
 

 

 

ITS novice december 2022 
 

Uvodnik 
 
Spoštovani člani S-ITS, 

 
pred vami je zadnja letošnja številka S-ITS novic. Konec leta je čas za pregled 

društvenih aktivnosti – kot vsako leto smo se trudili biti aktivni pri promociji 
inteligentnih transportnih sistemov v Sloveniji, pripravljali smo elektronske 

novice s področja ITS, kjer skušamo zbrati različne zanimive tematike na temo 
ITS za naše člane. Sodelovali smo na srečanjih evropske mreže nacionalnih ITS 

duštev - ITS Nationals, spomladi pa smo preko spletne platforme organizirali 
tudi mednarodni simpozij ISEP 2022. Tako z organizacijo kot tudi s članki smo 

kot društvo in kot posamezniki sodelovali na jubilejnem 15. kongresu o prometu 

in prometni infrastrukturi oktobra v Portorožu. Kot vsako leto jeseni smo za vas, 
dragi naši člani, organizirali strokovno ekskurzijo v sosednjo Avstrijo, kjer smo 

se poleg izmenjave strokovnih mnenj z avstrijskimi kolegi, tudi med seboj 
podružili. In to je poleg pridobivanja novih znanj tudi eden izmed 

najpomembnejših ciljev naših ekskurzij – da se deležniki, ki se v Sloveniji 
ukvarjamo z ITS med seboj bolje spoznamo v neformalnem vzdušju. Intenzivno 

smo začeli tudi s pripravami na ISEP 2023, kamor vas vabimo, da prispevate k 
kakovosti ali z referati vašega dela ali pa kot sponzorji simpozija. 

 
Sicer pa vam ob koncu letu želim vesel december, mirne prihajajoče praznike, 

veliko sreče in zdravja ter obilico delovnih uspehov v prihajajočem letu. In 
seveda, prijetno branje novic. 

 
Lep pozdrav, 

 

  
dr. Robert Rijavec 
Predsednik S-ITS 



 

 

Novice članov društva S-ITS 
 

Jubiljeni 15. kongres o prometu in prometni infrastrukturi 
 

  
 

 
 

 
je med 26. in 28. oktobrom 2022 potekal v Portorožu in na njem je bilo veliko 

ITS, ki se je skrival praktično v vsakem poglavju slogana »Gradnje 
prometnega ekosistema za trajnostno mobilnost«. Veliko smo slišali o 

preteklih in aktualnih projektih predvsem cestne in železniške infrastrukture 
projektov, npr. 50. obletnica avtocestnega odseka Vrhnika – Postojna, 

trenutna gradnja drugega tira Divača-Koper, gradnja druge cevi karavanškega 

predora, gradnja tretje razvojne osi, gradnja kolesarskih povezav, ter izvedba 
preostalih investicij v državne ceste in železniško omrežje, trajnostne 

mobilnosti z vidika dodane vrednostni uporabnikov, digitalizacije v prometu in 
prometni infrastrukturi, zagotavljanja prometnih storitev z vidika 

uporabnikov, načrtovanja in gospodarjenja s prometno infrastrukturo, novih 
tehnologij in novih materialov v prometni infrastrukturi, prometne varnosti.  

 
Tridnevni dogodek so odlikovale izbrane vsebine, med njimi slovesno odprtje, 

dve plenarni zasedanji in tri moderirane okrogle mize. Kot član programskega 
odbora smo nekateri člani ITS Slovenije sodelovali pri recenzijah prispevkov. 

Organizatorji so poudarili pomen in dodano vrednost vseh 95 predstavitev  v 
17 različnih sekcijah, ki ga je obiskalo 577 udeležencev, od tega 95 

nastopajočih govorcev. Poleg tega smo obiskali tudi razstavni prostor, kjer so 
se nekatere slovenske in tuje organizacije predstavile s svojimi najnovejšimi 

produkti in tehnologijo; skupaj 31 razstavljavcev. In mednje sodijo tudi 

organizacije, ki so člani ITS Slovenije. 

Organizatorju DRC pohvale in čestitke k 30. letnem 
delovanju ter pripravi podobnih kongresov v 

preteklosti. 
 

https://www.drc-zdruzenje.si/kongres


 

 

   
 

Med našimi člani je z aktivnostjo tako na kongresnem delu, kakor tudi na 

razstavnem delu izstopalo kar nekaj organizacij. Podjetje PNZ svetovanje 
projektiranje d.o.o., ki je za letošnji kongres pripravilo kar 12 referatov, 11 

predstavitev in aktivno udeležbo na okrogli mizi. Prav tako je direktor podjetja 
Andrej Jan prejel priznanje za izjemne inženirske dosežke pri načrtovanju 

slovenskih cest in vodenju podjetja PNZ d.o.o. 
 

   



 

 

 

Občni zbor S-ITS, novo vodstvo društva 
 

 
 

V okviru seje občnega zbora po predlaganem in sprejetem dnevnem redu je le-ta 

z 9. 12. 2022 razrešil stare člane organov društva in izvolil nove. V zvezi z 
evidentiranjem novih članov, je bil ponovno za novega predsednika društva 

predlagan in izvoljen dr. Robert Rijavec, za člane Izvršnega odbora pa dr. Robert 
Rijavec – predsednik, Srečko Janša – podpredsednik, Blaž Gostiša – sekretar, dr. 

Matej Vovk – sekretar, Pavel Meše – tajnik, dr. Andrej Štern – član, dr. Andrej 
Godec – član, mag. Ulrich Zorin – član, mag. Savin Gorup – član, dr. Jure Pirc – 

član, Aleksander Šabić – član, za člane Nadzornega odbora pa Matija Mavrič – 
član, predsednik, Miro Živkovič  - član in mag. Pirnar Miran – član. 

Novemu vodstvu in članom želimo prijetno delo v naslednjem obdobju. 
 

 
Digitalni dan DARS 

 

 
 

V torek, 8. novembra 2022 je v hotelu Mons potekala konferenca Digitalni dan 

DARS, kjer je DARS predstavil napredek upravljavca avtocest na področju 
digitalizacije procesov z uporabo digitalnih tehnologij. 

 
Osrednja tema na konferenci je bila predstavitev digitalnih projektov, ki služijo 

družbi DARS kot podpora gradnji, cestninjenju, vzdrževanju in upravljanju 
avtocestnega omrežja. Predsednik uprave DARS mag. Valentin Hajdinjak je v 

uvodnem nagovoru izpostavil, da DARS poleg gradbenika in vzdrževalca avtocest 
krepi tudi vlogo učinkovitega in aktivnega upravljavca avtocestnega sistema, ki 

se mora neprestano prilagajati izzivom današnjega časa. V družbi DARS so tako 
oblikovali ambiciozno strategijo digitalnega razvoja za obdobje 2021–2025, ki 

temelji na viziji, usmerjeni v prihodnost in jo poimenovali z besedami: 
“trajnostno, zeleno, digitalno in pametno”. 

 

Občni zbor 2022 in volitve: 

novi in stari predsednik dr. Robert Rijavec 



 

 

 
 

Sledila je predstavitev  mag. Ulricha Zorina, ki je predstavil izzive digitalizacije 

vodenja prometa na avtocestah ter sodobnega upravljanja avtocestnega omrežja 
s sistemi za nadzor in vodenje prometa, predorskimi sistemi ter prometno-

informacijskim centrom. 
 

V nadaljevanju je ga. Branka Videtič predstavila sistem za cestninjenje težkih 
tovorinih vozil v prostem prometnem toku in sistem elektronske vinjete, ki 

predstavljata dva ključna sistema upravlajvca DARS tako z vidika pobiranja 
denarja kot tudi edinstven primer uvedbe dgitializacije v celoten poslovni proces. 

Mag. Damijan Jaklin, vodja vzdrževanja v podjetju DARS je predstavil uvajanje 
digitalizacije v proces vzdrževanja avtocest. G. Miran Šmon in g. Jaka Gorišek pa 

sta predstavila uvajanje modernih digitalnih sistemov za načrtovanje in 
vzdrževanje cestne infrastrukutre, s primerom uporabe modernih BIM orodij. 

 
g. Božidar Volk je predstavil kooperativne inteligentne transportne sisteme, ki jih 

DARS uvaja kot podlago za uvedbo avtonomne vožnje. Predstavil je oba 

pilotskega projekta DARSa v sklopu vse-evropskega projekta C-roads in sicer z 
uporabo mikrovalovne tehnologije G5 na območju med Postojno in Divačo ter 

pilotskim 5G projekomo z uporabo mobilne tehnologije. 
 



 

 

 
 
Konferenco je z vizijo digitalne prihodnosti podjetja DARS zaključil mag. Ulrich 

Zorin, ki je predstavil izzive avtocestnega upravljavca ob bodočemu uvajanju 
avtonomne vožnje. 

 

 
  



 

 

Najvišje ležeča točka slovenske avtoceste opremljena s samodejnim 

sistemom za zgodnje preprečevanje nastajanja poledice in odtajanja 
 

 
 

V letu 2020 je bila podana pobuda za izvedbo testnega polja za preprečevanje 
poledenitve na kritičnih odsekih avtocest in hitrih cest. Glede na vremensko 

najbolj spremenljive razmere je bil za testno polje izbran viadukt Goli vrh. 
 

Goli vrh je najvišje ležeča točka slovenskih avtocest z nadmorsko višino 660 m 
ter z največjim vzdolžnim nagibom nad 5 %, kar predstavlja najzahtevnejšo 

lokacijo za zagotavljanje prevoznosti klanca v zimskih razmerah. Zaradi 
geografske lege je lokacija izpostavljena tudi močnim sunkom burje. Za 

izboljšanje obvladovanja zahtevnega območja so na DARSu začeli iskati rešitev 
za samodejno soljenje viadukta Goli vrh. 

 

 
 
V novembru 2021 je bil na območju viadukta Goli vrh nameščen sistem za 

samodejno soljenje. Sistem je sestavljen iz podvoznih brizgalnih šob, nameščenih 

v cestišče. V zabojniku ob brežini je nameščen zalogovnik za NaCl v velikosti 5000 
litrov, črpalke, vremenska postaja in programska oprema. Sistem s pomočjo talne 

sonde in vremenske postaje spremlja stanje cestišča in vremenske razmer ter na 
podlagi prejetih vremenskih podatkov, podatkov o temperaturi in slanosti cestišča 

natančno določi količino soljenja. Sistem samodejno pošilja podatke in morebitne 
alarme (znižan nivo tekočine v zalogovniku) pristojnim v ACB Postojna. Sam 

sistem je ob delovanju popolnoma nemoteč za voznike, saj le-ti skoraj ne 
zaznavajo pršenja šob. 

 
Avtor članka Janko Kernel 

 
  



 

 

Promet na slovenskih avtocestah že na predkoronski ravni 

 

 
 
Epidemija Covid-19 je v preteklih dveh letih precej spremenila potovalne navade 

ljudi. Avtoceste so bile zaradi večjega obsega dela od doma in omejitvenih 
ukrepov precej manj obremenjene, z njihovo sprostitvijo in ugodnejšo 

epidemiološko sliko pa se je promet vrnil. Gneča na slovenskih avtocestah se je 
po dveh koronskih letih že skoraj vrnila na raven iz leta 2019. Pojavljajo se redni 

zastoji, še več jih je bilo v turistični sezoni, na posamezne zastoje pa vplivajo tudi 
obnovitvena dela. 

 

 
 
Tipično so prometno najbolj obremenjeni petki po 15. uri, ko je upočasnjen 

promet ali zastoj na severni in zahodni obvoznici, najhuje pa je na južni obvoznici 
proti Dolenjski. Tipični so bili tudi zastoji ob petkih popoldne v smeri Primorske in 

v obratni smeri ob nedeljah popoldne ali zvečer.  Prav tako se že redno pojavljajo 
zastoji v jutranji konici na štajerski avtocesti od Lukovice do Ljubljane in na 

ljubljanski obvoznici, na preostalih treh vpadnicah pa le občasno. 
 

Več gneče je pričakovati tudi na odsekih, kjer DARS v letošnji gradbeni sezoni 
načrtuje obsežne obnove. Glavni projekti so dokončanje rekonstrukcije priključka 

Leskoškove ceste na severno ljubljansko obvoznico, obnova odseka na severni 
ljubljanski obvoznici Zadobrova-Šmartinska-Tomačevo. Na odseku štajerske 

avtoceste Slovenske Konjice-Dramlje bodo začeli rekonstrukcijo vozišča in 
objektov ter nadgradili predore. Ta dela bodo trajala vsaj dve gradbeni sezoni.  

  



 

 

V Evropskem tednu mobilnosti sodeluje že skoraj polovica slovenskih 

občin 
 

 
 

V Evropskem tednu mobilnosti (ETM) je letos sodelovalo rekordno število občin. 

Kar 96 jih je v tednu, ki se zavzema za aktivno in trajnostno mobilnost, prevzelo 
pobudo ter s tem aktivno spodbujalo k alternativam avtomobilskemu prometu. 

Občine so z najrazličnejšimi aktivnostmi nagovorile vse skupine prebivalcev. Še 
posebej so se letos osredotočile na mlade in jih na različne načine povabile, da 

podajo tako svoje videnje problematike na področju mobilnosti kot tudi predloge 
za izboljšave. 

 
Na zaključni prireditvi v Semiču so razglasili najaktivnejše občine letošnjega leta. 

V kategoriji manjših občin je bila zmagovalka občina Razkrižje. Izvedli so bogat 
program, aktivnosti pa razširili v čas pred in po tednu mobilnosti. Med trajnimi 

ukrepi občina uvaja kolesarnico za šolo in vrtec. Med srednje velikimi občinami je 
zmagala Metlika, kjer so organizirali parkirni dan, servis koles, in likovni natečaj 

za osnovnošolce. V aktivnosti so vključili tudi starejše generacije, okolico šole 
zaprli za promet ter organizirali sistem Poljubi in odpelji. Med večjimi občinami 

sta bili najbolj aktivni mestni občini Ljubljana in Maribor ter občina Šentjur. V 

Ljubljani, zmagovalki kategorije, so trajno zagotovili številna kolesarska 
parkirišča pred osnovnimi šolami in uredili javno varovano kolesarnico v središču 

mesta. Pripravili so študijo elektromobilnosti in posodobili kapacitete javnega 
potniškega prometa. 

 

 
  



 

 

Ministri in ministrice pristojni za promet dosegli dogovor o stališču Sveta 

EU do prometne zakonodaje v svežnju Pripravljeni na 55 
 

 
 

Ministri in ministrice pristojni za promet so na zasedanju Sveta za promet sprejeli 
splošne pristope – pogajalska stališča Sveta – glede vseh treh prometnih 

zakonodajnih aktov v svežnju „Pripravljeni na 55“, katerega cilj je zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov v EU za vsaj 55 % do leta 2030. Uspeh francoskega 

predsedstva je omogočilo tudi intenzivno delo v času slovenskega predsedovanja. 
Ministri in ministrice so dosegli splošni pristop tudi glede revizije direktive o 

inteligentnih prometnih sistemih (ITS) in spremembi Direktive o izboljšanju 
zahtev glede stabilnosti ro-ro potniških ladij. Poleg tega so se ministri in ministrice 

tudi podelili mandat Evropski komisiji za pogajanja z Ukrajino in Moldavijo glede 

transportnega sporazuma. Slovenijo na Svetu zastopa namestnica stalnega 
predstavnika, veleposlanica Tamara Weingerl Požar. 

 
Vsi trije predlogi v okviru Svežnja »Pripravljeni na 55« bodo odločilno pripomogli 

k razogljičenju prometnega sektorja v EU. Uredba o infrastrukturi za alternativna 
goriva (AFIR) naslavlja problematiko uporabe fosilnih goriv v prometu in je eden 

od ključnih elementov za dosego podnebne nevtralnosti EU do leta 2050. Uredba 
določa konkretne cilje za razvoj take infrastrukture v EU v prihodnjih letih, s 

poudarkom na polnilnicah in oskrbovalnih mest za avtomobile, letala in ladje. 
Uredbi za trajnostni zračni promet ter za uporabo obnovljivih in nizkoogljičnih 

goriv v pomorskem prometu naslavljata uporabo trajnostnih goriv za prevoz s 
ciljem povečanja uporabe trajnostnih goriv v zrakoplovih in ladjah ter tako 

zmanjšanja njihovega okoljskega odtisa. 
 

Slovenija je vse tri kompromisne dogovore v okviru svežnja »Pripravljeni na 55« 

podprla. Sprejeti splošni pristopi določajo ambiciozne cilje na področju 
infrastrukture alternativnih goriv za EU in Slovenijo. Do leta 2030 naj bi se cestno 

omrežje pokrilo z zadostnim številom polnilnic za čista vozila, kar bo omogočilo 
in spodbudilo uporabo električnih in drugih čistih vozil, saj za to ne bo več 

infrastrukturnih ovir. Za lahka motorna vozila bodo tako polnilnice postavljene  na 
razdaljah vsaj 60 km že do leta 2025 za jedrno omrežje in do leta 2030 tudi za 

celovito TEN-T omrežje. Za težka motorna vozila predlog Uredbe prinaša eno do 
dve polnilnici do leta 2025, s ciljem pokritosti omrežja do leta 2030 s polnilnicami 

na razdalji 60 km in primernimi kapacitetami. Polnilnice za vozila na gorivne celice 
bodo morala biti za jedrno omrežje vzpostavljena do leta 2030 na razdalji 200 

km. Za vozila na tekoči metan je potrebno zagotoviti zadostno infrastrukturo do 
leta 2025. Na podlagi splošnih pristopov bodo v nadaljevanju potekala pogajanja 

z Evropskim Parlamentom, kjer spremembe niso izključene. 
  



 

 

 

 
Obisk ITS Srbije pri ITS Slovenije … 

       
 
 

Vsekakor smo bili veseli novice, da je ustanovljena ITS Srbije (Srpsko društvo za 

ITS; ITS Srbija, Serbian ITS Association) in da so nam že po enem tednu od 
registracije vrnili konzultacijski obisk kako naprej. Ravno pobuda našega obiska 

v letu 2019 jim je dala moč ter željo, da se tudi skupina ustanoviteljev v Republiki 
Srbiji opogumi in ustanovi omenjeno združenje po našem vzoru. Imajo vizijo, 

katere eden od ciljev je mreženje in navezava stikov v Sloveniji in EU. Skupaj 
smo si ogledali predstavitev centrov upravljanja prometa v Dragomlju, kar smo 

hvaležni zaposlenim v DARS d.d..  
 

 

 
 

 

 
 

  



 

 

EU in svetovne ITS novice 

Swarco predstavil semaforsko aplikacijo SafeLight 
 

 
 
Upadanje pozornosti številnih pešcev, ki so pogosto globoko zatopljeni v svoje 

pametne telefone, vodi v vse več prometnih nesreč na cesti. Zaradi tega je naš 
član, podjetje Swarco, svojo družino semaforjev Combia opremil z inteligentno 

funkcijo SafeLight, ki olajša zaznavanje rdeče luči na semaforju.  
 

Nova funkcionalnost SafeLight dopolnjuje običajno funkcijo signalizacije za pešce, 

tako da žarek rdeče luči usmeri na pločnik in odseva rdečo luč semaforja na 
zaslonu pametnega telefona. SafeLight tako ne izpolnjuje le funkcije zemeljske 

luči, ampak tudi pritegne pozornost »generacije z glavo navzdol« nazaj na cesto 
in pomembno prispeva k varnosti pešcev. 

 

 
 

  



 

 

Novost v Italiji - ob zamudah zaradi del bodo vrnili cestnino 

 

V Italiji bodo voznikom, ki se jim bo pot zaradi vzdrževalnih del nepričakovano 
podaljšala, povrnili del plačane cestnine. Ker družba Autostrade per l’Italia ni 

prilagodila cestnin za dolge zastoje in večje potovalne zamude, ki so bile 
neposredno povezani z vzdrževalnimi deli, so morali lani plačati pet milijonov 

evrov kazni. 

 
To je bila tudi podlaga za iskanje novih rešitev, ki so jih zdaj razvili z zagonskim 

podjetjem za napredno digitalno mobilnost Free to X. Prek aplikacije bo mogoče 
v primeru zamude zaradi vzdrževalnih del – pri tem pa ne pridejo v poštev vzroki, 

kot so povečan promet ali nesreče – dobiti povrnjen del cestnin. 
 

Italijani se bodo morali najprej registrirati v aplikaciji in vnesti podatke o vozilu. 
Najlažji bodo postopki v primeru plačevanja cestnine z elektronsko predplačniško 

kartico, a stroške bodo povrnili tudi v primeru plačila cestnin z gotovino. V tem 
primeru bodo morali imeti vozniki shranjen račun. 

 
Višina povrnjene cestnine je odvisna od prevožene razdalje in obsega zamude. 

Vsaj 15-minutna zamuda na 29 kilometrov dolgem odseku pomeni polno 
povrnitev cestnine. Na stokilometrskem odseku mora biti zamuda za polno vračilo 

cestnine vsaj 45-minutna.  

 
Več primerov je predstavljenih v spodnji tabeli. 

 

 
 

  



 

 

Aplikacija za pametne telephone Speedcam anywhere 

 

 
 

Britanska skupina znanstvenikov za umetno inteligenco je razvila aplikacijo za 
pametne telefone, ki uporabnikom omogoča zajem avtomobilov s kamero in 

ugotavljanje, ali kršijo omejitev hitrosti. Uporabnik lahko nato shrani sliko pri 
hitrosti vozila in ustvari poročilo, ki ga lahko deli z oblastmi. Aplikacije, ki je 

trenutno v uporabi v Združenem kraljestvu, seveda ni mogoče uporabiti za 
kaznovanje voznikov, saj mobilni telefon in aplikacija nista certificirani napravi za 

zaznavanje hitrosti.  

 
Kljub dobremu namenu skupine znanstvenikov, katerih resnična identiteta sicer 

ostaja skrivnost, pa le-ti pravijo, da prejemajo žaljiva sporočila s strani 
državljanov, ki se ne strinjajo z namenom aplikacije. Večina ljudi namreč meni, 

da jih aplikacija spreminja v nadzornike prometa. 
 

Google sprva ni dovolil objave aplikacije v svoji trgovini Play, vendar je na koncu 
popustil,  aplikacijo pa je trenutno mogoče prenesti le v Združenem kraljestvu. 

Apple še ni odobril distribucijske aplikacije v svoji App Store za naprave iOS, kot 
sta iPhone in iPad. Aplikacijo pripravljajo tudi za lansiranje v ZDA, glede širitve 

na trge po Evropi pa trenutno še ni nič znanega. 
 

 
 
Vir: speedcamanywhere.com 

 

  



 

 

Španija preizkuša sistem za nadzor prometa za drone 

 
Po besedah SESAR – evropskega partnerstva, ki je zadolženo za prenovo 

evropskega zračnega prostora in upravljanje zračnega prometa – bi lahko do leta 
2050 po evropskem nebu letelo skoraj 7,5 milijona osebnih in komercialnih 

dronov. Da bi se pripravili na to novo realnost, raziskovalci v Španiji preizkušajo 

nov sistem, ki bo, upajmo, preprečil, da bi ti droni trčili drug v drugega. 
 

 
 

Projekt Bubble je združil raziskovalce iz akademskega sveta, industrije in 
evropskih institucij, da bi razvili tako imenovani sistem ločenega upravljanja 

brezpilotnih letal. Israel Quintanilla, profesor na Politehnični univerzi v Valenciji 
in vodja komunikacij pri projektu Bubble, je pojasnil: "Kar počne Bubbles je, da 

na podlagi algoritmov, ki izračunavajo tveganje trka v realnem času, ustvarja 
varnostne mehurčke okoli vsakega drona. Če obstaja tveganje trka, je platforma 

upravljavcu ob upoštevanju njegovega položaja sposobna celo predlagati 
manevre izogibanja." 

 
Povzeto po spletnem portalu 24ur.com 

 

  



 

 

Zastoji na nemških avtocestah 

 
Na nemških cestah je bilo letošnje poletje nekoliko manj zastojev kot lani, ko so 

promet še dodatno ovirali protikoronski ukrepi. Po podatkih nemškega 
avtomobilističnega kluba ADAC je bilo v celotnem obdobju letošnjih poletnih 

počitnic v Nemčiji (od 24. junija do 11. septembra) skupno 106.488 prometnih 

zastojev na razdalji 178.483 kilometrov. To pomeni, da so kolone avtomobilov 
več kot štirikrat presegale razdaljo okoli ekvatorja. Najbolj obremenjen konec 

tedna je bil zadnji konec tedna v juliju - od 29. do 31. julija je bilo 3544 zastojev 
na razdalji nekaj več kot 7.500 kilometrov. V prazničnih vikendih je več kot 

38.000 zastojev naneslo skoraj 75.000 kilometrov dolge kolone.  
 

V celoti je ADAC v poletnih mesecih zabeležil nekoliko manj prometnih zastojev 
kot v enakem obdobju lani. Eden od razlogov za to so bili sproščeni protikoronski 

ukrepi, potovanja z avtomobilom v sosednje države so bila mogoča brez težav, 
manj omejitev pa je bilo tudi pri letalskem prometu. Kot je pokazala ocena 

anketiranih članov ADAC, je število počitnic z avtomobilom ali avtodomom v lastni 
državi upadlo s 26,1 na 23,4 odstotka v primerjavi s prejšnjim letom. Italija in 

Francija sta se znova pokazali kot najbolj zanimiva potovalna cilja, medtem ko je 
bilo v Turčijo bistveno manj potovanj kot leta 2021. 

 

 
 
Povzeto po spletnem portalu Avtomagazin 

  



 

 

Teslin robotaxi bo kot kombinacija storitev Uber in AirBnB 

 

V ameriškem visokotehnološkem podjetju Tesla pospešeno razvijajo storitev 

robotaxi, ki jo je že pred časom napovedal Musk. Storitev bo, kot je poudaril na 

letnem srečanju delničarjev družbe, delovala povsod, tudi na morebitnem novem 

planetu. V vozni park storitve bodo lahko svoje povsem avtonomne avtomobile 

dodali vsi lastniki Tesle in s tem nekaj tudi zaslužili. 

 

Robotaksi, kot ga razvija Tesla, bo temeljil na samovozečih vozilih. Povsem 

avtonomna vozila so sicer še vedno v testni fazi. Elon Musk je zato dejal, da se 
zaveda, da bodo uporabo sistema za povsem avtonomno vožnjo marsikje ovirali 

zakonski okvirji, vendar pa je prepričan, da bo sistem nekega dne povsem zaživel. 
 

Tesla pa ni edino podjetje, ki razvija takšno storitev. Konkurenta na področju 
avtonomnih prevozov, Cruise in Waymo, sta se pri razvoju svojih storitev 

osredotočila na posamezna mesta, kjer bodo zagotavljali stalno, zelo natančno 
kartiranje okolja, ki bo ključno za delovanje njihovih sistemov. Pri Tesli pa 

nasprotno želijo ponuditi takšno storitev, ki bo na voljo povsod, ne le v izbranih 
mestih. 

 
Tesla podatke o okolju že zbira od lastnikov njihovih vozil, ki imajo nameščeno 

beta različico sistema za povsem avtonomno vožnjo. Po Muskovih besedah so 
Teslini avtomobili z vključeno funkcijo doslej prevozili že več kot 64,4 milijona 

kilometrov, pričakuje pa, da bodo kmalu dosegli 160 milijona kilometrov. 

 

 
Foto: 24ur.com 

 



 

 

Prepočasna rast in nova opozorila: kako visoki bodo stroški? 

 
Razvoj polnilne infrastrukture je v Evropi štirikrat počasnejši kot porast prodaje 

avtomobilov s polnilnim kablom. Za ustrezno znižanje izpustov CO2 bi morali v 
Evropi namesto današnjih (slabih) dva tisoč vsak teden postaviti 14 tisoč dodatnih 

polnilnic. 

 
Taka opozorila Evropskega združenja avtomobilskih proizvajalcev (ACEA) niso nič 

novega, kažejo pa na zastoj pri odločnejšem postavljanju polnilne infrastrukture 
v Evropi. V zadnjih petih letih se je prodaja avtomobilov s polnilnim kablom 

povečala za desetkrat. Lani je predstavljala 1,7 milijona novih avtomobilov 
oziroma 18 odstotkov celotnega trga. V istem obdobju je število polnilnic zraslo 

za 2,5-krat. 
 

Če bi želeli predlagano 55-odstotno znižanje izpustov CO2 za osebna vozila, bi 
po analizi družbe McKinsey do leta 2030 v Evropi potrebovali do 6,8 milijona 

dodatnih polnilnih mest. To je skoraj dvakrat toliko, kot jih Evropska komisija 
trenutno predvideva v lastni Strategiji za regulacijo alternativnih goriv. Vsak 

teden bi morali v Evropski uniji postaviti dodatnih 14 tisoč polnilnic. Trenutno jih 
tedensko ne postavijo niti dva tisoč. 

 

"Prehod na brezogljičnost je dolgoročen proces. Trenutno je ključni izziv, kako 
prepričati države članice Evropske unije, da pospešijo postavljanje potrebne 

infrastrukture. Za to potrebujemo ambiciozen zaključek predloga regulacije 
alternativnih goriv, tako z vidika časovnega umeščanja kot tudi konkretnih ciljev 

za posamezne države," pravi Oliver Zipse, predsednik ACEA in tudi skupine BMW. 
 

Čeprav bodo za razvoj infrastrukture potrebna velika sredstva, ta vendarle 
prinašajo veliko dobrega za okolje. Letno bi za razvoj polnilne infrastrukture po 

zadnji raziskavi potrebovali osem milijard evrov, kar pa predstavlja komaj 16 
odstotkov sredstev, namenjenih za razvoj 5G in visokozmogljivih internetnih 

omrežij. 



 

 

 
 

Povzeto po spletnem portalu siol.net 

  



 

 

Prihajajoči dogodki 
 

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/ 

  



 

 

Povabilo k oddaji referatov za simpozij ISEP 2023 v Ljubljani 27. marca 

2023 
 

                                                       
 
27. marca 2023 bo v Ljubljani potekal 31. Mednarodni simpozij o elektroniki v 

prometu ali v hibridni obliki ali virtualno.  
 

31. Simpozij pod sloganom »Smart mobility and digitalisation of transport« 

predstavlja poudarek na pomenu načrtovanja, razvoja in uporabe inovativne 
prometne infrastrukture ter vozil na način, da bo dosežena sinergija med 

različnimi aplikacijami telematike z namenom zagotavljanja brezšivnih informacij 
uporabnikom. Inteligentni Transportni Sistemi in storitve se razvijajo z bliskovito, 

njihov namen pa je poleg zagotavljanja prometne varnosti tudi zagotovitev 
energijsko varčnega prometa.  

 
Cilj simpozija je promocija strateških usmeritev v integracijo in krepitev evropske 

raziskovalne dejavnosti na področju sonaravnega transporta v Sloveniji, drugih 
mladih članicah ter pridruženih in sosednjih državah.  

 
27. marca 2023 bodo strokovnjaki z različnih področij predstavljali izbrane 

referate v tehnični in plenarni sekciji. Referati bodo predstavljeni v zborniku 
simpozija.  

 

Pomembni datumi: 
• 16. januar 2023 Oddaja povzetkov (elektronsko prek spletnega portala 

www.isep.si )  
• 30. januar 2023 Potrdilo o uvrstitvi na simpozij 

• 27. februar 2023 Oddaja osnutka prispevka 
• 13. marec 2023 Oddaja končnega prispevka 

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

 


