
 

 

 

ITS novice avgust 2022 
 

Uvodnik 
 
Spoštovani člani S-ITS, 

 
Prevladuje čas dopustov in nabiranja novih moči. V društvu smo vseeno aktivni, 

predvsem s pripravami na letošnjo strokovno ekskurzijo, ko se bomo na povabilo 
kolegov iz Avstrije septembra odpravili na ogled Turske avtoceste in vodenja 

prometa v mestu Salzburg. Kratka najava sledi v nadaljevanju novic, več 
informacij s podrobnim programom ekskurzije pa boste prejeli v ločenem 

elektronskem sporočilu. V novicah je predstavljenih nekaj ITS dogodkov iz 
pestrega pomladanskega dogajanja, na koncu pa povabilo na letošnji jubiljeni 

15. kongres o prometu in prometni infrastrukturi, ki bo potekal med 26. in 28. 

oktobrom v Grand hotelu Bernardin v Portorožu in kjer kot soorganizatorji 
sodelujemo tudi v našem društvu. 

 
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 
 

Strokovna ekskurzija S-ITS na tursko avtocesto in v Salzburg med 29. 

septembrom in 1. oktobrom 2022 

 

 
 
Na letošnjo strokovno ekskurzijo S-ITS se bomo med 29. septembrom in 1. 

oktobrom, na povabilo avstrijskih kolegov odpravili na ogled turske avtoceste in 
ITS sistemov v mestu Salzburg.  

 
V sklopu ekskurzije si bomo ogledali nadzorni center za vodenje prometa v 

predoru Karavanke, od koder Asfinag v sodelovanju z DARS upravlja promet, 
nadzorni center Turskih predorov Katschberg in Tauern, ki sta po izgradnji druge 

cevi in hudi nesreči leta 1999 opremljena z najnovejšo varnostno predorsko 

tehniko, sistem za nadzor in vodenje prometa na A10 med Salzburgom in 
Beljakom, ki je opremljen s spremenljivo prometno signalizacijo, detektorji za 

zaznavo vožnje v napačni smeri, zimsko službo itd. 
 

 
 

V mestu Salzburg bomo obiskali Salzburško prometno združenje, ki zagotavlja 
javni prevoz v zvezni deželi Salzburg ter raziskovalno ustanovo Salzburg 

research, ki se ukvarja z raziskavami na področju prometa, predvsem z 
digitalizacijo in avtomatizacijo prometa. 

 
Strokovna ekskurzija je poleg bogatega strokovnega programa namenjena tudi 

medsebojnemu druženju strokovnjakov s področja ITS v Sloveniji, izmenjavi 
mnenj ter navezovanju novih poslovnih in prijateljskih vezi. 

 

Za vse dodatne vsebinske in potovalne informacije se obrnite na Jureta Pirca 

(041-561-436), Roberta Rijavca (041-395-931) ali na info@sits.si. 

  



 

 

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

 

 
 

Društvo inženirjev prometa Slovenije je v sodelovanju z NK PIARC Slovenije 16. 
in 17. junija 2022 v Grand hotelu Bernardin v Porotorožu organiziralo Dneve 

prometnega inženirstva 2022. 
 

V sklopu uvodnih nagovorov nas je pozdravil mag. Ulrich Zorin, predsednik 
Društva inženirjev prometa Slovenije, ki je poudaril pomen prometnega 

inženirstva in njegovo vpetje v različne veje pri vseh infrastrukturnih projektih. 

Sledili so pozdravni govori Marka Žitnika, vodje Tehničnega sektorja 2TDK, mag. 
Darje Kocjan, direktorice SŽ-Potniški promet, d. o. o., predstavnika za stike z 

javnostjo v Luki Koper, mag. Valentina Hajdinjaka, predsednik uprave DARS, d.d.,  
Andreja Juriča, direktorja Uprave avtocestne policije ter na koncu še mag. Alenka 

Bratušek, državne sekretarke na Ministrstvu za infrastrukturo. 
 

V sklopu tehničnih in strokovnih predstavitev so se predstavili tudi naši člani Asist, 
Cestel, CGS Labs, ter Q-free Traffic design: dr. Jure Pirc iz podjetja Q-free Traffic 

design je predstavil najmodernejše sisteme za nadzor in vodenje prometa na 
cestah v Sloveniji; mag. Savin Gorup iz podjetja Asist je predstavil napredno 

vodenje prometa na avtocestah, državnih cestah in v mestih. dr. Alenka Šajn Slak 
iz podjetja CGS Labs je predstavila sisteme, ki povezujejo cestni promet z 

vremenom; Matija Mavrič iz podjetja Cestel pa digitalizacijo sistemov nadzora 
vozil in tovora na cestah. 

 

 
 



 

 

Poleg bogatega strokovnega programa je vzporedno potekal tudi razstavni 

prostor, kjer si so si udeleženci lahko ogledali najnovejše izdelke s podorčja 
tehnologije prometa. 

 
V petek 17. junija sta bili organizirani strokovni ekskurziji v Luko Koper ter na 

grdbišče izvedbe drugega tira. 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

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

Franciji  

 
                                                                

ERTICO-ITS EUROPE je v sodelovanju s svojimi regionalnimi partnerji organiziral 
27. Evropski kongres in razstavo o inteligentnih transportnih sistemih in storitvah. 

Kongres je potekal med 30. majem in 1. junijem 2022 v četrtem največjem 

francoskem mestu, Toulusu. 
 

Z geslom "Pametna in vzdržna mobilnost za vse", se je kongres osredotočil na 
uporabo inteligentnih transportnih sistemov za izboljšanje kakovosti življenja.  

 

 
 

Kongres so 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 je gostil različna zasedanja z govorniki vrhunskih 

strokovnjakov za mobilnost o ključnih temah v prometni panogi danes.  
 

 



 

 

Pomladansko srečanje mreže ITS Nationals v Toulousu  

 

 
 

30. in 31. maja je v sklopu evropskega ITS kongresa v Toulousu, potekalo tudi 
pomladansko srečanje združenja nacionalnih ITS organizacij iz Evrope, katere 

član je tudi Slovensko društvo za inteligentne transportne sisteme. Mreža 

nacionalnih ITS društev je združenje nacionalnih interesov ITS, ustanovljeno z 
namenom, da se zagotovi izmenjava znanja in informacij vsem akterjem na 

lokalni in nacionalni ravni v smislu podpore ITS.  
 

 
Martial Chevreuil, predsednik ITS Francije (levo) in Joost Vantomme, novi 

predsednik Ertica (desno) 
 

Uvodni govor dobrodošlice je pripadel g. Martialu Chevreuilu, predsedniku ITS 

France kot gostitelju tokratnega srečanja. V sklopu uvodnih nagovorov se je 
predstavil tudi novi predsednik Ertica, g. Joost Vantomme iz Nizozemske. V sklopu 

srečanja smo predstavniki ITS društev predstavili tudi novosti na področju ITS 
implementacij v posameznih članicah v nadaljevanju pa razpravljali o prihodnosti 

mobilnosti ter inovativnih idejah in rešitvah za izzive mobilnosti. Srečanje se je 
zaključilo z debato na temo kako naprej z mrežo nacionalnih ITS društev. 

 

  



 

 

Kongres Velo city, svetovno srečanje na področju kolesarstva, 14. do 

17. junija 2022 v Ljubljani 
 

 
 
Ljubljana je med 14. in 17. junijem 2022 gostila kongres Velo-city, največje 

svetovno srečanje na področju kolesarjenja, kolesarske infrastrukture, 
kolesarskih inovacij, varnosti koles ter družbenih in kulturnih sprememb, ki jih 

povzroča kolesarjenje na globalni ravni. Ta največji kongres s področja 
kolesarjenja je potekal pod osrednjo temo »Cycling the change« oziroma 

»Kolesari – spremembo ustvari. 
 

Kongres predstavlja globalno komunikacijsko in informacijsko platformo, katere 
cilj je izboljševanje načrtovanja in zagotavljanja infrastrukture za kolesarjenje in 

spodbujanje vsakodnevnega kolesarjenja v urbanih okoljih. Kongresa so se 
udeležili predstavniki lokalnih, regionalnih, vladnih, nevladnih pa tudi 

mednarodnih organizacij ter strokovnjaki z različnih področij (mobilnosti, urbanih 

in infrastrukturnih politik ter prometa na splošno, varstva okolja, tehnologije, 
zdravja, vedenjskih sprememb …). 

 

 
 



 

 

Srčna sporočila na Darsovih prikazovalnikih spremenljive signalizacije 

 

 
 
Slovenski upravljalec avtocest DARS že vrsto let sodeluje v kampanjah prometne 

varnosti, ki jih koordinira Agencija za varnost prometa. Na grafičnih 
prikazovalnikih spremenljive prometne signalizacije že vrsto let objavljajo 

sporočila kot na primer "Ne pij, ko voziš", "Prilagodite hitrost" ali "Vozite 
previdno". V zadnjem času pa so, za marsikoga suhoparna ali pretirano uradna 

sporočila, nadomestili z bolj sproščenimi, s takšnimi, ki vzbujajo pozitivna čustva. 
Med temi imenovanimi inovativnimi sporočili so bili prvi napisi za letošnje 

valentinovo.  
 

 
 
Odziv uporabnikov je bil zelo pozitiven, precej uporabnikov je zapisalo, da so se 

jih ta sporočila dotaknila in da so jim hkrati tudi dala misliti in da so veliko boljša 
od raznih groženj.  Na DARSu pravijo, da so se izognili sporočilom, ki bi grozila, 

šokirala, zbujala strah ali izpostavljala negativne posledice določenih ravnanj, saj 

niso želeli vznemirjati voznikov, ampak jih na prijazen način spodbuditi k varni 
vožnji. 

 
Elektronske table so v prvi vrsti namenjene vodenju prometa. Priložnostne 

vsebine na temo prometne varnosti imajo na njih najnižjo prioriteto prikazovanja 
in se jih prikazuje le za določen čas, praviloma zgolj nekaj dni. Če nadzornik 

prometa oceni, da gre na odseku, kjer so nameščene elektronske table, za 
potencialno nevarnost, se vedno prioritetno obvešča o tej nevarnosti – na primer 

o nesreči ali drugem izrednem dogodku, megli, zastoju.  
 

  



 

 

V zadnjih dveh tednih meseca julija, so se množice gasilcev in prostovoljcev selile 

na Kras, kjer so skušale zajeziti obsežne požare. Z dobrimi željami so gasilce na 
pot pospremili tudi pri Darsu. Na avtocestah proti Krasu se na znake spremenljive 

vsebine, kjer pogosto opozarjajo na varnostna tveganja, občasno zasveti napis - 
Srečno gasilci. 

 

 
  



 

 

Predstavitev storitve VISE na dogodku CGS Labs Connect 

 

 
 
V torek, 7. junija 2022, se je v hotelu Four Points by Sheraton Ljubljana 
odvijal CGS Labs Connect, PLATEIA je zakon!, na katerem sta podjetji 

NERVTECH, raziskave in razvoj, d.o.o. ter PNZ svetovanje projektiranje 
d.o.o. predstavili storitev VISE. 

 
VISE (Virtual Infrastructure Simulation and Evaluation) je prebojna inovacija 

na področju digitalizacije in evalvacije projektne infrastrukture v svetovnem 
merilu, saj, glede na razpoložljive informacije, na trgu še ni ponudnika 

podobne storitve. 
 

Storitev VISE presega trenutno stanje tehnologije na področju projektiranja 
prometne infrastrukture. Za naročnike in izvajalce predlagana storitev 

pomeni pomemben prihranek časa in sredstev na področju načrtovanja in 

izgradnje prometne infrastrukture. VISE omogoča vključevanje virtualne 
simulacije in BIM v projektiranje infrastrukturnih projektov, preverjanje 

skladnosti infrastrukturnega projekta s pravilniki skozi virtualno simulacijo 
(ne zgolj s pregledom 2D tehnične dokumentacije) in možnost ocene 

uporabnosti posameznega projekta. Z VISE se pri projektu posredno vpliva 
na splošno cestno prometno varnost in zmanjšanje števila smrtnih žrtev 

zaradi prometnih nesreč. Vpliva se tudi na zmanjšanje eksternih stroškov 
zaradi prometnih nesreč, možen pa je tudi hitrejši odziv na potrebne 

spremembe projekta prometne infrastrukture, kar posledično pomeni tudi 
manjši strošek investicije. 

 

 
 

Storitev VISE omogoča realistično simulacijo vizualizacije in, na podlagi 
analize big data, evalvacijo že obstoječih cestnih odsekov, na katerih je 

zaznana večja frekvenca prometnih nesreč in so se izkazali za nevarne, kot 
tudi cestnih odsekov, ki so šele v fazi načrtovanja. VISE ima potencial, da 

se razvije v globalno uporabljano rešitev, saj je v evalvacijo varnosti 

prometne infrastrukture možno vključiti lokalno prebivalstvo, ki to 
infrastrukturo pretežno uporablja. 

 



 

 

 
Predstavitev storitve VISE na CGS Labs Connect (Gregor Kralj, PNZ d.o.o.) 
 

 
Predstavitev Nervtech-ovega simulatorja vožnje za namen preverjanja 
sledenja kažipotne signalizacije voznika (Priključek NM – vzhod) 
  



 

 

 

V Ljubljani odslej za izposojo na voljo tudi električna kolesa 
 

V drugi polovici junija je v Ljubljana zaživela storitev izposoje električnih koles 
Nomago bikes. V prvi fazi je uporabnikom na voljo 75 električnih koles z 

zmogljivostjo do 80 kilometrov, ki jih lahko najamemjo na 25 kolesarskih 

postajah. Celoten postopek rezervacije, najema in vračila koles je možno opraviti 
z mobilno aplikacijo, kolesa pa si lahko občani in občanke izposodijo tudi z 

uporabo urbane. 
 

Njihov načrt je v prihodnjem letu podvojiti zmogljivosti v Ljubljani in se povezati 
tudi z okoliškimi občinami, saj je postaviti enoten in medsebojno povezan sistem 

za celotno ljubljansko urbano regijo. V celotnem sistemu Nomago Bikes v 
Sloveniji je trenutno že 105 kolesarskih postaj in 538 koles. V začetni fazi so k 

projektu pristopila tudi nekatera okoljsko ozaveščena podjetja, ki so postaje 
umestila ob svoje poslovne stavbe (BTC, Delo, Zavarovalnica Triglav, Triglav Lab, 

Big Bang, Hotel Union in Hotel Lev). Preostalih 15 postaj je postavljenih na 
obstoječih Bicikelj lokacijah, eno postajališče je na P+R Stanežiče in eno na 

parkirišču pod Šmarno Goro. 
 

Uporaba sistema Nomago Bikes je zelo preprosta in prilagojena uporabnikom. 

Pred prvo uporabo se mora uporabnik registrirati prek mobilne aplikacije ali 
spletne strani, nato pa svoj uporabniški račun poveže z urbano, bančno kartico 

ali PayPal. Z mobilno aplikacijo Nomago Bikes lahko posameznik nato kolo 
najame, rezervira ali vrne, ob tem pa lahko v realnem času spremlja tudi svojo 

porabo in ostale podatke. Ker so vsa kolesa opremljena s pametnimi 
ključavnicami, je vračilo koles možno tudi, ko so vsa priklopna mesta polna. 

Postaje za vračilo koles so označene v mobilni aplikaciji, prek katere lahko 
uporabniki kolesa tudi rezervirajo. 

 

 



 

 

21. Evropski teden mobilnosti bo usmerjal k trajnostni povezanosti 

 

 
 
Evropski teden mobilnosti bo pod sloganom »Trajnostno povezani« potekal med 

16. in 22. septembrom in spodbujal k povezovanju s trajnostnimi oblikami 

mobilnosti, kot so kolesarjenje, hoja in uporaba javnega prevoza, ter k 
zmanjševanju avtomobilskega prometa.  

 
Naložbe v aktivno mobilnost z visoko stopnjo participacije se dokazano 

obrestujejo v večjem zadovoljstvu in zdravju prebivalcev ter predstavljajo 
pomemben korak v smeri trajnostne mobilnosti, ki je ključen dejavnik pri 

ohranjanju čistejšega okolja za naslednje generacije. 
 

Leto 2022 je Evropsko leto mladih, zato bo tudi letošnji Evropski teden mobilnosti 
letos posebej nagovoril posameznike, stare med 15 in 29 let. Mlade bodo občine, 

sodelujoče v Evropskem tednu mobilnosti, povabile k dialogu in organizirale 
aktivnosti, kjer bodo lahko izpostavili svoje težave oziroma predloge rešitev na 

področju mobilnosti. 
 

Doslej je bil velik povdarek zlasti na mobilnost oseb, a pomemben delež 

prevoženih kilometrov v mestih – kar od 15 do 25 odstotkov – predstavlja dostava 
blaga. Zato bo tematiki dostave blaga letos namenjen prav poseben prostor. 

 

 
  



 

 

Prihajajoči dogodki 
 

Konferenca in razstava Telematika CEEEurope, 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 

 

  

https://event.meetpoint.si/ceeurope.telematics-conference/registration


 

 

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/ 

 
  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.drc-zdruzenje.si%2Fkongres%2F&data=04%7C01%7CJure.Pirc%40q-free.com%7C4277283af253497c63a108da03042bcf%7C39ef44caadfa4a248858ef68dbe16345%7C1%7C1%7C637825613703454108%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=iSnVKrse%2Fl%2FPc8PzfX95tVHPBIvom5V8noVruHBHUL4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.drc-zdruzenje.si%2Fkongres%2F&data=04%7C01%7CJure.Pirc%40q-free.com%7C4277283af253497c63a108da03042bcf%7C39ef44caadfa4a248858ef68dbe16345%7C1%7C1%7C637825613703454108%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=iSnVKrse%2Fl%2FPc8PzfX95tVHPBIvom5V8noVruHBHUL4%3D&reserved=0


 

 

28. Evropski ITS kongres med 22. in 24. majem 2023 v Lizboni na 

Portugalskem     
 

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

organizira 28. Evropski kongres in razstavo o inteligentnih transportnih sistemih 

in storitvah. Kongres bo potekal med 22. in 24. majem 2023 v portugalskem 
glavnem mestu, Lizboni. 

 
Z geslom "ITS- the game changer", se bo kongres osredotočil na to, kako ITS 

spreminja mobilnost.  
 

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://2023.itseuropeancongress.com/ 

 


