ITS novice januar 2022
Uvodnik
Spoštovani člani S-ITS,
ob prehodu v novo leto vsem članom in vam najbližjim v imenu društva S-ITS
želim predvsem obilo zdravja, neovirane delovne procese, uspehe na poslovnem
in osebnem področju ter veliko sproščenih trenutkov v upanju, da se bodo
razmere kmalu normalizirale. Tudi letos se bomo v društvu trudili biti aktivni na
različnih področjih od organizacije našega strokovnega simpozija ISEP do
strokovne ekskurzije ter drugih skupnih srečanj kot tudi s posredovanjem ITS
novic iz domačih virov in tujine.
Bliža se čas našega največjega društvenega dogodka, to je simpozij ISEP 2022,
ki bo letos potekal v hibridni obliki in sicer v živo ter preko tele-konference.
Povabili bomo nekaj domačih in tujih predavateljev, ki bodo predstavili aktualno
tematiko s področja S-ITS.
Še vedno velja povabilo, da vsi, ki ste bili kakorkoli aktivni na področju
inteligentnih transportnih sistemov, rezultate in novosti delite z našimi člani
tako, da prispevke posredujete na društveni naslov info@sits.si.
Lep pozdrav,

dr. Robert Rijavec
Predsednik S-ITS

Novice članov društva S-ITS
Redni letni občni zbor ITS Slovenije

V torek 14.12.2021 smo imeli redni letni občni zbor našega društva, ki je tokrat
zaradi razmer potekal preko tele-konference. Po uvodnem pozdravu predsednika
S-ITS Roberta Rijavca, se je pričelo delo občnega zbora po predlaganem in
sprejetem dnevnem redu.
Obravnavali smo sledečo tematiko:
 Otvoritev občnega zbora
 Volitev organov občnega zbora: delovno predsedstvo, člana verifikacijske
komisije, zapisnikarja, dveh overovateljev zapisnika in dveh članov komisije
za sklepe
 Pregled prisotnosti, preveritev sklepčnosti in sprejetje dnevnega reda
 Poročila organov društva: izvršnega in nadzornega odbora o delu v letu
2020-21
 Razprava in sklep o poročilih
 Program dela in plan financiranja za leto 2022: uporaba članarine, ISEP
2022, Strokovna ekskurzija 2022
Predsednik društva ostaja dr. Robert Rijavec, v nadaljevanju so bili soglasno
izvoljeni predsednik delovnega predsedstva: Andrej Štern, overovatelja
zapisnika: Savin Gorup in Andrej Štern; zapisnikar: Pavel Meše; člana
verifikacijske komisije: Andrej Štern in Miro Žikovič; člana komisije za sklepe:
Jure Pirc in Robert Rijavec.
Po razpravi o problematiki društva, so bili sprejeti naslednji sklepi:
 Posodobili bomo letak s predstavitvijo društva S-ITS (v slovenskem in
angleškem jeziku) za objavo na spletu in po možnosti v drugih medijih.
Člani IO naj preverijo aktualnost gradiva, vključno s slikovnim gradivom ter
aktualnost logotipov članov društva.
 Predsednik društva Rijavec je vzpostavil povezave z državnimi in upravnimi
organi, s ciljem opozoriti na pomen ITSa in na stanje v Sloveniji. Težava je,
da je problematika ITSa interdisciplinarna in se z njo ukvarjajo v različnih
organih. Smiselno bi bilo, da bi koordinacijo prevzelo novo ministrstvo za
digitalno preobrazbo, s katerim je potrebno čim prej vzpostaviti kontakt.
Predvsem zaradi pomanjkanja ustreznih kontaktnih oseb pri občinskih
organih, je bilo povezovanje z njimi manj uspešno. Je pa to pomembna
naloga, zato naj se člani IO pri tem aktivno vključijo.
 Simpozij ISEP 2022 bo letos v hibridni obliki, ki dopušča virtualno in fizično
prisotnost. Bo v Ljubljani dne 28. 3. 2022 pod naslovom Solutions and
trends for smart mobility. Organiziran bo v dveh delih, prvi bo obravnaval




problematiko vpliva pandemije na posamezne veje mobilnosti, drugi pa bo
usmerjen v tehnologijo. Poudarek bo na vabljenih predavanjih.
Podprt je bil predlog, da se v letu 2022 organizira vsakoletno strokovno
eksurzijo, ki nam jo je v letu 2021 po letu dni premora že uspelo
organizirati.
Problem terminologije je zaradi hitrega razvoja področja ITS zelo aktualen.
Terminologijo, tudi s področja IKT in ITS, objavlja glosar EZS
(www.eglosar.si) ki sprejema predloge aktualnih izrazov, predloge
prevodov in predloge sprememb že objavljenih prevodov. Koordinator v
okviru S-ITS je Pavel Meše .

Igea – nov član slovenska društva za inteligentne transportne sisteme

V društvu S-ITS lepo pozdravljamo novega člana, podjetje Igea. Podjetje IGEA je
podjetje z dolgoletno tradicijo (ustanovljeno leta 1989) na področju evidentiranja
nepremičnin in njihovega lastništva. Podjetje je vodilno na področju katastrov na
območju JV Evrope in je specializirano za:
 Geografske informacijske sisteme (GIS)
 Prostorsko informatiko
 Evidentiranje nepremičnin
 Upravljanje infrastrukture
 Načrtovanje prostora.
Podjetje je v preteklih letih prejelo naslednje certifikate: Certifikat ISO 9001:2015
in SIST ISO/EC 27001:2013, NATO C3 Agency BOA. Smo tudi Oracle GOLD
partnerji.
Podjetje ima registrirano raziskovalno skupino (SICRIS št. 1504, klasifikacije
ARRS: Matematika, Računalništvo in informatika, Konstruiranje, Geodezija,
Geologija). Opravljajo lasten razvoj in raziskave s področja: komponente odprte
prostorske platforme, 3D prostorski podatki v oblaku, obdelava satelitskih
posnetkov, strojno učenje in prostorski podatki. Posedujejo tudi kompetence in
znanja razvoja integralne GIS platforme za pametna mesta in skupnosti.

Promet v času epidemije

V prometnem smislu se je v letu 2020 na naših avtocestah in hitrih cestah začelo
podobno prejšnjim letom. Promet je bil januarja 2020 za približno 5 % večji kot
januarja 2019. Februarja 2020 se je rast prometa postopoma znižala, saj se je v
tem času virus že širil po Evropi. Marca 2020 je bila najprej razglašena epidemija,
zelo kmalu so ji sledili različni ukrepi za omejitev gibanja in srečevanja, s katerimi
je padala tudi gostota prometa. Aprila 2020 se je po naših avtocestah vozilo le še
31 % vozil glede na april 2019. Tudi število tovornih vozil in avtobusov je močno
upadlo. Ob koncu tedna je bilo najmanj vozil. Kot zanimivost, ob koncu tedna
med 11. in 12. aprilom 2020 je odsek med Logatcem in Uncem v obe smeri
prevozilo le 7298 vozil, v primerljivem koncu tedna leta 2019 pa 95.192 vozil.
S postopnim sproščanjem ukrepov je promet na avtocestah in hitrih cestah rastel
do julija 2020, nato pa počasi spet padal. V drugem valu epidemije, od novembra
2020 do januarja 2021, se je promet znova močno zmanjšal, a manj kot v prvem
valu epidemije, ki je bil spomladi 2020. Tovorni promet je bil v času drugega vala
epidemije tako le približno 3 % manjši kot v primerljivem obdobju leto prej. Od
konca januarja 2021 naprej pa promet vztrajno raste in je avgusta 2021 že
presegel raven iz leta 2019.

Avtor članka: Andreja Skroza, DARS

Kar 75 odstotkov voznikov med vožnjo uporablja mobilni telefon

Uporaba mobilnih telefonov, tablic, prenosnih računalnikov, GPS in drugih naprav
med vožnjo v zadnjih letih postaja zelo razširjena. Podatki Agencije za varnost
prometa (AVP), hkrati pa tudi več mednarodnih raziskav, kažejo, da kar 75
odstotkov ljudi med vožnjo uporablja mobilni telefon.
Policisti ob tem opozarjajo, da se vozniku, ki med vožnjo uporablja mobilni
telefon, poslabša reakcijski čas, počasneje reagira na prometno signalizacijo,
njegov zavorni čas je daljši, zmanjšano pa je tudi zaznavanje okolice in prometa.
Zaradi uporabe mobilnega telefona obstaja tudi večje tveganje pri ključnih
odločitvah v prometu.
V lanskem letu so samo policisti PU Koper ugotovili 2178 kršitev uporabe naprav
med vožnjo, kar je 26,3 odstotka več kot leta 2019 in predstavlja 10-odstotni
delež vseh ugotovljenih cestno-prometnih prekrškov na območju PU Koper.
Tudi zato AVP pripravlja nacionalno preventivno akcijo glede ozaveščanja o
nevarnosti udeležbe v prometu in sočasne uporabe telefona, tako pri voznikih
motornih vozil in koles kot tudi pešcih ter drugih udeležencih v prometu.
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Čas je za trajnostno mobilnost
Ne glede na močno onesnažen zrak, število hudih prometnih nesreč in na
ogromne stroške, ki nam jih povzroča, je avtomobil (morda celo dva ali trije)
ljubljenec slovenskih gospodinjstev. Epidemija je njegovo priljubljenost le še
utrdila. Evropska komisija je v svoji strategiji za trajnostno mobilnost poudarila,
da medtem ko mobilnost uporabnikom prinaša številne koristi, naša družba zanjo
plačuje tudi določeno ceno. Ta vključuje emisije toplogrednih plinov, onesnaženje
zraka, hrup in onesnaženje vode, nezgode in prometne nesreče, zastoje in izgubo
biotske raznovrstnosti; vse to pa vpliva na naše zdravje in dobro počutje. Z
dosedanjimi prizadevanji in ukrepi politike ti vplivi še niso bili zadostno
obravnavani. Emisije toplogrednih plinov v prometnem sektorju so se sčasoma
povečale in danes predstavljajo kar četrtino vseh emisij EU-ja.
Kot enega izmed ukrepov za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov si je Unija
zadala cilj, da do leta 2030 izpuste iz prometa zmanjša za 55 odstotkov glede na
vrednosti iz leta 1990. A zmanjševanje emisij iz prometa se v zadnjih letih
upočasnjuje. Medtem ko je drugim panogam izpuste uspelo zmanjšati glede na
leto 1990, se ti v prometu v zadnjih letih povečujejo. Žal je ta trend zelo izrazit
tudi pri nas. V Sloveniji so se izpusti toplogrednih plinov, ki jih proizvaja promet,
od začetka 90. let skoraj let potrojili. Kar 99 odstotkov vseh izpustov ustvari
cestni promet (ne železniški, ladijski ali letalski), od tega večina osebni
avtomobili, in ne tovorni promet. Cestni promet je tako v Sloveniji glavni vir
emisij, saj ustvari kar eno tretjino vseh toplogrednih plinov v državi.
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Prometni sistem v Sloveniji se že desetletja ne razvija enakomerno. Leta 1970,
ko je bil sprejet prvi nacionalni program za avtoceste smo avtoceste potrebovali
in smo jih zgradili, žal pa se od takrat ni veliko spremenilo. V Sloveniji se v
povprečju v enem avtomobilu peljeta le 1,2 potnika. To v praksi pomeni, da v
večini avtomobilov sedi le voznik. Če bi v njem sedeli štirje, bi bili na cesti trije
avtomobili manj. Vožnja z avtomobili se še naprej spodbuja, medtem se
alternativne možnosti prevoza ne razvijajo dovolj hitro. Slovenija resda slovi po
svoji razpršeni poselitvi, zaradi katere naj bi bili Slovenci tako odvisni od
avtomobilov. A poselitev je razpršena tudi v drugih alpskih državah, kot sta
Avstrija in Švica, kjer pa je javni potniški promet neprimerljivo učinkovitejši.
Rešitev je trajnostna mobilnost, ki predstavlja koncept, v katerem lahko vsak
zadovolji svojo potrebo po premikanju, torej da pride od točke A do točke B ob
hkratnem znižanju negativnih učinkov, ki jih prinaša avtomobilski promet. To
pomeni, da bi vsak državljan, mlad ali star, lahko prispel na svoj cilj, ne da bi si
povzročil dodatne stroške in dodatne toplogredne pline v ozračju. Ker tistega, kar
je zgrajeno, ne bomo premaknili, lahko razmislimo o multimodalnosti. Gre za
kombiniranje različnih načinov mobilnosti. Primer: iz vasi se z avtomobilom
pripeljemo na železniško postajo, presedemo na vlak in se odpeljemo v želeni
kraj. Če železniška postaja ni v bližini mojega končnega cilja, se lahko odločim za
sprehod. Če nimam časa za hojo, s seboj lahko vzamem skiro, rolko, kolo ali pa
skočim na mestni avtobus. Vsekakor drži, da bi za tak način potovanja najprej
moral obstajati učinkovit in zanesljiv javni prevoz.

Epidemija za trajnostno mobilnost lahko predstavlja priložnost, ki pa smo jo v
Sloveniji slabo izkoristili. Če bi se zgledovali po tujih evropskih mestih, bi lahko
zaprtja države, ki smo jim bili priča v preteklem letu, izkoristili za spreminjanje
potovalnih navad. Veliko mest po svetu je namreč čas zaprtja držav izkoristilo za
zmanjševanje površin za avtomobile, na drugi strani so povečevala površine za
hojo in kolesarjenje. Ko smo se gibali pretežno v okolici naših domov, smo opazili,
da na naših cestah ni bilo veliko prometa, ta čas je bil primeren za omejevanje
avtomobilskega prometa, vendar ga nismo izkoristili. Bili pa smo ena redkih držav
v Evropi, ki je popolnoma ustavila potniški promet.
Povzeto po spletnem portalu MMC RTV SLO.

Slovenija pri prehodu
evropskega povprečja
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Zadnji podatki kažejo, da po Evropi (EU, Norveška, Islandija...) prehod na vozila
z ničelnimi ali nizkimi emisijami pridobiva zagon. Podatki kažejo, da je trenutno
že 18,5 odstotka novih avtov s pogonom BEV (100-odstotna elektrika) ali PHEV
(priključni hibrid). Vsak peti, torej. Na drugi strani je le še 21 odstotkov novih
avtov v Evropi gnanih na dizelski pogon, ki je že izginil iz avtov nižjih velikostnih
razredov.
Podatki o prehodu v električno mobilnost v Sloveniji pa na drugi strani kažejo na
velikanski zaostanek Slovenije za evropskimi trendi. Slovenija je pred leti sprejela
takrat v Evropi eno najbolj ambicioznih zavez, saj naj bi pri nas že z letom 2030
prepovedali prodajo vozil na termični pogon in tako prispevali k manjšim izpustom
v prometu. Da s dejanskim prehodom v električno mobilnost danes močno
zaostajamo za evropskim trendom, pa kaže podatek, da je bilo letos le 2,5
odstotka avtov iz razreda BEV ali PHEV.
Ob podatkih o registraciji novih vozil pa v luči zavez k čistejši prihodnosti ne gre
mimo podatka, da na vsakih pet novih avtomobilov v Sloveniji pridejo trije takšni,
ki so bili k nam pripeljani iz tujine in pri nas prvič registrirani. V veliki večini gre
pri teh avtih večjih mer ali premijske znamke, ki jih poganja dizelski pogon.

Prometni in energetski ministri o doseganju ciljev
razogljičenja v prometnem in energetskem sektorju

na

področju

Na Brdu pri Kranju so v neformalnem srečanju, ki ga je vodil minister za
infrastrukturo Jernej Vrtovec, ministri in ministrice za promet in energijo
razpravljali o spodbujanju rabe energije iz obnovljivih virov, energetski
učinkovitosti in vprašanjih, povezanih s skupnimi izzivi zaradi uvajanja množične
e-mobilnosti. Proizvodnja in raba energije namreč povzročata 75 odstotkov emisij
v Evropski uniji, zato so se ministri za energijo strinjali, da bo treba v prihodnosti
pospešiti prehod na okolju prijaznejši energetski sistem. Spregovorili so o dveh
prenovljenih predlogih zakonodajnih aktov, in sicer direktivi o spodbujanju rabe
energije iz obnovljenih virov in direktivi o energetski učinkovitosti, ki sta obe del
svežnja »Pripravljeni na 55«. Revizija direktive o obnovljivih virih energije namreč
predlaga povečanje cilja EU na ravni deleža obnovljivih virov energije na
40 odstotkov.
Cilj 90-odstotno zmanjšanje emisij v prometu do leta 2050, ki ga določa evropski
zeleni dogovor, je izredno ambiciozen, njegova uresničitev pa bo velik izziv, saj
se bo povpraševanje po prevozu v prihodnjih desetletjih še naprej povečevalo. Za
doseganje tega cilja je v Strategiji za trajnostno in pametno mobilnost določen
časovni načrt za vzpostavitev tekočega in zanesljivega evropskega prometa za
trajnostno in pametno prihodnost ter za zagotovitev prožnega, konkurenčnega,
varnega, dostopnega in cenovno ugodnega prometnega sistema ter dobro
delujočega enotnega evropskega prometnega prostora.
Potem ko je pandemija covida-19 močno vplivala na mobilnost, bi morali izkoristiti
okrevanje po krizi in pomagati sektorju, da postane bolj zelen, pametnejši in
odpornejši. Predlog nove uredbe o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna
goriva vsebuje zavezujoče cilje za zagotovitev zadostne minimalne infrastrukture
v podporo zahtevani naraščajoči uporabi vozil na alternativna goriva pri vseh
načinih prevoza in uporabo čistih goriv.
Na zasedanju so razpravljali tudi o ukrepih politike in zakonskem okviru za
načrtovanje polnilne infrastrukture za cestni promet ter o ukrepih v sektorju
električne energije. Promet povzroča skoraj četrtino evropskih emisij toplogrednih
plinov in je glavni vzrok onesnaženja zraka v mestih, zato Evropska unija svoja
prizadevanja usmerja v podporo naraščajočemu povpraševanju po cestnem
prometu in hkrati v zmanjševanje s tem povezanih emisij ter v spodbujanje
uporabe električne energije in goriv iz obnovljivih virov.
Razprava je pokazala, da sta sektorja pred pomembnim skupnim izzivom.
Transportni in energetski sektor bosta morala z roko v roki najti in izvesti rešitve
za podporo e-mobilnosti tako na nadzorni kot na tehnološki in izvedbeni ravni.
Medsektorski pristop bo ključ do trajnostnega prehoda in optimizacije naložb tako

v polnilno infrastrukturo kakor v energetska omrežja. S tem bomo omogočili
vzdržen prehod v množično e-mobilnost.

Predsedujoči minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je poudaril, da bo za
uspešno evropsko preoblikovanje mobilnosti na alternativna goriva potrebna
široka javna mreža polnilne infrastrukture, ki bo omogočala preprosto in
pregledno uporabo za vse fizične in poslovne uporabnike mobilnosti, ki se
zavedajo pomena prehoda na čisti promet.
Prometni ministri so si bili edini, da potrebujemo dovolj ambiciozno in skladno
načrtovanje infrastrukture držav članic, ki bo dobro prilagojena povečanju
podnebnih ambicij za leto 2030. Kot je dejal minister Vrtovec, je treba vsem
uporabnikom vozil na alternativna goriva omogočiti neovirano potovanje po
Evropski uniji tako, da bomo pospešili vzpostavljanje polnilne infrastrukture v
Uniji. Če želimo široko sprejemanje vozil na alternativna goriva med uporabniki,
potrebujemo tako polnilno in oskrbovalno infrastrukturo, ki bo preprosta in
pregledna ter bo zagotavljala popolne informacije in ustrezne možnosti plačila.
Tako bomo tudi pospešili rast trga nizkoemisijskih in brezemisijskih vozil ter
naredili pomemben korak naprej proti 55-odstotnemu zmanjšanju emisij
toplogrednih plinov v Evropski uniji do leta 2030. Opozoril je še, da je med
ključnimi izzivi zagovarjanje usklajenega delovanja proizvajalcev vozil na
alternativna goriva, proizvajalcev alternativnih goriv in ponudnikov polnilne
infrastrukture.

EU in svetovne ITS novice
Evropske spremembe pri vinjetah in cestninah

Pogajalci Evropskega parlamenta in Evropskega sveta so dosegli pomemben
dogovor o prihodnjem cestninjenju na evropskem osrednjem avtocestnem
omrežju (TEN-T). Evropska komisija je že leta 2017, takrat še pod vodenjem
transportne komisarke Violete Bulc, napovedala spremembe, s katerimi naj bi
članicam praktično prepovedali uporabo vinjetnega sistema za osebna vozila.
Nov dogovor med pogajalci je začrtal konkretne spremembe, ki jih bodo morale
članice sprejeti v naslednjih nekaj letih. Spremembe direktive o eurovinjeti gredo
predvsem v smer, da bo višina cestnin za tovorna vozila nad 3,5 tone bolj
primerljiva med članicami in precej bolj odvisna od emisij CO 2, ki jih izpušča
tovornjak. S tem pa bo tudi onemogočena uporaba vinjet za tovorna vozila, ki jo
uporabljajo nekatere članice. Slovenija sicer že uporablja elektronsko cestninjenje
glede na prevožene kilometre.

Vinjete za težke tovornjake morajo biti dokončno ukinjene z letom 2029, razen
za posamezne odseke, za katere bo članica lahko dokazala neproporcionalno
razmerje med stroški in pobrano cestnino. V industriji so dogovor pozdravili, saj
so s tem končno dobili podporo EU za velika vlaganja v razvoj tehnologij
električnega pogona oziroma drugih nizkoemisijskih rešitev.

Komisija teži tudi k odpravi vinjet za osebna vozila, kombije in avtobuse in
uporabo sistema plačila glede na prevoženo razdaljo. Kljub temu pa bo v skladu
z novim dogovorom med pogajalci predstavnikov članic in Evropskega parlamenta
država po letu 2029 lahko še naprej uporabljala vinjetni sistem, a z nujnimi
prilagoditvami. Slovenija in druge uporabnice vinjet bodo morale za voznike, ki
redko uporabljajo avtocesto, obvezno uvesti dnevno vinjeto, poleg tega pa
ponujati tudi opcijo tedenske in 10-dnevne. Slovenija trenutno pozna za osebna
vozila tedensko, mesečno in letno vinjeto, tak sistem bo ohranil tudi prihajajoči
sistem elektronske vinjete.
Pet let po uvedbi teh pravil bo Komisija na podlagi stanja sprejela potrebne
popravke, med drugim pa tudi odločitev, ali naj se lahka gospodarska vozila
prestavijo v isti režim plačevanja, kot velja za težke tovornjake. Neformalni
dogovor mora še skozi fazo potrjevanja organov ene in druge institucije, končno
besedo bosta imela Svet EU in Evropski parlament.

Aplikacija za prikaz zelena vala na semaforiziranem koridorju
Kapsch TrafficCom je predstavil aplikacijo za prikaz zelenega vala na
semaforiziranem koridorju, ki kolesarjem in voznikom avtomobilov na Dunaju
pomaga pri vožnji po mestnem središču na varčnejši način.
Aplikacija prikazuje, pri kateri hitrosti - v okviru dovoljene hitrosti – bo voznik
dosegel naslednji semafor pri zeleni luči oz. koliko sekund bo le-ta še vedno svetil
rdeče. V kolikor je na semaforju prižgana rdeča luč, se namreč lahko udeleženci
v cestnem prometu še vedno počasi premikajo in približujejo semaforiziranem
križišču, ko pa luč spet zasveti zeleno postopoma pospešijo, kar vodi v manj
pospeševanj in večjo pretočnost prometnega toka. Pri avtomobilih naj bi to
prihranilo do 15 % goriva in emisij.
Kot pojasnjujejo na Kapsch TrafficCom bo v bodoče prometna signalizacija v
mestu inteligentno komunicirala z udeleženci v prometu. Da bi se izognili gneči,
bo naslednji korak fleksibilen nadzor zelene faze na semaforjih glede na dejansko
količino prometa s čimer bo mogoče učinkovito zmanjšati stres pri voznikih in
onesnaževanje okolja.
Aplikacija se uvaja kot prvi korak v naboru ukrepov, ki jih mesto Dunaj izvaja na
temo prometnega vodenja s čimer že izvajajo priprave na infrastrukturi za
potrebe avtonomne vožnje.

Vir: Austriatech

V Google Zemljevidih možnost izbire poti z najmanj izpusti
Internetni velikan Google v okviru svoje do okolja prijazne politike v aplikaciji
Zemljevidi ponuja voznikom izbiro poti z najmanjšimi izpusti ogljikovega dioksida.
Uporabnikom v ZDA je storitev na voljo že od konca preteklega leta, v Evropo pa
bo prišla letos, so sporočili iz Googla.
Aplikacija bo voznikom predlagala izbiro poti z nižjimi izpusti ogljikovega dioksida
na podlagi faktorjev, kot sta gostota prometa in naklon ceste. Če bodo potovalni
časi približno enaki, bo med možnimi potmi predlagala tisto z najnižjimi izpusti
ogljikovega dioksida.
Izvršni direktor Googla Sundar Pichai je v sporočilu za javnost zapisal, da bi lahko
s to pobudo prihranili milijon ton ogljikovega dioksida na leto, kar je enako umiku
200.000 avtomobilov s cest. Lastniki vozil pa bodo tako prihranili zaradi manjše
porabe goriva, je dodal.

Vir: 24ur.com

Prihajajoči dogodki
Jubiljeni 30. simpozij ISEP 2022 pod sloganom »Rešitve in trendi za
pametno mobilnost« 28. marca 2022

Slovensko Društvo za inteligentne transportne sisteme v sodelovanju z
Elektrotehniško zvezo Slovenije vabi na jubilejni 30. mednarodni Simpozij o
elektroniki v prometu, ki bo potekal 28. marca 2022 pod sloganom »Rešitve in
trendi za pametno mobilnost«.
ISEP 2022 promovira strateški cilj povezovanja in krepitve evropskega
raziskovalnega prostora tako v Sloveniji kot tudi v bližnjih državah jugovzhodne
Evrope in k udeležbi vabi avtorje in prispevke s področja inteligentnih transportnih
sistemov in storitev (ITS) za potnike in tovor v povezavi z vozili na cestah
(avtomobili, avtobusi in tovornjaki), zračnega prometa (letala in brezpilotna letala
vozila), železnic (vlaki, podzemne železnice in tramvaji) in vodnega prometa (npr.
ladje).

Vabljeni ste, da do 14. februarja 2022 organizatorjem pošljete izvleček svojega
predlaganega prispevka. V kolikor želite na konferenci sodelovati s člankom in
predstavitvijo vas prosimo, da povzetek prispevka v elektronski obliki posredujete
programskemu odboru s pomočjo prijavnega sistema na spletni strani
https://isep.si/application/. Vsi članki bodo pregledani, sprejeti članki pa bodo
objavljeni v zborniku simpozija.
Strokovnjaki bodo na plenarnem zasedanju in tehničnih sejah govorili o izzivih
pametme in zelene mobilnosti.
Več informacij na www.isep.si ali na info@sits.si ali info@isep.si.

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/

