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Uvodnik 
 
Spoštovani člani S-ITS, 
 
Pred nami je poletni čas, čas oddiha. Naj vas preden odidete na dopust 
seznanimo še z nekaterimi novicami s področja inteligentnih transportnih 
sistemov tako doma kot tudi v tujini. V mesecu septembru bomo imeli letošnjo 
strokovno ekskurzijo, priprave potekajo intenzivno, več informacij pa bo znanih 
v naslednjih tednih.  
 
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 in prijetne dopustniške dni. 
 
Lep pozdrav, 
 

  
dr. Robert Rijavec 
Predsednik S-ITS 



 

 

Novice članov društva S-ITS 
 
Nov član društva S-ITS, podjetje PNZ svetovanje projektiranje d.o.o. iz 
Ljubljane 
 
Podjetje PNZ d.o.o. sodeluje pri načrtovanju novih prometnih povezav že vse 
od leta 1953, od prve slovenske avtoceste do najnovejše vizije razvoja 
železniškega omrežja, od zamisli do izgradnje. Podjetje odlikuje dolga 
tradicija, ki jo nenehno nadgrajujejo z najsodobnejšimi strokovnimi 
spoznanji in orodji.  
 
V podjetju PNZ d.o.o. zagotavljajo celostno storitev, ki sega od zamisli do 
izgradnje, od študij izvedljivosti do gradbenega in uporabnega dovoljenja. 
Pokrivajo področja kot so svetovanje, razvoj prometnih modelov, izdelava 
prometnih, hidroloških in ekoloških študij ter projektiranje cestne, 
železniške, pristaniške, letalske in energetske infrastrukture ter z njo 
povezanih inženirskih konstrukcij, hidrotehnike in prometne ekologije.  
 

 
 
V podjetju sodelujejo pri dolgoročnem razvoju prometa. Leta 2015 je bila 
sprejeta trenutno veljavna Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji 
do leta 2030, za katero so pripravili ključne strokovne podlage. Za Nacionalni 
center za upravljanje prometa so razvili nacionalni prometni model za vse 
ure v letu. Leta 2021 so sodelovali pri vzpostavitvi simulatorja za sistem 
nadzora in vodenja prometa. Istega leta so izdelali tudi dolgoročno vizijo 
razvoja železniške infrastrukture Vizija 2050+, na osnovi katere se je že 
začela pospešena izdelava prostorske in projektne dokumentacije. 
 
Njihovo delo je uveljavljeno na vseh področjih prometne infrastrukture. 
Projekt prve avtoceste leta 1972 so izdelali predhodniki trenutne generacije 
zaposlenih, ki so kasneje pomembno vplivali na razvoj in izgradnjo celotnega 
avtocestnega križa in cestno-prometne stroke. Trenutna generacija, katere 
število raste proti 60 strokovnjakom, v veliki meri sodeluje pri snovanju in 
projektiranju najpomembnejših prometnih povezav v državi in izven nje. 
PNZ d.o.o. največja projektantska organizacija iz vidika izdelave projektov 
rekonstrukcij in obnov voziščnih konstrukcij obstoječih avtocest, ki so na 
nekaterih odsekih ob hitri rasti prometa že dosegle življenjsko dobo. V 
zadnjem desetletju so izdelali tudi številne projektne dokumentacije, ki se 
nanašajo na železniško in letalsko infrastrukturo ter infrastrukturo v 
pristanišču Luki Koper. 



 

 

Načrtujejo konkurenčno železniško omrežje, ki bo v prihodnosti prevzelo več 
daljinskega tovornega prometa in hkrati omogočilo mobilnost prebivalstva s 
sistemom integriranega javnega potniškega prometa. Ukrepe za te cilje so 
predstavili v Strokovnih podlagah za razvoj koridorskih prog v RS in Študiji 
nadgradnje regionalnih železniških prog. Mobilnost prebivalstva bo omogočil 
učinkovit sistem, v okviru katerega bo uporabnikom zagotovljeno 
povezovanje prometnih podsistemov z enotno vozovnico in intermodalnimi 
prestopnimi točkami med različnimi prevoznimi načini. Obe navedeni študiji 
sta bili temelj za Vizijo 2050+, na osnovi katere se trenutno pospešeno 
planira in projektira nadgradnja obstoječe in gradnja nove železniške 
infrastrukture. 
 
V podjetju PNZ d.o.o. sledijo načelom celostnega prometnega načrtovanja, 
pri čemer ponujajo inovativne odgovore na najzahtevnejša vprašanja s 
področja prometa in okolja, ki so jih razvili tudi pri oblikovanju nacionalnih 
strategij Slovenije, Hrvaške in Slovaške, masterplanov Severnega Jadrana 
in Vzhodne Hrvaške ter celostnih prometnih strategij za več kot 20 občin v 
Sloveniji.  
 
Sledijo najsodobnejšim pristopom in trendom pri pripravi kvalitetne 
projektne dokumentacije v smislu digitalizacije projektov. Sodelujejo tudi pri 
razvoju simulatorja vožnje, s katerim se ob meritvah psihofizičnih 
parametrov na testnih voznikih lahko vrednotijo projektirane variantne 
rešitve še pred samo izgradnjo le-teh. V predlaganih rešitvah redno 
vključujejo tudi inteligentne transportne sisteme, ki predstavljajo 
pomemben vidik bodoče prometne infrastrukture.  
 
Na vseh področjih redno sledijo najnovejšim dognanjem znanosti in 
tehnologije tudi z udeleževanjem na kongresih in največjih dogodkih s 
področja prometa, kot sta tudi sejma InterTraffic v Amsterdamu in InnoTrans 
v Berlinu. 
 

 
 
  



 

 

Dnevno približno milijon transakcij v sistemu elektronskega cestninjenja 
v prostem prometnem toku 
 

 
                                 
Za vozila nad 3,5 tone največje dovoljene mase v Sloveniji od 1. aprila 2018 
uporabljamo sistem elektronskega cestninjenja v prostem prometnem toku 
imenovan DarsGo, kjer na 128 odsekih avtocest in hitrih cest pobiramo cestnino 
na skupni razdalji 625 km. Cestnina se plačuje za vsak cestninski odsek, ki ga 
vozila prevozijo, njena višina pa je odvisna od dolžine posameznega odseka in 
značilnosti vozila, kot sta število osi in EURO-emisijski razred vozila. 
 
Sistem elektronskega cestninjenja, ki ga je dobavil konzorcij Q-Free ASA in 
Telekom Slovenije, deluje izredno zanesljivo in dnevno obdela tudi do 975.000 
transakcij, pri čemer smo tovornim vozilom cestninili že več kot 5 milijonov 
prevoženih kilometrov, kar ima za posledico več kot milijon evrov zbranih 
cestninskih sredstev dnevno. 
 

 
  



 

 

Prenova spletne strani www.promet.si 
 

 
 
Leta 2006 je DARS po pooblastilu takratnega ministra, pristojnega za promet, in 
na podlagi sporazuma z Direkcijo RS za infrastrukturo, začel zbirati in objavljati 
informacije o stanju in prometu na vseh državnih cestah. 
 
Za ta namen je bila ustanovljena posebna spletna stran www.promet.si. V 
petnajstih letih je doživela že kar nekaj sprememb, vendar se tehnološko ni 
spreminjala skoraj deset let. 
 
Nadgradnja, ki smo jo izvedli pred kratkim, omogoča nadaljnji razvoj in 
vzdrževanje spletne strani v sodobnem digitalnem okolju. Poleg oblikovnih 
sprememb je najopaznejši sodobnejši zemljevid. Za voznike so najuporabnejši 
boljši algoritmi za načrtovanje poti, preglednejši besedilni del, lažje naročanje na 
informacije v rubriki »Moj promet« in samodejno prilagajanje spletne strani glede 
na napravo, na kateri jo gledamo. 
 

 
 
Tudi na novem zemljevidu je zaradi preglednosti mogoče izklopiti dela na cesti, 
ki jih je kljub temu, da ni gradbena sezona, veliko. V sezoni je teh veliko več in 
vsako od delovišč PIC aktivno spremlja in objavlja spremembe.  
 
Avtor članka Brane Nastran 
  

http://www.promet.si/


 

 

Dve novi lokaciji radarja v Ljubljani 
 
Cesta dveh cesarjev na južnem delu Ljubljane nosi breme obvozne ceste na 
relaciji med Rudnikom in Vičem. Po letu dni temeljite prenove je zdaj zasijala v 
povsem novi podobi z občutno širšim cestiščem. Da pa svež asfalt na razdalji 2,1 
kilometra ne bi premamil dirkačev, so na Mestni občini Ljubljana (MOL) postavili 
dve stacionarni ohišji, v katere je mogoče namestiti radarski merilnik hitrosti. Na 
celotni razdalji namreč velja omejitev 50 km/h. 
 
Cesta je razdeljena na dva ravninska odseka in na vsakem je postavljeno po eno 
ohišje. Zaradi novega cestnega profila so na MOL ocenili, da obstaja bojazen, da 
se bodo na tej cesti razvijale večje hitrosti od omejene.  
 
V ljubljanskem mestnem redarstvu z nameščanjem novih škatel ostajajo zvesti 
točkovnega načina merjenja hitrosti, ki voznike k spoštovanju omejitev sili 
predvsem v bližini samih lokacij škatel za radarje, na daljši razdalji pa ne nujno. 
Tako bo merilnik v eni ali drugi škatli prisoten le občasno, saj mesto razpolaga s 
štirimi merilniki hitrosti, ki jih menjajo med ohišji povsod po mestu. Poleg tega 
imajo še dva radarska merilnika, s katerimi mestni redarji merijo iz vozil. 
 

 
Foto Žurnal24 
 
  



 

 

V Državnem zboru sprejet Zakon o upravljanju javnega potniškega 
prometa 
 

 
 
Aprila je Državni zbor na svoji 99. izredni seji sprejel Zakon o upravljanju javnega 
potniškega prometa, ki pomeni pomemben korak naprej v smeri modernizacije 
javnega potniškega prometa. Na Ministrstvu za infrastrukturo se zavedajo 
pomena, ki ga ima učinkovit in delujoč javni potniški promet za družbo, zato so 
proaktivno pristopili k izboljšanju trenutnega stanja na tem področju. V povezavi 
z okoljskimi cilji, katerim sledijo in so jim zavezani, so pripravili zakon, ki prinaša 
številne izboljšave na finančnem, informacijskem in tarifnem področju. Ključno 
novost predstavlja upravljavska integracija javnega potniškega prometa. 
 
Priprava tega zakona je na Ministrstvu za infrastrukturo potekala v sodelovanju z 
Evropsko komisijo v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, in sicer kot reforma 
izboljšanja organiziranosti javnega potniškega prometa in infrastrukture za 
alternativna goriva v okviru udejanjanja trajnostne mobilnosti. Osrednji cilj načrta 
je sicer ublažiti gospodarske in socialne posledice pandemije covida-19 ter 
zagotoviti, da bo gospodarstvo in družba bolj trajnostna, odpornejša ter bolje 
pripravljena na izzive in priložnosti zelenega in digitalnega prehoda. 
 
Ker se je kot ena glavnih pomanjkljivost v dosedanji organizaciji sistema pokazala 
odsotnost močnega upravljavca, ki bi kot samostojen subjekt v celoti prevzel 
upravljanje javnega potniškega prometa, ta zakon predvideva prenos nalog 
upravljanja na gospodarsko družbo z omejeno odgovornostjo v stoodstotni lasti 
države. Takšna statusna oblika družbe bo družbi - upravljavcu omogočila, da se 
bo lahko hitreje odzival na dogajanja in razmere na trgu, prilagajal potrebam 
potnikom, imel možnost financiranja z različnimi viri in bil potrebno kadrovsko 
izpopolnjen ter ustrezno opremljen. 
 
Prihodnje koncesijsko obdobje postavlja pred upravljalca pomembne izzive, ki jih 
prinaša zasnova prihodnjega javnega potniškega prometa v Sloveniji. Da jim bo 
lahko kos, potrebujemo močnega in strokovno kompetentnega upravljavca.  
  



 

 

EU in svetovne ITS novice 
 
Uporaba video detekcije za zaznavo izrednih dogodkov na avtocesti 
 

 
 
Autovie Venete je avtocestni koncesionar, ki v Italiji upravlja z avtocestnimi 
odseki Benetke-Trst, Palmanova-Videm, Portogruaro-Pordenone-Conegliano, 
Vileš-Gorica in z obvoznica okoli Meštr. Na avtocestnem odseku A28 med Godega 
di Sant’Urbano ter Coneglianom so postavili pilotsko območje, na katerem 
zaznavajo izredne dogodke na avtocesti s pomočjo video detekcijskih kamer. 
 
Sistem video detekcije je sistem, ki na podlagi procesiranja in analize video slike 
ter uporabo kompleksnih algoritmov v realnem času zaznava izredne dogodke kot 
so zaustavljeno vozilo, nasproti vozeče vozilo, počasi vozeče vozilo, pešec na 
vozišču ali ovira na vozišču (izgubljen tovor). 
 
S svojo funkcionalnostjo zagotavlja pomemben vhodni podatek sistemom za 
nadzor in vodenje prometa, saj zaznava kritične situacije tako v predorih kot tudi 
na odprti trasi. Tovrstna tehnologija osebju v prometno-informacijskem centru 
Autovie Venete v Palmanovi omogoča 24-urno spremljanje avtoceste in jim tako 
omogoča, da si preko pripadajoče video slike tudi ogledajo, kaj je bil vzrok 
izrednega dogodka in preverijo ali je morebiti šlo za lažno najavo. 
 

 
  



 

 

Porschejeve virtualne ceste 
 
Porsche je naznanil nov projekt Virtual Roads, s katerim želijo vsem voznikom s 
pomočjo tehnologije pričarati vožnjo po njihovih najljubših cestah kar v objemu 
udobnega doma. Le s pomočjo telefona in aplikacije bo voznik izbral svoje 
najljubše ceste in jih potem preprosto prenesel v domači vozniški simulator. 
 
Za digitalizacijo cest za uporabo v različnih igrah in aplikacijah trenutno 
potrebujejo laserje in skenerje, celoten proces pa razvijalcem vzame več 
mesecev, če ne let. Poleg tega poteka celoten razvoj dirkalne igre kar nekaj časa. 
Pri Porscheju bi radi ta čas bistveno skrajšali, zato so razvili aplikacijo Virtual 
Roads. 
 

 
 
V ozadju programska oprema, ki uporablja umetno inteligenco. Poleg ceste je 
programska oprema zmožna ločiti in zarisati tudi elemente ob cesti, drevesa, 
znake in druge posebnosti. Celotna pot se nato hitro in natančno izriše v 
tridimenzionalnem formatu. 
 
Kot so pojasnili, trenutna različica programske opreme lahko digitalizira osem 
kilometrov ceste v manj kot eni uri. Čas procesiranja je odvisen predvsem od 
kompleksnosti ceste, tudi od vozil, ki jih voznik srečna na poti. Vsi avtomobili, 
motoristi in pešci so odstranjeni z digitalizirane ceste. Program je zmožen zaznati 
tudi neravnine in različne vrste asfalta, vse to se potem pozna tudi pri vožnji na 
simulatorju.  
 
Povzeto po spletnem portalu siol.net 
 
 
 
 
 



 

 

Poziv Evropski komisiji da o podatkih, ki jih zbira avto, odločajo 
uporabniki sami 
 
Sodobni avtomobili so s pomočjo tehnologije varnejši, učinkovitejši in okolju bolj 
prijazni, pri čemer v elektronskem spominu svojih računalniških sistemov zbirajo 
podatke iz vedno številčnejših naprednih asistenčnih sistemov, vgrajenih v vozilo. 
Vsi, ki jim je na tak ali drugačen način omogočen dostop do podatkov, kot so 
podatki o hitrostih in lokacijah vožnje, podatki o vzdrževanju vozil (prevoženi 
kilometri, raven olja, …) in vozniških navadah (vzorci hitrosti, prevožene razdalje, 
…), ter celo do osebnih podatkov uporabnikov (ime, kontakti, finančni podatki, 
…), lahko posegajo v polje voznikove zasebnosti.  
 
Evropska komisija odloča o predlogu akta o podatkih (Data Act), ki naj bi olajšal 
dostop do avtomobilskih podatkov in njihovo uporabo. FIA in avtomobilski klubi, 
med njimi tudi slovenski AMZS, ob tem opozarjajo, da trenutni zakonodajni 
predlog Evropske komisije ni ustrezen saj je za podatke, ki jih beležijo, zbirajo in 
posredujejo ter jih še bodo ustvarjala vse bolj napredna vozila, treba sprejeti 
natančnejše predpise in s tem omogočiti, da bo o svojih podatkih odločal 
potrošnik, torej lastnik ali zgolj uporabnik avtomobila. 
 

 
 
Po raziskavi mednarodne avtomobilistične zveze FIA kar 91 odstotkov potrošnikov 
v Evropi meni, da so oni lastniki podatkov, ki jih beležijo njihova vozila, hkrati pa 
jih 85 odstotkov priznava, da nad temi podatki nimajo nadzora. Za podatke, ki 
jih in jih še bodo ustvarjala tehnološko vse bolj napredna vozila, je treba sprejeti 
natančnejše predpise in s tem omogočiti, da bo o svojih podatkih odločal 
potrošnik, ob tem pa zagotavljati konkurenčnost in inovativnost.  
 
FIA se zaveda pomena rabe v vozilu zbranih podatkov za kakovostno vzdrževanje 
avtomobila, učinkovitosti (porabe) goriva in celo varnosti voznikov, pri čemer pa 
opozarja na sedaj pomanjkljivo zakonodajno ureditev tega področja, saj dopušča 



 

 

prevelika tveganja za zlorabo podatkov. Potrošniki morajo biti bolje seznanjeni o 
svojih pravicah do zasebnosti, zlasti glede obdelave podatkov ali celo nadaljnje 
prodaje podatkov za monetizacijo v digitalnem oglaševanju. Vse to namreč lahko 
vpliva na zasebno in poklicno življenje potrošnikov, ne da bi se tega sploh 
zavedali. 
 
Ustrezna rešitev je po mnenju FIA že na voljo, in sicer platforma S-OTP (Secure 
On-board Telematics Platform). Ta potrošnikom omogoča izbiro, zagotavlja 
konkurenčnost in svobodno podjetništvo na varen in tehnološko nevtralen način. 
Koncept S-OTP je v skladu z ambicioznimi cilji evropskih institucij za spodbujanje 
inovacij in z namenom, da jih zakonsko uredi v skladu z načeli modernega 
gospodarstvo. Poleg tega bi S-OTP zagotovil najsodobnejšo kibernetsko varnost 
in pravično porazdelitev odgovornosti. FIA zato poziva Evropsko komisijo, naj 
prepozna S-OTP kot idealno platformo v korist potrošnikov in celotne družbe. 
 
Da je avto naslednji v vrsti tehnoloških izdelkov, ki določene podatke o svojih 
uporabnikih posredujejo v obdelavo in prodajo zainteresiranim kupcem, s čimer 
se je pridružil računalniku, pametnemu telefonu, pametni uri, pametni hiši, 
pojasnjuje tudi predsednik Avto-moto zveze Slovenije Andrej Brglez.  V AMZS in 
FIA se zelo dobro zavedajo tako pozitivnih kot negativnih plati zbiranja, obdelave 
in posredovanja množice podatkov, ki jih lahko avto že danes zbira in posreduje 
izdelovalcem. Ob tem pa je treba vedeti, da bodo jutrišnji avtomobili v tem 
pogledu postali še bolj zanimive podatkovne banke. Brglez ocenjuje, da polje 
novih tehnologij posredovanja podatkov o vožnji brez dvoma odpira vrata za 
napredek na področju prometne varnosti, povečanja pretočnosti in zmanjšanja 
izpustov, a da na drugi strani ne smemo spregledati pasti, ki jih lahko tako 
zbiranje in posredovanje podatkov predstavlja za lastnika ali uporabnika 
avtomobila. 
 
Povzeto po spletnem portalu siol.net 
 
  



 

 

Avtonomno vozilo pobegnilo policistom, a le na videz 
 
V San Franciscu se po mestu že vozijo avtomobili brez voznika. Enega so ustavili 
policisti, kako je vse potekalo, pa so posneli mimoidoči. Najprej je videti, kot da 
vozilo poskuša pobegniti, a izkaže se, da je zapeljalo le na mesto, kjer je 
ustavljanje bolj varno. Posnetek prikazuje avtomobil brez voznika, v lasti in 
upravljanju podjetja Cruise iz San Francisca, ki ga ustavijo policisti, domnevno 
zato, ker ni imel prižganih luči. Policist nato izstopi iz avtomobila in gre proti 
ustavljenemu vozilu. Ko pride do njega, ugotovi, da v njem ni voznika, zato 
poskuša odpreti vrata, a neuspešno. 
 
Odpravi se nazaj proti svojemu avtomobilu, takrat pa se avtonomno vozilo 
odpelje, kar je najprej videti kot poskus pobega. Vendar pa avto hitro prižge 
varnostne luči in nato zapelje na varnejše mesto za ustavljanje. Na posnetku je 
videti, kako mu policisti sledijo. 
 

 
 
Družba Cruise je v izjavi dejala, da se je njihovo vozilo umaknilo policijskemu 
avtu, nato pa se ustavilo na najbližji varni lokaciji, kot je bilo predvideno. Dodali 
so, da je policist z njimi stopil v stik, in da tesno sodelujejo, policisti imajo tudi 
namensko telefonsko številko, na katero jih lahko pokličejo v takšnih situacijah. 
 
Filmček je dostopen na https://www.instagram.com/tv/Cb1q-vggFn9/ 
 
Povzeto po 24ur.com 
 
  



 

 

Prihajajoči dogodki 
 
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/ 
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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-prometnega-
inzenirstva-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 
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Konferenca in razstava Telematika CEEurope, 15. septembra 2022 v 
Ljubljani 
 

 
 
Po dveh letih premora se v Ljubljano vrača konferenca in razstava Telematics 
CEEurope. Konferenca je osredotočena telematiko za upravljanje voznega parka, 
ki jih zanima regija srednje in vzhodne Evrope. Pridružite se jim ob njihovi 10. 
obletnici 15. septembra 2022, z večerjo dobrodošlice pred dogodkom 14. 
septembra 2022, v Ljubljani. 
 
Telematics CEEurope konferenca in razstava je vodilni dogodek, osredotočen na 
telematiko v srednji in vzhodni Evropi. Prisotnih bo več kot 20 razstavljalcev z 
najnovejšimi dosežki iz industrije. 
 
Informacije glede prijave so dostopne preko naslednje povezave 
https://event.meetpoint.si/ceeurope.telematics-conference/registration 
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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/ 
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