šol in večstanovanjskih stavb, ter samih polnilnih mest za
električna vozila.

Vir: caszazemljo.si

Prihajajoči dogodki
5G Turbo Pospeševalnik

Odprt je razpis Pospeševalnik 2022, ki je namenjen start-up podjetjem in bo odprt
do 10.4.2022. Razpis je namenjen start-up podjetjem s področja 5G tehnologij,
rešitev s področja varnosti v cestnem prometu, itd.
Program pospeševalnik 2022 je razdeljen na naslednje tematike:
- 5G tehnologije
- Trajnostna mestna logistika
- E+ mobilnost
- Javni prostor
- Urbana zračna mobilnost
Več informacij o razpisu je dostopnih preko naslednje povezave
https://sites.google.com/fundingbox.com/5gturbo-open-call-toolkit/home

Informacije o ostalih programih pospeševalnikov s področja trajnostne mestne
logistike, E+ mobilnosti, javnega prostora in urbane zračne mobilnosti so
dostopne na
https://www.hubum.si/aktualno/pospesevalnik2022?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=enovice_1
1032022

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.

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/

Dnevi prometnega inženirstva 2022, 16. in 17. junija 2022 v Portorožu

Društvo inženirjev prometa Slovenije v sodelovanju z NK PIARC Slovenije 16. in
17. junija 2022 v Grand hotelu Bernardin v Porotorožu organizira Dneve
prometnega inženirstva 2022.
Prometno inženirstvo je vpeto v različne veje inženirstva in predstavlja velik
pomen pri vseh infrastrukturnih projektih. Poleg tega promet zasledimo pri vseh
procesih, ki jih potrebujemo za vsakodnevno delovanje, še posebej pa pridobiva
vedno večjo težo v gospodarstvu. Promet je vedno hitrejši, in kako v Sloveniji
sledimo njegovemu ekstremnemu razvoju, vam bomo predstavili na Dnevih
prometnega inženirstva.

V četrtek 16. junija bodo na programu strokovne predstavitve, katerih program
je dostopen preko sledeče povezave https://dips.si/dnevi-prometnegainzenirstva-2022/. Poleg bogatega strokovnega programa bo vzporedno potekal
tudi razstavni prostor, kjer si bodo udeleženci lahko ogledali najnovejše izdelke s
podorčja tehnologije prometa.
V petek 17. junija bosta organizirani strokovni ekskurziji v Luko Koper ter na
grdbišče izvedbe drugega tira.
Prijavo na dogodek lahko izvedete preko spletne strani
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfP2LU1wy9JETwvWz9acvexBlGQy2
vvVM9caxUEUMzlzMrKIA/viewform

Jubiljeni 15. kongres o prometu in prometni infrastrukturi, 26. do 28.
oktobra 2022 v Portorožu

Po dolgih štirih letih vas z veseljem obveščamo, da bo med 26. in 28. oktobrom
2022 v Portorožu zopet potekal kongres o prometu in prometni infrastrukturi.
Letošnji jubilejni kongres bo potekal pod sloganom »Gradimo prometni ekosistem
za trajnostno mobilnost«. Prometni ekosistem razumemo kot sistem vseh
interakcij med nami, uporabniki prometa, in neživim delom, ki našo mobilnost
omogoča. In ta mora biti tak, da omogoča mobilnost, ki je v najširšem pomenu
besede, trajnostna. Z nekoliko širšim pojmovanjem besede »ekosistem« pa so
zajeti tudi drugi pojmi, kot na primer politika, varnost, vključenost in okolijska
sprejemljivost. Želja organizatorja je, da 15.kongres o prometu in prometni
infrastrukturi naslovi vse teme povezane z razvojem takega ekosistema in
izpostavi vse tisto, kar uporabnikom prinaša dodano vrednost.

Teme kongresa obsegajo izredno široko področje prometa in prometne
infrastrukture, zato vabijo vse, ki na različne načine odločate ali vplivate na razvoj
vseh segmentov prometa in prometne infrastrukture v Sloveniji, da se kot avtorji
udeležite 15. slovenskega kongresa o prometu in prometni infrastrukturi in
aktivno sodelujete s svojimi znanstvenimi in strokovnimi prispevki. Z zbiranjem
predhodnih prijav referatov so pričeli 15. marca 2022.
Najbolj ažurne informacije so v vsakem trenutku dostopne na spletni strani
kongresa:
https://www.drc-zdruzenje.si/kongres/

37. delavnica o telekomunikacijah VITEL 2022, 16. in 17. maja 2022,
Spletna izvedba

Povečanje odpornosti kritične infrastrukture z uporabo naprednih rešitev
IKT
Kritična infrastruktura zajema zmogljivosti, ki so ključnega pomena za državo in
katerih morebitna prekinitev delovanja ali celo uničenje bi imelo resne posledice
za nacionalno varnost in gospodarstvo, prav tako pa tudi na zdravje, varnost,
zaščito in blaginjo ljudi. Kritična infrastruktura je ves čas izpostavljena številnim
tveganjem, ki ne izvirajo le iz naravnih in drugih nesreč, geopolitičnih napetosti,
konfliktov in vojn, temveč tudi iz samega razvoja in digitalizacije infrastrukturnih
sistemov ter njihovih uporabnikov. Na delavnici bomo namenili največjo
pozornost informacijsko-komunikacijskim sistemom, ki so hrbtenica druge
kritične infrastrukture in brez delovanja katerih si danes ne predstavljamo
sodobne družbe.
V skladu z evropskim zelenim dogovorom si je Evropska unija postavila cilje za
zmanjšanje toplogrednih plinov in ogljično nevtralnost. Ti cilji so zelo ambiciozni
in zato zahtevajo drastične spremembe povsod, pri tem pa ne gredo na roko
globalno zelo spremenljive razmere. Hitrost pojavljanja težav je trenutno večja
od hitrosti uvajanja rešitev, kar predstavlja npr. resno tveganje za visoko
kakovost oskrbe z električno energijo ki smo je vajeni v EU, dobavo vseh vrst
energentov, preskrbo s hrano, zdravstveno oskrbo državljanov in podobno.
Priznajmo si, delovanje kritične infrastrukture temelji na (sodobnih) tehnologijah
IKT, katerih izbira, uvajanje in upravljanje ima ključen vpliv tako na zanesljivo
delovanje kot na odpornost kritičnih sistemov. Uvajanje in razvoj tehnologij IKT
na eni strani pomeni višjo odpornost in učinkovitost, na drugi strani pa predstavlja
tudi določena varnostna tveganja.
V tem nepredvidljivem času so na udaru vsi sektorji, ki so medsebojno vedno bolj
prepleteni in soodvisni. Pomembni sektorji, ki jih želimo nasloviti v okviru
delavnice so še promet, prehrana, preskrba s pitno vodo, zdravstvo, finance in
varovanje okolja.
Več na: https://sikom1.splet.arnes.si/dogodki/vitel-2022/vabilo/

