
 

 

 

ITS novice oktober 2022 
 

Uvodnik 
 
Spoštovani člani S-ITS, 

 
Za nami je pestro jesensko obdobje, ki ga je na društvenem področju 

zaznamovala predvsem letošnja strokovna ekskurzija na tursko avtocesto in v 
mesto Salzburg, ki se jo je udeležilo 45 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 2023, 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 ekskurzija S-ITS na tursko avtocesto in v Salzburg  

 

 
 

Na letošnjo strokovno ekskurzijo S-ITS smo se med 29. septembrom in 1. 
oktobrom, na povabilo avstrijskih kolegov, odpravili na ogled turske avtoceste in 

ITS sistemov v mestu Salzburg.  
 

Turska avtocesta kot alpska tranzitna pot, poteka od Karavanškega predora do 
Solnjegrada (Salzburga) in tvori eno od treh najpomembnejših prometnih osi v 

smeri sever-jug. Dolžina avtoceste je 194 km, od tega 24 km trase poteka v 
štirinajstih predorih, od katerih sta najbolj znana predor Tauern in predor 

Katschberg. Zaradi velikih prometnih obremenitev, predvsem turističnega 
prometa poleti in velikega števila predorov je zgled moderne opremljenosti z 

inteligentnimi transportnimi sistemi.  
 

 
Udeleženci strokovne ekskurzije Salzburg 2022 skupaj s predstavniki Asfinaga 

 
Na poti v Salzburg smo si na platoju pred predorom Karavanke ogledali 

termoskener, ki skrbi, da pregreta vozila ne vstopijo v predor. Nadzornik 
nadzornega centra na Hrušici nam je razložil delovanje sistema termokamer in 

pojasnil, da sistem letno izloči le par pregretih vozil. 
 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Predor
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Predor_Tauern&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Predor_Katschberg&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Predor_Katschberg&action=edit&redlink=1


 

 

 
Ogled termoskenerja pred predorom Karavanke 
 

Pot smo nadaljevali po Turski avtocesti A10, ki poteka med Beljakom in 

Salzburgom. Za predorom Katschberg smo se ustavili v kraju St. Michael, kjer 
avstrijski avtocestni operater Asfinag iz nadzornega centra za vodenje prometa 

upravlja s prometom na delu turske avtoceste med predorom Katschberg in 
mestom Salzburg. Na trasi se nahajata dva večja predora preko 6 km dolžine, 

Katschberg in Tauern, ki sta po izgradnji druge cevi in hudi nesreči leta 1999 
opremljena z najnovejšo varnostno predorsko tehniko.  

 
Asfinag, ki je celoten trasni avtocestni promet do pred leti vodil iz vse državnega 

centra na Dunaju, sedaj upravljanje seli na regije, tako da je iz omenjenega 
nadzornega centra po novem voden tudi trasni promet vse do mesta Salzburg. 

Asfinag prav tako prehaja na integrirano spletno platformo vodenja prometa, ki 
združuje predorsko in trasno SCADAo, s podobnim konceptom sistema naš 

avtocestni operater Dars v Kozini upravlja že od leta 2018. Predstavljen nam je 
bil predorski sistem, sistem za nadzor in vodenje prometa na odprti trasi ter 

sistem C-ITS. 

 



 

 

 
Obisk Asfinagovega nadzornega centra in čelne cestninske postaje St. Michael 
 

Ogledali smo si tudi Asfinagovo avocestno bazo, kjer je prisotne navdušilo 
predvsem vozilo za avtomatsko postavaljanje in pobiranje keglov pri hitrosti do 

15 km/h. 

 

 
Vozilo za avtomatsko pobiranje keglov 



 

 

 

V nadaljevanju smo si ogledali čelno cestninsko postajo St. Michael in Lungau, ki 
leži med predoroma Katschberg in Tauern. V Avstriji velja zakon, da avtocestni 

operater za odseke, ki zahtevajo višje vzdrževalne stroške in katerih izgradnja je 
bila izdatnejša, še dodatno zaračunava cestnino/predornino. S tem razlogom je 

bila postavljena tudi čelna cestninska postaja St. Michael, ki jo letno prevozi preko 

8 milijonov osebnih vozil, pri čemer jo samo v času poletne konice, meseca 
avgusta, prevozi 1.5 milijona osebnih vozil. Kapaciteta cestninske postaje na 11 

stezah je 2500 vozil na smer na uro, pri čemer je 30% prevozov predplačniških, 
kar pomeni, da si vozniki že pred odhodom na potovanje plačajo prevoz preko 

cestninske postaje in s tem prihranijo čas na sami cestninski postaji. 
 

 
Čelna cestninska postaja St. Michael in Lungau, med predoroma Katschberg in 
Tauern 

  



 

 

Po ogledu ITS sistemov v upravljanju Asfinaga na turski avtocesti smo se ustavili 

v Salzburgu, četrtem največjem mestu Avstrije s 160.000 prebivalci, kjer so nas 
sprejeli v Salzburšekm prometnem združenju, ki zagotavlja javni prevoz v zvezni 

deželi Salzburg. Pod okriljem imajo tako lokalni kot tudi regionalni promet, 
predvsem ponosni pa so na uvedbo t.i. klimatske karte, ki za ceno 365€ na leto 

(75% subvencionira država) prebivalcem omogoča neomejeno uporabo javnega 

transporta v celotni Salzburški regiji. S karto niso ciljali samo na dnevne migrante 
na poti v službo, temveč tudi na vikend obiskovalce, ki z integrirano vozovnico 

lahko potujejo do bližnjih turističnih destinacij ko sta npr. Bad Gastein in Zell am 
See. 

 

 
Obisk Salzburg verkehr in uvodni nagovor predsednika društva, dr. Roberta 

Rijavca 
 

Popoldanski del ogleda drugega dne strokovne ekskurzije je bil namenjen obisku 
raziskovalne ustanove Salzburg research, ki se ukvarja z raziskavami na področju 

prometa, predvsem z digitalizacijo in avtomatizacijo prometa. 12-članska 
prometna ekipa ima na leto na voljo 6. milijonov evrov sredstev za raziskave in 

razvoj, eden njihovih glavnih naročnikov pa je avtocestni operater Asfinag, ki pri 
njih naroča različne raziskave tako za optimizacijo prometnega toka kot tudi za 

uvedbo novih tehnologij tipa C-ITS. 

 

 
Obisk inštituta Salzburg research 



 

 

28. Svetovni ITS kongres v Los angelesu 

 

 
 

Konec septembra je v Los angelesu, drugem največjem mestu ZDA in največjem 
mestu zvezne države Kalifornije, potekal 28. svetovni ITS kongres. Svetovni ITS 

kongres predstavlja največji letni ITS dogodek, osredotočen na pametno 

mobilnost in digitalizacijo prometa. Kongres je poudaril pomen inteligentnih 
transportnih sistemov širom svetovnih prestolnic in avtocestnih omrežij s 

posebnim poudarkom na vodenje prometa v mestu Los angeles, ki z okoliškimi 
mesti povezuje skoraj 18 milijonov prebivalcev in kjer vozniki letno v povprečju 

izgubijo 103 ure v prometnih zastojih. Kongres se je izkazal za pomemben kanal 
za ozaveščanje o rešitvah pametne mobilnosti med oblikovalci politik, 

strokovnjaki in splošo javnostjo.  
 

V sklopu predavanj so svetovni strokovnjaki iz industrije predstavili najnovejše 
dosežke na področju ITS, razstavni prostor pa je ponudil predstavitev najnovejših 

tehnoloških rešitev in najsodobnejših tehnologij različnih svetovnih proizvajalcev 
s podoročja ITS.  

 

  



 

 

Sistem za prikrite meritve hitrosti in hrupa 

 

 
 

Naš član, podjetje Cestel, predstavlja sistem za prikrite meritve hitrosti in hrupa. 
Za meritve hitrosti in hrupa se uporablja sistem, ki se ga namesti ob vozišče in 

meri hitrost mimo vozečih vozil, njihov hrup, hkrati pa sistem tudi klasificira in 

šteje vozila ter meri njihovo dolžino. Sistem je mobilen in ima certifikat nemškega 
razvojnega inštituta za avtoceste (BASt).  

 

 
  

Prednosti sistema so možnost mobilne postavitve na različnih lokacijah, 
enostavna postavitev, povečanje prometne varnosti in hitra pridobitev 

podatkov o prometu za nadaljnje ukrepe. 

 
Sistem skupaj z opozorilno tablo lahko obvešča voznike o prehitri ali prehrupni 

vožnji. 
 

 
  



 

 

Na cestah pogosto "nastradajo" prometna signalizacija, varnostne 

ograje, naletni mehovi  
 

 
 

Družba za avtoceste DARS je na Twitterju objavila zapis in posnetke, ki kažejo, 
kako pogosto vozniki trčijo v prometno signalizacijo, varnostne ograje ali 

naletne mehove. 
 

»Dokler je samo to, ni nič hudega" so zapisali ob tem in dodali, da je predmete 

mogoče nadomestiti, človeških življenj "pa žal ne". Ob tem so voznike pozvali, 
naj vozijo previdno. 

 
Posnetek dogodkov s ceste si lahko pogledate preko povezave. 

 

 
 

https://twitter.com/DARS_SI?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1516333246660976641%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.vecer.com%2Fkronika%2Fvideo-saj-ni-res-pa-je-na-cestah-pogosto-nastradajo-prometna-signalizacija-varnostne-ograje-naletni-mehovi-10279633


 

 

Dve novi lokaciji postavitve radarja 

 
Ljubljanski mestni redarji so začeli uporabljati dve novi ohišji za merjenje hitrosti 

in sicer na na Bohoričevi ulici 15, pri Pediatrični kliniki na Tržaški cesti, pri OŠ Vič. 
Na Mestni občini Ljubljana želijo z namestitvijo novega ohišja ter nakupom 

merilnika hitrosti za nadzor še dodatno umiriti hitrost na mestnih cestah in 

prispevati k večji varnosti v prometu. 
 

V prvem polletju leta 2022 je Mestno redarstvo zabeležilo kar 27.267 prekoračitev 
hitrosti. Kot najbolj obremenjeni lokaciji ostajata Cesta v Mestni log 45 in Aljaževa 

ulica 45. Tudi iz Letnega poročila o delu policije za leto 2021 izhaja, da je 
neprilagojena hitrost še vedno eden od najpogostejših vzrokov prometnih nesreč 

z najhujšimi posledicami.  
 

Ohišja, v katerih so izmenično nameščene stacionarne samodejne merilne 
naprave, so na Celovški cesti 269, Cesti Dolomitskega odreda 94, Dolenjski cesti 

43, na Roški cesti 17, Slovenčevi ulici 15, Slovenski cesti 36, Zadobrovški cesti 
55, Samovi ulici 9, Opekarski cesti 11, Aljaževi ulici 45, Cesti v Mestni log 45, 

Kajuhovi ulici, na Poti Rdečega križa, na Cesti dveh cesarjev 32, Cesti dveh 
cesarjev 104B, Bohoričevi ulici 15 in Tržaški cesti 74. 

 

 
Foto: Andrej Leban 

  



 

 

V Kočevju stekel pilotni projekt prevozov na zahtevo 

 
V občini Kočevje je začel delovati pilotni projekt prevoza na zahtevo. Storitev je 

podobna klasični storitvi taksijev, a ker vožnje opravlja kombi, je ta za končnega 
uporabnika cenejša. Hkrati je storitev podobna javnemu avtobusnemu prevozu, 

vendar bolj prilagodljiva potrebam uporabnika. Uporabniki prevoz naročijo prek 

posebne aplikacije ToyotaGo, lahko tudi telefonsko prek sistema Sopotniki, opravi 
pa ga ustrezno usposobljen in licenciran prevoznik. Za prevoz uporabniki izberejo 

vstopno točko in končno lokacijo, lahko pa izberejo tudi prevoz na dogodek in 
nazaj, kjer vnesejo vstopno točko, za končno lokacijo pa enega od 

prednastavljenih dogodkov. 
 

Kočevska občina je namreč s 555 kvadratnimi kilometri površine največja v 

Sloveniji, v njej pa prebiva več kot 15.000 ljudi, ki živijo v 86 naseljih, ki so med 
seboj precej oddaljena. Za takšno občino je mobilnost precejšnji izziv tudi zato, 

ker se družba stara in v njej živi vse več ostarelih ljudi, ki se težko gibljejo. Občini 
je nasproti prišel zavod Sopotniki, s katerim so organizirali prevoze za starejše 

občane, ki so jih ti hitro sprejeli. Nato so našli še partnerja, podjetje Toyota Adria, 
v sodelovanju s katerim so organizirali storitev Toyota Go, ki ustreza občanom 

vseh starosti. Ti preko aplikacije naročijo prevoz, se peljejo in ga tudi plačajo 
preko aplikacije. V proračunu občine so zato storitev namenili 30.000 evrov, 

vendar po besedah župana, ne gre za denar, ampak je na prvem mestu predvsem 

dobrobit ljudi, ki so storitev hitro sprejeli. 
 

 
 

Povzeto po spletnem portalu zurnal 24.si 

  



 

 

EU in svetovne ITS novice 

Na hrvaških avtocestah kmalu več kot 1700 novih nadzornih kamer 
 

Podjetje Hrvatske autoceste bo na vseh avtocestah v državi 1727 analogih kamer 
zamenjalo z digitalnimi in uvedlo nov prometno-informacijski sistem. Nove 

kamere bodo nadzorovale promet, pa tudi hitrost vozil. Projekt sofinancira 
Evropska unija, ki je zanj namenila 13 milijonov evrov nepovratnih sredstev. 

 

Podjetje Hrvatske autoceste (Hac) bo ob uvedbi nove digitalne opreme za 
videonadzor in sistema za koordinirano upravljanje prometa na svojem sedežu v 

Zagrebu odprl center za upravljanje in nadzor prometa. Tja bodo v realnem času 
prihajale informacije o stanju v prometu z vseh cest na Hrvaškem, ki jih upravlja 

HAC, pa tudi z istrskega ipsilona in z avtoceste Zagreb–Macelj. 
 

V sklopu popolne posodobitve nadzornega sistema bodo na posameznih delih 
avtocest vgradili tudi nove meteorološke postaje, nekaj novih grafičnih 

prikazovalnikov spremenljive prometne signalizacije in nov sistem za 
komunikacijo z interventnimi službami. Nove kamere bodo hitreje in varneje 

zaznale potencialno nevarne situacije, kot so vožnja v napačno smer, 
zaustavljena vozila, pešci na cesti, trki, požari v predorih, zastoji in podobno. 

Nadzorovale bodo tudi hitrost vozil. 
 

 
Foto: Shutterstock 
 

  



 

 

Aplikacija Google Maps dobiva pomembne novosti 

 
Aplikacija Google Maps že dolgo velja za eno najbolj priljubljenih na področju 

avtomobilske navigacije, hkrati pa je ob vse večjem številu LCD zaslonov in 
infozabavnih sistemov tudi v cenovno dostopnih avtomobilih velja za 'krvnika' 

klasičnih navigacijskih sistemov, nameščenih na vetrobransko steklo. Pravzaprav 

ji precejšen delež voznikov daje prednost pred navigacijskimi napravami 
proizvajalcev avtomobilov, za kar gre zasluga storitvi Android Auto. 

 
Drugi razlog za priljubljenost Google Maps storitve pa so tudi stalne nadgradnje. 

Pri tem ne mislimo le na nadgrajevanje v smislu posodabljanja cestnega omrežja, 
pač pa tudi dodajanja novih funkcij v aplikacijo. Pred dnevi so tako pri Googlu za 

letošnje poletje napovedali prihod še dveh novih. Prva novost je uvedba prikaza 
znakov 'STOP' in pa semaforjev na križiščih, kar bo voznikom, ki morda ne 

poznajo mesta v katerem se nahajajo pomagalo pri iskanju bližnjic oziroma križišč 
brez semaforjev. S tem bodo morda pridobili še nekaj časa. 

 

 
 

Druga, morebiti še pomembnejša novost pa je uvedba funkcije izračuna potnih 
stroškov. Če je aplikacija do sedaj navedla zgolj informacijo, da je na trasi 

vključena plačljiva cesta, pa bo sedaj dodatno vključevala tudi izračun stroškov 
vožnje oziroma stroškov cestnin. Podatke naj bi jim posredovale lokalna podjetja, 

ki sicer določajo višino cestnin. Tako bo odločitev, ali izbrati plačljivo ali 
brezplačno cesto, še posebej v državah, kjer se zaračunava cestnina po dejanski 

uporabi (elektronsko ali klasično cestninjenje). 
 

Pri Googlu sporočajo, da bo storitev najprej na voljo v Združenih državah 
Amerike, na Japonskem, v Indiji in v Indoneziji, nato pa tudi drugod po svetu. 

Kdaj bo prišla v Evropo zaenkrat torej še ni znano. 
  



 

 

Semaforji v islandskem mestu Akureyri v obliki srca 

 
Islandko mesto Akureyri je eno od najsevernejših mest na svetu. Islandske zime 

so zelo ostre, s šestimi dolgimi meseci teme in snežnimi nevihtami, ki zaprejo 
ceste in mostove, postane velik del države od oktobra do aprila nedostopen. 

Mesto Akureyri se je zato odločilo za edinstveno strategijo polepšanja mesta in 

dvig morale državljanov: namesto polnih rdečih krogov so v semaforske glave 
vgradili svetleča rdeča srca.  

 
Po besedah župana mesta Akureyri so semaforje postavili po finančnem zlomu, 

da bi "opomnili državljane, kaj je res pomembno" in ljudem dali razlog za nasmeh 
na prehodih za pešce in križiščih.  

 

 
 
 

  



 

 

Prihajajoči dogodki 
 

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/ 

 


