
 

 

 

 

  

  
 

 

           

 Univerza
 v Ljubljani 
 Fakulteta 
 za gradbeništvo 
 in geodezijo 

Prometnotehniški inštitut 
 
Jamova 2,  
1000 Ljubljana, Slovenija 
telefon: (01) 42 50 701 
faks: (01) 42 50 692 
pti@fgg.uni-lj.si 

SITSA-C 

Slovenska ITS Arhitektura – modul 
Ceste 

Aktualni razvoj inteligentnih transportnih 

sistemov in storitev (ITS) 
 

 

 

 

 
Ljubljana, december 2005 

 

 
 

 



CRP "Konkurenčnost Slovenije 2001-2006" Projekt  V2-0958: Idejna zasnova ITS v cestnem prometu 

Izvajalec: UL, FGG, Prometnotehniški inštitut  dokument 

 

Nosilec naloge: doc.dr. Marijan Žura, univ.dipl.inž.grad. 

  

Sodelavci: doc.dr. Tomaž Maher, univ.dipl.inž.grad. 

 asist. mag. Robert Rijavec, univ.dipl.inž.grad. 

 mag. Bojan Strah, univ.dipl.inž.grad. 

 mag. Jure Kostanjšek, univ.dipl.inž.grad. 

Rok Marsetič, univ.dipl.inž.grad. 

Darko Logar, dipl.inž.grad. 

  

  

  

Davčna številka : SI98643339 

Matična številka: 1626981 

Številka telefona: (01) 425-07-01, (01) 476-85-00 

Številka telefaksa: (01) 425-06-92 

Naslov elektronske pošte: info-pti@fgg.uni-lj.si 

Številka transakcijskega računa: UJP 01100-6030708865 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument: K:\Projekti\SITSA\wor\SITSA-C Aktualni razvoj ITS\doc\SITSA_AR_2006_04_25.doc 

Verzija:  1.1 

 

 



CRP "Konkurenčnost Slovenije 2001-2006" Projekt  V2-0958: Idejna zasnova ITS v cestnem prometu 

Izvajalec: UL, FGG, Prometnotehniški inštitut  vsebina 

 

VSEBINA 

1 UVOD...............................................................................................................................1 
1.1 METODOLOGIJA ........................................................................................................................................................ 2 
1.2 POVZETEK REZULTATOV.............................................................................................................................................. 4 
1.3 REZULTATI RAZISKAV VODILNIH UPORABNIKOV............................................................................................................... 6 

2 MEDNARODNE INICIATIVE NA PODROČJU ITS............................................................10 
2.1 ORGANIZACIJE NA PODROČJU ITS .............................................................................................................................. 10 
2.2 EVROPSKA ITS ARHITEKTURA.................................................................................................................................... 12 

2.2.1 KAREN.......................................................................................................................................................................... 12 
2.2.2 FRAME-NET in FRAME-S.............................................................................................................................................. 14 

2.3 FRANCOSKA ITS ARHITEKTURA - ACTIF...................................................................................................................... 17 
2.3.1 Osebna izkaznica ........................................................................................................................................................ 17 
2.3.2 Cilji ............................................................................................................................................................................... 17 
2.3.3 Pristop.......................................................................................................................................................................... 18 
2.3.4 Rezultati....................................................................................................................................................................... 20 

2.4 ITALIJANSKA ITS ARHITEKTURA - ARTIST ................................................................................................................... 20 
2.4.1 Osebna izkaznica ........................................................................................................................................................ 20 
2.4.2 Cilji ............................................................................................................................................................................... 21 
2.4.3 Pristop.......................................................................................................................................................................... 21 
2.4.4 Rezultati....................................................................................................................................................................... 22 

2.5 AMERIŠKA ARHITEKTURA.......................................................................................................................................... 23 
2.5.1 Osebna izkaznica ........................................................................................................................................................ 23 
2.5.2 Cilji ............................................................................................................................................................................... 23 
2.5.3 Pristop.......................................................................................................................................................................... 24 
2.5.4 Rezultati....................................................................................................................................................................... 25 

2.6 DRUGE POBUDE V EVROPI ........................................................................................................................................ 28 
2.6.1 Projekti okvirnih programov EU .................................................................................................................................. 28 
2.6.2 Drugi mednarodni programi ....................................................................................................................................... 38 
2.6.3 Regijski programi TEMPO 2001 - 2006 ..................................................................................................................... 40 
2.6.4 Ostale nacionalne ITS arhitektur v Evropi.................................................................................................................. 41 
2.6.5 Navedba drugih svetovnih ITS arhitektur................................................................................................................... 42 

3 AKTUALNI RAZVOJ ITS V CESTNEM PROMETU, SLOVENSKI POGLEDI.......................43 
3.1 SKUPINA - SPLOŠNO................................................................................................................................................ 43 
3.2 SKUPINA - PODPORA UPRAVLJANJU ............................................................................................................................ 44 

3.2.1 Podpora planiranju prometa....................................................................................................................................... 44 
3.2.2 Upravljanje s prometno infrastrukturo ....................................................................................................................... 45 

3.3 SKUPINA - UPOŠTEVANJE ZAKONOV IN PREDPISOV ....................................................................................................... 47 
3.3.1 Mobilni video nadzor – sistem Provida ...................................................................................................................... 48 
3.3.2 Stacionarni video nadzor ............................................................................................................................................ 49 
3.3.3 Sistem umirjanja prometa s pomočjo opozoril .......................................................................................................... 49 
3.3.4 Sistem umirjanja prometa z aktivnim vplivom na hitrost vozila ............................................................................... 51 

3.4 SKUPINA - FINANČNE TRANSAKCIJE............................................................................................................................ 51 
3.4.1 Sistem elektronskega plačevanja in cestninjenja ..................................................................................................... 54 

3.5 SKUPINA - INTERVENTNO UKREPANJE......................................................................................................................... 68 
3.5.1 Upravljanje s klici v sili ................................................................................................................................................ 68 
3.5.2 Vodenje reševalnih enot ............................................................................................................................................. 70 
3.5.3 Sistem klica v sili ......................................................................................................................................................... 70 
3.5.4 Sistemi za upravljanje z izrednimi dogodki................................................................................................................ 71 

3.6 SKUPINA - POTOVALNE INFORMACIJE.......................................................................................................................... 75 
3.6.1 Vrste informacij ........................................................................................................................................................... 76 
3.6.2 Načini podajanja informacij........................................................................................................................................ 76 
3.6.3 Tehnologija sistema .................................................................................................................................................... 77 

3.7 SKUPINA - UPRAVLJANJE PROMETA ............................................................................................................................ 85 
3.7.1 Sistem za nadzor in vodenje prometa na odprtih cestah (avtocestah).................................................................... 85 
3.7.2 Sistem za upravljanje prometa v urbanem okolju..................................................................................................... 94 

3.8 SKUPINA - SISTEMI V VOZILU...................................................................................................................................117 
3.8.1 Opis sistemov ............................................................................................................................................................118 

3.9 SKUPINA - UPRAVLJANJE TOVORA IN VOZNEGA PARKA .................................................................................................119 
3.9.1 Upravljanje s flotami vozil .........................................................................................................................................119 
3.9.2 Upravljanje s blagom, avtomatizacija administrativnih postopkov ........................................................................123 



CRP "Konkurenčnost Slovenije 2001-2006" Projekt  V2-0958: Idejna zasnova ITS v cestnem prometu 

Izvajalec: UL, FGG, Prometnotehniški inštitut  dokument 

3.9.3 Avtomatska obcestna (varnostna) inšpekcija..........................................................................................................125 
3.9.4 Koordinacija logistike v naselju................................................................................................................................130 

3.10 SKUPINA – JAVNI PREVOZ ......................................................................................................................................133 
3.10.1 Upravljanje s flotami in viri v javnem potniškem prometu......................................................................................133 
3.10.2 Prioriteta javnega potniškega prometa....................................................................................................................136 
3.10.3 Skupinski prevoz in souporaba prevoznega sredstva, ............................................................................................140 
3.10.4 Javni potniški promet glede na povpraševanje .......................................................................................................141 
3.10.5 Informacije potnikom JPP med potovanjem ............................................................................................................144 
3.10.6 Varovanje v javnem potniškem prometu .................................................................................................................153 

4 AGENCIJE IN STANDARDIZACIJA...............................................................................156 
4.1 AGENCIJE ZA STANDARDIZACIJO ...............................................................................................................................156 
4.2 PREGLED AKTUALNE (NOVE) STANDARDIZACIJE NA PODROČJU ITS................................................................................160 
4.3 OPIS AKTUALNE (NOVE) STANDARDIZACIJE NA PODROČJU ITS ......................................................................................164 

5 POVZETEK...................................................................................................................189 

6 PRILOGE .....................................................................................................................191 
6.1 PRILOGA 1: SEZNAM SODELUJOČIH V RAZISKAVI ........................................................................................................192 
6.2 PRILOGA 2: DOPIS IN PRIMERI VPRAŠALNIKOV UPORABLJENIH V ANKETAH .....................................................................195 

 



CRP "Konkurenčnost Slovenije 2001-2006" Projekt  V2-0958: Idejna zasnova ITS v cestnem prometu 

Izvajalec: UL, FGG, Prometnotehniški inštitut  1 

 

1 Uvod 

Nacionalna ITS arhitektura predstavlja enotno zasnovo za planiranje, načrtovanje in integracijo 

inteligentnih transportnih sistemov in storitev (ITS).  

 

Pri opredeljevanju nacionalne ITS arhitekture ne smemo pozabiti na ITS, tako v nacionalnem 

kot tudi mednarodnem merilu. To velja za sisteme, storitve in standarde, ki so že razširjeni in 

že v uporabi danes, ter na nivoju iniciativ oziroma planov za jutri. Temu primerno smo 

pregledali aktualen razvoj tovrstnih sistemov pri nas in v tujini oziroma kakšne so tuje izkušnje 

oziroma pristopi k reševanju teh problemov. 

 

Raziskava aktualnega razvoja ITS zajema tako obstoječe vsebine in mednarodne iniciative v 

sektorju, kot so KAREN, FRAME–NET (evropski okvir ITS arhitekture), ARTIST (italijanska ITS 

arhitektura), ACTIF (francoska ITS arhitektura), ameriška ITS arhitektura, kot tudi, v slovenskem 

okviru, poglavitne usluge, ki so že v rabi, zainteresirane uporabnike, deležnike oziroma 

interesne skupine, uporabljene standarde ter primere nekaterih že uporabljenih sistemskih 

zasnov ITS. 

 

Kar se tiče nacionalne sistemske zasnove ITS, imenovane tudi ITS arhitektura, je bistvenega 

pomena prispevek organizacij, ki so udeležene že danes, ne glede na tip prometnega sistema: 

cestni, železniški, pomorski promet in letalski promet. Te organizacije smo poimenovali kot 

vodilni uporabniki in z njimi smo tudi vzpostavili kontakt. Sodelovanje z vodilnimi uporabniki 

ima dvojni cilj: popisati in analizirati sisteme, ki so že v uporabi ( vključno s tistimi 

arhitekturami, ki so sicer bile že določene in so že v rabi, a jih je treba upoštevati kot pomoč pri 

opredelitvi ITS arhitekture) ter si zagotoviti podporo, tako s strani strokovnjakov kot s strani 

tistih, katerim je ta arhitektura namenjena, pri oblikovanju seznama pripomočkov – zahtev 

uporabnikov v Sloveniji, ki so predstavljene v dokumentu "SITSA-C: zahteve uporabnikov 

(deležnikov)". Vodilni uporabniki so bili in so še vedno predmet raziskave, saj preko 

vprašalnikov oziroma anket posredujejo tudi snov in informacije, ki so in bodo (v naslednjih 

verzijah) prišle prav pri opredelitvi dejanskega stanja arhitekture na področju ITS – cestni 

promet. 

 

V evropskem okviru smo še posebej upoštevali EU projekt KAREN in projektno mrežo FRAME-

NET, ki sta in še vedno opravljata pomembno delo pri opredeljevanju podobe cestnega 

prometa v Evropi; iniciative ARTIST (ARchitettura Telematica Italiana per il Sistema dei 
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Trasporti) v Italiji, ACTIF (Aide à la Conception de systèmes de Transports 

Interopérables en France) v Franciji in "Team Project" na Češkem, ki se ukvarjajo z 

opredeljevanjem lokalnih nacionalnih ITS arhitekture. V mednarodnem okviru smo koristno 

upoštevati delo ZDA, ki so v letu 2004 že izdale svojo peto verzijo nacionalne ITS arhitekture. 

 

Slovenski podobne iniciative lahko najdemo tudi na mednarodnem okviru (Avstrija, Italija, 

Francija, Češka, Nizozemska, Finska, Velika Britanija, Švedska, ZDA, Japonska, itd.). 

Upoštevanje teh različnih projektov omogoča, da se seznanimo s tistim, kar je že bilo narejeno 

v drugih državah in pa tudi z že pridobljenimi rezultati (dovolj je, če pogledamo množico 

dokumentov, diagramov, tabel, ki so jih izdelali ali KAREN in ARTIST ali pa ameriška iniciativa 

ITS arhitekture) in to upoštevamo, seveda prilagojeno slovenski stvarnosti, v našem projektu 

kot izhodiščno točko. Večina teh projektov oziroma sistemskih zasnov določa ITS za vse 

prometne sisteme, za razliko naše iniciative, ki se primarno ukvarja le s cestnim prometom. 

Cestni promet je povezan z ostalimi prometni sistemi in to smo tudi upoštevali 

(intermodalnost), še posebej na področju kopenskega prometa, kjer so stanje najbolj kritično. 

Slovenija kot nova članica EU prevzema že opredeljene ITS standarde, ki pa še zdaleč niso 

prilagojeni slovenski stvarnosti. 

 

Drugi pomemben vir informacij so podatki pridobljeni s pomočjo raziskave, ki smo jo izvedli v 

okviru vprašalnika o zahtevah oziroma potrebah uporabnikov ITS v Sloveniji v cestnem 

prometu. Predstavitev obstoječega stanja, ki se pokaže kot rezultat raziskave, je parcialna in 

ne bi mogla biti drugačna, saj raziskava ni bila narejena za vse organizacije, ki so vključene v 

ITS, ampak na vzorcu izbranih uporabnikov, reprezentativnih za obstoječe stanje. Glede na to, 

da je projekt posebno osredotočen na cestni prevoz blaga in ljudi, je bila raziskava obstoječega 

stanja prav zaradi tega sektorja še bolj poglobljena. Nekaj pozornosti smo posvetili tudi 

multimodelanemu transportu, katere del je tudi cestni transport. 

 

1.1 Metodologija 

Analizo obstoječega stanja smo izvršili na dveh ravneh: 

• na mednarodni ravni, predvsem evropski ravni, z namenom poiskati projekte in 

iniciative, ki bi bile lahko zanimive za razvoj slovenske ITS arhitekture; 

• na nacionalni ravni z namenom preveriti aktualno situacijo razvoja in širitve ITS 

sistemov. 
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Na mednarodni ravni smo analizirali področje ITS sistemov in storitev, s poudarkom na EU. 

Posebno pozornost smo namenili predvsem iniciativam sektorja v zvezi z razvojem referenčne 

EU ITS arhitekture.  

 

Analizo obstoječega stanja smo pričeli s sintezo arhitektur določenih v evropskem merilu 

(KAREN in FRAME-NET) in, po našem izboru in zaradi bližine, v Italiji (ARTIST). Slednja je 

bazirala na francoski (ACTIF). Tu so še ostale (Avstrija, Češka), ki pa so zelo podobne. Slednje 

predstavljajo oporne točke za naš projekt in prav z njimi se bo tudi slovenska arhitektura 

morala povezati, npr. v okviru projekta CONNECT. 

 

Naslednja pomembna iniciativa, ki smo jo upoštevali, je referenčna arhitektura opredeljena v 

Združenih državah Amerike (The National ITS Architecture, različica 5.1, 2005). 

 

Mednarodna slika je ob koncu dopolnjene z namigi na druge evropske iniciative v zvezi z ITS: 

• 6. in 7. okvirni program Evropske unije, 

• Evro-regionalni projekti,  

• druge nacionalne arhitekture v okviru KAREN, nekatere že realizirane, druge še v fazi 

opredelitve in 

• drugi mednarodni programi. 

 

Analizo obstoječega stanja na nacionalni ravni smo izvedli na celotnem področju slovenskih ITS 

sistemov, ne glede na prometni sistem. Rezultati analize smo v okviru tega projekta uporabili le 

za cestni promet. Analizo smo izvedli v dveh delih, ki sta potekala istočasno in tako vseeno 

omogočila, da se je z zadostno natančnostjo ugotovilo obstoječe stanje na nacionalni ravni: 

1. V prvem delu smo izvedli raziskavo in pregled dokumentacije, ki je nam je bila 

dosegljivega. 

2. V drugem delu pa se je izvedla akcija usmerjenih intervjujev (anket) z izbrano skupino 

uporabnikov poimenovanih Vodilni uporabniki.  

 

Vodilni uporabniki sestavljajo ozko podskupino Posvetovalne skupine in predstavljajo tisti del, 

ki ga zaradi njegovih lastnosti, navzočnosti na območju in zaradi obsega razumemo kot 

reprezentativni člani posameznih interesnih skupin, ki sodelujejo na področju ITS: 

• javnost - posamezni uporabniki: vozniki in potniki osebnih vozil, potniki javnega 

prometa, 

• komercialni uporabniki: špediterji in prevozniki, 

• organizacije, ki nudijo ITS (sisteme oziroma storitve) oziroma dajejo podporo ITS-u, 
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• lokalne oblasti oziroma skupnosti, 

• ministrstva, 

• uporabniki – eksploatacijski nivo: operaterji, ki upravljajo ITS (sisteme in storitve), 

• uporabniki – industrijski nivo: razvijalci in proizvajalci komponent ITS (sistemov oziroma 

storitev); 

Seznam sodelujočih v raziskavi je podan v Prilogi 1. 

 

Vodilni uporabniki so bili vključeni v ta del raziskave tako, da so morali izpolniti vprašalnik, ki so 

ga dobili po pošti ali po elektronski pošti. Namen vprašalnika je bil pridobiti informacije na 

visoki ravni, ki bi omogočile razporeditev anketiranca (bodisi podjetja, pravne osebe itd.) v 

področje ITS. Namen vprašalnika je bil tudi prepoznati že obstoječe ITS oziroma ugotoviti plan 

uvajanja ITS za naslednjih 10 let in ali obstaja, in če, kakšna je, arhitektura za načrtovanje in 

realizacijo teh sistemov in storitev. Vzorec vprašalnikov uporabljenih v anketah je predstavljen 

v Prilogi 2. 

  

V skladu z odločitvijo, ki je bila sprejeta v fazi načrtovanja projekta (v soglasju z naročnikom) je 

bila analiza poglobljena tudi na področje intermodalnega transporta, kar je v skladu z glavnimi 

usmeritvami dokumenta "Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije - PREDVIDLJIVO V 

SKUPNO PRIHODNOST", ki ga je vlada RS obravnavala in sprejela dne 15.7.2004, kot tudi 

usmeritvami Bele knjige Evropska prometna politika do leta 2010, 

 

1.2 Povzetek rezultatov 

Glede na pričakovanja, smo analizirali, na eni strani, realno izpopolnjenost mednarodnih 

referenčnih arhitektur povezanih s cestnim prometom na osnovi projekta ARTIST 

predstavljenega kot odskočna deska pri gradnji slovenske referenčne ITS arhitekture. Na drugi 

strani pa se da rezultate analize uporabiti pri izgradnji celotne ITS arhitekture, to je tudi za 

področje multimodalnosti, platform, železniških povezav oziroma drugih prometnih sistemov 

(ne glede na to, da prave referenčne ITS arhitekture v Sloveniji še ni). Rezultati in uporabljene 

rešitve pri upravljanju teh področij predstavljajo odlično odskočno desko za naloge, ki 

predstavljajo izziv za naslednje kratkoročno obdobje. 

 

Raziskave, ki so bile narejene v blagovno-logističnih centrih (terminalih), so omogočile, da se je 

opozorilo na dejstvo, da je povezava, sožitje med ITS in takimi infrastrukturami v bistvu novejša 

resničnost. Vseeno pa lahko že zasledimo nekaj pozitivnih posledic te povezave: večja varnost, 
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boljši nadzor skupnih območij v blagovno-logističnih centrih, porast učinkovitosti transporta in 

organizacije blagovnega prometa v multimodalnih terminalih kot tudi večja zmogljivost 

multimodalne prometne mreže. Bistvena vloga ITS je zmožnost kontrole situacije (zgradbe, 

napeljave, usluge, dostopi, izhodi) v blagovno-logističnem terminalu v realnem času, kontrole 

organizacije blagovnega prometa prometnih sredstev in blaga v notranjem prometu in na 

mejah območja, nenehne izmenjave informacij in dokumentov med uporabniki v blagovno-

logističnem terminalu, pisarnami in prevoznimi sredstvi vključenih v promet.  

 

Ista evropska logika želi prav preko ITS racionalno izkoristiti obstoječo prometno  

infrastrukturo, to je predvsem brez ali z minimalnim vložkom v novogradnje. ITS lahko odpravi 

določene zgodovinske ovire med različnimi sektorji, takojšni prenos in dostop informacij 

namreč omili probleme, ki izhajajo iz primera intermodalnosti blaga. V preteklosti tudi ni bilo 

naprav, ki pa so danes tako lahko dosegljive: digitalno mobilna telekomunikacija - GSM, 

mobilno omrežje za prenos glasu in podatkov, osebne telekomunikacije preko satelita, Spletna 

mreža, sistemi za lokaliziranje in avtomatsko indentifikacijo prometnih sredstev in blaga: AVLS 

(Automatic Vehicle Location Systems), AVI (Automatic Vehicle Identification) ter AEI (Automatic 

Equipment Identification), elektronska izmenjava dokumentov (EDI - Electronic Data 

Interchange), banke podatkov, geografski informacijski sistemi GIS - Geographic Information 

Systems), itd. 

 

Če strnemo, v tej fazi študije smo poskušali spoznati izvajanje in vlogo telekomunikacijskih 

tehnologij na področju ITS. Le te razumemo kot vezni člen med upraviteljem in operaterji in pa 

tudi kot element možne konkurence med blagovno-logističnimi terminali v Sloveniji in v tujini. 

Tisti blagovno-logistični terminali, ki bodo zmožni te tehnologije sprejeti, bodo tako vzpodbujali 

produktivnost in kakovost uslug upravitelja do prevoznikov (operaterjev transporta) delujočih 

na njihovih območjih, in pa tudi, skupaj z infrastrukturnimi posegi, omogočili ponovno določitev 

modalnega ravnotežja in pospešitev komunikacije med različnimi operaterji vključenimi v 

logistično verigo. V primeru nadaljevanja implementacije ITS arhitekture tudi za področje 

pomorskega in multimodalnega prometa, se je potrebno opreti na ostale projekte, na primer 

"MARIS Framework" (http://europa.eu.int/ISPO/maris/start.htm), ki podajajo smernice za 

razvoj mreže ITS sistemov integriranih za morski in multimodalni promet v Sredozemskem 

bazenu.  

 

 

 
 



CRP "Konkurenčnost Slovenije 2001-2006" Projekt  V2-0958: Idejna zasnova ITS v cestnem prometu 

Izvajalec: UL, FGG, Prometnotehniški inštitut  6 

1.3 Rezultati raziskav vodilnih uporabnikov 

V tem poglavju je  predstavljen povzetek odgovorov Vodilnih uporabnikov na vprašanja 

vključena v vprašalniku izvršene raziskave (ankete). Vsebina vprašalnika je predstavljena v 

Prilogi 2. 

 

Spodnje tabele predstavljajo predvsem odgovore uporabnikov na anketni list 1, in sicer 

uporabniki so morali v vprašanju 1 opisati, katere ITS storitve nudi ali koristi vaša organizacija.  

Rezultate smo upoštevali pri sintezi rezultatov v tabeli 1, saj smo ugotovili, da določene 

organizacije (subjekti) sploh ITS ne poznajo oziroma niso seznanjene z ITS. V tabeli 1 je 

prikazana sinteza rezultatov odgovorov na 2. vprašanje in sicer z "A" označene storitve, ki so 

aktualne že danes in s "P", če so predvidene oziroma planirane v naslednjih 10 letih. Možna je 

tudi kombinacija "A/P", kot nadgradnja obstoječih ITS. 

 

Tabela 1: Obstoječi in planirani ITS 

ref.št. OPIS ITS SISTEMA ALI STORITVE 
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2 

Planiranje prometa in upravljanje s 

prometno infrastrukturo 
    A A P A 

2.1 

Podpora planiranju prometa (modeliranje, 

upravljanje z informacijami, sprejemanje 

odločitev) 

P A/P A A A/P A 

2.2 

Upravljanje s prometno infrastrukturo 

(vzdrževanje, vodenje, itd.) 
A/P A/P   A A/P A 

3 Upoštevanje zakonov in predpisov     A A P   

3.1 Kontrola upoštevanja prometnih predpisov A/P   A A A/P A/P 

4 Finančne transakcije     A A     

4.1 

Elektronske finančne transakcije (cestnine, 

parkirnine, itd.) 
A/P     A A A/P 
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ref.št. OPIS ITS SISTEMA ALI STORITVE 
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4.2 

Upravljanje s prevozno dokumentacijo 

(listinami), dovolilnicami 
A/P       P P 

5 Interventne službe, službe za nujno pomoč         A   

5.1 

Upravljanje s klici v sili (nujni klici za pomoč 

in osebno varnost) 
A/P     A A A 

5.1.1 Kraja vozila P       A   

5.2 

Vodenje reševalnih enot oziroma vozil na 

interventni vožnji (prioriteta vožnje) 
A   A A A A 

5.3 

Nadzor prevoza nevarnih snovi in podpora v 

primeru izrednih dogodkov (alarmiranje) 
A/P   A A A A 

6 

Posredovanje prometnih informacij in stanja 

prometnih poti 
      A A A 

6.1 

Informacije pred potovanjem (načrtovanje 

potovanja) 
A/P     A A A/P 

6.2 Informacije med potovanjem P     A A P 

7 Upravljanje prometa (nadzor in vodenje)       A   P 

7.1 Nadzor in vodenje prometa A/P P   A A A/P 

7.2 

Upravljanje z izrednimi dogodki v prometu, 

ki so lahko predvidljivi (prevoz nevarnih 

snovi, izredni prevoz) ali pa nepredvidljivi 

(nesreče, zastoji, nevarne vožnje, nevarni 

predmeti, izredni vremenski pogoji, itd.) 

A/P P A A A/P A/P 

7.3 

Upravljanje s prometnim povpraševanjem 

(cilj, čas , pot in način potovanja) 
A/P       A A/P 

7.4 

Povečanje varnosti ranljivih udeležencev v 

prometu (kolesarji, pešci in hendikepirane 

osebe) 

  A/P A   P A/P 

7.5 Inteligentna križišča in priključki A     A A/P A/P 

8 Inteligentni sistemi v vozilu, pametna vozila         P   
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ref.št. OPIS ITS SISTEMA ALI STORITVE 
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8.1 Izboljšanje vidljivosti A       P   

8.2 

Avtomatizirano upravljanje vozila (posredna 

ali neposredna podpora vozniku): izogibanje 

trkom, vodenje po voznih pasovih, 

grupiranje v konvoje, komunikacija z 

okolico, nadzor hitrosti) 

A/P       P   

8.5 

Preventivna varnost potnikov, voznika 

(zmanjšana pozornost, poslabšano stanje 

voznika , npr. alkohol, zaspanost, itd.), 

avtomatski klic v sili, avtomatsko parkiranje 

P       P   

8.5.4 

Beleženje podatkov o potovanju (črna 

skrinjica) 
P       P   

8.6 

Zaznavanje nevarnosti izrednega dogodka 

(incidenta) 
A/P       P A 

9 

Upravljanje s tovorom (blagom) in flotami 

vozil (voznim parkom) 
        P   

9.1 

Kontrola tovora (blaga) na vozilu 

(prevoznem sredstvu) ali v kontejnerju 
A/P   A   P A 

9.2 

Avtomatizacija administrativnih postopkov 

za komercialna vozila 
P   A   P A 

9.3 

Avtomatska obcestna (varnostna) 

inšpekcija: tehtanje vozil, čas vožnje, status 

zavor, itd. 

P   A   P A/P 

9.4 

Avtomatski varnostni nadzor stanja vozila, 

voznika in blaga (v vozilu) 
P       P A/P 

9.5.1 

Upravljanje s tovorom (kontejnerji, 

intermodalni terminali, skladišča) 
A/P       P P 

9.6 Upravljanje s kombiniranim transportom A/P       P P 

10 Prevoz potnikov, javni potniški promet         P   
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ref.št. OPIS ITS SISTEMA ALI STORITVE 
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10.1 

Upravljanje javnega potniškega prometa: 

vozni redi, nadzor, informiranje, prioriteta 

vožnje 

A P     P   

10.2 

Prevoz potnikov glede na prometno 

povpraševanje: zagotavljanje načrtovanih in 

nepričakovanih poti, "last minute" 

rezervacije, povezave med različnimi 

prevoznimi sredstvi 

        P A/P 

10.3 

Souporaba prevoznega sredstva, skupinski 

prevoz (car sharing, car pooling, itd) 
        P   

10.4 Informacije potnikom JPP med potovanjem   A/P     P   

10.5 

Varovanje v javnem potniškem prometu 

(npr. videonadzor, alarmni sistemi, itd.): v 

vozilih in na površinah namenjenih JPP 

A A/P     P   

 

V  tretjem vprašanju smo iskali povezanost oziroma odnose med "javnim" in "zasebnim" ter 

ugotovili, da so povezave interne, kakor tudi eksterne komunikacije danes že vzpostavljene. To 

pomeni zelo velik potencial tudi za bodoče pri združevanju funkcij ITS in možnostim 

združevanja javno-zasebnega kapitala. 

 

S vprašanjem številka 4 se je v vprašalniku poskušalo ugotoviti, če znotraj podjetja/zavoda 

(subjekta) vključenega v raziskavo obstajajo dejavnosti modalne izmenjave. Odgovori niso 

najbolj spodbudni, saj ugotavljamo, da so le redki, ki se z ITS na tem področju srečajo. So pa 

tudi izjeme, ki se tega področja oziroma področja multimodalnosti zavedajo in vlagajo v razvoj, 

kar se jim bo obrestovalo na področju konkurenčnosti v naslednjih letih, ko bo cestni promet 

izgubljal svoj delež, predvsem na področju prevoza blaga. 
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Večina vprašanih Vodilnih uporabnikov je izjavila, da realizacija njihovih ITS sistemov in storitev 

NI temeljila na referenčnih ITS arhitekturah, so pa vsi sistemi in storitve temeljili, na nek način, 

na osnovi zahtev deležnikov oziroma uporabnikov v njihovih ITS. 

 

2 Mednarodne iniciative na področju ITS 

To poglavje vsebuje mednarodni in pa predvsem evropski oris iniciativ za  ITS sisteme in 

storitve. Posebno pozornost pa posveča iniciativam v zvezi z razvojem nacionalnih (referenčnih) 

ITS arhitektur. Analizo obstoječega stanja smo pričeli s sintezo tistih arhitektur, ki so bile 

opredeljene na evropski ravni (KAREN in FRAME-NET) ter v Italiji (ARTIST), ker so le-te 

predstavljaje oporne točke našemu projektu in pa ker bo prav s tem arhitekturami morala biti 

slovenska usklajena in koherentna. Druga pomembna iniciativa, ki smo jo upoštevali in ki nudi 

pomembne elemente, je referenčna ITS arhitektura določena v Združenih državah Amerike. 

Mednarodni oris smo zaključili z omembami tudi drugih evropskih iniciativ povezanih z ITS 

sistemi: 5. in 6. okvirni programi Evropske unije, Evro-regionalni projekti, druge nacionalne 

arhitekture v okviru KAREN, nekatere že realizirane, druge še v fazi opredelitve in drugi 

mednarodni programi. 

 

2.1 Organizacije na področju ITS 

Na področju telematike v cestnem prometu delujejo v svetu različne organizacije, ki določajo 

politiko razvoja programov s posameznih področij ITS. Organizacija ITS America pokriva 

območje ZDA, ITS Japan pokriva Japonsko. V Evropi imajo posamezne države lastne ITS 

organizacije, ki so vključene v Združenje nacionalnih ITS organizacij (Network of National ITS 

Associations - http://www.itsnetwork.org/en/links/network_members/network_members.htm): 

Češka Republika, Danska, Francija, Finska, Madžarska, Nizozemska, Norveška, Švedska, 

Slovaška, Romunija, Velika Britanija, Italija, Belgija, Avstrija ter ITS Munchen, kot edina 

nedržavna organizacija ter koordinato ERTICO (European Road Transport Telematics 

Implementation Coordination Organisation), ki predstavlja ITS Europe. 

 

V ERTICO sodelujejo javne in privatne službe, kot so vladne organizacije, predstavniki 

industrije, projektantov, vzdrževalcev, operaterjev in uporabnikov sistemov. ERTICO finančno 

podpira in nudi strokovno pomoč projektom na področju uporabe in izboljšav ITS naprav v 

prometu. V letu 1997 je ERTICO pripravil enoten referenčni sistem, ki omogoča prenos 
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podatkov med geografskimi informacijskimi bazami podatkov različnih izvajalcev. Ti so do 

sedaj uporabljali med seboj nekompatibilne referenčne sisteme. Enoten referenčni sistem je 

navezan na satelitski sistem svetovnega geodetskega sistema. 

 

ERTICO (http://www.ertico.com) je kooperativna organizacija, ustanovljena leta 1991, odprta 

za vse javne in privatne organe v Evropi. Naloga ERTICO-a je spodbuditi implementacijo 

Inteligentnih transportnih sistemov in storitev (ITS) na evropski ravni, z vidika dejstva, da ITS 

sistemi predstavljajo bistven instrument za dosego ciljev politike mobilnosti, ki jo podpira 

Evropska komisija, in tako istočasno garantirajo vračanje ekonomskih vložkov. ERTICO je 

delničarska partnerska organizacija pod okriljem belgijske vlade. Svoje projekte financira iz 

lastnih sredstev, kot so članarina in sredstva iz skladov zunanjih organizacij (npr. Evropska 

komisija). V začetku delovanja je bila usmerjena le v cestni promet, danes pa se je njeno 

delovanje razširilo tudi na področja ostalih prometnih sektorjev.  

Aktivnosti organizacije ERTICO: 

• določitev zahtev in potreb trga, 

• opredelitev skupnih ciljev in razvoj strategij doseganje ciljev, 

• ustanovitev konzorcija partnerjev iz vseh sektorjev, v katerih poteka uporaba ITS, 

• zbliževanje razhajajočih se rešitev, 

• podpiranje standardizacije, 

• podpiranje načrtovanja in izvajanja politike Evropske unije, 

• vzpodbujanje razvoja in lastnega delovanja na področju ITS, na letnih kongresih (ITS 

World Congresses). 

Cilji organizacije ERTICO je poleg prizadevanja za izpolnjevanje potreb uporabnikov prometne 

infrastrukture s pomočjo čim širšega uvajanja ITS sistemov tudi zagotovitev čim večje varnosti v 

prometu. Dostop uporabnikov do potrebnih prometnih informacij in uspešno vodenje vozil po 

prometni mreži bi omogočalo izognitev uporabnikov številnim konfliktnim situacijam. 

ERTICO spodbuja mednarodno sodelovanje in partnerstvo, ki omogoča iskanje skupnih rešitev 

na področju razvoja ITS sistemov, hkrati pa ne spodbija konkurenčnosti med posameznimi 

partnerskimi družbami po uvedbi sistemov. Danes je v organizacijo ERTICO vključenih okoli 50 

organizacij, ki učinkovito razvijajo ITS sisteme ter delovanje teh sistemov razširjajo preko 

državnih meja. S tem ustvarjajo evropsko ITS tržišče, katerega glavni cilj in vizija je uresničenje 

“brezmejne mobilnosti” (cross-border mobility).  

Član ERTICOa (partner) je tudi Ministrstvo za promet R Slovenije. 
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2.2 Evropska ITS arhitektura 

Evropski svet ministrov je zahteval določitev enotne arhitekture za ITS sisteme v evropskem 

okviru. Ta zahteva je bila izpolnjena v okviru projekta KAREN, ki se začne aprila 1998 in konča 

leta 2000. Seveda pa vsaka država EU pri razvijanju lastne nacionalne arhitekture sledi 

lastnim prioritetam in uporablja svoje investicijske strategije. Zato se tudi julija 2001 razvije 

tematska mreža FRAME-NET, ki igra pomembno vlogo pri tehničnem vodenju in pri celotni 

koordinaciji z namenom poskrbeti za koherenco sistemov na evropskem nivoju. 

 

2.2.1 KAREN 

2.2.1.1 Osebna izkaznica 

Ime Keystone Architecture Required for European Networks 

Trajanje 1998 - 2000 

Sodelujoči Rijkswaterstaat (NL), ERTICO (B), MIZAR (I), Simens Traffic Controls Ltd (UK), 

Alcatel Austria (A), Fiat (I), Aéopatial (F), Alcatel Space Industries (F), 

Mannesmann Autocom (D), TNO – TPD (NL), France Telecom Eutelis (F), Certu 

(F), Ministero dei Lavori Pubblici (I), ISIS (F) in Heusch/Boesefeldt (D). 

Spletna 

stran 

http://www.cordis.lu/telematics/tap_transport/research/projectsum/karen.html 

 

2.2.1.2 Cilji 

Projekt KAREN (Keystone Architecture Required for European Networks) je določil lastnosti in 

določeno minimalno potrebno strukturo za razvoj sistema ITS v evropskem okviru, do leta 

2010. 

Glavni cilji projekta: 

• določiti temeljne lastnosti za obstoj odprtega in dinamičnega trga sistemov ITS v vsej 

Evropi in v preostalem svetu; 

• postati osnova širšega soglasja, ki bo odpravilo probleme, kateri še vedno preprečujejo 

večjo širitev in uvajanje sistemov ITS po Evropi in tako dopustiti vsem uporabnikom 

uporabo ali pa razvijanje interoperabilnih ITS sistemov po vsej Evropi; 

• ustvariti kontakt med operaterji na ITS področju ter razvijalci in proizvajalci tehnologij, ki 

bi bile lahko uporabljene v sistemu ITS; 

• biti opora raziskavi na področjih samega razvoja in podpora eventualnim pilotskim 

projektom. 
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2.2.1.3 Pristop 

Na področju informacijskih sistemov se oblike in tehnike razvoja lahko poveže z dvema 

temeljnima metodologijama: procesno orientirana (Process Oriented) in objektno orientirana 

(Object Oriented). Pri razvoju projekta KAREN so upoštevali naslednje: 

• procesno orientiran pristop: 

o enostavnost uporabe: ta tip pristopa, ki ga uporabljajo predvsem inženirji, je 

enostaven za upravljanje in ga, glede na svoj ''naraven'' pristop k opisovanju 

procesov, razumejo vsi akterji vključeni v razvoj ITS sistemov in storitev 

(predvsem inženirji); 

o sistemi: procesno orientirane metodologije se je, zahvaljujoč njihove 

razumljivosti, zaradi različnih tipologij sistemov na široko uporabljalo, čeprav 

pogosto ne garantirajo, da ti opisani sistemi funkcionirajo; 

o varnostni sistemi: veliko ITS sistemov in storitev je jasno povezanih z 

problematikami varnosti. Teh problematik so se do sedaj lotili predvsem s 

pomočjo procesno orientiranih metodologij. 

• objektno orientiran pristop: 

o enostavnost uporabe: objektni pristop izhaja neposredno iz uporabljene 

strukture za opis digitalnih modelov in ga potemtakem matematiki in fiziki lažje 

razumejo, torej, zahvaljujoč tudi zmožnosti ponovne uporabe kategorij in 

objektov, omogoča hitro predstavitev sistemov. Enostavnejša predstavitev 

sistemov v primerjavi z objektno orientiranim pristopom izkustveno zahteva več 

pozornosti v fazi analize, to uvodne kompleksnosti se ne odpravi ampak se jo 

zakrije;  

o sistemi: To metodologijo se, glede na njeno sposobnost upravljanja s 

kategorijami in objekti, uporablja predvsem pri razvijanju sistemov, ki upravljajo 

z veliko količino podatkov. Poleg tega se ta metodologija izkaže kot zelo uspešna 

v situacijah, v katerih je treba podobne procese izvesti preko različnih tipologij 

podatkov; 

o varnostni sistemi: Kot je bilo že povedano, veliko ITS sistemov je jasno povezanih 

z varnostno problematiko, ampak trenutno noben sistem ni prevzel objektnega 

pristopa. 

Prav zaradi pravkar povedanega se je razvijalcem projekta KAREN zdelo ustrezneje izbrati 

procesno orientiran pristop (Process Oriented). S to izbiro so tako dali prednost varnosti 

sistemov in ''naravnosti'' opisovanja procesov in funkcij, pri tem pa žrtvovali enostavnost 

posvetovanja, ažuriranja in operativnosti. 
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2.2.1.4 Rezultati 

Po dveh letih dela je projekt KAREN izdelal naslednje dokumente: 

• konsolidiran seznam uporabnikov evropskih ITS sistemov (User requirements); 

• arhitekturo, ki podpira ITS sisteme in storitve; 

• priročnik k operacionalizaciji ITS arhitektur. 

 

2.2.2 FRAME-NET in FRAME-S 

2.2.2.1 Osebna izkaznica 

Ime FRamework Architecture Made for Europe – NETwork 

Trajanje 07/2001 – 09/2004 

Sodelujoči Tematsko mrežo FRAME-NET povezujejo in upravljajo 3 partnerji, 

podpira jo 7 članov (ki predstavljajo glavne iniciative nacionalnih 

arhitektur v Evropi), ki daje na razpolago svoje izkušnje v aktivnostih 

Work Groups. 

Partnerji: 

Rijkswaterstaat-AVV (Nizozemska): (vodja), 

ERTICO – ITS Europe (Belgija), 

MIZAR Automazione (Italija). 

Partnerji FRAME-S: 

SIEMENS Traffic Controls Ltd (Velika Britanija), 

University of Ledds Innovations Ltd. (Velika Britanija), 

MIZAR Automazione (Italija), 

ERTICO – ITS Europe (Belgija), 

Politecnico di Torino (Italija) 

MEGA - Association de la Formation Professionale dans le Transport 

(Francija) 

National Technical University Of Athens (Grčija) 

VTT Building and Transport (Finska) 

 

Člani FRAME-NET: 

NEI – Ecorys-Transport Division of NEI, consultancy (Nizozemska), 

TNO – Organisation of Applied Scientific Research (Nizozemska), 

DTRL – Department for Transport (Velika Britanija), 
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SNRA – Swedish National Road Authority (Švedska), 

TRAFICON – Transport Telematics Consultancy (Finska), 

MIT – Italian Ministry of Infrastructure And Transport (Italija),       

DSCR – Directorate of the French Ministry of Transport (Francija). 

 

Poleg tega je trenutno vključenih v mrežo FRAME-NET (pridruženi 

člani) še približno 30 organizacij ( podjetja, ministrstva, univerze, 

itd.) iz cele Evrope. 

 

Spletna stran http://www.frame-online.net/home.htm 

 

2.2.2.2 Cilji 

Glavni cilj referenčne evropske ITS arhitekture je dati enotno referenčno platformo (okvir ali 

podlago) za razvoj ITS produktov in storitev v Evropi. Primaren cilj FRAME–NETa je, preko 

sprejetja ''European ITS Framework Architecture'' (evropska referenčna ITS arhitektura), 

uskladiti in spodbuditi obširno operacionalizacijo ITS sistemov. 

 

Pod okriljem FRAME sta se izvajala dva tesno povezana projekta: 

• FRAME – NET je tematska mreža, katere osnovni namen je bil omogočiti neko stičišče, 

kjer se primerja in koordinira vse tiste evropske dejavnosti, ki so povezane z ITS 

arhitekturo. To se uresničuje preko: 

o vrste delavnic specifičnih tematik; 

o skupinskih razprav (''Cluster Mettings''), odprtim vsem zainteresiranih 

organizacijam; 

o spletnih strani kot interaktivnega foruma. 

• FRAME –S, ki je bil pooblaščen za naslednje naloge: 

o ažurirati evropsko referenčno ITS arhitekturo; 

o organizirati in izvajati tečaje oblikovanja (izgradnje); 

o nudenje "on-line" pomoči vsem tistim, ki se pripravljajo za razvijanje lastne (npr. 

nacionalne) ITS arhitekture. 

 

Namen mreže FRAME–NET je nuditi neko stičišče, kjer se primerja in koordinira vse tiste 

evropske dejavnosti, ki so povezane z ITS arhitekturo. Referenčno ITS arhitekturo je razvil 

projekt KAREN kot odgovor na potrebe Referenčne platforme (okvirja) za Evropo, ki je morala 

postati temelj razvoja ITS sistemov in storitev. Veliko držav je že začelo razvijanjem nacionalnih 
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ITS arhitektur, in sicer v nekaterih primerih tako, da so prilagodile svoji situaciji rezultate 

projekta KAREN.  

 

Jasno, da vsaka država, ko razvija svojo arhitekturo, sledi lastnim prioritetam in sprejema 

lastne investicijske strategije. In v tem kontekstu igra pomembno vlogo prav FRAME–NET saj 

predstavlja tem državam tehnični vodnik (priročnik oziroma smernice) in skupnega 

koordinatorja, z namenom garantirati koherentnost sistemov na evropski ravni, med drugim 

tudi Sloveniji. 

 

Poleg tega mreža FRAME–NET pomaga ohranjati začetni zagon in zavzetost ter spodbuja k 

široki uporabi arhitekturne infrastrukture. 

 

2.2.2.3 Pristop 

Dejavnosti FRAME-NETa bodo vse tiste, ki so vključeni v aktivnosti povezane z načrtom ITS 

arhitektur, spodbujale ter jim omogočale sodelovati med sabo, se spoznavati ter si izmenjevati 

izkušnje pridobljene na tem področju. 

 

Tak pristop omogoča reševanje problemov ter spodbuja k uporabi skupnih rešitev. FRAME-NET 

to uresničuje tako, da koordinira tekoče aktivnosti in nudi nekakšen ''forum'' diskusij in 

izmenjav informacij predvsem prek Spleta. FRAME-NET deluje tudi kot nekakšen demokratični 

inštrument, in to zato da, države članice ščitijo koherentnost in stabilnost ''European ITS 

Framework Architecture''. 

 

2.2.2.4 Rezultati 

Dobljene rezultate je mogoče strniti v : 

• dejavnosti na področju promocije in informiranja na evropski ravni, 

• koordinacije projektov in standardizacija, 

• dejavnosti oblikovanja (implementacije) ITS arhitektur, 

• izmenjava novosti in trendov ("know-how"). 
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2.3 Francoska ITS arhitektura - ACTIF 

2.3.1 Osebna izkaznica 

Ime ACTIF – Architecture Cadre des Transports Intelligents en France 

Trajanje Projekt se je začel leta 1999 in po dveh letih, konec leta 2001, se je 

končala prva faza s predstavitvijo prve verzije (ACTIF v1) Nacionalne 

referenčne ITS arhitekture. V začetku leta 2002 je bila izdana druga 

verzija ACTIFv2. 

Sodelujoči Naročnik: Francosko Ministrstvo za infrastrukture, CETRU 

(Ministrstvo za infrastrukture, ALOGOE' ( asistent direktorja za delo); 

Operativna enota: STERIA in MEGA International, Macorbur/LM&A, 

Magellan, Cofiroute. 

Sodelovali so še: ISIS, ALCATEL, Setec Informatique 

Tehnični odbor: AFT-IFTIM, LCPC, SETRA, ASFA 

Projekt je bil sofinanciran s strani Evropske komisije DG TREN 

Spletna stran http://www.its-actif.org/ 

 

2.3.2 Cilji 

Projekt ACTIF je bil izdelan z namenom definirati strategijo uvajanja ITS, aplikacije v okviru 

transporta ter za nove telekomunikacijske tehnologije. 

 

Glede na to, kar je bilo v zvezi z evropsko ITS arhitekturo že določeno v projektu KAREN, je bilo 

potrebno definirati še nacionalno (francosko) arhitekturo, ki bi: 

• omogočila razvoj in obratovanje med sabo povezanih ITS arhitektur za prometne 

sisteme; 

• pospeševala interoperabilnost ITS sistemov in storitev; 

• določila vrsto standardizacije. 

Rezultati tega projekta so francoskemu Ministrstvu za infrastrukturo omogočili pravilno 

usmeritev glede stimuliranja in regulative. Razvoj prometnih sistemov se mora spoprijeti z 

novimi omejitvami: 

• omejitev prostora za realizacijo prometne infrastrukture; 

• zmanjševanje emisij izpušnih plinov in na sploh onesnaževanja ter porabe goriva; 

• usklajenost in konkurenco med različnimi načini transporta. 
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Zaradi porasta obveznosti in omejitev prihaja do uporabe novih virov in rešitev, katerih 

pomemben del predstavlja sprejemanje novejših informacijskih in telekomunikacijskih 

tehnologij v ITS sisteme: 

• avtomatizirani sistemi upravljanja prometa; 

• sistemi za informiranje potnikov; 

• sistemi za upravljanje blagovnega transporta; 

• sistemi pomoči uporabnikom in 

• drugi sistemi. 

Cilj projekta je bil določiti referenčno arhitekturo, ki bi bila sposobna prilagoditi in podpirati 

operacionalizacijo zgoraj naštetih sistemov. 

 

2.3.3 Pristop 

Model ACTIF izhaja iz eksplicitnosti zahtev oz. potreb uporabnikov (''user requirements"), kot so 

bili označeni v projektu KAREN (slika 1): od določitve nacionalne ITS arhitekture, do določitve  

funkcij in dejavnosti (''user needs''), načrta fizične arhitekture ali fizične lokalizacije 

funkcionalnih elementov, ter evidentiranja pretokov podatkov (informacij) med različnimi 

fizičnimi sistemi (organizacija).  

 

Funkcionalna arhitektura je torej temelj dokončnemu modelu. Od tod izhaja potreba po 

določitvi nekega trajnega funkcionalnega modela, neodvisnega od tehnologij in organizacije. 

Fizična arhitektura s tem, ko daje neko mero vključenim subjektom in bolj konkretno 

percepcijo ITS sistemov in storitev, omogoča lažji dostop do nacionalne ITS arhitekture. 

 

Slika 1: ACTIF – Pristop (vir: http://www.its-actif.org/) 
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Funkcionalna arhitektura je bila, preko uporabe Computer Aided System Engineering (CASE), 

posebno strukturirana kot model funkcionalnih lastnosti za pretok podatkov in kontrol preko 

ITS sistemov in storitev. 

 

Model CASE opisuje vstopne in izstopne terminatorje celotnega ITS in določa pretoke informacij 

znotraj in zunaj sistema. 

 

Logično arhitekturo se najprej predstavi kot posamezno funkcijo, ki predstavlja vse pretoke 

podatkov, informacij med terminatorji zunaj sistema v sistem ter znotraj sistema ven iz njega. 

Nadalje se logično arhitekturo razčleni v informacijski tok na višjem nivoju - Data Flow Diagram 

(DFD), kjer je moč videti makro storitve (procese), ki sestavljajo ITS sisteme. In končno vsaka 

makro storitev  je lahko razstavljena na procese, ki jo sestavljajo.  

 

Uporaba CASE aplikacije je omogočila tak pristop k subjektom, da je bila zajamčena dedna 

karakteristika in tipična zaprtost tega tipa struktur. Tako se je omogočilo , da se vsakič brez 

večjih težav uporablja različne usluge v različnih okoliščinah. 

 

Za tem se je nadaljevalo s fizično arhitekturo, ki določa logične funkcije fizičnim podsistemom 

in uporabnikom storitev (deležnikom). 

 

Slika 2: ACTIF – Struktura projekta (vir: http://www.its-actif.org/) 

Uporaba CASE (MEGA) je omogočila: 

• zagotovljene interne skladnosti modela z njegovo grafično predstavitvijo; 



CRP "Konkurenčnost Slovenije 2001-2006" Projekt  V2-0958: Idejna zasnova ITS v cestnem prometu 

Izvajalec: UL, FGG, Prometnotehniški inštitut  20 

• privolitev v pripravo dokumentacije za takojšnjo uporabo, s pomočjo enostavnega in 

široko razširjenega inštrumenta; 

• dokumentiranje v različnih jezikih; 

• realizacijo nehierarhičnih predstavitev modeliranja. 

 

2.3.4 Rezultati 

Če povzamemo, ACTIF je izdelal: 

• razvoj arhitekture za ITS sisteme za cestni transport in multimodalni transport; 

• izdelavo inštrumenta za arhitekturno risanje, ki je sposobno jamčiti konsistenco in 

koherenco arhitekture; 

• osnutek priročnika, namenjenega uporabniku arhitekture in razvojnih orodij; 

• realizacijo arhitekturnih elementov preko določanja standarda in izvedbo pilotskih 

projektov. 

 

Namen ACTIF projekta ni bil definirati ITS arhitekturo, ki bi se nanašala direktno na vse 

zemeljske prometne sisteme: kljub temu so določili in oblikovali temelje njihovega modela v 

smislu odprte arhitekture in po možnosti nadgradnje. 

 

2.4 Italijanska ITS arhitektura - ARTIST 

2.4.1 Osebna izkaznica 

Ime ARchitettura Telematica Italiana per il Sistema dei Trasporti 

Trajanje Projekt se je začel leta 2001 in po slabih dveh letih, marca 2003, se 

je končala prva faza z predstavitvijo prve verzije nacionalne ITS 

Arhitekture (ARTIST). 

Še istega leta se je pričela druga faza "Phase 2", ki traja še danes v 

smislu spremljanja in dopolnjevanja prve verzije ARTIST. 

Sodelujoči Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo in promet R Italije; 

Operativna enota: Accenture and CSST (Centro Studi sui Sistemi di 

Trasporto). 

Tehnični nadzor: MIZAR Automazione. 

Spletna stran http://www.its-artist.rupa.it/ 
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2.4.2 Cilji 

Kljub temu, da je bilo predhodno na področju ITS arhitekture že veliko postorjenega (KAREN, 

FRAME, ACTIF, ...) so se v Italiji odločili še za dodatna področja, ki na nivoju Evrope niso bila še 

obdelana. Ravno ta inovativni pristop pa je uresničil zadane cilje, katere je (bo) s pridom 

uporabil kot povratno informacijo projekt FRAME pri ažururanju evropske referenčne ITS 

arhitekture. Ta področja so: 

• Multimodalnost/intermodalnost: igra lahko zelo pomembno vlogo na področju prometne 

varnosti in vpliva na okolje (npr. z prevzemanjem prevoza blaga po ne cestni 

infrastrukturi). V osnovi je FRAME bil predvsem orientiran cestnemu prometu, vendar se 

v zadnjem času zelo spogleduje z rezultati ARTIST tudi na tem področju, to je 

vzpostavitvi področja intermodalnosti v evropski referenčni ITS arhitekturi. 

• Organizacijska arhitektura: uspešnost implementacije ITS aplikacij je zelo odvisna od 

organizacijskih povezav oziroma dogovorov, še posebej na področju določevanja 

odgovornosti. Na tem področju je bil definiran nov cilj, pripraviti smernice in orodje za 

modeliranje pri nastajanju organizacijske arhitekture oziroma modela za ITS sisteme in 

storitve, upoštevaje evropsko ITS arhitekturo.  

• Izdelava programske opreme Software (Navigation) Tool, ki omogoča praktično in hitro 

uporabo ITS arhitekture. To orodje predstavlja tudi način vzdrževanja ITS arhitekture, 

vključno s konsistenco in koherenco nadaljnjih različic (verzij) ter pomoč uporabnikom 

pri navigaciji po dokumentaciji ITS arhitekture. 

 

2.4.3 Pristop 

Italija se je pristopila k projektu na zelo podoben način kot Francija. Še več, z njimi je podpisala 

Memorandum o soglasju (december 2002), ki je nekako formalno dosegel tesno sodelovanje 

med ARTIST in ACTIF. Podobni dogovori so v pripravi tudi s Avstrijo in Češko. 

Osnovni pristop je prikazan na sliki 3. 
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Slika 3: ARTIST – Pristop (vir: http://www.frame-online.net/) 

Italijansko ITS arhitekturo uporablja in podpira veliko pilotskih raziskav oziroma projektov, ki 

bodo skozi praktične izkušnje potrdilo njeno uporabnost in metodologije, predvsem na 

področju: 

• upravljanja s klici v sili in nudenja pomoči, 

• nadzora in upravljanja s prevozom nevarnih snovi, predvsem v kontekstu 

intermodalnosti, 

• vplivi B2C (business-to-consumer) e-poslovanja na mobilnost, s poudarkom dostave 

blaga v urbanih območjih. 

 

2.4.4 Rezultati 

Rezultati so prestavljeni v obliki elektronskih dokumentov, ki jih je potrdilo Ministrstvo v 

januarju 2003 kot uraden strateški dokument, ki ni statičen, ampak evolucijski v smislu 

zadovoljevanja potreb deležnikov v sektorju ITS. Rezultat ima 7 elementov (slika 4): 

• raziskava o aktualnem razvoju ITS, 

• analize zahtev in potreb uporabnikov, 

• funkcionalna (logična) arhitektura, 

• fizična arhitektura, 

• organizacijska arhitektura, 

• navigacijsko orodje in 



CRP "Konkurenčnost Slovenije 2001-2006" Projekt  V2-0958: Idejna zasnova ITS v cestnem prometu 

Izvajalec: UL, FGG, Prometnotehniški inštitut  23 

• glosar izrazov. 

 

Slika 4: ARTIST – stalen razvojni proces 

2.5 Ameriška arhitektura 

2.5.1 Osebna izkaznica 

Ime The National ITS Architecture 

Trajanje Pobuda je bila predstavljena leta 1996, po treh letih dela, leta 1999 

je bila izdana verzija arhitekture 3.0. Trenutno je na spletni strani na 

razpolago verzija 5.1.  

Sodelujoči Naročnik: U.S. Department of Transportation 

Izvajalec: Intelligent Transportation Society of America (ITS America) 

Spletna stran http://itsarch.iteris.com/itsarch/ 

 

2.5.2 Cilji 

Dejavnost, ki so jo v Združenih državah Amerike izvajali po naročilu U.S. Department of 

Transportation in v sodelovanju z Intelligent Transportation Society of America (ITS America), je 

trajala približno tri leta. V tem času so našli različne arhitekturne alternative, izmed katerih se 

je pozneje izbralo najustreznejšo z vidika potreb uporabnikov. 

 

Glavni namen projekta, ki si ga je leta 1991 Ameriški kongres zelo želel, je bil določiti vodilne 

smernice in nato določiti arhitekturo ITS kot glavno strukturo med sabo povezanih 
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podsistemov, ki omogočajo uporabnikom usluge, določene preko funkcionalnosti in narisanih 

vmesnikov.  

 

Taka arhitektura je morala biti odprta in fleksibilna. Le tako ni predstavljala ovire pri izbiranju 

tipa operacionalizacije. Potrebno je bilo tudi uskladiti različne potrebe javnih in privatnih 

storitev. Istočasno pa je bilo potrebno imeti v obziru tisto temeljno lastnost - arhitekturno 

natančnost, tako, da so zagotovili usklajeno in medsebojno povezano projektiranje in 

načrtovanje prometnih in telekomunikacijskih sistemov. 

 

Cilje, ki jih je bilo potrebno doseči, so spet srečali pri implementaciji sistema, ki bi bil sposoben 

optimizirati promet in sicer preko učinkovitejšega in varnega prevoza oseb, blaga in informacij z 

večjo učinkovitostjo pri izrabi goriva (in posledično manjšem onesnaževanju) in končno preko 

boljše operativne učinkovitosti. Sistem mora upoštevati potrebe vlade, posameznih državljanov 

in podjetij v tem sektorju, ki želijo razviti transportne tehnologije in potem z njimi konkurenčno 

trgovati. 

 

2.5.3 Pristop 

Konceptualno je pristop k definiranju ameriške ITS arhitekture temeljil na določevanju makro 

uslug za uporabnike (javne in privatne) preko določevanja potreb uporabnikov. Le-to poteka 

preko tega, da se natančno izpostavi kateri elementi so povezani s transportom in kateri z 

izmenjavo podatkov. Nacionalno ameriško ITS arhitekturo so že od začetka razvijali v smeri, da 

bi postala podporna struktura za interakcijo in kohezijo med temi elementi (transport in 

izmenjava podatkov) in to z namenom olajšati standardizacijo in potrebne sinergije pri 

operacionalizaciji storitev namenjenih uporabnikom. Definirali so skupine storitev na najbolj 

splošen način, tako da so zadovoljili velikemu naboru potreb, kot tudi velikemu številu različnih 

uporabnikov. 

 

Predvidene so bile tudi različne stopnje operacionalizacije različnih skupin storitev. Skupaj z 

določitvijo teh skupin (področij) se je začela tudi izdelava načrta funkcionalne arhitekture, 

kateri je sledil načrt fizične arhitekture (kar je potem pripeljalo k nekaterim praktičnim 

primerom uvajanja novih tehnologij v prometu). 

 

Glede na povedano je skupina za razvoj ameriških ITS sistemov izbrala metodologijo strukturne 

analize. Posebno funkcionalna (logična) arhitektura je bila strukturirana preko uporabe 

Computer Aided System Engineering (CASE) kot modela funkcionalnih lastnosti za pretok 
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podatkov in kontrol preko ITS sistemov.Model CASE logične arhitekture opisuje terminatorje na 

vhodu in izhodu celotnega ITS sistema in določa pretok informacij znotraj in ven iz sistema. V 

nadaljevanju je razčlenjena v Data Flow Diagram (DFD) na višjem nivoju, to je t.i. kontekstni 

diagram, kjer je mogoče videti skupine storitev (procese), ki sestavljajo ITS in končno za 

skupino storitev razčlenjene procese, ki jo sestavljajo. Uporaba CASEa je omogočila, da se je 

pristopilo k objektom tako, da se je zagotovilo ohranjanje zgodovine in tipične zaprtosti oziroma 

nedotakljivosti tega tipa struktur. Vse to je omogočilo, da se je brez večjih težav zmanjšalo 

število storitev v različnih primerih uporabe. 

 

Potem ko je bila funkcionalna arhitektura določena, se je nadaljevalo z njenim povezovanjem v 

fizično arhitekturo, ki določa logične funkcije fizičnim podsistemom in izvajalcem uslug. 

Osnovna načela in strategije, ki so vplivale na razvoj funkcionalne in potem fizične arhitekture 

so bile naslednje: 

• privoliti v nizko vstopno ceno (povečati konkurenčnost uslug); 

• omogočiti potnikom različne izbire cena/storitev za različne storitve; 

• zavarovati zasebnost uporabnikov; 

• zagotoviti večjo stopnjo integracije sistemov; 

• zagotoviti nepristranskost (storitev); 

• spodbuditi podrobno in odprto standardizacijo z namenom maksimirati 

interoperabilnost in zmanjšati tržno tveganje; 

• spodbujati že obstoječe odprte infrastrukture in/ali tiste, ki se šele uveljavljajo; 

• zvišati mejo profita za podjetja, z namenom, da se pospeši vstop na trg; 

• ohraniti odprto arhitekturo, ki se ne obrača samo proti določenemu produktu; 

• izogibati se kreiranju novih odgovornosti za javne osebe; 

• spodbujati sodelovanje med javnim in privatnim sektorjem; 

• izboljšati prometno varnost; 

• nuditi lokalizirano upravljanje s povpraševanjem tako, da se zmanjša zgostitev prometa 

in onesnaževanje določenih področij. 

 

2.5.4 Rezultati 

Dobljeni rezultati: 

• Določitev matrike uporabniških potreb (User requirements); 

• Določitev osmih področij v katere so vključili 31 skupin storitev, določenih kot: 

1. Travel and Transportation Management (Upravljanje s prometom): 
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• En Route Driver Information: različne informacije med potovanjem, predvsem o 

izrednih dogodkih: zastoji, nesreče, slabo vreme, ...; 

• Route Guidance: nasveti pri navigaciji (odločitvah glede izbire poti): najprej statični 

in kasneje v naslednjih  fazah sistema dinamični, ki je vezani na trenutno pozicijo 

prometnega sredstva; 

• Traveller Service Information: rumene strani, tudi te bodo v prvi fazi zajemale le 

splošne razpoložljive informacije z enakimi vsebinami za vsa vozila na nacionalnem 

ozemlju, v naslednjih fazah pa bodo postale dinamične torej bodo to strani, na 

katerih bo moč prebrati lokalizirane informacije glede na realne zemljepisne 

koordinate vozila; 

• Traffic Control: začenši z napredno kontrolo prometa na avtocestah in preko 

naslednjih stopenj razvoja končati z sistemom upravljanja prometa celotnih področij 

(avtoceste, državne ceste, ceste provinc, občinske ceste itd.); 

• Incident Management: avtomatična zaznava prometnih nesreč. Predvideno je tesno 

sodelovanje s sistemi upravljanja prometa; 

• Emission Testing & Mitigation:  Kontrola in zmanjševanje emisij izpušnih plinov, 

strategij vodenih v avtomatiko za vedno večja področja; 

• Highway – Rail Intersection:  avtomatsko upravljanje z železniškimi prehodi z 

možnostjo zaznati morebitna vozila ustavljena na tirih ali pa nesreče; 

2. Travel Demand Management (Upravljanje s prometnim povpraševanjem) 

• Demand Management Operations: nadzor prometnega povpraševanja na trgu in 

poznavanje storitev (uslug) uporabnikov; 

•  Pre – Tip Travel Information: informacije pred potovanjem: informacije v realnem 

času (trajanje poti, načini in izbira prometnega sredstva) lahko dostopne potnikom, 

ki se nahajajo doma, v pisarni preko enotnega kontaktnega mesta oziroma preden 

se odpravijo na pot; 

• Ride Matching and Reservation: povezovanje prevoznikov (cestne, železniške linije, 

…) s potencialnimi uporabniki; 

3. Public Transportation Operation (Javni potniški promet): 

• Public Trasportation Management:  integrirano upravljanje s sistemi javnega 

potniškega prometa oziroma upravljanje z voznim parkom (vozni redi); 

• En Route Transit Information: informacije o trasah in poti, ki jih pokrivajo javne 

usluge, integrirane v sisteme elektronskega plačevanja; 

• Personalized Public Transit: dinamična dodelitev potnikov posameznim vozilom; 

• Public Travel security: osebna, fizična varnost (vedno bolj dodelani alarmni sistemi 

do takih, ki imajo možnost dati alarm preko sistemov osebne komunikacije); 
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4. Elettronic Payment (E-plačevanje): 

• Elettronic Payment Services: upravljanje z vsemi vrstami plačevanja ( cestnine, 

parkirnine, itd.) na avtomatski in elektronski način; 

5. Commercial Vehicle Operations (Operacije komercialnih vozil): 

• Commercial Vehicle Elettronic Clearance: avtomatizacija administrativnih postopkov 

za komercialna vozila, elektronska kontrola blaga na vozilu (carinjenje) ; 

• Automated Roadside Safety Inspection: avtomatska obcestna (varnostna) 

inšpekcija, nadzor stanja stanja vozila in voznika; 

• On- Board Safety Monitoring: avtomatski varnostni nadzor stanja vozila, voznika in 

blaga v vozilu z opozorili glede splošne javne varnosti; 

• Commercial Vehicle Administative process: avtomatično vodenje licenc, prevoženih 

razdalj in porabljenega goriva; 

• Hazardous Material Incident Response: koordiniranje v realnem času situacij, ko 

pride do izrednega dogodka (pri prevozu nevarnih snovi); 

• Freight Mobility: zaznavanje posameznih prevoznikov, dinamično vodenje 

prevoženih poti, analiza posebnih zahtev (optimizacija poti glede na čas oziroma 

dolžino); 

6. Emergency Management (Upravljanje izrednih dogodkov): 

• Emergency Notification and Personal Security: avtomatsko obveščanje o izrednih 

dogodkih in osebna varnost; 

• Emergency Vehicle Management: upravljanje z vozili na nujni vožnji, integrirano s 

upravljanjem prometa z namenom zmanjšati čas do cilja; 

7. Advanced Vehicle Controls and safty systems: 

• Longitudinal Collision Avoidance: od posameznih opozoril vozniku do dinamične 

kontrole vozil z namenom preprečiti čelna trčenja; 

• Lateral Collision Avodiance: od posameznih opozoril vozniku do dinamične kontrole 

vozila z namenom preprečiti bočna trčenja; 

• Intersection Collision Avodiance: od posameznih opozoril vozniku do dinamične 

kontrole vozila z namenom preprečiti trčenja v križiščih ali priključkih; 

• Vision Enhancement for Crash Avoidance: sistemi za izboljšanje vidljivosti z 

namenom preprečiti trčenje; 

• Safety Readiness: avtomatska kontrola stanja cest in vozil; 

• Pre-crash Restraint Deployment: avtomatska navigacija vozila z namenom odpraviti 

možnosti nesreče.  
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2.6 Druge pobude v Evropi 

V nadaljevanju so sintetično citirane nekatere organizacije in evropske pobude, katere se 

razume kot relevantne za pripravo Idejne zasnove nacionalne ITS arhitekture. 

2.6.1 Projekti okvirnih programov EU 

Evropska unija je svoje sodelovanje na področju raziskovalnih aktivnosti začela z okvirnimi 

programi že leta 1984. Glavni namen okvirnih raziskovalnih programov je bil povečati 

konkurenčnost gospodarstva v evropskih državah in povečati znanstveno odličnost na 

področjih, kjer sta evropsko gospodarstvo in znanost že imela vodilno vlogo.  

 

Trenutno je aktualen šesti okvirni program1 z bilanco vredno 17500 milijonov eurov., je bil 

zasnovan kot pripomoček pri reševanju problemov in kot pripomoček, ki bo sprejel velike 

socialno ekonomske izzive, s katerimi se ubada Evropa. Predstavlja nadaljevanje petega 

okvirnega programa s cca. 8%  povečanjem investiranja.  

Politiki imenovani Skupni evropski prostor je sledil dokument z naslovom »Making a reality of 

the European Research Area: Guidelines for EU research activities«, ki je že predstavil 

instrumente za njeno izvedbo:  

• izpeljava politike ERA z obstoječimi programi: COST, EUREKA, strukturni fondi, programi 

gospodarske in tehnične pomoči za centralno in vzhodno Evropo ter mediteranske 

države ter okvirnimi programi,  

• izbira prioritet,  

• instrumenti in metode: združevanje nacionalnih programov v mreže, vzpostavljanje mrež 

centrov odličnosti, veliki ciljno usmerjeni projekti (integrirani projekti, mreže odličnosti), 

združevanje raziskav in inovacij za majhna in srednje velika podjetja, podpora 

raziskovalni infrastrukturi, človeški viri in mobilnost raziskovalcev (vključevanje žensk v 

raziskave, spodbujanje mladih za raziskovalno delo, izobraževanje družbe), izvajanje 

aktivnosti v okviru programa Znanost in družba (vzpostavitev dialoga med znanostjo in 

družbo, etika).  

 

6. okvirni program, ki poteka od 2003 do 2006, je osnovan in izvaja novo skupno evropsko 

raziskovalno politiko ERA. Glavne značilnosti programa so: 

• izvajanje velikih raziskovalnih projektov,  

                                                 
1 Vir: Spletna stran 6. okvirni program EU (2002 - 2006), Predstavitev, http://www.rtd.si/slo/6op/predstavitev.asp 
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• usmerjenost raziskav na izbrana prioritetna raziskovalna področja,  

• spodbujanje sodelovanja majhnih in srednje velikih podjetij,  

• spodbujanje mobilnosti raziskovalcev,  

• integriranje raziskovalne infrastrukture, 

• tesnejše mednarodno sodelovanje v nacionalnem, regionalnem, evropskem in 

svetovnem merilu. 

 

Glede na to, da je 6. okvirni program v teku, pa lahko najprej pogledamo njegovega 

predhodnika, to je 5. okvirni program (FP5), ki se je uradno zaključil v letu 2002 (nekateri 

projekti pa šele v letu 2004) in je za Slovenijo še vedno aktualen. Pripravlja se tudi 7. okvirni 

program (2007). 

 

Med raziskovalnimi projekti, projekti tehnološkega razvoja in demonstrativnimi aktivnostmi 

(RTD) spodbujenimi s strani FP5 je bilo mnogo takih, ki se nanašajo na inteligentne transportne 

sisteme in storitve. Tabela 2 (v angleškem jeziku), ki sledi predstavlja selekcijo projektov, za 

katere smo smatrali, da so na nek način neločljivo povezani s projektom Idejna zasnova ITS v 

cestnem prometu. 

Dodatne informacije so na razpolago na sledečih spletnih straneh: 

• http://europa.eu.int/comm/transport/index_en.html 

• http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/rtd/6/call_4/index_en.htm 

• CORDIS - domača stran - informacijska baza o vseh inovacijsko-raziskovalnih aktivnostih 

EU z iskalniki: http://www.cordis.lu/ 

 

Tabela 2:  Selekcionirani projekti 5. okvirnega programa2 

ADA 
IST-2000-28452 

08/2001 - 01/2004  

Advance Distributed Architecture for telemonitoring services 

The project deals with data collection in Environmental Monitoring systems 

and wants to define a general purpose architecture of Transmission Data 

Services which exploits the most efficient available telecommunication 

services combined with the most promising basic innovations in the areas of 

Intelligent sensors and Intelligent terminals.  

                                                 
2 Vir: http://europa.eu.int/information_society/activities/esafety/doc/madrid_2003/FP5_Brochure_Reprint_OPOCE_final.pdf 
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ADASE II 
IST-2000-28010 

08/2001 - 07/2004  

Advanced Driver Assistance Systems in Europe 

Advanced Driver Assistance Systems improve road transport safety, 

efficiency and comfort. ADASE II provides the communication and 

dissemination platform between experts in the field, authorities and the 

public.  

AGORA 
IST-1999-20457 

10/2000 - 03/2002  

Implementation of Global location Referencing Approach AGORA will adapt 

and further develop the approach taken in the EVIDENCE project (TR4011-

EVIDENCE, which successfully implemented and tested a new generic map-

based method for location referencing) and implement the proposed method 

in real life applications, involving all major actors in service/application 

chain. http://www.ertico.com/en/activities/projects_and_fora/agora.htm 

ATLANTIC 
IST-2000-31006 

06/2001 - 11/2002  

A Thematic Long-term Approach to Networking for the Telematics and ITS 

Community Operation of an ITS Forum based on e-mail groups, involving key 

individuals involved in Transport Telematics and Intelligent Transport 

Systems (ITS); International meetings with American and Canadian partners 

in the project, who are self-funded; Development of good practice and policy 

on telematics based travel information services for cities and regions.  

CARTALK 

2000 
IST-2000-28185 

08/2001 - 07/2004  

Safe and Comfortable Driving based upon inter-vehicle communication.  

CESAR-II  
01/2000 - 12/2002  

Co-operative European System for Advanced information Redistribution  

CESAR-I developed and tested Internet based standards on one the 

European corridor. The CESAR-II project is presented on the urgent demand 

of SIC European operators to open the first successful pilot system the other 

corridors and types of intermodal transport  

chains adding new specific services.  

COMUNICAR  
IST-1999-11595  

01/2000 - 12/2002  

Communication Multimedia Unit Inside CAR  

Development of two vehicle demonstrators (a city and an upper class car) 

integrating a new concept of multimedia HMI (Human Machine Interface) 

able to harmonise the messages coming both from the traditional on-vehicle 

information and the new functions for the driving support (e.g. ADA systems 

such as Adaptive Cruise Control and telematics services such as navigation, 

traffic and weather information, distance diagnostic, Internet, etc)  
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DELTA  
IST-1999-12087  

01/2000 - 06/2002  

DSRC Electronics implementation for Transportation and Automotive 

applications  

The project will establish a common interface between CEN compliant DSRC 

units and the in-vehicle electronics, allowing integrating the DSRC 

communication link as standard equipment in the vehicle.  

http://www.ertico.com/en/activities/projects_and_fora/delta.htm  

DIAMOND  
IST-1999-71161  

01/2000 - 12/2001  

Demonstration of ITS Applications through Multimedia Over Networks using 

DAB  

http://www.ertico.com/en/activities/projects_and_fora/diamond.htm 

DOLPHINS  
IST-1999-11267  

01/2000 - 06/2001  

Digital On-Line Pilot Project to Help Intermodal Networking & Short-Sea-

Shipping  

The aim of DOLPHINS project is to build an e-commerce platform where 

innovative  telematic smart-map scan stimulate and facilitate new and 

existing business in short-sea-shipping.  

EMILY  
IST-2000-26040  

01/2001 - 06/2003  

European Mobile Integrated Location system  

The project pursues a realistic system study together with technological 

development in view of the implementation of very efficient location services 

exploiting terrestrial and satellite location data.  

http://www.emilypgm.com 

EYE IN THE 

SKY 
IST-2000-29531 

08/2001 - 01/2004  

New Services for Fleet management and Customised Mobility Information 

plus Emergency Support for Crises during large-scale events, based on the 

use of low-altitude platforms and floating car data. "Eye in the Sky" 

addresses IST Programme's objectives for intelligent transport 

infrastructures, with focus on the management of large-scale events and 

crises. It proposes integrated and customised mobility services for traffic 

monitoring, fleet management and security  

FRAME-NET  
IST-2000-29661 

07/2001 - 03/2004  

Framework Architecture Made For Europe – Network  

FRAME-NET is a thematic network for ITS architecture. It is focused on 

enhancing the implementation of ITS in Europe, the interoperability of 

systems and international continuity of services through the use of the 

Framework Architecture.  

http://www.frame-online.net  

GALA  
GMA2-1999-00004  

12/1999 - 06/2001  

GALILEO overall architecture definition  

GALILEI Co-ordinated project for local element definition, impact of interoperability on 
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GMA1-2001-42031 

10/2001 - 08/2003  
system, frequencies allocation & protection, certified standardisation, 

detailed service analysis & legal, institution regulatory framework for 

GALILEO The high level objective of the task is to contribute to the definition 

of the GALILEO Local Components by an analysis of the service providers 

needs  

GEMINUS 
GMA2-1999-00001  

12/1999 - 02/2001  

Galileo European Multimodal Integrated Navigation User Service (GEMINUS) - 

Galileo Service Definition  

GUIDE-FREE 
IST-1999-21055 

10/2000 - 03/2002  

Guide by Telematics to Enable Tourist Freedom at Sites GUIDEFREE seeks to 

bring customised site information to the independent tourist traveller, every 

time and at every location, focusing on visits of tourist sites.  

IMAGE 
IST-2000-30047 

11/2001 - 12/2003  

Intelligent Mobility Agent for Complex Geographic Environments IMAGE 

provides the users with mobile, personalised location based information on 

services, how to reach them and how to pay for them with mobile flexible 

means  

INFOCITIZ-EN 
IST-2000-28759 

09/2001 - 08/2003  

Agent based negotiation for inter- and intra-enterprise coordination 

employing a European Information Architecture for Public Administration 

InfoCITIZEN project aims at establishing a common Enterprise Architecture 

among the participating EU countries tested in representative public 

administration segments, and building on emerging technologies (e.g. mobile 

agents, middleware, xml) and solving incompatibilities and complexities that 

exist today http://www.eurice.de/infocitizen/ 

INVETE 
IST-1999-70311 

01/2000 - 03/2002  

Intelligent in-vehicle terminal for multimodal flexible collective transport 

services The aim of INVETE Demonstration is to validate a modular intelligent 

In-Vehicle Terminal (IVT), which can be used for different transport services 

i.e., regular and flexible collective transport and different transport modes 

e.g., bus and taxi. http://www.vtt.fi/tuo/54/projektit/invete/index.htm 

ITSWAP 
IST-1999-11138 

01/2000 - 12/2001  

Intelligent Transport Services over Wireless Application Protocol The project 

will establish the technical and commercial feasibility of Intelligent Transport 

Systems(ITS) services provided over Wireless Application Protocol(WAP) and 

will promote the adoption of WAP as an ITS platform for service providers 

and the car industry. 

http://www.ertico.com/en/activities/projects_and_fora/itswap.htm  

LOCOPROL 
IST-2000-28103  

08/2001 - 03/2005  

Low Cost satellite based train location system for signalling and train 

PROtection for Low density railway lines 

http://www.locoprol.org 
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MEDIS 
IST-1999-20896 

09/2000 - 02/2002  

Models For European Digital Islands Provide further on island communities, 

isolated and less developed European regions and their administrative 

organisations, with an integrated, multi-services telematic platform and an 

"easy to use" set of tools. 

NEXTMAP 
IST-1999-11206 

01/2000 - 12/2001  

Next MAP for transport telematics applications Research project to evaluate 

the technical and economic feasibility of enhanced map databases required 

for telematics applications, in particular Advanced Driver Assistance Systems 

(ADAS), in order to improve or extend these systems. 

http://www.ertico.com/en/activities/projects_and_fora/nextmap.htm 

OMNI 
IST-1999-11250 

03/2000 - 02/2003  

Open Model For Network-wide Heterogeneous Intersection-based Transport 

Management Facilitating the re-use of legacy infrastructure by new transport 

telematics applications. To that end, the project will develop a network-wide, 

intersection-driven transport management model. 

PALIO  
IST-1999-20656 

11/2000 - 04/2003  

Personalised Access to Local Information and services for tourists  

The project will design an open communication and information architecture 

to support tourists for an efficient navigation and interaction in a physical 

space 

http://www.palio.dii.unisi.it  

PEPTRAN 
IST-1999-10391 

01/2000 - 12/2002  

Pedestrian and public transport navigator The project will develop software 

to guide a user from point to point within a city, walking and using public 

transport in the most efficient manner. http://www.peptran.co.uk/ 

PRIME 
IST-1999-13036 

01/2000 - 12/2001  

Prediction of congestion and incidents in Real time, for intelligent Incident 

Management and Emergency traffic management The project aims to 

increase the effectiveness of incident detection and incident management 

on motorways and adjacent urban networks and increase road safety, 

through the development of innovative methods. 

http://www.trg.soton.ac.uk/prime/index.htm 

ROSETTA  
IST-1999-14024 

01/2000 - 04/2003  

Real Opportunities for Exploitation of Transport Telematics Applications The 

project is a support measure which will draw together the results and 

findings of the 4th and 5th Framework transport telematics and IST projects 

in order to support their effective application in Europe  

SAGA 
G2RD-1999-00001  

01/2000 - 12/2003  

Standardisation Activity for Galileo 

http://www.ertico.com/en/activities/projects_and_fora/saga.htm 
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SMITH  
IST-1999-12340  

01/2000 - 12/2001  

Supporting Measure for the ITs sHow-case and test-bed  

The challenge of the project will be to ensure a neutral demonstration 

environment for ITS operators of Europe and high performance facilities for 

operators of other parts of the world.  

SWAN 
IST-1999-14124 

11/2000 - 10/2003  

Standardisation & dissemination support actions for waterborne telematic 

networks & applications The project aims to support IST research projects 

relevant to waterborne transport to carry common tasks through an effective, 

and coherent approach.  

TEASE  
IST-2000-29397 

06/2001 - 06/2002  

Telematics Architecture Study for Environment and Security  

The aim is to develop an innovative European-scale architectureoptimally 

designed for operational environment, risks and security management, with 

an optimised use of state-of-the-art information technologies.  

TELEPAY  
IST-2000-28269  

07/2001 - 12/2002  

Telepayment system for Multimodal Transport Services using Portable 

Phones  

The proposal will develop an innovative payment system for transport 

services using portable phones (SMS and WAP). The system will be shown 

and validated in Berlin, Rome, Turku (FIN) and the Paris Ile de France region 

selling Public Transport virtual e-tickets stored in the GSM SIM card.  

http://www.ertico.com/en/activities/projects_and_fora/telepay_website.htm 

THEMIS  Thematic Network in Optimising the management of Intermodal Transport 

Services  

Themis is part of the 5th Framework Program of the European Commission, 

DG Energy and Transport. The prime objective of THEMIS is to co-ordinate 

on-going activities for research and development in the field of information 

systems in multimodal transport in Europe, while providing at the same time 

a forum for dissemination and concentration among all parties involved. 

THEMIS will thus layout the basis for the integration of enabling IT 

technologies that will contribute to a sustainable European freight transport 

system.  

http://themis-network.org/ 
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TPEG 
IST-1999-12201 

10/2000 - 09/2003  

Achieving technical consensus and supporting standardisation of TPEG 

applications, targeted at rapid implementation of enhanced multi-modal 

information services and navigation systems for European travelers The 

project aims to contribute to obtaining a widely-acknowledged technology 

assessment of the TPEG specifications(Transport Protocol Experts Group, a 

suite of open specifications for the provision of relevant and focused Traffic 

and Travelers Information across all modes of transport) submitted for 

standardisation to CEN (and ISO). http://www.tpeg.org  

TRAINCOM  
IST-1999-20096  

12/2000 - 11/2003  

Integrated Communication System for Intelligent Train Applications  

The project intends to fully specify and develop a communication system for 

telematics applications in the railway field, integrating the on-board network 

(e.g. TCN), GSM radio links and Internet technologies. 

http://www.traincom.org  

TRANS-3 
IST-1999-20385 

08/2000 - 06/2002  

Multimodal TRAvel iNformation Service for trinational regional transport It 

intends to create and trial a multimodal pre-trip information service(with real-

time and expected travel times) for the tri-national agglomeration of Basel 

extending over France, Germany and Switzerland. 

TRAVEL-GUIDE 
04/2000 - 03/2002  

TRAVALler and traffic information systems: GUIDElines for the enhancement 

of integrated information provision services TRAVEL-GUIDE will develop 

guidelines concerning information provision by traffic information and traffic 

management system. The project will investigate and assess the needs of 

drivers in terms of content, presentation, availability, reliability and timing of 

the information provided  

TRIDENT 
IST-1999-10076 

01/2001 - 06/2002  

Transport Intermodality Data sharing and Exchange NeTworks The project 

aims to establish reliable and efficient communication between the different 

transport modes, in order to provide multi-modal services with a high level of 

quality, reliability and timeliness. 

http://www.ertico.com/en/activities/projects_and_fora/trident_website.htm  

WINGS-FOR-

SHIPS 
IST-2001-33107 

01/2002 - 06/2004  

Maritime Intelligent Workplace for weather Information Network, Guidance 

and Supervision onboard ships WINGS-FOR-SHIPS aims to develop, 

demonstrate and validate a new maritime intelligent workplace based 

weather information system and decision support for maritime transport and 

other applications. 

http://www.mettle.org  
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V okviru 6. okvirnega programa pa ne moremo mimo področja Trajnostni razvoj in globalne 

spremembe, trajnostni kopenski promet. Na spletnem portalu "RTD (Research and Technology 

Development) in Slovenia", slovensko "RTR (raziskave in tehnološki razvoj) v Sloveniji", na 

naslovu www.rtd.si, http://www.rtd.si/slo/6op/podr/trajraz/koptran/ je medresorski spletni 

portal, ki sta ga oblikovala in ga urejata Agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) in 

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije (MVZT) najdemo vse 

podrobnosti. V nadaljevanje je predstavljen projekt CIVITAS (I in II), ki je najbolj zanimiv glede 

uporabe ITS. 

2.6.1.1 CIVITAS 

Pobudo CIVITAS3 (Cleaner and Better Transport in Cities) je sprožila Evropska komisija (DG-

TREN - Generalna direktorat za energijo in transport) kot enega od možnih načinov spopadanja 

z vedno večjimi transportnimi problemi v mestih (prometni zamaški, naraščanje 

onesnaževanja, emisije CO2 in drugih toplogrednih plinov, hrup itd.). Ugotovljeno je bilo, da so 

prometni zastoji vzrok 10 % povišanju emisij CO2 in da osebna ter komercialna vozila v 

urbanem prometu porabijo kar 98 % vse energije v tem sektorju. Evropska komisija ugotavlja, 

da so za izboljšanje kritičnih razmer v urbanem prometu nujni radikalni ukrepi, ki bodo 

vključevali vse razpoložljivo tehnologije in številne inovativne pristope. 

 

CIVITAS predvideva integriran pristop k reševanju problemov urbanega transporta in z njimi 

povezanih energetskih problemov. V prvi fazi pobude CIVITAS (CIVITAS I v 5. okvirnem 

programu EU) se je v pobudo vključilo 19 evropskih mest iz držav članic EU in kandidatk, ki 

sodelujejo na štirih različnih projektih (MIRACLES, TELLUS, TRENDSETTER in VIVALDI – glej 

http://www.rtd.si/slo/). Projekti v okviru pobude CIVITAS vključujejo vrsto integriranih 

inovativnih ukrepov, ki med seboj kombinirajo energetsko učinkovite, cenovno sprejemljive 

rešitve kolektivnega in individualnega transporta oseb, dostave tovora v urbanem okolju in 

uvedbo inteligentnih potovalnih storitev. Primeri ukrepov, ki jih izvaja 19 pilotnih mest v sklopu 

prve faze pobude CIVITAS I so npr.:  

• razvoj privlačnih alternativ uporabe osebnih avtomobilov v mestih;  

• izdelava in uporaba novih informacijskih transportnih sistemov;  

• poskusno uvajanje vozil na ekološko neproblematična vozila (npr. vodik);  

• akcije promocije uporabe javnih transportnih sredstev.  

Znotraj 6. prioritete » Trajnostni razvoj, globalne spremembe in ekosistemi « v 6. okvirnem 

programu je tudi pobuda CIVITAS II, ki združuje dve vsebini, in sicer: 
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• trajnostne energetske sisteme in 

• trajnostni kopenski transport. 

 

CIVITAS II vključuje več podprojektov, ki so prikazani v tabeli 3. 

 

Tabela 3: Podprojekti CIVITAS II in vanj vključena mesta 

Podprojekt Vključena 

mesta 
Spletna stran 

MIRACLES Barcelona 

Cork, 

Winchester, 

Rim, 

http://www.miraclesproject.org/ 

VIVALDI Nantes 

Bristol, 

Bremen, 

Kaunas, 

Ålborg 

http://www.vivaldiproject.org/ 

SUCCESS Preston, 

La Rochelle, 

Ploiesti 

http://www.civitas-

initiative.org/project_sheet?lan=en&id=4 

MOBILIS Toulouse, 

Debrecen, 

Benetke, 

Odense, 

Ljubljana 

http://www.civitas-mobilis.org/ 

TELLUS Rotterdam, 

Berlin, 

Göteborg, 

Gdynia, 

Bukarešta 

http://www.tellus-cities.net/ 

Trendsetter Lille, 

Praga, 

Gradec, 

Stockholm,  

http://www.trendsetter-europe.org/ 

SMILE Norwich, 

Suceava, 

Potenza, 

Malmö, 

Tallinn 

http://www.civitas-

initiative.org/project_sheet?lan=en&id=1 

 

                                                                                                                                                                  
3 Vir: http://www.civitas-initiative.org/main.phtml?lan=en 
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V CIVITAS II–MOBILIS je vključena tudi Ljubljana (http://www.jh-lj.si/): "LPP in Mestna občina 

Ljubljana sta se vključila v iniciativo Evropske komisije CIVITAS, ki je namenjena spodbujanju 

lokalnih skupnosti pri uvajanju okolju in človeku prijaznih prometnih rešitev. V LPP smo se v 

okviru te iniciative vključili v podprojekt Mobilis, katerega cilji so testirati uporabo biodizla, 

zmanjšati količino okolju škodljivih izpuhov ter znižati stroške za gorivo. LPP in Mestna občina 

Ljubljana sta se vključila v iniciativo Evropske komisije CIVITAS, ki je namenjena spodbujanju 

lokalnih skupnosti pri uvajanju okolju in človeku prijaznih ter kar najbolj učinkovitih prometnih 

rešitev. V LPP smo se v okviru te iniciative vključili v podprojekt Mobilis, katerega cilji so 

testirati uporabo biodizla, zmanjšati količino okolju škodljivih izpuhov ter znižati stroške za 

gorivo.V prvi fazi bosta na mešanico nafte (75%) in biodizla (25%), ki se ga pridobiva iz oljne 

ogrščice, vozila dva mestna avtobusa. V podjetju je za to že vse pripravljeno, čakamo le še na 

dobavo mešanice goriva, in tako pričakujemo, da bomo s projektom lahko začeli v dveh do treh 

tednih. Vsaka dva tedna do konca julija bomo izvedli testiranje moči motorja ter kakovosti 

izpuha, tako na obeh avtobusih z mešanico biodizla kot na kontrolni skupini dveh avtobusov, ki 

bosta vozila, kot običajno, na nafto. Naslednji korak projekta predvideva testiranje uporabe 

biodizla na 20 avtobusih, pri čemer bo dodatnih 20 avtobusov ponovno predstavljajo kontrolno 

skupino, da bomo lahko primerjali rezultate delovanja in kakovosti izpuhov. Ta del projekta naj 

bi trajal približno 12 mesecev in v primeru pozitivnih rezultatov testiranj, ki naj bi pokazali 

zmanjšano količino škodljivih izpuhov, bomo pričeli mešanico biodizla in nafte uporabljati na 

vseh avtobusih, razen tistih, ki imajo motorje tipa Euro 3 ali še novejše. Ti motorji so namreč že 

zelo podprti z elektroniko in občutljivi nestalno kakovost goriva. " 

 

2.6.1.2 Ostali projekti vključeni v EU okvirne programe 

Poleg projektov naštetih v tabeli 2 ,ki so bili vključeni v 5. okvirni program, so tu še: 

• ELTIS (European Local Transport Information Service), http://www.eltis.org/.  

• AlpenCorS (http://www.alpencors.net/). Vanj je vključena tudi Slovenija in 

• Voyager (http://www.voyager-network.org/). 

 

2.6.2 Drugi mednarodni programi 

• COST (http://cost.cordis.lu/src/home.cfm): Evropski program COST je bil ustanovljen v 

novembru 1971 z resolucijo, ki so jo v Bruslju sprejeli evropski ministri za znanost in 

tehnologijo, ki je predvidela skupne raziskave zainteresiranih evropskih držav - 

podpisnic resolucije na področjih, za katere bi se podpisnice medsebojno dogovorile. Od 

prvotnih 7 področij, ki jih je program na začetku pokrival, se je program v zadnjih letih 
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naglo širil na številna nova področja, tako da trenutno pokriva že 17 znanstvenih in 

tehnoloških področij (informatika, telekomunikacije, promet, oceanografija, materiali, 

varstvo okolja, meteorologija, kmetijstvo in biotehnologija, živilska tehnologija, družbene 

vede, medicina, gradbeništvo in urbanizem, kemija, fluidi, gozdarstvo in lesarstvo, 

arheologija in tehnološko usmerjena fizika), tako da je postal eden najpomembnejših 

znanstveno-raziskovalnih in razvojnih programov v Evropi in svetu. 

• INTERREG IIIB - Območje Alp: INTERREG III je pobuda Evropske unije, katere poglavitni 

cilj je spodbujanje harmoničnega in uravnoteženega razvoja evropskega ozemlja, kjer 

nacionalne meje ne bi več predstavljale ovire združevanju in razvoju. V okvirih te 

pobude je na voljo financiranje za projekte in ukrepe, ki ustrezajo pogojem programov. 

INTERREG III poteka v letih 2000 - 2006, projekti pa naj bi se zaključili do leta 2008. 

Pobuda se deli na:  

o INTERREG III A (promovira integrirano čezmejno sodelovanje), 

o INTERREG III C (izboljšuje in vzpodbuja medregionalno sodelovanje) in  

o INTERREG III B, ki zadeva transnacionalno sodelovanje na področju prostorskega 

razvoja. 

Cilji Interrega III B so predvsem: 

• izdelava operativnih strategij prostorskega razvoja na transnacionalni 

ravni, vključno s sodelovanjem med mesti ter med urbanimi in ruralnimi 

območji z namenom pospeševanja policentričnega in trajnostnega 

razvoja, 

• spodbujanje učinkovitega in trajnostnega transportnega sistema ter 

izboljšava dostopa do informacijske družbe, spodbujanje skrbi za okolje 

in dobrega upravljanja s kulturno dediščino in z naravnimi viri, še posebej 

vodnimi viri,  

• spodbujanje integracije med pomorskimi regijami in integracije otoških 

regij,  

• spodbujanje sodelovanja najbolj perifernih regij EU. 

Interreg III B se izvaja v okviru več območij sodelovanja, med katerimi je v dve vključena 

tudi Slovenija. Območje Alp vključuje dele Francije, Italije in Nemčije ter celotno Avstrijo, 

Slovenijo, Švico in Lihtenštajn. Vir: http://www.rtd.si/slo/medn/alpe/. 

• INTERREG IIIB - CADSES: Območje srednje, jadranske, podonavske in jugovzhodne 

Evrope (CADSES) vključuje Slovenijo, Avstrijo, Grčijo, del Italije, del Nemčije, Poljsko, 

Češko, Slovaško, Madžarsko, Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Jugoslavijo, Makedonijo, 

Romunijo, Moldavijo in del Ukrajine. 
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2.6.3 Regijski programi TEMPO 2001 - 2006 

Med relevantnimi aktivnostmi Evropske komisije v ITS sektorju je tudi pomembno omeniti vsaj 

dva TEMPO4 programa čezevropske prometne mreže (Trans-European Network for Transport 

TEN-T), ki se prioritetno tičeta tudi Slovenije (slika 5):  

• CONNECT (Coordination and stimulation of innovative ITS activities in CEECs): 

Predstavniki petih CEE držav, ki so se v letu 2004 pridružile Evropski uniji (Češka, 

Madžarska, Poljska, Slovaška in Slovenija v sodelovanju z ministrstvi in deželnimi 

vladami Avstrije in Nemčije), so leta 2003 Evropski komisiji za promet predlagali. da se 

načrtovanje in uvajanje ITS koordinira v regiji, podobno, kot se to izvaja v ostalih TEMPO 

programih. Program je bil potrjen in začel se je v maju 2004. 

• CORVETTE (Coordination and Vaqlidation of the Deployment of Advanced Transport 

Telematics Systems in the Alpine Area), s spletno stranjo http://www.eu-corvette.com je 

evroregionalni projekt, ki se je začel leta 1996 in katerega namen je bil razvoj in 

namestitev inovativnih telematskih sistemov za transport (ITS) v štiri regije Alpskega 

področja ( Nemčija, Avstrija, Švica in Severno vzhodni predeli Italije). Tako bi bila 

zajamčena interoperabilnost  uslug namenjenih uporabnikom izvršenih preko takšnih 

sistemov. CORVETTE je dolgoročen projekt razdeljen na sledeče si faze (študij, 

operacionalizacija, namestitev v infrastrukturo). V obdobju 2001 – 2006 se CORVETTE 

loteva programa MIP (Multiannual Indicative Programme) s primarnim ciljem bistveno 

izboljšati vpliv ITS sistemov na varnost, ne glede na jezik komunikacije. V tem smislu se 

daje poseben zanos študiji in razvoju sistemov ITS, ki so povezani z multimodalnim 

transportom, optimizacijo upravljanja z izrednimi dogodki, predvsem pa s mednarodnim 

prevozom nevarnih snovi. Med aktivnosti CORVETTE je vključena tudi Slovenija. 

Ostali programi v okviru TEMPO-a (glej tudi sliko 5): 

• SERTI (Southern European Telematics Implementation) je evroregionalni projekt, ki se je 

začel leta 1996 z namenom, preko operacionalizacije telematskih sistemov za 

upravljanje z prometom  in z informacijo za uporabnike, izboljšati prometne pogoje v 

TERN (Trans European Road Network). SERTI pokriva mejna področja štirih evropskih 

regij ( Španija, Južno vzhodna Francija, regije v severno zahodni Italiji, Nemčiji in Švici). 

Aktivnosti SERTI so usmerjene v razvoj : 

o področij upravljanja s prometom med državnimi mejami; 

                                                 
4Vira: http://www.ten-t.com/, http://europa.eu.int/comm/transport/themes/network/english/its/html/its_activities_mip.html 
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o uslug dajanja informacij pred potovanjem in med potovanjem; 

o uslug dajanja informacij v vozilu in ob cesti (SPIS, RDS-TMC, GSM, itd.) 

o in v izboljšanje sodelovanja med različnimi centri za nadzor in vodenje prometa 

(Traffic Management Center – TMC) in prometno informativno-komunikacijskimi 

centri (Traffic Information Center – TIC) glede mejnih regij 

V SERTI so vključene tudi vse tiste aktivnosti, ki se tičejo določitve nacionalnih ITS 

arhitektur in modalnosti mednarodne izmenjave podatkov. 

• VIKING (vanj so vključene Danska, Finska, Nemčija (severni del), Norveška in Švedska), 

• STREETWISE, nov projekt (vanj sta vključeni Irska in Velika Britanija), 

• ARTS (vanj so vključene Francija, Portugalska in Španija), 

• CENTRICO (vanj so vključene Belgija, Francija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska in 

Velika Britanija). 

 

Slika 5: Regijski programi TEMPO5 

2.6.4 Ostale nacionalne ITS arhitektur v Evropi 

Veliko držav je že začelo z razvojem (proces) svojih ITS arhitektur, v nekaterih primerih tako, da 

so prilagodile rezultate KAREN-a. Mednje sodijo naslednje: 

Avstrija   začetek konec leta 2001 

2004: prva verzija "Telematics Master Plan Austria" (2004) 

                                                 
5 Vira: http://europa.eu.int/comm/transport/themes/network/english/its/html/its_activities_mip.html in Herenda, D: CONNECT in TEMPO 
programi EU, 7. Slovenski kongres o cestah in prometu, Portorož, 2004 
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http://www.its-austria.info, http://www.via-donau.org 

Finska začetek poleti leta 1998 

2003: zaključena prva faza projekta Nacionalne ITS arhitekture 

TelemArk (usmerjenost v telekomunikacije in intermodalnost) 

http://www.mintc.fi  

Švedska predstavljena leta 1998 

2002: multimodalna, fokusirana v tri mesta + ruralno območje 

http://www.its-sweden.com 

Nizozemska Predstavljena leta 1998 

2003: STIS - Nationale ITS Architectuur 

http://www.connekt.nl/ 

Velika Britanija Ne obstaja neka nacionalna arhitektura ampak regionalni pristop UTMC 

(Urban Traffic Management & Control) 

http://www.utmc.gov.uk/ 

Češka začetek leta 2001 "Team Project" 

2003: prva verzija ITS Architektury ČR 

http://www.itsportal.cz/ 

http://www.itsportal.cz/explorer.php?ULang=en 

Norveška 2001: prva verzija ARKTRANS 

2004: ARKTRANS verzija 4.0 

http://www.sintef.no/units/informatics/projects/arktrans/arktransweb/ 

 

2.6.5 Navedba drugih svetovnih ITS arhitektur 

Prav gotovo je treba našteti naslednje med na mednarodni ravni pomembnimi arhitekturami: 

Japonska  http://www.its-jp.org/english/arch_e/index.htm  

Kanada http://www.its-sti.gc.ca/Architecture/english/static/content.htm  

COMETA ITS arhitektura za gospodarska vozila 

http://www.cometa-project.com/fr/frproj0c.htm 
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3 Aktualni razvoj ITS v cestnem prometu, slovenski pogledi 

Inteligentne transportne sisteme in storitve (ITS), ki že delujejo ali pa jih razvijajo v različnih 

evropskih državah oziroma pri nas, lahko razdelimo v deset večjih skupin, glede na širša 

področja delovanja sistemov. V sklopu posamezne večje skupine pa je razdelitev na 

natančneje opredeljene sisteme. V tem poglavju so obravnavane sklopi ITS z navedbo 

implementacije v prakso v tujini in v Sloveniji. Sklopi predstavljajo tudi skupine uporabniških 

potreb, ki smo jih uporabili pri raziskavi. 

 

Glavne skupine ITS so: 

1. Splošno: predstavlja podporo uvajanju ITS arhitekture; 

2. Podpora upravljanju: predstavlja planiranje prometa in upravljanje s prometno 

infrastrukturo; 

3. Upoštevanje zakonov in predpisov: predstavlja dejavnosti v zvezi z nadzorom nad 

kršitvami; 

4. Finančne transakcije; 

5. Interventno ukrepanje: interventne službe, sistemi nujne pomoči; 

6. Potovalne informacije: posredovanje prometnih informacij in stanja prometnih poti; 

7. Upravljanje prometa: nadzor in vodenje prometa; 

8. Sistemi v vozilu: inteligentni sistemi v vozilu, pametna vozila; 

9. Upravljanje tovora in voznega parka;  

10. Javni prevoz: upravljanje javnega potniškega prometa, prevoz potnikov. 

 

3.1 Skupina - Splošno 

Ta skupina nudi podporo uvajanju ITS. Iniciative so bile prikazane v poglavju 2 Mednarodne 

iniciative na področju ITS. Če strnemo, v to skupino uvrščamo: 

• vsa dogajanja v povezavi s prometna politiko in strategijami razvoja EU, Slovenije ter 

druge iniciativ: 

o Bela knjiga Evropska prometna politika do leta 2010, 

o Resolucija o prometni politiki v RS, 

• Predpisi in razvojni dokumenti EU in RS: 

o Zakoni, uredbe, pravilniki, sklepi, itd., 

o Evropski akcijski program prometne varnosti, 

Nacionalni program varnosti cestnega prometa v RS 
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Podporo ITS-u nudijo številni subjekti: industrija, javna uprava, upravljalci prometne 

infrastrukture, raziskovalne institucije tako v tujini, kot tudi pri nas. V Sloveniji na nacionalnem 

nivoju pokriva področje ITS Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste. Glede na to, da ITS ni le 

del "cestarije", bi veljalo razmisliti o direktoratu, agenciji ali združenju, ki bi koordiniralo delo 

področij ITS v Sloveniji (npr. ITS Slovenija). Podobne nacionalne organizacije so znane po celi 

Evropi. Standardizacija in pripadajoči subjekti, ki so del podpore ITS so obravnavani v 

nadaljevanju (glej poglavje 4 Agencije in standardizacija). 

 

3.2 Skupina - Podpora upravljanju 

 

Ta skupina vsebuje aktivnosti/dejavnosti povezane z dolgoročnim planiranjem, modeliranjem 

in prikazovanje, kot tudi z vzdrževanjem infrastrukture, ki je povezana z ITS.  

 

 

Slika 6: Shema podpore planiranju prometa  in možnosti uvajanja ITS 

3.2.1 Podpora planiranju prometa 

Pod imenom prometno planiranje razumemo niz dejavnosti, katerih cilj je realen, ni nujno 

optimalen plan, izgradnje prometne infrastrukture, ki bo zadovoljevala bodoče prometne 

potrebe. Mednje sodijo tudi ITS, kot alternativa dodatni infrastrukturi oziroma novim 

kapacitetam. 
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Podporo planiranju prometa nudijo tri glavne dejavnosti (Slika 6) 

• modeliranje (orodja), 

• upravljanje z informacijami (podatki), 

• sprejemanje odločitev (rezultati simulacij). 

 

3.2.2 Upravljanje s prometno infrastrukturo 

Upravljanje s prometno infrastrukturo povezano z ITS je od države do države drugače rešeno in 

zelo raznoliko. Pri nas je to definirano z veljavno zakonodajo in podrejenimi akti. Mednje prav 

gotovo sodi Zakon o javnih cestah (Ur.l. RS, št. 29/1997, 18/2002, 50/2002 Odl.US: U-I-

224/00-15, 110/2002, 131/2004 Odl.US: U-I-96/02-20), ki govori o upravljanju javnih cest. 

Pri nas so to avtoceste in določene hitre ceste s katerimi upravlja DARS d.d. (Družba za 

avtoceste v Republiki Sloveniji), ostale državne ceste, s katerimi upravlja DRSC (Direkcija 

Republike Slovenije za ceste) in občinske ceste, s katerimi upravlja 193 občin. 

V tabeli so navedeni pravni akti povezani s cestami in posredno z ITS v Sloveniji (zbrani 

viri:www.drsc.si, www.dars.si, www.policija.si): 

Predpisi, ki se nanašajo na ceste: 

1. Zakon o javnih cestah 

2. Uredba o določitvi višine povračil in drugih pogojev za oddajo in uporabo površin za 

opravljanje spremljajočih dejavnosti na in ob javni cesti  

3. Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest  

4. Uredba o kategorizaciji državnih cest  

5. Uredba o načinu opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja državnih 

cest  

6. Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah  

7. Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na 

njih  

8. Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih 

cest  

9. Odredba o obvezni uporabi tehnične specifikacije za javne ceste  

10. Navodilo o pripravljanju in izdajanju tehničnih specifikacij za javne ceste  

11. Pravilnik o tehničnih normativih in minimalnih pogojih 

12. Navodilo o načinu minimalnega označevanja in zavarovanja določenih del in ovir na 

avtomobilski cesti in priloga navodila: Tabele in grafične priloge k Navodilu o načinu 

minimalnega označevanja in zavarovanja. 
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13. Navodilo o označitvi in zavarovanju vozil, ustavljenih na odstavnem pasu avtoceste 

14. Spremembe in dopolnitve pravilnika o načinu označevanja javnih cest. 

15. Odredba o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji 

16. Uredba o cestnini za uporabo določenih cest 

17. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o cestnini za uporabo določenih cest 

18. Uredba o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke 

19. Uredba o spremembi uredbe o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke 

20. Sklep o določitvi cestninskih cest in višini cestnine 

21. Sklep o spremembi sklepa o določitvi cestninskih cest in višini cestnine 

22. Direktiva 1999/62/EC Evropskega parlamenta in Sveta o cestnih pristojbinah za 

uporabo določene infrastukture za težka tovorna vozila z dne 17.6.1999  

23. Direktiva 2004/52/EC Evropskega parlamenta in Sveta o interoperabilnosti 

elektronskih sistemov cestninjenja z dne 29.4.2004 

 

Predpisi, ki se nanašajo na prevoze v cestnem prometu: 

1. Zakon o prevozih v cestnem prometu 

2. Zakon o varnosti v cestnem prometu 

3. Zakon o policiji 

4. Zakon o prekrških 

5. Uredba o višini, časovnih obdobjih ter načinu dodelitve začasne subvencije avtobusnim 

prevoznikom, ki opravljajo javne medkrajevne linijske prevoze potnikov v notranjem 

cestnem prometu  

6. Pravilnik o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu  

7. Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za parkirna mesta za motorna in 

priklopna vozila ter mesta za njihovo vzdrževanje  

8. Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu  

9. Pravilnik o obliki in vsebini obrazca ter načinu vodenja potniške spremnice za 

avtobusne prevoznike s sedežem v RS  

10. Pravilnik o avtobusnih voznih redih  

11. Pravilnik o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz stvari v cestnem prometu in CEMT 

dovolilnic  

12. Pravilnik o oznakah in opremi vozil s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu  

13. Pravilnik o notranji kontroli  

14. Pravilnik o programu preizkusa strokovne usposobljenosti ter o postopku in načinu 

opravljanja preizkusa za pridobitev licence za prevoze v cestnem prometu  
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15. Pravilnik o obrazcu in načinu vodenja kontrolne listine za domačega avtobusnega 

prevoznika  

16. Pravilnik o opremljenosti avtobusnih postaj in pomembnejših avtobusnih postajališč ter 

načinu opravljanja storitev avtobusnih postaj  

17. Odredba o priglasitvi posebnih linijskih prevozov  

18. Navodilo o postopku in načinu dokazovanja poravnave davčnih obveznosti pri 

pridobivanju dovolilnic za prevoz stvari v mednarodnem cestnem prometu  

19. Daljinar s časi vožnje relacij primestnih in medkrajevnih avtobusnih voznih redov v RS  

20. Uredba o povračilu za izredne cestne prevoze  

21. Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja izrednih prevozov po javnih cestah ter o 

tranzitnih smereh za izredne prevoze v RS  

22. Zakon o prevozih v cestnem prometu  

23. Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu  

24. Odlok o denarnih zneskih  

25. Pravilnik o postopku 

 

Predpisi, ki se nanašajo na vozila: 

1. Uredba o cestni taksi za motorna in priklopna vozila registrirana izven RS  

2. Uredba o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za 

cestna motorna vozila in priklopna vozila in Uredba o spremembah uredbe o določitvi 

letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila 

in priklopna vozila  

3. Pravilnik o potrdilu o poravnanem letnem povračilu za uporabo cest oziroma o oprostitvi 

plačila letnega povračila ali ugotovitvi, da se za vozilo letno povračilo za uporabo cest ne 

plača 

 

3.3 Skupina - Upoštevanje zakonov in predpisov 

Nadzor upoštevanja prometnih predpisov pri nas in v tujini opravlja policija oziroma avtomatski 

nadzorni sistemi s kaznovalnimi ali preventivnimi učinki (npr. fotografiranje, opozorila). 

 

Osnovni namen uporabe sistema nadzora prometa v policiji: 

• povečati učinkovitost nadzorstvene funkcije policije na cestah; 

• različni preventivni nameni;  
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• povečati pričakovanje potencialnih cestnoprometnih kršiteljev, da bodo ob storitvi 

prekrška odkriti in kaznovani;  

• povečati policijske aktivnosti na področjih, kjer je bila do sedaj zaradi tehnične opreme 

in težav z dokazovanjem omejena (vožnja na prekratki varnostni razdalji, prehitevanje 

po desni strani na AC in HC, kršitve voznikov in pešcev na prehodih za pešce v 

nesemaforiziranih križiščih itn.);  

• povečati policijsko nadzorstvo na slovenskem cestnem križu in na prometno najbolj 

izpostavljenih odsekih slovenskih cest in mestnih ulic. 

 

Poznani so naslednji sistemi kontrole upoštevanja prometnih predpisov: 

• mobilni radarski in laserski merilniki, 

• mobilni video nadzor, 

• stacionarni video nadzor, 

• sistem umirjanja prometa s pomočjo opozoril, 

• sistem umirjanja prometa z aktivnim vplivom na hitrost vozila. 

 

3.3.1 Mobilni video nadzor – sistem Provida 

Sistem PROVIDA je videosistem za nadzor in urejanje cestnega prometa. Poleg osnovne 

funkcije je tudi učni pripomoček za udeležence v prometu, pripomoček operaterju oz. policistu 

za dajanje opozoril in navodil udeležencem v prometu ter za ugotavljanje in dokazovanje 

kršitev cestnoprometnih predpisov. Sistem PROVIDA je sestavljen iz kvalitetne barvne 

videokamere, glavne enote z LCD prikazovalnikom, daljinsko upravljalno-komandnega dela 

(PolicePilot) in videorekorderja za arhiviranje posnetkov. Sistem omogoča tudi zapis 

avdiosignala na videotrak, ki ga policist izreče kot komentar ob nadzoru prometa in 

ugotavljanju kršitev cestnoprometnih predpisov. Poleg teh arhiviranih video- in avdiosignalov 

pa je na videotraku še vrsto podatkov, kot so: ura, datum, identifikacijska številka policijske 

patrulje, števec videookvirov, zoom funkcija na videokameri, prikaz lastne hitrosti in povprečne 

hitrosti, posredno izračunane na podlagi meritev časa in prevožene poti. Vsi ti podatki in 

videoslika so prikazani tudi na LCD prikazovalniku, ki je pripomoček policistu za nastavitev 

sistema, nastavitev zornega kota kamere in kot prikazovalnik posnetega dogajanja v cestnem 

prometu po snemanju (npr. policist lahko kršitelju predvaja posnetek prekrška). PROVIDA 

omogoča štiri načine posrednega merjenja povprečne hitrosti:  

• merjenje povprečne hitrosti (posredno) v parkiranem patruljnem avtomobilu z meritvijo 

časa pri znani razdalji;  
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• merjenje povprečne hitrosti (posredno) v premikajočem se patruljnem avtomobilu z 

meritvijo časa pri znani razdalji;  

• merjenje povprečne hitrosti (posredno) v premikajočem se patruljnem avtomobilu s 

hkratno meritvijo časa in razdalje;  

• merjenje povprečne hitrosti (posredno) v premikajočem se patruljnem avtomobilu z 

meritvijo časa in razdalje. 

 

3.3.2 Stacionarni video nadzor 

Stacionarni video nadzor je zelo učinkovit v primeru nadzora in kontrole upoštevanja predpisov 

v primeru posameznih nevarnih (hitrih) mest na avtocestah, kjer ni možnosti zaustavitve vozil. 

Ob prekoračeni hitrost se sproži digitalni fotoaparat, ki zelo natančno posname vozilo za 

potrebe identifikacije. Tak primer je prikazan na sliki 7. 

 

 

Slika 7: Stacionarni radar pred predorom Golovec na cesti A1 Maribor – Koper (Ljubljana) 

3.3.3 Sistem umirjanja prometa s pomočjo opozoril 

Poznana sta dva sistema oziroma napravi za umirjanja prometa s pomočjo opozoril: 

• Naprava ima vgrajen mikrovalovni radar za merjenje hitrosti vozil. Izmerjene vrednosti 

izpisuje na prikazovalnik: podatki o hitrosti ali pa omejitev hitrosti (spremenljivi prometni 

znak). Podatki o hitrostih in številu vozil se zabeležijo v pomnilnik in so na voljo za 

kasnejšo obdelavo (slika 8). Izmerjena hitrost predstavlja srednjo časovno hitrost.. 
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Slika 8: Primer prikazovalnika hitrosti z vgrajenim merilnikom hitrosti (vir: http://www.sipronika.si/) 

 

Slika 9: Primer prikazovalnika hitrosti z vgrajenim merilnikom hitrosti (vir: ASFA, Francija) 

• Sistem avtomatskega branja registrskih tablic: sistem deluje tako, da se izmeri hitrost 

na osnovi spremembe časa zaznavanja registrskih tablic na znani dolžini ceste. V 

primeru prekoračitve hitrosti se javno prikaže na grafičnem prikazovalniku registracijska 
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številka z opozorilom za previsoko hitrost Izmerjena hitrost predstavlja srednjo 

prostorsko hitrost. Primer6 na francoski avtocesti je prikazan na sliki 9. 

 

3.3.4 Sistem umirjanja prometa z aktivnim vplivom na hitrost vozila 

Strategija umirjanja prometa z aktivnim (avtomatskim) vplivom na hitrost vozila je ena od 

strategij oziroma planov, ki si jo je zadala EU do leta 2015. Temu primerno je bil pripravljen 

projekt SpeedAlert (www.speedalert.org), ki je definiral tak sistem v naslednjih desetih letih 

(slika 10). 

 

Slika 10: Shema sistema umirjanja prometa z aktivnim vplivom na hitrost vozila (projekt SpeedAlert) 

3.4 Skupina - Finančne transakcije 

V osnovi ločimo elektronske finančne transakcije na cestnine in parkirnine. V zvezi s prometom 

pa se da na tem področju definirati še podpodročje upravljanja s prevozno elektronsko 

dokumentacijo (listinami) in dovolilnicami. 

 

Z vidika pobiranja cestnine na cestah in/ali objektih višjega standarda v državah današnje 

Evropske unije trenutno obstojajo tri skupine držav:  

• Države, ki imajo cestninske avtoceste in so članice ASECAP (Association Européenne des 

Concessionnaires d’Autoroutes et d’Ouvrages a Péage); jedro te skupine tvorijo tri velike 

romanske države: Francija, Italija in Španija ter Grčija.  

                                                 
6 Vir: Referat ITS European Congress – Hanover 2005, N. Schwab, Autoroutes du Sud de la France 
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• Države, ki sicer nimajo cestninskih avtocest, cestnina se pobira samo na manjšem številu 

točkovnih objektov; jedro te skupine tvorijo države Velika Britanija, Nemčija in 

skandinavske države, razen Norveške. 

• Države, kjer se cestnina pobira indirektno preko t. i. vinjet: Češka, Slovaška in delno Avstrija 

ter Švica (samo osebna vozila). V teh državah ta način predstavlja samo vmesno fazo do 

vzpostavitve popolnega elektronskega načina cestninjenja, kot to zahteva tudi EU. 

 

Velika večina držav ASECAP, kamor sodi tudi Slovenija, ima na svojih avtocestah uvedene 

sisteme za direktno pobiranje cestnine na cestninskih postajah (CP). Vse te države imajo že 

dolgo tradicijo neposrednega pobiranja cestnine. Zato je razumljivo, da so prav te države prve 

vpeljale sodobno tehniko na področju cestninjenja in tako pokazale na možnost elektronskega 

pobiranja brez ustavljanja. Poleg ročnega načina cestninjenja imajo te države vzpostavljene 

tudi preizkušene sisteme avtomatskega elektronskega pobiranja cestnine, zasnovane na 

podlagi tehnologije mikro valov kratkega dosega, s kratico DSRC (Dedicated Short Range 

Communications). Cestninjenje poteka sicer brez ustavljanja vendar v delno oviranem 

prometnem toku na cestninskih stezah, ki so posebej označene. Sistem temelji na 

mikrovalovni povezavi med elektronskimi tablicami, oziroma opremo v vozilih (OBU), ki so 

pritrjene na vetrobranskem steklu avtomobilov in antenami na cestninskih postajah (obcestna 

oprema). Preko te mikrovalovne povezave se prenašajo podatki o prevozu določene cestninske 

postaje (odprti cestninski sistemi) ali o prevoženem odseku ceste (zaprti cestninski sistemi). Ti 

sistemi so lahko zasnovani kot predplačniški (npr. Slovenija) ali pa se račun za porabljeno 

cestnino uporabniku izstavi enkrat mesečno na osnovi stanja na njegovem uporabniškem 

računu (npr. Italija, Španija, Francija, itd.). 

 

Prehod iz ročnega na avtomatsko cestninjenje brez ustavljanja avtomobilov je zelo povečal 

propustnost stez in s tem zmanjšal njihovo število. Rezultati vpeljave takšnega elektronskega 

cestninjenja pa so vidni tudi v znatnem zmanjšanju negativnih pojavov, ki so bili povezani s 

postopkom cestninjenja in ki so se zrcalili tako na okolju, kot na dolgih in nepotrebnih zastojih 

pred cestninskimi postajami. Prav ti nezaželeni družbeni stroški so bili glavni razlog, da se 

nekatere evropske države, ki do tedaj še niso poznale cestninskega sistema, niso odločile za 

direktno pobiranje cestnine. Poleg teh stroškov pa je za vzpostavitev klasičnega cestninskega 

sistema potrebna tudi precejšnja infrastruktura, ki je prostorsko in finančno pogojena. Novi 

elektronski sistemi za cestninjenje v prostem prometnem toku, prinašajo možnost 

neposrednega pobiranja cestnine brez spremljajočih težav. 



CRP "Konkurenčnost Slovenije 2001-2006" Projekt  V2-0958: Idejna zasnova ITS v cestnem prometu 

Izvajalec: UL, FGG, Prometnotehniški inštitut  53 

Povsod, kjer je vzpostavljeno elektronsko cestninjenje, le-to temelji na tehnologiji DSRC. 

Tehnologija mikro valov kratkega dosega spada danes med "zrele tehnologije", saj se pri 

cestninjenju uporablja že več kot dobro desetletje. V evropskih državah tehnologija DSRC 

praviloma uporablja mikro valovno povezavo frekvence 5,8 GHz, ki pa ni povsod usklajena s 

standardom CEN TC 278, zato sistemi med seboj niso kompatibilni. Razlog za medsebojno 

nekompatibilnost sistemov pa lahko iščemo tudi v medsebojni različnosti posameznih sistemov 

(predplačniški - pre payment, polačniški - post payment) in v različnih interesih posameznih 

operaterjev, kajti nekompatibilni niso samo sistemi v različnih državah, temveč tudi med 

posameznimi operaterji znotraj ene države. 

 

Slovenija pri tem ni izjema glede (ne)kompatibilnosti, temveč je izjema glede tega, da sistem 

ABC deluje na frekvenci 2,45 GHz, katero so v preteklosti uporabljali tudi nekateri tuji 

koncesionarji. Zadnje države ASECAP so iz te frekvence prešle na frekvenco 5,8 GHz pred 

nekaj leti, tako da smo trenutno edina država v združenju ASECAP, ki še uporablja frekvenco 

2,45 GHz, kar pa glede siceršnje nekompatibilnosti med ostalimi članicami znotraj EU niti ni 

tako pomembno. 

 

Skupina držav, ki še nimajo cestninskih avtocest, se na uvajanje cestnine na avtocestah 

intenzivno pripravlja. Predvideva se, da bo ta skupina držav uvajala elektronsko avtomatsko 

plačevanje cestnin z uporabo "novih tehnologij", kamor spada predvsem tehnologija 

pozicioniranja vozil s pomočjo satelitske navigacije (Global Navigation Satelite System – GNSS, 

kot sta GPS in GALILEO) v povezavi s tehnologijo mobilne telefonije (GSM/GPRS). 

 

Na tem področju je daleč naprej Nemčija, ki je prva uvedla sistem za elektronsko cestninjenje 

tovornjakov na podlagi pozicioniranja vozil s pomočjo satelitske navigacije  v januarju 2004. 

Planiran začetek obratovanja sistema je bil v januarju 2003, vendar je zaradi težav pri 

vzpostavitvi sistema ta rok večkrat prestavljala. 

 

Zanimivo pri tem pa je, da se je Avstrija, ki je sicer članica ASECAP, predvsem zaradi klasičnega 

pobiranja cestnine na točkovnih objektih (predorih), običajno pa sledi nemškim zgledom, 

lansko leto odločila za uvedbo avtomatskega elektronskega plačevanja cestnine za tovornjake 

na njenem celotnem avtocestnem omrežju s tehnologijo DSRC, torej v nasprotju s pričakovanji 

Nemčije, da bi imela z Avstrijo enoten sistem. Pri tem je imela glavni vpliv na odločitev 

Avstrijskega ASFiNAG-a Italija oziroma konzorcij Autostrade. Odločilni moment, da je ASFiNAG 

izbral konzorcij Autostrade je bil v tem, da v razpisu za vzpostavitev elektronskega načina 
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pobiranja cestnine ni bila pogojevana tehnologija (prepuščeno odločitvi ponudnika), temveč 

količina denarja, ki naj bi ga ASFiNAG prejemal letno! 

 

V Avstriji so uvedli t. i. cestninjenja v prostem prometnem toku brez omejitve hitrosti najprej za 

tovorna vozila in avtobuse, zaenkrat pa ne načrtujejo uvedbe cestnine za osebna vozila, čemur 

je prilagojena tudi tehnologija za pobiranje cestnine. Cestninjenje bo potekalo s pomočjo 

tehnologije DSRC. Sistem je zasnovan podobno kot že delujoči sistemi za cestninjenje v 

prostem prometnem toku (Melbourne, Avstralija; ETC 407 Toronto, Kanada), in ga lahko 

ocenimo kot tehnično najnaprednejši bodoči DSRC sistem v Evropi. Če bo tudi najboljši in 

najzanesljivejši, bodo pokazala naslednja leta 

 

Čeprav vse države ASECAP, razen Slovenije, uporabljajo DSRC frekvenco 5,8 GHz, pa 

elektronski sistemi za pobiranje cestnine teh držav med seboj niso interoperabilni (elektronske 

tablice posameznih držav so uporabne samo v teh državah). Še več, ponekod tablice 

posameznih koncesijskih družb v posameznih državah niso uporabne na področju drugih 

koncesijskih družb v isti državi. 

 

V nadaljevanju bomo navedli trenutno stanje na področju elektronskega cestninjenja v 

posameznih evropskih državah, kjer ETC sistemi že obstojajo. Pri tem se ne bomo spuščali v 

tehnične podrobnosti posameznih sistemov. Ločili bomo le tehnologije (npr. DRSC, GNSS/GSM-

GPRS) in najpomembnejše tehnične karakteristike (npr. frekvenca DSRC, standard). Nekoliko 

bolj podrobno bomo opisali sisteme, ki se načrtujejo v sosednjih državah in/ali sisteme, ki naj 

bi bili na tem področju lahko vodilni v prihodnosti (Nemčija, Avstrija). Njihove izkušnje bi lahko 

vplivale tudi na odločitve glede bodočega sistema za elektronsko cestninjenje v Sloveniji. 

 

3.4.1 Sistem elektronskega plačevanja in cestninjenja 

Tendenca k pobiranju nadomestila uporabe cest glede na dejansko prevožene poti, bo v 

bodočnosti zahtevala uporabo visoke tehnologije, zaradi zagotavljanja natančnosti, hitrosti, 

nizkih stroškov itd.  

 

Prvi koraki k temu cilju je izvedba elektronskega cestninskega sistema na avtocestah, kot 

nadomestilo klasičnemu (ročnemu) načinu pobiranja. Razvoj teh tehnologij je bil usmerjen le k 

zamenjavi »cestninarja« (človek-elektronika). Ta logika je narekovala uporabo radijskih 

sistemov kratkega dosega, nameščenih ob avtocesti oz. kot zamenjava človeške delovne sile z 

elektronskimi sistemi na samih cestninskih postajah (ABC). Glede na vse večje pritiske za 



CRP "Konkurenčnost Slovenije 2001-2006" Projekt  V2-0958: Idejna zasnova ITS v cestnem prometu 

Izvajalec: UL, FGG, Prometnotehniški inštitut  55 

zaračunavanje cestnine v deželah, kjer ta ni bila uvedena do sedaj, ter glede na težave pri 

tehniki pobiranja, gre nadaljnji razvoj v dve smeri in sicer: 

• Pobiranje z DSRC tehnologijo; (to pomeni radijsko zvezo, z opremo nameščeno ob cesti 

in v avtomobilu ) v prostem prometnem toku na več voznih pasovih, kjer vozila v 

prometnem toku v momentu cestninjenja niso  ovirana. Ta način cestninjenja ne 

zahteva dodatnih površin (cestninskih postaj) za cestninjenje in ne ovira prometnega 

toka vozil. 

• Cestninjenje s satelitsko navigacijo – GPS, kjer tehnologija ugotavljanja pozicije vozila 

služi za obračun prevožene poti. Ta način zahteva velike kapacitete satelitskih 

komunikacij. Evropa v te svrhe načrtuje vzpostavitev lastne satelitske mreže (projekt 

GALILEO). Cestninjenje s satelitsko navigacijo v kombinaciji z opremo DSRC nameščeno 

ob cestah . Ta omogoča manjšo zasedenost satelitskih kapacitet, večjo zanesljivost 

delovanja in lažji nadzor nad cestninskim sistemom. 

 

Cilji in namen: 

• Enakomeren (konstanten) in hiter prehod vozil, 

• Štetje prometa in klasifikacija vozil za statistiko, 

• Financiranje in vzdrževanje infrastrukture. 

 

Glede na prometni tok poznamo dve vrsti elektronskega plačevanja: 

• v oviranem prometnem toku: 

o Brezgotovinsko, z ustavljanjem ali zmanjšanjem hitrosti: 

 kreditne kartice (magnetne ali čip kartice) 

(v Sloveniji: Activa, Eurocard, Mastercard, Diners, Visa, UTA, DKV, Magna 

(izdajatelj:Petrol), OMV, DARS Diners kartica, American Express, itd.), 

 predplačilne kartice (v Sloveniji DARS kartica ali pa DARS Tranporter) 

 plačevanje prek mobilnega telefona, ki je primerno za plačevanje 

necestninskih dajatev, na primer parkiranje (sistem za mobilno 

plačevanje M-Pay, Ultra d.o.o.), 

 plačevanje prek svetovnega spleta, 

• v prostem prometnem toku : 

o na enem voznem pasu (namenjen izključno osebnim vozilom): primer ABC 

Slovenija: predplačniški sistem in naročniški sistem, 

o na več voznih pasovih (neovirano za vse kategorije). 

 

Možne zahteve za elektronsko plačevanje: 
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• vsi uporabniki cest (domači, tuji), 

• vsa motorna vozila (kategorije), 

• vse ceste (državne, občinske), 

• časovni tarifni razredi (ponudba/povpraševanje), 

• lokacijski tarifni razredi (investicija), 

• ekološki tarifni razredi (tip motorja), 

• “plačaj kolikor prevoziš” (dejanska km ali pavšalna km), 

• možnost nadgradnje sistema (tudi za potrebe drugih sistemov – štetje, omejitve 

prometa zaradi velikih vplivov na okolje), 

• interoperabilnost v EU, 

• enostaven prehod iz obstoječega stanje v novo, 

• varovanje človekovih podatkov (fizične osebe več, pravne manj), 

• prosti prometni tok, 

• nizka investicija (začetni stroški), 

• nizki obratovalni stroški, 

• “človeku prijazno”, 

• varnost, zaščita pred zlorabo, 

• skladnost z EU standardi in EU regulativo. 

3.4.1.1 Aktualno - Slovenija 

V Sloveniji je bil sistem elektronskega pobiranja cestnine (t. i. sistem ABC) uveden leta 1995. 

Osnova je tehnologija DSRC z read – write mikrovalovno komunikacijo med elektronsko tablico 

(on board unit – OBU, oziroma tag) in obcestno anteno frekvence 2,45 GHz. Celotno AC 

omrežje je pokrito s sistemom ABC. 

 

Oprema je nameščena na obstoječih cestninskih postajah na hitrih in kombiniranih stezah. Na 

hitrih stezah je omogočeno elektronsko cestninjenje vozil pri hitrosti do 40 km/h, kombinirane 

steze pa so namenjene nalaganju dobroimetja na elektronske tablice (predplačniški sistem), 

na njih je možno tudi ročno in elektronsko plačilo cestnine.  

 

Sistem ABC temelji na določenih izvirnih rešitvah, predvsem v smislu vodenja prometa preko t. 

i. hitrih stez. Preusmerjanje vozil, ki brez elektronske tablice ali brez zadostnega dobroimetja 

zapeljejo na posebno hitro stezo, v največji možni meri rešuje zaplete in zastoje, ki bi nastali 

zaradi tega (primer TELEPASS Italija, kjer tega ni). Velika razlika je tudi v tem, da je sistem ABC 

predplačniški (poglaviten razlog pri zahtevi glede anonimnosti), kar pomeni, da je nosilec 

dobroimetja elektronska tablica (ta ni vezana na uporabnika), kar je tudi redkost v Evropi. 
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Z elektronsko tablico se lahko plačuje cestnino za uporabo slovenskih avtocest za vozila 

prvega cestninskega razreda na vseh cestninskih postajah in sicer na:  

• hitri stezi, za avtomatsko plačevanje cestnine pri hitrosti 40 km/uro;  

• kombinirani stezi, za avtomatsko plačevanje cestnine pri hitrosti 5 km/h, vpis dobroimetja 

na elektronsko tablico ali ročno plačevanje cestnine.  

 

Na drugih stezah cestninskih postaj z elektronsko tablico ni možno plačati cestnine.  

Ob vsakokratnem vstopu na stezo ABC sistema se na zaslonu ob stezi izpiše stanje 

dobroimetja - tolarskega zneska, ki ga ima voznik na elektronski tablici. V primeru, da na 

elektronski tablici ni zadostnega dobroimetja, bo na to opozoril napis na zaslonu - "ni kredita", 

ustrezna signalizacija pa vozilo preusmeri na sosednjo, kombinirano stezo, kjer lahko voznik z 

novim vplačilom poveča znesek dobroimetja na elektronski tablici. 

 

Danes je v uporabi več kot 200.000 elektronskih tablic. S sistemom ABC so opremljene vse 

cestninske postaje (20), razen CP Hrušica na slovenski strani predora Karavanke. Skupaj je na 

teh cestninskih postajah 29 hitrih in 62 kombiniranih stez. Zaenkrat je sistem namenjen le 

cestninjenju vozil prvega cestninskega razreda (predvsem osebna vozila). 

 

Sistem ABC je, skupaj s sistemom blagajn za t. i. ročno pobiranje cestnine, integriran v enoten 

sistem cestninjenja na slovenskih cestninskih cestah, ki omogoča plačevanje s kreditnimi 

karticami različnih izdajateljev, brezkontaktnimi ČIP karticami in z elektronskimi tablicami. 

Že od samega začetka, t. j. od leta 1995 poteka posodabljanje opreme in širitev sistema na 

obstoječem tehničnem nivoju, kot na primer: 

• gradnja dodatnih stez sistema ABC na obstoječih cestninskih postajah (glavni razlog je 

kontinuirano večanje števila uporabnikov – okoli 20.000 letno); 

• gradnja sistema ABC na novih cestninskih postajah; 

• posodabljanje delov opreme, ki hitreje zastara (npr. računalnikov, tiskalnikov, programske 

opreme itd.). 

 

Obstoječi sistem ABC je sedaj namenjen le cestninjenju osebnih vozil, t. j. vozil prvega 

cestninskega razreda (R1). Uporaba za preostale tri razrede (R2, R3 in R4), ki vključujejo 

predvsem tovorna vozila in avtobuse, je pogojena tudi z uvedbo avtomatske klasifikacije vozil 

in sistema za kaznovanje (enforcement), vsaj na hitrih stezah. Sistem klasifikacije je že bil 

testiran. V tehničnem smislu gre za kombinacijo laserskega merilca silhuete vozila in števca 

osi. Klasifikacijski sistem je vezan na sistem ABC, tako da se vozilo najprej klasificira, nato pa 
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se podatek o ugotovljeni kategoriji vozila primerja z istovrstnim podatkom na elektronski tablici 

v vozilu. V kolikor sta podatka identična, sledi (elektronsko) cestninjenje vozila, v nasprotnem 

primeru sistem vozilo preusmeri na sosednjo kombinirano stezo. Natančnost sistema v 

obdobju testiranja je bila 98,6 %. Sistem avtomatske klasifikacije razvršča vozila v cestninske 

razrede enako kot je določeno s sedaj veljavno uradno klasifikacijo, edina bistvena težava je 

prepoznavanje administrativne omejitve največje dovoljene teže vozila - 3.500 kg. To omejitev 

bo potrebno v primeru uvedbe avtomatske klasifikacije vozil odpraviti ali nadomestiti s 

kakšnim dodatnim fizikalno izmerljivim parametrom. 

 

Prav tako poteka tudi testiranje mikrovalovne DSRC komunikacije 5,8 GHz, in sicer paralelno z 

obstoječo komunikacijo 2,45 GHz. Ugotovljeno je, da med sistemoma ni interferenčnih motenj. 

V kolikor bi se v Sloveniji v prihodnosti odločili za delovanje sistema, ki bi temeljil na DSRC 

tehnologiji, bi bila smiselna: 

• razširitev sistema ABC na vse cestninske razrede (uporaba tudi za tovornjake in avtobuse), 

• uvedba avtomatske klasifikacije vozil,  

• uvedba paralelne mikrovalovne DSRC komunikacije 5,8 GHz po predlogu evropskih 

standardov TC 278 oziroma protokolu CARDME oziroma A1 in postopna ukinitev 

obstoječega mikrovalovnega linka 2,45 GHz. 

 

Ena izmed možnih variant nadgradnje in razvoja sistema ABC bi bila tudi kombinacija razširitve 

sistema na vse cestninske razrede in uvedba paralelnega 5,8 GHz mikrovalovnega linka. 

Najprej za tovornjake in avtobuse, nato pa še postopna nadomestitev starega mikrovalovnega 

linka 2,45 GHz z novim tudi za osebna vozila. 

 

3.4.1.2 Primeri v tujini 

Italija: V Italiji je vzpostavljen najobsežnejši enoten sistem za elektronsko plačevanje cestnine, 

ki je znan pod imenom TELEPASS. Uporabljajo ga različni koncesionarji. Med njimi je vsekakor 

največja družba Autostrade S.p.A. Družba upravlja s 3.100 kilometri cestninskih cest, kar 

predstavlja 56% celotnega avtocestnega omrežja v Italiji. Na tem cestnem omrežju upravlja z 

262 cestninskimi postajami. Na vseh cestninskih postajah je možno tudi brezgotovinsko plačilo 

cestnin po sistemu TELEPASS. Namenjen je vsem kategorijam vozil. Cestninjenje poteka v 

delno oviranem prometnem toku na izbranih stezah na cestninskih postajah. Uporabljena je 

tehnologija DRSC z povezavo frekvence 5,8 GHz, ki ni v skladu z evropskim standardom CEN 

TC 278 in ni kompatibilna z ostalimi podobnimi evropskimi sistemi. Sitem TELEPASS temelji na 
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t. i. zakasnelem plačilu (post payment), ki zahteva vzpostavitev sistema osebnih bančnih 

računov in vso sistemsko infrastrukturo za obdelavo in izterjavo (ne)plačnikov. 

 

Grčija: Na AC v Grčiji je vzpostavljen enak način elektronskega cestninjenja kot v Italiji, to je 

sistem TELEPASS. Iz tega sledi, da bo imela Italija velik vpliv na posodobitev in vzpostavitev 

bodočega elektronskega sistema cestninjenja v Grčiji.  

 

Avstrija: V Avstriji je vzpostavljen direkten ročni način cestninjenja, ki pa poteka le na 

posameznih točkovnih objektih. Na teh CP ni uvedenega elektronskega sistema cestninjenja, 

čeprav je že sredi devetdesetih let potekal pilotski projekt za vzpostavitev elektronskega 

načina cestninjenja v prostem prometnem toku na turski AC, ki pa ni bil nikoli realiziran. 

Temeljil je na DSRC povezavi frekvence 5,8 GHz, ki pa ni bila standardizirana s predstandardi 

TC 278. Sicer je cestninjenje na celotnem območju urejeno s pomočjo vinjet. Avstrija namerava 

uvesti prvi "multilane free-flow" cestninski sistem, ki bo tovornjakom in avtobusom omogočal 

plačevanje cestnine v prostem prometnem toku brez ustavljanja.  

Italijanska družba Autostrade S.p.A., je kot matična družba v Avstriji ustanovila podjetje 

EUROPPASS LKW-Mautsystem GmbH. 

EUROPPASS LKW-Mautsystem GmbH, ki je bil ustanovljen 5.5.2002, se bo lahko opiral na 

dolgoletne izkušnje svoje matične družbe. 

Najpozneje do 1.1.2004 bo za tovornjake in avtobuse v Avstriji začel veljati cestninski sistem, 

pri katerem za plačilo cestnine ne bo več potrebno ustavljanje ali vožnja po določeni stezi 

cestninske postaje. Tak način plačevanja cestnine bo veljal za vozila z največjo dovoljeno 

skupno maso nad 3,5 in bo potekal elektronsko v prostem prometnem toku. To pomeni 

neovirano vožnjo za vse udeležence v prometu.  

Višina cestnine bo odvisna od števila osi in števila prevoženih kilometrov. Predvidene so 4 

kategorije, ki se ločijo po številu osi: 2, 3, 4 in več osi.  

Delovanje sistema bo zasnovano na DSRC tehnologiji (CEN TC 278). Osnova bo 5,8 GHz 

mikrovalovna povezava med OBU, t. i. GO-Box, in obcestno opremo (cestninski portali z 

ustreznimi antenami in ostalo opremo za nadzor in kaznovanje). Naprava GO-Box, ki je v vozilu 

nameščena na notranji strani vetrobranskega stekla, komunicira s cestninskimi portali po 

mikrovalovni povezavi. Cestninjenje se opravi med vožnjo vozila pod cestninskim portalom. Go-

Box bo potrebno "personalizirati", to pomeni da bo potrebno predhodno nastaviti kategorijo 

vozila (brez prikolice), za katerega se bo le-ta uporabljal. Če bo k vozilu dodana tudi prikolica, 

bo to potrebno preko posebnega stikala označiti na elektronski tablici. 

V primeru, da bo cestninjenje vozila opravljeno uspešno, bo voznik to zaznal z ustreznim 

zvočnim signalom iz Go-boxa. V primeru, da cestninjenje ne bo opravljeno uspešno, bo voznik 
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obveščen z različnimi drugačnimi signali. V tem primeru se bo moral zglasiti na najbližji 

kontrolni točki. Kontrolo bodo izvajale tudi mobilne enote ASFINAG. 

Cestninski portali bodo nameščeni med avtocestnimi priključki. Poleg teh bodo na izbranih 

lokacijah nameščeni tudi portali za izvajanje nadzora (enforcement). V območjih, kjer se lahko 

pojavijo zastoji na AC bo mogoč nadzor tudi v pogojih STOP and GO (okolica večjih mest).  

Cestnina se obračunava na dva načina: podatkovna centrala EUROPPASSa bo shranila vse 

obračunske podatke in stranka bo plačala cestnino na izbran način naknadno – z debetno, 

kreditno ali bencinsko kartico (zakasnelo plačilo). Cestnina pa se lahko plača tudi avtomatsko 

od dobroimetja, ki je vpisano v GO-Boxu (predplačilo).  

GO-Box bo mogoče najeti proti enkratnemu plačilu stroškov obdelave, ki bodo znašali 5 EUR 

(vključen 20% DDV). Distribucija GO-Boxov bo potekala preko prodajne službe, Call Centra ali 

spleta. Tik pred začetkom delovanja sistema pa bo še dodatno na voljo več kot 200 GO-

servisnih in distribucijskih mest. Sprejemanje naročil že poteka .  

Po navedbah koncesionarja bo mednarodno uveljavljena tehnika zagotavljala vsem 

uporabnikom enostavno uporabo sistema. EUROPPASS bo izdelal elektronski sistem 

avtomatskega cestninjenja za vsa vozila, katerih največja dovoljena skupna masa presega 3,5 

t. Verjetno bo to prvi in edini sistem "multilane free-flow-cestninjenja" na svetu, ki bo obsegal 

celo državo. Vsekakor bo pomanjkljivost sistema ta, da se (vsaj v prvi fazi) nanaša samo na 

tovorna vozila in avtobuse.  

 

Francija: V Franciji je 11 različnih koncesionarskih družb, ki upravljajo in pobirajo cestnino na 

posameznih cestnih omrežjih ali samo na določenih odsekih AC. Postopek cestninjenja je bil 

prvotno v celoti ročen, vendar so se postopoma uveljavile avtomatske postaje, čemur so sledili 

začetki popolnoma elektronskega plačevanja. Do zdaj so vse družbe za upravljanje avtocest 

uporabljale elektronske cestninske sisteme in na koncu pridobile dovolj izkušenj pri 

brezgotovinskem plačevanju cestnine v zadovoljstvo uporabnikov avtocest. Za elektronski 

način pobiranja je bila uporabljena tehnologija DSRC različnih frekvenc in standardov, ki pa 

prvotno ni bila kompatibilna za uporabnike. Interoperabilni elektronski cestninski sistem 

uporablja standard TIS in se je uveljavil s komercialnim nazivom Liber-T. Uveden je bil 

1.7.2000. Takrat se je začelo uvajalno obdobje, v katerem so sistem preizkusili številni 

abonenti, saj je bilo pred dokončno uvedbo, ki je bila izvedena leta 2001, potrebnih precej 

prilagoditev.  

Liber T je elektronski sistem cestninjenja, ki uporablja evropske predstandarde CEN TC 278 in 

ki ga lahko uporabljajo vozniki na celotnem francoskem avtocestnem omrežju, hkrati pa 

zagotavlja popolno interoperabilnost med 11 avtocestnimi podjetji.  
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Posebna lastnost tega sistema je, da obcestno opremo ter tudi opremo v avtomobilu dobavljajo 

različni proizvajalci, kar je rezultat natančnih interoperabilnih specifikacij.  

S tem novim sistemom je mogoče cestninske transakcije opraviti v odprtem ali zaprtem 

sistemu v vseh pogojih. Upravlja lahko z obstoječimi abonenti, ki bodo sprva obravnavani 

vzporedno, ne operaterju ne stranki pa ni treba opraviti kakršnihkoli sprememb.  

Interoperabilni elektronski sistem cestninjenja ima primerne lastnosti in ustreza evropskim 

standardom glede mikrovalovnih povezav DSRC; glede interoperabilnosti se zgleduje po 

mednarodnih smernicah glede interoperabilnosti in zagotavljanja uslug.  

 

Portugalska: Leta 1991 je Portugalska uvedla elektronsko cestninjenje na cestninskih postajah 

z odprtim sistemom. Velik korak naprej je bil narejen leta 1997, ko je bil na državnem 

avtocestnem omrežju uveden sistem VIA VERDE, ki uporablja sistem identifikacije vozil, ki 

deluje s frekvenco 5,8 GHz, vendar ni popolnoma v skladu z evropskimi standardi TC 278. 

Zanimiv je njihov nadzor nad plačniki in kršitelji. 

Med letoma 1998 in 1999 je bil ta sistem razširjen na tri nove koncesijske operaterje. 

Interoperabilnost med štirimi operaterji deluje na naslednji način: če vozilo vstopi na cestninski 

postaji enega koncesijskega operaterja in po določenem številu prevoženih kilometrov 

avtocesto zapusti na cestninski postaji, ki pripada drugemu koncesijskemu operaterju, se 

plačilo razdeli med ti dve podjetji glede na prevoženo razdaljo, ki pripada posameznemu 

koncesionarju. To pa je izvedljivo zato, ker sta centralna obdelava podatkov in sistem 

upravljanja z elektronskimi karticami skupna vsem operaterjem.  

Portugalski nacionalni elektronski sistem cestninjenja VIA VERDE je po svoji zasnovi dinamičen 

sistem avtomatskega brezgotovinskega cestninjenja. Plačilo cestnine se opravi elektronsko z 

izmenjavo radijskih podatkov (DSRC) med elektronsko tablico v vozilu in obcestnim sistemom 

na cestninskih postajah v delno oviranem prometnem toku.  

Postopek poteka preko centralnega sistema, ki je povezan z vsemi avtocestnimi cestninskimi 

postajami in s SIBS.  

Na Portugalskem je ustanovljena družba VIA VERDE PORTUGAL. V tem podjetju imajo stranke 

bančne račune, ki so dostopni preko centralnega sistema. Na podlagi tega so vozila 

opremljena z elektronskimi tablicami, ki so povezane z računi strank preko SIBS, ki vozilo 

prepozna na vstopni rampi cestninske postaje. Cestninska postaja ima samo eno stezo brez 

zapornice, vendar z video nadzorom, ki pa ni dovoljen v vseh državah EU. Podatki o transakciji 

in fotografije se prenesejo s cestninske postaje v centralni sistem. Transakcijski podatki se 

nato prenesejo v SIBS, fotografije pa analizira BRISA s pomočjo kodiranega postopka, vendar 

le, če zabeleži prestopek ali prevaro. Fotografije vozil, ki prevozijo stezo brez težav, se 

avtomatično zbrišejo.  
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Antena, nameščena pod zapornico cestninske postaje, "zapiše" podatke na elektronsko tablico 

v vozilu, in sicer podatke o cestninski postaji, datumu in času vstopa. Nato prečita številko 

tablice, kategorijo vozila in ostale podatke, na primer stanje baterije itd.  

Na izstopni postaji antena prečita podatke, ki jih je na tablico zapisala antena na vstopni 

postaji. Obcestni računalnik nato izračuna cestnino, ki se nemudoma izpiše na zaslonu na 

koncu izstopnega kanala. Če je vse zadovoljivo, se prižge zelena luč. Če sistem zazna 

nepravilnost, stranko rumena luč opozori, naj stopi v stik z osebjem cestninske postaje. 

Zapornic in rdečih luči ne uporabljajo, da ne bi s tem povzročili nezgod. Plačilo opravi SIBS, ki 

bremeni strankin račun in hkrati kreditira račun operaterja.  

V primeru nepravilnosti med postopkom kamera zabeleži registracijsko številko vozila in tako 

ugotovi lastnika vozila. Oddelek, ki se ukvarja s takimi nepravilnostmi, ki se dogajajo v 0,5% 

vseh prehodov, je neodvisna služba, "Klicni center", v katerem ima BRISA 50% delež.  

Posebna zakonodaja dovoljuje, da si BRISA zabeleži lastnika vozila in določi kazen, ki jo 

predlaga za poravnavo položaja.  

Prednosti, ki jih imajo stranke: 

• nizki stroški elektronske tablice (50% sofinanciranje s strani upravljalca BRISA: 110 FF ali 

16,77 EUR); 

• promet ostaja nemoten; 

• visok pretok prometa (1.000-1.200 vozil/h); 

• enostavni in priročni postopki plačila; 

• manj onesnaževanja na cestninskih postajah; 

• možnost uporabe drugih uslug (parkiranje, preverjanje dostopnosti itd.); 

• mesečna poročila z izpisom uporabljenih cestninskih postaj, stroškov in drugih koristnih 

informacij. 

 

Prednosti za operaterja so naslednje:  

• cestninskih postaj ni več potrebno dograjevati, ker je tok prometa preko sistema VIA VERDE 

približno osemkrat večji kot pri ročnih postajah;  

• stroški obratovanja so nižji za približno 15 do 30%; 

• kakovost uslug se izboljša; 

• začetna investicija je nižja; 

• sprememba z ročnega na elektronski plačilni sistem je bolj fleksibilna.  
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Leta 1991, v prvi fazi uporabe, je bil sistem VIA VERDE nameščen na štirih cestninskih 

postajah odprtega sistema na področju Lizbone, pri čemer je bil uporabljen sistem, ki je 

podoben norveškemu, s frekvenco 856 MHz. 

Leta 1995 je bila uvedena nova tehnologija in bralno/čitalni sistem elektronske kartice, ki 

deluje s frekvenco 5,8 GHz in izredno specifičnim računalniškim programom. Razširjen je bil na 

vse cestninske postaje zaprtega sistema, pri katerih je BRISA koncesijski operater. 

Zdaj ga kot standardno opremo vgrajujejo na vseh novih cestninskih postajah, kadarkoli 

odpirajo nove cestne odseke.  

Trenutno uporabljajo VIA VERDE štiri koncesijska podjetja, ki delujejo na Portugalskem. 

Upravljajo z 90 cestninskimi postajami, s skupaj 342 cestninskimi stezami, ki dnevno opravijo 

približno 420.000 transakcij.  

Omeniti še velja, da ta sistem, ki ga je mogoče prilagoditi katerikoli kategoriji vozil, uporabljajo 

štirje tipi vozil po portugalski klasifikaciji, kamor spada širok obseg vozil, od najmanjših do 

najtežjih.  

V okviru zaprtega sistema cestninjenja je število uporabnikov naraslo z 216.000 v letu 1995 

na preko enega milijona danes. Ta številka predstavlja več kot četrtino vseh vozil v državi. Ker 

se avtocestna mreža razprostira na sever Portugalske in na severo-vzhodno Španijo (Galicija), 

zdaj že veliko sosednjih Špancev kupuje elektronske tablice. Preko 50% prihodka se zbere z 

elektronskim cestninjenjem in ta odstotek nenehno raste.  

 

Švica: Švica se je 1.1.2001 odločila, da bo za tovornjake uvedla sistem cestninjenja za 

uporabo cest. Sistem se razlikuje od običajnih sistemov cestninjenja, saj velja na javnih cestah 

za tovornjake z več kot 3,5 t (ne samo na AC).  

Cestnina ima več učinkov: omejitev in zmanjšanje števila tovornjakov, ki uporabljajo ceste ter 

zmanjšanje zunanjih stroškov. Ena tretjina pričakovanega prihodka se razporedi na železnice in 

dve tretjini na ceste.  

Sistemi vključujejo:  

• Sistem, nameščen v vozilu, ki je sestavljen iz računalniške naprave z veliko spomina in 

baterijo, vse skupaj pa je povezano s tahografom, ki snema prevoženo razdaljo. 

Delovanje sistema spremljajo senzorji in detektorji, prevoženo razdaljo pa beleži 

tahograf s pomočjo satelitskega sistema GPS.  

• Sistemi DSRC, nameščeni na carinskih postajah ob švicarski meji. Frekvenca, ki jo 

uporabljajo je 5,8 GHz, kar je v skladu z evropskimi predstandardi, kar pomeni, da se bo 

sistem skladal z drugimi sistemi.  



CRP "Konkurenčnost Slovenije 2001-2006" Projekt  V2-0958: Idejna zasnova ITS v cestnem prometu 

Izvajalec: UL, FGG, Prometnotehniški inštitut  64 

• Procesni terminali, nameščeni na carinskih postajah, beležijo in omogočajo plačila za 

vozila, ki nimajo sistema v vozilu.  

 

Sistem v vozilu mora biti zanesljiv in delovati 7 dni v tednu. Približno 60.000 švicarskih 

tovornjakov je že opremljenih s tem sistemom. Sistem stane približno 800 EUR, vendar ga 

zagotavljajo brezplačno. Stroške namestitve, ki so med 200 in 500 EUR, nosi lastnik. Enota v 

vozilu je obvezna za vse švicarske tovornjake. Tovornjaki, ki niso iz Švice pa ga lahko na svojo 

željo nabavijo. Tovornjaki, ki nimajo sistema v vozilu, so registrirani na meji ob vstopu v državo 

s pomočjo identifikacijske kartice, ki mora prikazovati edometrsko stanje na tej točki. Dobijo 

posebno kartico, na kateri je vpisano stanje števca, ko zapuščajo državo, tako da se lahko 

kilometrina enostavno izračuna.  

Cestninske tarife upoštevajo prevoženo razdaljo in maksimalno težo vozila, ki jo je treba 

prijaviti (vključno s prikolicami), skupaj s številko evro emisije (evro kategorija 0/I/II/III). Na 

primer, voznik 34 t nizko-onesnaževalnega tovornjaka (kategorija II ali III), je prevozil 300 km in 

bo za to pot plačal 95 EUR.  

Vsi podatki se beležijo v nešifrirani obliki na mikročip kartici v sistemu v vozilu (čeprav se 

podatki po obdelavi v računskem centru šifrirajo). Lastnik jih mora nato poslati preko interneta 

ali pošte v obliki izjave. Preverjanje se opravlja s pomočjo testov izvedljivosti, opazovanj in 

avtomatskih cestninskih postaj z enotami za razpoznavanje kategorij, radijskimi oddajniki in 

avtomatskimi čitalci registracijskih številk, ki so nameščeni na številnih strateških točkah 

vzdolž avtocestnega omrežja.  

Stroški, ki so bili potrebni za vzpostavitev sistema so znašali: 100 milijonov EUR za 

računalniško opremo, 60 milijonov EUR za sisteme v vozilih in letni obratovalni stroški približno 

16 milijonov EUR ali približno 5% letnega prihodka.  

 

Nemčija: Do 1.1.2004 v Nemčiji ni bilo potrebno plačevati posebne cestnine za uporabo AC. Da 

bi razbremenili državni proračun s prehodom iz davčnega na uporabniško financiranje in da bi 

uveljavili pravičnejšo konkurenco med cestnim in železniškim prometom ter da bi izenačili 

stroške domačih in tujih cestnih prevoznikov je 12.4.2002 stopil v veljavo Zakon o cestnini na 

AC za težka gospodarska vozila (ABMG). Uvajanje cestnine naj bi pomenilo dodatne prihodke v 

prometni proračun, boljšo gospodarsko izrabo transportnih zmogljivosti in prispevek za zaščito 

okolja. 

Cestnina naj bi se sprva obračunavala za tovorna vozila nad 12 t dovoljene teže. Zaračunavala 

naj bi se po prevoženem kilometru AC, dopuščena pa je tudi možnost razširitve plačevanja 

cestnine na odseke državnih cest predvsem iz varnostnih razlogov. V skladu z zakonom je 
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uvedena kategorizacija, ki bo upoštevala število osi, razred emisije škodljivih snovi. Osnovna 

tarifa bo znašala 12,4 Cent/km.  

Zaradi specifičnih pogojev, ki veljajo za nemške AC, so bili za vzpostavitev elektronskega 

sistema cestninjenja postavljeni pomembni robni pogoji: 

• nikakršno sistemsko pogojeni posegi v prometne tokove, 

• nikakršno sistemsko pogojeno ustavljanje, 

• nikakršna sistemsko pogojena vezava na vozne pasove, 

• nikakršna omejitev hitrosti vezana na pobiranje cestnine, 

• nikakršne cestne gradnje, 

• nikakršni dodatni vozni pasovi, 

• nikakršne cestninske postaje, 

• nikakršni portali za pobiranje cestnine, 

• nediskriminatoren dostop za tujce.  

 

Sistem pobiranja cestnine obsega dualni sistem pobiranja cestnine in sistem nadzora. Dualni 

sistem predstavlja Avtomatski samodejni sistem pobiranja cestnine, ki temelji na sistemu 

GNSS/GSM/GPRS in na sistemu prijave (ročno, ostalo).  

Naprava v vozilu (OBU) temelji na satelitskem določanju položaja. Za prenos informacij 

uporablja tehnologijo mobilne telefonije. Sposobna je prepoznavanja odsekov AC z obvezno 

cestnino in na km natančen izračun cestnine. Za namen distribucije teh naprav je predvidenih 

1.500 servisnih mest v ZRN in 300 teh mest na mejah s sosednjimi državami. Stroške vgradnje 

nosi uporabnik, stroške naprave pa uporabnik kreditira glede na začetno prevoženo cestnino. 

Tovorna vozila, ki potujejo po nemškem AC omrežju,  prevozijo t. i. virtualne cestninske postaje, 

ki se nahajajo med posameznimi priključki na AC. Prevoženi odseki se  seštevajo. Dolžina 

prevoženih odsekov se kumulativno prenašala preko GSM tehnologije (GPRS ali UMTS) na 

obcestno opremo, ta pa podatke posreduje do centralnega sistema. Centralni sistem obračuna 

cestnino v skladu s kategorijo tovornega vozila.  

Sistem prijave temelji na 3.500 cestninskih terminalih, ki so locirani na parkiriščih za 

tovornjake, bencinskih črpalkah in na državnih cestah. Namenjeni so vnosu podatkov o vozilu, 

poti, času, ipd. Za plačilo je mogoča uporaba državnih valut, evra, kreditnih kartic in kartic za 

gorivo. Vsi podatki se bodo zbirali v centralnem sistemu. Za registrirane uporabnike je plačilo 

mogoče v obliki predplačila ali naknadnega plačila. Prijava registriranih uporabnikov v sistem je 

lahko samodejna, preko Interneta ali ročna preko terminalov. Neregistrirani uporabniki se 

morajo ročno registrirati preko terminalov. 



CRP "Konkurenčnost Slovenije 2001-2006" Projekt  V2-0958: Idejna zasnova ITS v cestnem prometu 

Izvajalec: UL, FGG, Prometnotehniški inštitut  66 

Vzpostavljen je dokaj učinkovit sistem za nadzor pobiranja cestnine in kaznovanje. Uvedena so 

tudi naključna preverjanja delovanja OBU z mobilnimi kontrolami. Predviden je postopek 

kaznovanja. Predvidene so kazni za zlorabo sistema do 20.000 EUR).  

Nadzor poteka na različne načine (video posnetek vozila in registrske tablice (portali), mobilno 

preverjanje ipd.).  

Konzorcij, ki upravlja s sistemom se imenuje Toll Collect. 

Za doseganje interoperabilnosti vseh udeležencev in operaterjev je, ob vzpostavitvi sistema 

cestninjenja v ZRN, zahtevano: 

• spoštovanje evropskih zahtev za komunikacije kratkega dosega DSRC,  

• skladnost z EU DSRC vmesnikom za napravo v vozilu (tudi pri satelitski tehniki), 

• upoštevanje bodočih rezultatov v zvezi s standardizacijo predvsem v satelitski tehniki. 

 

Glede na zahtevano interoperabilnost je kompatibilnost enostranska oziroma vozniki s t. i. 

"nemško" opremo bi bili kompatibilni z DRSC sistemi, uporabniki npr. "italijanskih" sistemov pa 

ne bi bili kompatibilni z nemškim sistemom! 

Vsekakor je potrebno poudariti, da je ta sistem tehnološko sicer primeren za cestninjenje tudi 

osebnih vozil, vendar je preveč zahteven in predrag sistem nadzora in kaznovanja 

(enforcement), ki prav tako zahteva postavitev številnih portalov, kar pa je v nasprotju s 

sprejetim zakonom v Nemčiji, ki prepoveduje postavitev kakršnihkoli portalov).  

 

3.4.1.3 Povzetek 

Dejstvo je, da smo v Evropi še zelo daleč od vzpostavitve enotnega in/ali kompatibilnega 

sistema za elektronsko cestninjenje. Zaradi hitro rastočega mednarodnega cestnega prometa 

vprašanje o interoperabilnosti avtomatskih elektronskih sistemov na evropski ravni postaja 

vedno bolj pereče. Današnji evropski elektronski sistemi plačevanja cestnine so zasnovani na 

tehnologiji mikrovalov kratkega dosega DSRC. Evropski odbor za standardizacijo (CEN) si je več 

kot 10 let prizadeval standardizirati to tehnologijo. Leta 1997 je sicer sprejel osnutke 

standardov (CEN TC 278), ki pa ne zagotavljajo kompatibilnosti sistemov in dopuščajo različne 

razlage. Zato smo danes v evropskem prostoru priča medsebojno nekompatibilnim sistemom, 

ki pa vendarle ustrezajo prej omenjenim osnutkom standardov. Januarja 2003, po skoraj 

petletnih razpravah, so prizadevanja CEN v zvezi s tehnologijo mikrovalov, na podlagi predlogov 

iz leta 1997, pripeljala do sprejetja tehničnih standardov, ki naj bi zagotavljali usklajenost 

sistemov za avtomatsko plačevanje cestnin s 5,8 GHz mikrovalovi. Vendar sprejeti tehnični 

standardi dopuščajo dve nezdružljivi varianti (CARDME protokol A1 in francoski protokol TIS). 

Trenutna situacija, kljub sprejetju standardov, jasno kaže na dejstvo, da je Evropa na tem 
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področju še vedno razdeljena. Nemajhen delež pri zavlačevanju sprejetja standardov so imeli 

nasprotujoči si interesi velikih avtocestnih upravljavcev in interesi določene vrste industrije. 

Tudi članice ASECAP že nekaj let pripravljajo projekt interoperabilnosti sistemov elektronskega 

pobiranja cestnine. Izvedena sta bila projekta CESARE I in CESARE II, ki so ju financirale članice 

ASECAP, sofinancirala pa Evropska unija. Projekt CESARE II, ki je bil nadaljevanje projekta 

CESARE I, je bil zastavljen zelo ambiciozno. Poleg rešitve problemov meddržavnega 

obračunavanja cestnin in pravnih zapletov pri tem, naj bi ponudil tudi konkretne tehnične 

rešitve za dosego interoperabilnosti pri elektronskem pobiranju cestnine med državami 

članicami. V okviru projekta je bila predvidena tudi izvedba testnih cestninskih postaj. 

Dejansko pa je bil projekt CESARE II dokončan samo na nivoju nekoliko ohlapnega 

neobveznega "pisma o nameri" (Memorandum of understanding), v katerem so podane 

smernice za nadaljevanje tega projekta in nakazane možne bodoče rešitve. Nadaljevanje naj bi 

potekalo v projektih CESARE III in CESARE IV. Usoda teh dveh projektov je bila do pred kratkim 

še zelo negotova, delno zaradi uvajanja popolnoma drugačnega sistema elektronskega 

pobiranja cestnine za tovornjake v Nemčiji, ki ji bodo verjetno sledile tudi nekatere druge 

države članice EU.  

Do sedaj se je le Nemčija dokončno odločila za uvajanje sistemov GNSS/GSM-GPRS/UMTS. Za 

uvajanje takšnega sistema kažejo veliko zanimanje tudi države EU, ki do sedaj nimajo 

vzpostavljenega klasičnega cestninskega sistema (Velika Britanija, Nizozemska in Švedska). 

Pred dokončno odločitvijo vsekakor čakajo na praktične izkušnje Nemčije. Eden od razlogov za 

neodločnost pri prehodu na t. i. nove tehnologije je tudi vprašljivost delovanja opreme, ki še ni 

niti operativna (GALILEO) in/ali ni bila testirana niti na nivoju pilotskega projekta, zato je težko 

predpisati nekaj, za kar se ne ve, če bo sploh učinkovito delovalo. Dejstvo je, da bo verjetno 

takšen sistem v bodoče namenjen tudi pobiranju cestnine za vse kategorije vozil, vendar je 

vprašanje, kdaj bo tehnologija pripravljena za komercialno uporabo. 

Direktiva je bil sprejeta konec aprila letos in je vsekakor obvezujoča tudi za Slovenijo. Direktiva 

je pomemben dokument, na podlagi katerega so jasno opredeljene smernice bodočega razvoja 

sistemov elektronskega pobiranja cestnine v Evropi. Vse to je potrebno upoštevati pri 

nadaljnjem ukrepanju v zvezi s prihodnjo izgradnjo elektronskega sistema pobiranja cestnine 

pri nas:  

• sistem ABC deluje na frekvenci 2,45 GHz kot edini v EU; s sprejetjem direktive je za 

delujoče DSRC sisteme predpisana frekvenca 5,8 GHz, torej bomo v nasprotju z direktivo 

takoj po njenem sprejetju;  

• zaenkrat je uporaben samo za osebna vozila in ne omogoča interoperabilnosti z drugimi 

DSRC sistemi, ki delujejo na frekvenci 5,8 GHz. 
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Zagotavljanje večje prepustnosti na naših cestninskih postajah je strateška in prednostna 

opredelitev DARS d. d., zato že teče projekt razširitve sistema ABC na vse kategorije. Direktiva 

bo torej veljala tudi za nas.  

Interoperabilnost s sistemi za avtomatsko elektronsko pobiranje cestnine je za nas zanimiva 

posebej v sosednjih državah (Avstrija, Italija, Hrvaška in Madžarska). Vse so članice ASECAP. 

Posebno Avstrija oziroma družba ASFiNAG a. g., ki je upravljavec avstrijskih avtocest, je zelo 

zainteresirana za takojšnje intenzivno sodelovanje z DARS d. d. pri uvajanju interoperabilnosti, 

vendar zaenkrat samo za tovorni promet.  

Ne glede na to bi bilo smotrno naš sistem ABC v najkrajšem možnem času nadgraditi in 

dopolniti v naslednjem: 

• razširiti ABC sistem na vse kategorije vozil; 

• postopno uvesti frekvenco 5,8 GHz in s tem omogočiti interoperabilnost sistema s sistemi v 

sosednjih državah.  

 

Pri tem bo potrebno zelo pohiteti – predvsem zaradi hitrih efektov pri zagotavljanju boljše 

prepustnosti cestninskih postaj. Nove tehnologije elektronskega pobiranja cestnine bodo 

prometne tokove na naših avtocestah nedvomno "sprostile", vendar je med čakanjem na 

njihovo uvajanje potrebno sedanji sistem izboljšati in ga v največji meri poenotiti z že sprejetimi 

evropskimi standardi glede opreme. 

 

3.5 Skupina - Interventno ukrepanje 

V to skupino spadajo naslednja podpodročja: 

• Upravljanje s klici v sili: nujni klici za pomoč in osebno varnost ter kraja vozila, 

• Vodenje reševalnih enot oziroma vozil na interventni vožnji (prioriteta vožnje).  

3.5.1 Upravljanje s klici v sili 

SIstem deluje tako, da v primeru klica v sili: 

• potreba po pomoči, na primer po gasilcih (slika 11a), 

• kraja vozila (slika 11b), 
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se v nekaj sekundah izsledi vozilo in se njegovo lokacijo posreduje v operativno komunikacijski 

center, ki prične z reševalno akcijo. Sistem je lahko povezan s sistemi v avtomobilu, ki lahko 

avtomatsko (samodejno) pokličejo za pomoč (sistem eCall7, ki je del projekta E-merge8) ). 

 

Sistem deluje na principu satelitske navigacije (glej poglavje Upravljanje s flotami vozil). 

  

Slika 11: Lokacija vozila, ki potrebuje pomoč (a) in lokacija ukradenega vozila (b) 

 
Slika 12: Shema delovanja sistema klica v sili eCall v projektu E-merge 

(vir: http://www.gstforum.org/en/subprojects/rescue/about_gst_rescue/introduction/e-merge.htm) 
 
                                                 
7 Spletna stran: http://www.ecall.fi/indexe.html in http://europa.eu.int/information_society/activities/esafety/index_en.htm 
8 Spletna stran: http://www.gstforum.org/en/subprojects/rescue/about_gst_rescue/introduction/e-merge.htm 
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3.5.2 Vodenje reševalnih enot 

 

Reševalna ali tudi interventna enota je skupina oseb ali posameznih strokovnjakov z ustrezno 

opremo in sredstvi, ki jih vodja reševanja določi za dajanje pomoči; pod reševalno enoto se 

razumejo tudi pripadniki oboroženih sil, ki so usposobljeni in namenjeni reševanju in pomoči: 

• uporaba ITS sistemov (prioriteta vožnje, glej poglavje Prioriteta javnega potniškega 

prometa), 

• GPS in GIS omogočata zaznavanje lokacije nesreče in pomagata poiskati reševalno 

enoto, ki je najbližja kraju nesreče, 

• reševalna enota si s pomočjo teh sistemov lažje izbere najbližjo pot do kraja nesreče, 

• sistemi morajo nenehno pravilno delovati - redno izvajanje kontrole, 

• pomembno je sodelovanje z gasilci, policijo, ... 

 

Princip delovanja je prikazan na sliki 12 (primer sistema obravnavanega v projektu E-merge). 

 

3.5.3 Sistem klica v sili 

Telekomunikacijski sistem klica v sili (KSA) je namenjen uporabnikom avtocest, katerim 

omogoča govorno povezavo z operaterjem v kontrolnem centru. Sistem je na voljo voznikom, ki 

potrebujejo nujno pomoč na avtocestni mreži. 

 

Vzdolž obeh voznih pasov avtocest so na določenih razdaljah nameščeni klicni stebrički z 

govorno garnituro. V osnovni verziji je lahko na centralo priključenih 99 stebričkov, vendar so 

možne poljubne rešitve. Uporabnik s pritiskom na pozivno tipko govorne garniture, ki je lahko 

samostojna ali pa je sestavni del klicnega stebrička, uporabnika takoj zveže z nadzornim 

centrom, kjer dobi potrebno informacijo oziroma pomoč. Glede na potrebe je možno v sistem 

vključiti govorno garnituro z definiranimi selektivnimi pozivi. Govorna in podatkovna povezava 

med stebrički in kontrolnim centrom, kakor tudi napajanje, je izvedeno s telekomunikacijskim 

kablom. Operater v kontrolnem centru s pomočjo posredovalnega pulta upravlja s sistemom 

klica v sili na avtocesti. Računalniška aplikacija omogoča pregled nad delovanjem in trenutnim 

stanjem sistema ter prikaz morebitnega izpada sistema oziroma posameznega stebrička. 

 

Sistem klica v sili omogoča poleg govorne povezave tudi prenos informacij oziroma 

posredovanje komand. Osnovni sistem ima možnostkrmiljenje spremenljive prometne 

signalizacije in spremljanje prometa na cestah (prikazovanje prometnih zastojev in drugih 

pogojev na cesti, kot so poledica, megla). 
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Sistem KSA je bil razvit za potrebe klica v sili na avtocestah, vendar ga v različnih izvedbah 

vgrajujejo tudi za potrebe drugih govornih in informacijskih povezav: 

• sistemi za pomoč – informacije v mestih, 

• informacije in govorne povezave na železnici. 

• interna telefonija v tovarnah. 

 

Obstoječemu sistemu klica v sili bi bilo potrebno dodati opremo, ki bi zagotavljala boljši nadzor 

in preprečitev uničevanja in zlorab naprav sistema. Sistem video kamer, nameščen na mestih 

klicnih stebričkov, bi operaterju v kontrolnem centru omogočal pregled in nadzor nad trenutnim 

dogajanjem in stanjem naprav na terenu. 

 

3.5.4 Sistemi za upravljanje z izrednimi dogodki 

Po definiciji  je izreden dogodek na cesti nepovraten dogodek, ki povzroči zmanjšanje 

kapacitete ceste. Ponovno povečanje kapacitete ceste je mogoče z zaznavanjem pojava 

izrednih dogodkov na cesti in ustreznimi ukrepi upravljanja prometa. 

 

Izredne dogodke na cesti delimo v dve skupini : 

• nepredvidljivi: 

o nasproti vozeča vozila, 

o prometne nesreče (imajo največji negativen vpliv na promet), 

o prevrnjeno tovorno vozilo, 

o zaradi mehanske okvare ustavljeno vozilo, 

o poplavljeno vozišče, 

o kolona vozil, zastoj, 

o izginotje cestnega telesa zaradi plazu, 

o itd. 

 

Takih dogodkov na cesti ni mogoče v naprej napovedat, zato je za učinkovito 

ukrepanje potrebno takojšnje zaznavanje njihovega pojava. 

 

• predvidljivi: 

o delo na cesti, 

o zapora na cesti zaradi določenega vzroka ( npr. prevoz izrednega tovora, 

športna prireditev,…) 
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Ti dogodki so v naprej predvideni in je potrebno izdelati natančen plan ukrepov, 

ki se izvrši ob nastopu dogodka. 

 

Glavni cilji upravljanja prometa v primeru pojava izrednih dogodkov na cesti: 

• preprečitev nastanka sekundarnih izrednih dogodkov ( npr. nalet ), 

• zmanjšanje števila ponesrečencev v prometu in materialnih škod, (pravočasno 

obveščanje voznikov o izrednem dogodku na cesti ),  

• zagotavljanje varnosti reševalcev (z ustreznimi ukrepi upravljanja prometa se 

reševalnim vozilom omogoči hitrejši dostop do lokacije ),  

• preprečitev nastanka zastojev (z ustreznim upravljanem prometa je mogoče 

preprečiti nastanek zastojev in stabilizirati prometni tok do mere, ki jo dopuščajo 

pogoji ob nastanku dogodka) 

 

Odvisnost med prometnim tokom, trajanjem izrednega dogodka na cesti in zamudami je 

prikazana na sliki 13. 

 

 

Slika 13: Odvisnost med prometnim tokom, trajanjem izrednega dogodka na cesti in zamudami 
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3.5.4.1 Opis sistema 

 

Ob pojavu nepredvidljivega dogodka na cesti je potrebno za čim bolj učinkovito zmanjšanje 

negativnih vplivov dogodka čim prej zaznati pojav izrednega dogodka. Funkcije so 

prikazane na diagramu na sliki 14. 

 
 

Slika 14: Funkcije sistema ob pojavu nepredvidljivih izrednih dogodkih 
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Zaznava in opredelitev  

Metode, ki omogočajo zaznavo in opredelitev izrednih dogodkov na cesti : 

voznikove informacije 

1. voznikove informacije, 

2. ekipe na terenu (policija,vzdrževalci cest, itd.),  

3. operativna mreža flot komercialnih vozil, 

4. video nadzor (slika ), 

5. avtomatsko zaznavanje nepredvidljivih izrednih dogodkov na cesti (postopek poteka 

preko senzorjev za zbiranje prometnih podatkov in določenih algoritmov). 

 

  

Slika 15: Razlika med video nadzorom (a) in video detekcijo (vir: www.dars.si), kot način avtomatskega zaznavanja izrednih dogodkov (b) (vir: 
www.traficon.be) 

Program ukrepov 

Hitro in učinkovito ukrepanje ob pojavu izrednega dogodka na cesti zmanjša interval v 

katerem ima izredni dogodek. V centru za nadzor in upravljanje prometa morajo zato 

narediti natančne programe ukrepov, ki jih je potrebno izvršiti takoj po zaznavi in opredelitvi 

izrednega dogodka. 

 

Ti ukrepi so: 

• Izmenjava informacij med centrom za nadzor in upravljanje prometa ter policijo. 

Policija odobri nadaljnje ukrepanje in pošlje policijsko patruljo na kraj dogodka.  

• Poziv k posredovanju služb z usposobljenim osebjem in ustrezno opremo. Ti nudijo 

prvo pomoč in izvedejo odstranitev posledic izrednega dogodka na cesti ( reševalna 

vozila, gasilci vlečna služba…). 

• Ročni prikaz ustreznih prometnih vsebin za upravljanje prometa in obveščanje 

voznikov preko spremenljive prometno-obvestilne signalizacije. 
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• Obveščanje uporabnikov cest o pojavu izrednega dogodka na cesti preko medijev 

(prometna obvestila na radijskih in televizijskih postajah, obvestila na Svetovnem 

spletu,… ). Pomembne so pravočasne in natančne informacije, da se vozniki 

pravočasno izognejo kritičnemu odseku ceste. 

• Nadzor nad izrednim dogodkom. 

 

3.6 Skupina - Potovalne informacije 

Sistemi posredovanja prometnih informacij omogočajo uporabnikom prometne infrastrukture 

dostop do podatkov o trenutnem in napovedanem prometnem stanju na cestah, vremenskih 

podatkov z možnostjo izbire alternativnih poti in uporabe različnih prevoznih sredstev, 

zasedenost parkirišč, lokacije hotelov in še številne druge koristne informacije. Sistemi 

omogočajo posredovanje informacij uporabnikom v izbranem jeziku, na želenih relacijah. 

Informacije so hitre in natančne ter dostopne in brezplačne  oziroma z minimalnim plačilom. 

 

Osnovni namen je, da se uporabniku da kar največ koristnih informacij o stanju na cestah in se 

mu s tem izboljša kvaliteta in hitrost potovanja. 

 

ATIS (Advanced Traveler Information System) ali NSIP (napredni sistem informiranja potnikov) 

ponuja več opcij in učinkovitosti prevoza potnikov ali blaga: 

• najboljša pot: 

o čim krajša, čim hitrejša ali najcenejša glede: 

 na kategorijo vozila, 

 pogoje na cesti (stanje na cesti, cestnine, kategorija ceste ,itd.), in 

 atraktivnost poti (zanimivosti oziroma obvezne točke) 

• opozarjanje na posebnosti na cesti: 

o zmanjšuje stres, četudi se jim ne izognemo, 

• za poklicne voznike (tovornjaki, taksi, itd.): 

o Obveščenost vpliva na produktivnost in profit, izogibanje dragim zamudam (glej 

poglavje 3.9 Skupina - Upravljanje tovora in voznega park), 

• multimodalna potovanja (izbira prometnega sredstva): 

o usklajevanje urnika, vozni red in  seznam  vlakov, avtobusov je posredovan že 

vnaprej oziroma na poti (glej poglavje 3.10 Skupina – Javni prevoz)). 
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Včeraj/danes/jutri: razlika med NSIP in preprostimi načini obveščanja uporabljenimi v 

preteklosti je v načinu zbiranja, obdelave in posredovanja podatkov. Informacija je digitalno 

shranjena v računalniških podatkovnih bazah, od  koder je posredovana uporabniku kadar in 

kjer je zahtevana. Tako bo tudi v prihodnje. 

 

Če želimo nekoga o nečem obvestiti, moramo poznati aktualno stanje. Zajemanje informacij v 

NSIP poteka iz več različnih področij: 

• centri za nadzor in vodenje prometa, 

• cestno-vremenske postaje (izven območja prometnic), 

• rumene strani, 

• TIC (turistično informacijski centri), 

• posamezniki in ekipe na terenu. 

 

Podatki se zbirajo v PIKC (prometno informativno komunikacijskem centru). Glavna naloga 

PIKC je zbiranje in posredovanje informacij o stanju in razmerah v prometu, ne glede na vrsto 

prometnega sistema (cesta, železnica, ...) v realnem času. Primarni cilj PIKC je optimizacija 

obstoječih kapacitet cestnega omrežja in izboljšanje prometne varnosti. Sekundarno pa večje 

udobje in zadovoljstvo uporabnikov prometnih sistemov, predvsem pa tistih za katere se 

plačuje. 

 

3.6.1 Vrste informacij 

Vrste informacij so podane v tabeli 4. 

 

3.6.2 Načini podajanja informacij 

Poznana sta dva načina posredovanja prometnih informacij:  

• Informacije pred potovanjem (pre-trip) – načrtovanje poti: 

o vnaprejšnja izbira in planiranje poti, 

o vpliv na izbiro načina potovanja, 

o omogoča prepoznavanje zanimivosti ob poti in 

• Informacije med potovanjem (en-route info): 

o zaradi spremenljivih pogojev na potovanju in možnosti pojava nepredvidljivih 

izrednih dogodkov je nadvse koristna, 

o pri tem načinu informiranja je pomembno, da informacijo dobimo pravočasno. 
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Tabela 4: Vrste informacij 

Delo na cesti 

Posebni dogodki - športne prireditve, parade, sejmi 

Zneski cestnine in načini plačila 

Cene prevoza (avtobus, vlak), urniki – vozni redi 

Omejitve vozil – skupna masa, višina 

Lokacije parkirišča in cena 

Poslovne informacij - hoteli, bencinski servisi 

Turistične destinacije 

STATIČNA INFORMACIJA 

Poznana vnaprej, se ne spreminja 

pogosto. 

Navodila za navigacijo 

Razmere na cesti + zastoji in podatki o nesrečah 

Alternativne poti (obvozi) 

Vremenski pogoji na cesti 

Točnost voznih redov (zamude) 

Prosta parkirišča 

Potovalni časi in hitrosti, napoved prometa 

DINAMIČNA INFORMACIJA V 

REALNEM ČASU 

Informacija, ki se pogosto 

spreminja. 

Napoved naslednje postaje na  vlaku, avtobusu 

 

3.6.3 Tehnologija sistema 

Sistem ima več medijev podajanja informacije (glej tudi poglavje 3.10.5 Informacije potnikom 

JPP med potovanjem): 

• aktualno v tujini in pri nas: 

o Radio (prometne informacije, TA, TP, poročila): analogni, 

o Telefon (AMZS d.d.), 

o govorni odzivniki info-tel (DARS d.d.), 

o PIC – prometno-informacijski center upravljavcev cestne mreže (Direkcija RS za 

ceste, DARS d.d.), 

o GSM/GPRS/UMTS (SMS-info, WAP),  

o Svetovni splet (Internet: prometni portali), 

o Televizija (teletekst, stacionarne kamere), 

o SPS (spremenljiva prometna signalizacija) na avtocestah, 

o SSN (svetlobno signalne naprave), 

o CB in UKW postaje. 

o statični sistemi navigacije v vozilih (digitalne avtokarte z možnostjo zavijanja, 

navigacija 1. generacije). 
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• aktualno v tujini: 

o RDS – TMC, 

o dinamični sistemi navigacije (2. in 3. generacija, hibridni navigacijski sistemi) 

o radio (DAB – digitalni radio), 

o televizija (DVB – digitalni video). 

 

Glede lokacije in javnosti posredovanja potovalnih informacij ločimo: 

• Cestno-prometne informacije ob cesti: 

o Cestno-prometne informacije posreduje informacijski sistem za obveščanje 

javnosti o prometu in stanju cest, ki je bil zasnovan tudi v Sloveniji (Zasnova 

informacijskega sistema za obveščanje javnosti o prometu, Omegaconsult, 

1999). Zelo pomembno je, da udeleženci v prometu razumejo informacijo ne 

glede na poznavanje lokalnih karakteristik (npr. prostorska imena) in ne glede na 

jezik. Še več, komunikacija je lahko tudi povratna, to je, da udeleženci v prometu 

podajajo cestno-prometne informacije operativno komunikacijskemu centu ali 

PIKC-u. Razvoj novih tehnologij na področju cestne transportne telematike (RTT 

– Road Transport Telematics) spodbuja nove možnosti komuniciranja in zbiranja 

informacij o prometu ter razvoj ITS sistemov. Evropska komisija je v skladu z 

resolucijami Ministrskega sveta in Evropskega parlamenta že v letu 1995 

predlagala kot eno od prioritet uvajanje podajanja informacij s tehnologijo RDS-

TMC (Radio Data System / Traffic Message Channel). To je storitev, ki 

udeležencem v prometu posreduje ažurne cestno-prometne informacije preko 

radijskih postaj, ne da bi pri tem motili radijski program. Poleg RDS-TMC pa se v 

EU vedno bolj uveljavlja, kot medij prenosa prometnih-informacij v realnem času, 

digitalni radio (DAB – Digital Audio Broadcasting). Poznani so seveda tudi drugi 

mediji posredovanja prometnih informacij v realnem času. 

o Prikaz na cesti – ni potrebna investicija v lasten sistem 

o Informacija ni osebna in je podana na izbranih lokacijah, vidna vsem ki prečkajo 

medij posredovanja informacije (npr. grafični prikazovalnik SPIS nameščen na 

portalu preko ceste). 

• Informacije v vozilu, osebne informacije prek osebnih medijev (telefon, dlančnik, itd.): 

o Prikaz v  vozilu z možnostjo individualne informacije (slika 16). 
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Slika 16: Aktualno: shema individualnega posredovanja dinamične informacije 

3.6.3.1 Radiodifuzijski podatkovni nosilci 

Poznane so naslednje vrste: 

• radio: 

o oddaje o prometu, 

o Radio Data System (RDS), TA, TP, RDS-TMC (Traffic Message Channel) (več 

informacij na http://www.tmcforum.com/): 

 standardiziran 1984, 

 RDS sprejemniki se avtomatsko nastavljajo na določeno radijsko postajo 

oziroma na postajo, ki oddaja določen podatkovni program (PTY- program 

type), 

 sistem zagotavlja hitrost prenosa 1200 bit/s, za prometne informacije 

(TMC- traffic message channel) zmore sistem 300bit/s - to kar zadostuje 

za 300 sporočil na uro, 

 prometne informacije: TP - Traffic Program identification (zastavica za 

program z vključeno funkcijo TS, TA - Traffic announcement identification 

(funkcija za posredovanje prometnih informacij),  

 TMC vedno posreduje informacije v izbranem jeziku 

o Digital Audio Broadcasting (DAB) – digitalni radio: 

 naslednik kratkovalovnega radia, sprejemniki lahko sprejemajo velike 

količine podatkov in delujejo tudi v analognem načinu, 

 DAB sprejemnik ima tudi večji displej na katerem se prikazujejo 

podatkovni servisi, ki vsebujejo tekst, slike, in tudi video. 

 

RDS-TMC, DAB 
GSM/GPRS/UMTS, WLAN, 
DSRC 
dinamične digitalne avtokarte 
Svetovni splet 
 

GNSS (GPS, Galileio) 

 
DINAMIČNA NAVIGACIJA 

v vozilu oziroma telefonu, 
dlančniku 
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• televizija: 

o teletekst, 

o posebne oddaje o prometu. 

 

3.6.3.2 Svetovni splet 

Svetovni splet ponuja neskončno mnogo kombinacij posredovanja informacij povezanih s 

prometom: 

• prometne informacije: 

o stanje na cestah in mejnih prehodih: promet, vreme 

o zapore na cestah, 

o zasedenost parkirišč, 

o JPP v realnem času, 

o napovednik prometnih tokov, 

o kamere – video in statične slike, 

o itd. 

• potovalne informacije 

o potovalne novice, 

o načrtovanje poti, 

o informacije o storitvah (cestnine, JPP, trajekti, itd.) 

o cene goriva, cestnin in storitev glede na destinacijo, 

o menjalniški tečaji, 

o pomoč na cest, 

o predpisi v cestnem prometu, 

o itd. 

 

Razvoj na tem področju je zelo hiter in včasih je težko sploh slediti aktualnemu dogajanju. 

Zanimive spletne strani s prometnimi informacijami v slovenskem jeziku: 

• Prometni-informacijski center: www.promet.si (Prometno-informacijski center za državne 

ceste deluje v okviru ljubljanske avtocestne vzdrževalne baze, operaterji pa so 24 ur na 

dan dosegljivi preko telefonske številke klicnega centra (01) 518-8-518, preko katere 

lahko uporabniki državnih cest dobijo aktualne informacije o stanju in prometu na 

cestah ter tudi sami sporočajo morebitne izredne dogodke na državnih cestah. Na 

spletni strani www.promet.si bodo objavljani tako podatki iz uradnih virov (DRSC, DARS, 

Policija ipd.) kot tudi informacije, sporočene s strani voznikov (npr. klub voznik vozniku).) 



CRP "Konkurenčnost Slovenije 2001-2006" Projekt  V2-0958: Idejna zasnova ITS v cestnem prometu 

Izvajalec: UL, FGG, Prometnotehniški inštitut  81 

• DARS d.d.: www.dars.si (zbiranje podatkov prek zanesljivih virov: ekipe na terenu, video 

nadzor), 

• DRSC: www.drsc.si (Sistem Traffic Agent® omogoča spremljanje prometa in obveščanje 

o stanju prometa s pomočjo števnih naprav, ki jih Direkcija Republike Slovenije za ceste 

uporablja pri štetju in klasifikaciji vozil. Števne naprave so opremljene z modemom 

GSM, ki je v tem primeru poleg osnovnega prenosa podatkov in preostalih informacij 

namenjen tudi za prenos obvestil o prometu. Obveščanje o stanju prometa poteka tako, 

da ob spremembi stanja prometa naprava pokliče strežnik. 

• AMZS d.d.: www.amzs.si (deluje v sodelovanju z DRSC in DARS d.d.), 

• RTV-SLO: http://www.prometrtvslo.info/ (Prometno turistični portal Radia Slovenija v 

sodelovanju DARS d.d.), kjer je predstavljeno delovanje kluba Voznik – vozniku. 

 

3.6.3.3 Prenosne osebne naprave 

Danes so GSM mobilne komunikacije namenjene splošni uporabi in kot take zelo razširjene. 

Sprva GSM ni bil namenjen za hiter prenos podatkov (hitrost prenosa je bila 9,6 kbit/s). 

Današnje tehnologije, ki so že implementirane, npr. GPRS (ang. General Packet Radio Service) 

in HSCDS (ang. High speed Circuit Switched Data), pa omogočajo prenos podatkov s hitrostjo 

od 64 do 114 kbit/s. Še hitrejši prenos velike količine podatkov bo možen  z UMTS tehnologijo, 

ki že spada v tretjo generacijo mobilne tehnologije, imenovano tudi 3G. Omembe vredno je tudi 

to, da se pri GPRS načinu ne obračunava trajanje povezave, ampak so stroški vezani le na 

količino prenesenih podatkov. Zato je ta sistem še posebej ugoden za namene telematike v 

prometu, saj se tam velikokrat pošilja majhna količina podatkov. 

 

Pri sistemih za obveščanje potnikov pa sta še posebej primerna dva načina prenosa podatkov, 

ki delujeta že v mobilnih omrežjih druge generacije. Prvi je tekstovni način prenosa podatkov, 

ti. SMS (ang. Short Message Service- kratka sporočila) ki omogoča sprejem do 160 znakov. 

Drugi, zmogljivejši pa je tekstovno-grafični način imenovan WAP (ang.  Wireless Application 

Protocol- brezžični protokol aplikacij), ki zmore sprejem do 1400 znakov. 

 

Pomembnost izbrane tehnologije prenosa podatkov se kaže tudi s tem, da posamezne države 

izbirajo primerni način za razvoj NTCIP standarda (ang. National Transportation 

Communications for ITS Protocol). Ta naj bi bil zasnovan na odprtem protokolu, ki bi zagotavljal 

potrebno hitrost prenosa ITS podatkov in sporočil med kontrolnimi centri ter  posameznimi 

napravami na terenu. 
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Vrste posredovanja informacij do osebnih naprav (GSM/GPRS/UMTS, WLAN): 

• SMS, SMS-info: Pri tej storitvi lahko uporabnik na zahtevo dobi informacijo o stanju na 

cestah. Informacije temeljijo na podlagi zbranih obvestil, ki jih posreduje na primer 

AMZS.Na tak način lahko dobimo informacije tudi o drugih oblikah transporta 

(predvsem javni promet:  avtobus, vlak, letalo, 

• WAP (Wireless Application Protocol) aplikacije, 

• MMS (multimedijska sporočila: glasovna, slikovna in video sporočila) 

• video na zahtevo, 

• Svetovni splet. 

Prenosne osebne naprave lahko delujejo kot navigacijski sistem (glej poglavje 3.6.3.4 

Navigacijski sistemi v avtomobilu). 

 

3.6.3.4 Navigacijski sistemi v avtomobilu 

Cestni GPS navigator, kot specializirana naprava z vgrajenim trdim diskom ali pa kot 

kombinacija dlančnika s satelitskim sprejemnikom (GPS, Galileo), na kateri so vse digitalne 

avtokarte omogoča glasovno vodenje. Programska oprema omogoča navigacijo do hišne 

številke glede na izbrano destinacijo (npr. hotel).  

Aktualno na tem področju: prihajajo navigacijski sistemi tretje generacije. Prvo generacijo 

predstavljajo statične digitalne avtokarte v povezavi s satelitskim geolociranjem. V Sloveniji so 

trenutno aktualni navigacijski sistemi prve generacije (šele v letu 2005). Drugo generacijo 

navigacije predstavljajo statične digitalne karte v povezavi s satelitskim geolociranjem vozila in  

sprejemom prometnih informacij (količina prometa, izredni dogodki oziroma drugi dinamični 

podatki) prek RDS-TMC. Na ta način lahko sistemi navigacije dodatno optimirajo poti (glej 

www.tmcforum.com)). Tretja generacija je t.i. hibridna navigacija, kjer karte niso več statične, 

temveč so dinamične in se osvežujejo na zahtevo, na primer ko sistem ugotovi pomanjkljivosti 

v karti. Shema je prikazana na sliki 17. 

 

Za dodatne informacije sta na voljo spletni strani dveh EU projektov na tem področju: 

• projekt ActMap: 

http://www.ertico.com/en/subprojects/actmap/objectives__approach/objectives__approach.htm 

• projekt INVENT Traffic Management 2010 

http://www.invent-online.de/index.html 
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Slika 17: Shema aktualnega delovanja dinamičnega navigacijskega sistema v vozilu (vir: http://www.invent-online.de) 

 

3.6.3.5 Svetlobno signalne naprave (SSN) 

Ta način podajanja informacij je obdelan v poglavju 3.7.2.1 Upravljanje križišč. 

 

3.6.3.6 Spremenljiva prometna signalizacija (SPS) 

Spremenljiva prometno-informativna signalizacija (SPIS) omogoča prikaz ustreznih prometnih 

vsebin za upravljanje prometa in obveščanje uporabnikov cest (predvsem avtocest) v različnih 

prometnih stanjih, ob pojavu izrednih dogodkov na cesti in v različnih okoljskih razmerah.  

 

Spremenljivo prometno signalizacijo delimo na: 

• spremenljive prometne znake; ki omogočajo prikaz različnih prometnih znakov, ki so po 

obliki, vsebini in barvi podobni nespremenljivim prometnim znakom (slika 18), 

• obvestilne table s spremenljivo vsebino; ki omogočajo prikaz različnih besedilnih in 

simbolnih sporočil (slika 19), 

• kombinirano signalizacijo ali spremenljivo prometno-informativno signalizacijo (SPIS); ki 

omogoča prikaz prometnih znakov in različnih besedilnih ter simbolnih sporočil in je 

zaradi večnamembnosti najbolj primerna za uporabo v sistemu za nadzor in upravljanje 

prometa na avtocestah (slika 20). 
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Tehnologija: 

• Signalizacija, ki odbija svetlobo  

o vrtljive lamele, prizme,trak; elektromagnetni rotacijski diski. Prednost je 

enostavno obratovanje in majhna poraba energije. Slaba  vidljivost in omejeno 

število prikazanih vsebin  

• Signalizacija, ki oddaja svetlobo 

o Optična vlakna, visokosvetilne LED (light emitting diode), žarnice (halogenske)  

• Kombinirana signalizacija  

o LED hibridi – kombinacija reflektivnih vrtljivih lamel in LED 

o LCD zasloni. 
 

  
Slika 18: Primer spremenljivega prometnega znaka (SPZ) (a) in nabor simbolke za SPZ (b) 

 
Slika 19: Primer obvestilne table s spremenljivo vsebino (OTSV) (vir: www.lea.si) 
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Slika 20: Primera spremenljivo prometno-informativne signalizacije (SPIS) (vir: www.lea.si) 

3.7 Skupina - Upravljanje prometa 

Analize opravljene v Evropski uniji in Sloveniji kažejo na to, da bo v naslednjih nekaj letih prišlo 

do znatnega povečanja cestnega prometa. To povečanje prometa in tranzita blaga bo, v 

povezavi z neustreznim nadzorom in vodenjem prometa, neustreznim načinom obveščanja na 

mejnih prehodih in neustrezno koordinacijo aktivnosti prometne informatike (mednarodna 

izmenjava podatkov in informacij o stanju prometa), dodatno negativno vplivalo na prometno 

pretočnost in kvaliteto storitev na cestnem omrežju. 

 

Ker se število cestnega prometa iz leta v leto povečuje, se mora zaradi tega spreminjati in 

izboljšati tudi način vodenja prometa na cestah vseh kategorij. Danes se za nadzor in vodenje 

prometa uporabljajo različni sistemi, kot so: 

• sistem za nadzor in vodenje prometa na avtocestah (cestah z višjo potovalno hitrostjo), 

• sistem za nadzor in upravljanje mestnega prometa. 

 

V svetu in tudi pri nas je tendenca povezave obeh sistemov v nacionalni center za upravljanje 

prometa in prometni informacijsko komunikacijskem centru (NCUP/PIKC). 

 

3.7.1 Sistem za nadzor in vodenje prometa na odprtih cestah (avtocestah) 

 

Zaradi hitre rasti prometa v zadnjih letih in s tem pojav zmanjšanja zmogljivosti prometne 

infrastrukture, ki ni več sposobna izpolnjevati potreb uporabnikov se pojavljajo težave v 
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prometu. Prvotno infrastrukturo ni mogoče širiti v nedogled zaradi ekoloških, ekonomskih in 

prostorskih razlogov. Rešitev za te probleme se ponuja v inteligentnih transportnih sistemih in 

storitvah. Razvoj novih tehnologij je omogočil predvsem izboljšanje infrastrukture na področjih 

elektronike in telekomunikacij in s tem izboljšati kvaliteto cestnih omrežij. V svetu že delujejo 

inteligentni transportni sistemi na področju nadzora in vodenja cestnega prometa, v zadnjem 

času pa jih srečamo tudi pri nas (avtoceste). Cestno omrežje je preobremenjeno in potrebno bo 

delati na preusmeritvi transporta na druga prometna omrežja in razviti sistem, ki bo 

medsebojno povezoval več prometnih sistemov med seboj. Sistem za nadzor in vodenje 

(upravljanje) prometa na avtocestah spada med inteligentne transportne sisteme. 

 

Osnovni cilji so: 

• zagotavljanje večje prometne varnosti, 

• večja izkoriščenost obstoječega cestnega omrežja, 

• manjša onesnaženost okolja. 

 

Osnovne funkcije sistema, ki omogočajo izpolnjevanje zastavljenih ciljev: 

• zbiranje prometnih  podatkov, 

• zbiranje vremenskih podatkov, 

• nadzor nad trenutnim prometnim in vremenskim stanjem, 

• upravljanje prometa v različnih prometnih in vremenskih stanjih, 

• upravljanje prometa ob pojavu izrednih dogodkov. 

 

3.7.1.1 Opis sistema 

Sistem za nadzor in vodenje prometa zbira prometne podatke na določenem odseku (območju) 

avtoceste. Preko znakov s spremenljivo signalizacijo uravnava predvsem hitrost vozil,  

informacije pa posreduje  v centralo za vodenje prometa in tudi javnim medijem (radio, 

telefon), da jih le-ti lahko tekoče posredujejo v skozi medij.  

 

S prilagajanjem hitrosti trenutnim prometnim razmeram se doseže  večjo izkoriščenost 

opazovane prometne povezave. V primeru zastoja oziroma močne zgostitve prometnega toka 

pa sistem opravlja funkcijo pravočasnega usmerjanja in voznike  že pred kritičnim cestnim 

odsekom opozori na zagate,  da se lahko še pravočasno izognejo  neprijetni gneči na cesti, ali 

pa jih preko ustrezne signalizacije na primernem mestu enostavno preusmeri. S tem se 

zmanjša možnost nastanka zastoja oziroma prepreči njegovo povečanje.  
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Sistem za nadzor in vodenje prometa na avtocestah in ostalih državnih cestah je hierarhično 

razdeljen na štiri nivoje. Na najvišjem nivoju je glavni center za nadzor in vodenje prometa, ki v 

sistemu vrši predvsem nadzorno funkcijo nad delovanjem celotnega sistema v državi . Na 

drugem nivoju se nahajajo regionalni centri za nadzor in vodenje prometa, ki vršijo nadzor in 

ukrepe vodenja prometa na izbranih avtocestnih odsekih oziroma na regionalnih podsistemih. 

Preko glavnega in regionalnih centrov je sistem povezan z drugimi organizacijami in sistemi. Na 

tretjem nivoju so lokalni krmilniki, ki krmilijo zunanje podsisteme, poleg tega pa izvajajo tudi 

nekatere avtomatske ukrepe vodenja prometa. Na najnižjem nivoju se nahajajo zunanji 

podsistemi, ki omogočajo zbiranje podatkov vzdolž avtocestnih odsekov in informiranje 

uporabnikov avtocest. Struktura sistema za nadzor in vodenje prometa na avtocestah je 

predstavljena na sliki 21.  

3.7.1.2 Tehnologija sistema 

Komponente sistema: 

• zunanja oprema sistema,  

• telekomunikacijsko omrežje za prenos podatkov, 

• center za nadzor in vodenje prometa. 

 

3.7.1.2.1 Zunanja oprema sistema 

Senzorji za zbiranje prometnih podatkov 

Različne vrste senzorjev nepretrgoma zbira prometne podatke, ki so nameščeni vzdolž  

cestnega odseka. Uporabljajo pa se različne vrste senzorjev kot so: mikrovalovni radarski 

senzorji, laserski senzorji, inteligentna video detekcija, zančni induktivni detektorji. 

Najprimernejša pa je kombinirana uporaba večjih vrst senzorjev zaradi različnih lastnosti. 

 

Cestno – vremenske postaje 

Cestno – vremenska postaja je osnovna enota za zbiranje, obdelavo in prenos vremenskih 

podatkov. Cestno – vremenske postaje je samostojno delujoč sistem s senzorji za zbiranje 

vremenskih podatkov in spremljajočo elektroniko. Senzorji, ki omogočajo prikaz trenutnih stanj 

na cesti so senzorji vidljivosti, senzorji temperature, senzor količine in intenzivnosti padavin, 

senzor vlažnosti zraka, senzor za ugotavljanje meteoroloških stanj vozišča, senzor temperature 

pod voziščem, senzor hitrosti in smeri vetra, senzor za merjenje višine snega. 
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Slika 21: Struktura sistema za nadzor in vodenje prometa na avtocestah (vir: Smernice za SNVP, DARS) 

 

Spremenljiva prometna – informativna signalizacija (SPIS) 

SPIS omogoča vodenje prometa in obveščanje uporabnikov avtocest s pomočjo prikaza 

prometnih informacij preko prometne signalizacije, ki ustrezajo trenutnemu stanju na cesti. 
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SPIS, predvsem z uporabo tehnologije LED (Light Emittinig Diode) je zelo primerna, saj poleg 

dobre vidnosti v vseh vremenskih pogojih zagotavlja tudi nizko porabo energije. Uporabljajo pa 

se še grafični prikazovalniki spremenljivosti prometno – informativne signalizacije (GP–SPIS), 

kateri so pritrjeni na kovinske portale z betonskimi temelji. GP-SPIS so razdeljeni na dve 

oziroma tri polja. Krajni polji sta namenjeni prikazu prometnih znakov , v osrednjem polju pa je 

mogoč prikaz besedilnih in simbolnih besedil. 

 

Krmilniki zunanjih enot 

Krmilniki zunanjih enot izvajajo zajem in posredovanje podatkov pridobljenih od zunanjih enot, 

kontrolo delovanje posameznih zunanjih enot ter krmiljenje zunanjih enot. Primer prikaz 

besedila na grafičnem prikazovalniku. 

 

3.7.1.2.2 Telekomunikacijsko omrežje za prenos podatkov 

Telekomunikacijsko omrežje je ključno za delovanje sistema za nadzor in upravljanje prometa 

na avtocestah. 

Telekomunikacijsko omrežje mora izpolnjevati sledeče pogoje:  

• Omogočati hiter prenos podatkov 

• Fleksibilen (možnost nadgradnje, razširitve) 

• Zagotavljati zaščito prenosa informacij 

• Omogočen mora biti celovit daljinski nadzor  in upravljanje v skladu z standardi. 

 

3.7.1.2.3 Center za nadzor in vodenje prometa 

Center za nadzor in vodenje prometa je osrednja komponenta sistema kjer se izvajajo ključni 

procesi za delovanje sistema: 

• nadzor nad trenutnim prometnim in vremenskim stanjem na cesti, 

• nadzor nad ostalimi komponentami sistema, 

• izvrševanje ukrepov upravljanja prometa v kritičnih situacijah na cesti, 

• povezave in izmenjave informacij z drugimi sistemi. 

Center za nadzor in vodenje prometa ima ustrezno računalniško opremo in osebje, ki omogoča 

izvajanje vseh funkcij, ki se vršijo v centru. 

Poseben primer upravljanja ceste je upravljanje predorov oziroma z opremo, ki je sestavni del 

predorov: 

• sistem oskrbe z električno energijo, 
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• razsvetljava predora, 

• prezračevanje predora, 

• varnostne objekte v predoru, 

• sistem klica v sili, 

• video nadzor, 

• sistem avtomatskega zaznavanja izrednih dogodkov, 

• predorske radijske naprave, 

• ozvočenje, 

• sistem zagotavljanja požarne varnosti, 

• sistem za upravljanje prometa, 

• sistem oziroma omrežje za prenos podatkov, 

• center za upravljanje predora(ov) (CUP), 

• druge sisteme, ki se bodo z razvojem tehnologije uveljavili za povečanje varnosti 

prometa v predorih. 

 

Oprema predora, varnostne naprave in sistem za upravljanje predori je zasnovan tako, da na 

odsekih cest, kjer so taki predori locirani, vzpostavljene optimalne prometne razmere, glede na 

trenutno in predvideno stanje odsekov. Oprema predora je načrtovana v skladu z Direktivo EU 

(2004/54/EC) oziroma v okviru postopkov za: 

• normalno delovanje, 

• vzdrževanje oziroma primer predvidljivega izrednega dogodka (npr. izredni prevoz), 

• primer nepredvidljivega izrednega dogodka (nesreča, vožnja v nasprotno smer, 

zaustavljeno vozilo, ...), 

• primer požara v predoru. 

 

3.7.1.3 Praktični primeri v tujini in pri nas 

Najpogostejši vzrok prometnih nesreč na slovenskih avtocestah je prevelika oziroma 

neprimerna hitrost vozil, udeleženih v nesreči9. Z uravnavanjem hitrosti vozil  sistem zagotovi 

večjo prometno varnost. 

 

Tudi neugodni vremenski pogoji pogosto povzročajo nevšečnosti na cestah. Mednje sodi tudi 

povečana verjetnost nastanka prometnih nesreč. Z zbiranjem in obdelavo podatkov o 

                                                 
9 vir: spletna stran Policije: http://www.policija.si/si/statistika/pv.php, statistična tabela POSLEDICE PROMETNIH NESREČ PO STAROSTI IN 
VRSTI UDELEŽENCA za obdobje: 01.01. - 30.11. 2002/2003  
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vidljivosti, gostoti padavin, pojavu poledice in drugih vremenskih podatkov sistem prilagodi 

vozno hitrost trenutnim razmeram na cesti in s tem zmanjša možnost nastanka prometnih 

nesreč. 

 

Z zmanjšanjem števila vozil v stoječi koloni se zmanjša tudi emisija škodljivih snovi, ki 

onesnažujejo okolje. Sistem za nadzor in upravljanje prometa tako posredno zmanjša tudi 

negativne vplive na okolje. Na sliki 22 je grafično prikazana statistika izboljšanja prometne 

varnosti na račun SNVP v Nemčiji10. 

 

 
 

Slika 22: SNVP in prometna varnost na avtocestni mreži 
 

                                                 
10 vir: statistika regionalnega centra za nadzor in vodenje prometa v Munchenu, fotografija: lasten vir 
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Slika 23: Osnovne komponente SNVP v Sloveniji11: merilniki prometnih količin, center za upravljanje, vremenska postaja, SPIS 
 
 

Lep primer sistema za nadzor in vodenje prometa na avtocestah imamo pri nas, na avtocesti 

A1 Maribor – Koper in sicer odseka Vransko – Blagovica in Kozina – Koper. Komponente so 

prikazane na sliki 23. Sistema sta implementirali domači podjetje Iskra Sistemi d.o.o. Traffic 

Design d.o.o. s podizvajalci.  

Na ostalih državnih cestah je implementiran sistem Traffic Agent® (vir: MikroBit d.o.o. in 

Direkcija RS za ceste), ki omogoča spremljanje prometa in obveščanje o stanju prometa s 

pomočjo števnih naprav, ki jih Direkcija Republike Slovenije za ceste uporablja pri štetju in 

klasifikaciji vozil. Števne naprave so opremljene z modemom GSM, ki je v tem primeru poleg 

osnovnega prenosa podatkov in preostalih informacij namenjen tudi za prenos obvestil o 

prometu. Obveščanje o stanju prometa poteka tako, da ob spremembi stanja prometa naprava 

pokliče strežnik. Števec prometa poleg funkcije štetja in klasifikacije vozil dodatno meri še 

hitrosti posameznih vozil ter šteje upočasnjena vozila. 

 

                                                 
11 Foto: J. Pirc, Traffic Design d.o.o. 
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Aktualno stanje upravljanja s predori v Sloveniji (predori na AC v letu 2004 in 2005) 

 

Ocena aktualnega stanja upravljanja s predori v RS12: 

Dobro: 

• dvocevni predori s prečnimi povezavami na razdalji 400 metrov za dodatne zasilne in 

reševalne poti, 

• uravnavanje prometa pred predorom, 

• spremenljiva prometno-informativna signalizacija pred predori, prav tako semafor pred 

predorom, 

• ozvočenje na portalih in v predoru, 

• prometne informacije na voljo v celotni dolžini predora, možnost vklopa dodatnih 

informacij v več jezikih, 

• svetle stene predora, 

• samodejno nadziranje in uravnavanje prezračevanja, 

• samodejno štetje oziroma nadzor prometa, 

• video nadzor v celotni dolžini predora, 

• odstavne niše na razdalji 700 metrov, 

• klic v sili na razdalji 175 metrov, zvočno izolirani, 

• ob dvigu telefona za klic v sili samodejen vklop najbližje video kamere in zmanjšanje 

dovoljene hitrosti v predoru, 

• zasilni izhodi dobro označeni in brez ovir, označeni sta smer reševanja in oddaljenost do 

naslednjega izhoda, 

• samodejni sistem javljanja požara, ob požaru samodejno aktiviranje prezračevanja in 

samodejna zapora predora, 

• posebni programi prezračevanja ob požaru ob upoštevanju vzdolžnega strujanja zraka; 

sistem za prezračevanje dovolj zmogljiv, 

• ročni gasilni aparati na vsakih 175 metrov, 

• ob dvigu ročnega gasilnega aparata samodejen vklop najbližje video kamere in zapora 

predora, 

• brez vdora dima v izhodne poti, vrata na izhodnih poteh so požarno varna, 

• možen vstop reševalcev in njihovih vozil na portalih, 

• dovoz reševalcev in njihovih vozil možen tudi skozi zunanje izhodne poti in zasilne 

izhode, 

• možno stalno komuniciranje na vseh mestih v predoru vseh služb pri reševanju, 
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• dobra izurjenost in izobraženost gasilcev, 

• redne vaje reševanja za primer nesreče, 

• nadzorni center dela neprekinjeno 24 ur na dan, usposobljeno osebje. 

 

Pomanjkljivosti: 

• brez omejitev prevoza nevarnih snovi, 

• zasilne izhodne poti niso označene z zasilno osvetlitvijo. 

 

Načrtovano za prihodnost: 

• zapornice na portalih. 

 

Na področju projektiranja predorov se v Sloveniji pripravljajo novi predpisi, ki temeljijo 

predvsem na izkušnjah obstoječih gradenj v okviru Nacionalnega programa izgradnje avtocest 

v RS. 

3.7.2 Sistem za upravljanje prometa v urbanem okolju 

V splošnem velja, da se velika mesta dandanes soočajo s številnimi težavami zaradi 

neučinkovitega in nezanesljivega prometnega sistema. Prometni zastoji, zamude in 

pomanjkanje informacij; vse  troje močno vpliva na stanovalce, zaposlene in obiskovalce. 

 

Nenehna prometna rast je vzrok za številne težave v urbanih središčih in ruralnih turističnih 

centrih. Vse obsežnejši prometni zastoji zavirajo gospodarsko vitalnost mest in slabšajo 

kvaliteto življenjskega okolja. Zato je potrebno prometne zastoje omejiti, in če je le mogoče, 

zmanjšati. Potrebno je upravljati prometno rast. V okviru prometne politike je potrebno poiskati 

rešitve za učinkovitejšo in bolj zanesljivo prometno mrežo v urbanih središčih na regionalnem, 

državnem in meddržavnem nivoju.  

 

Naloga upravljanja prometa je urediti sodobno, varno, učinkovito in zanesljivo prometno mrežo, 

ki bo zadovoljevala prometne potrebe uporabnikov in gospodarstva. Potrebno je oblikovati 

strategijo, ki bo zajela vse vidike prometnega sistema. V strategijo je potrebno vključiti 

dograjevanje: 

• prometne infrastrukture in 

• inteligentnih transportnih sistemov in storitev.  

                                                                                                                                                                  
12 Vir: članek Eurotest, Vse boljša varnost v predorih, Euro TAP test 49 evropskih predorov, med njimi so tudi slovenski predori Dekani, 
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Dograjevanje prometne infrastrukture v smislu dodajanja cest zmanjšuje stopnjo naraščanja 

prometnih zastojev (z zmanjšanjem primanjkljaja dolžine cest se zmanjšuje podaljševanje 

potovalnih časov), hkrati pa se povečuje število potovanj. V konicah se potovalni časi sicer 

skrajšajo, vendar je hkrati na cestni mreži več vozil. Izgradnja prometnic je tudi dolgotrajna, 

draga ter ima dolgoročni vpliv. Današnji vidik na upravljanje prometa se skuša izogibati 

tovrstnemu razraščanju prometne mreže. 

 

Inteligentni transportni sistemi (v nadaljevanju ITS) je skupno ime za vrsto tehnološko podprtih 

pristopov za izboljšanje kakovosti, varnosti in učinkovitosti prometne mreže. Iz podatkov  o 

trenutnem poteku prometa izoblikujejo poročila o trenutnem stanju ter ukaze, oziroma 

predloge, za izboljšanje prometnih razmer. ITS je lahko oblikovan kot samostojen sistem 

upravljanja ali pa kot del paketa ukrepov v okviru strategije upravljanja prometa.  

V sodobnem urbanem prometnem sistemu je podpora ITS nepogrešljiva pri praktično vseh 

ukrepih upravljanja prometa. Nekateri izmed njih so: 

• omejitev in zmanjšanje prometnih zastojev; 

• izboljšanje obratovanja javnega prometa, ki vključuje povečanje kapacitete in 

izboljšanje zanesljivosti javnega prometa; 

• povečanje zanesljivosti potovalnih časov za osebna vozila, kar je izrazito v predvsem 

območjih, kjer so osebna vozila dominantna; 

• povečanje zanesljivosti in učinkovitosti dostave s preprečevanjem negativnih vplivov 

dostave. 

 

Funkcije ITS so običajno informacijske, komunikacijske in integracijske. Njihove naloge so 

zbiranje, obdelovanje, povezovanju in posredovanje informacij. Posledica uporabe ITS je večja 

obveščenost uporabnikov in upravljalcev prometne mreže ter podpora sprejemanju odločitev v 

procesu upravljanja prometa. Nenehne izboljšave ITS omogočajo hitrejše in kvalitetnejše 

posredovanje informacij in s tem kvalitetnejše prometne usluge. 

Integralna zasnova mestnega prometnega sistema pomeni usklajeno izvajanje ukrepov 

prometnega upravljanja s podporo ITS na primerno urejeni prometni mreži, ki zadovoljuje 

potrebe mestnega življenja. Nekaj v svetu in pa tudi že pri nas preizkušenih ukrepov podprtih z 

ITS je naslednjih:  

• upravljanje križišč (ang. junction control), 

                                                                                                                                                                  

Kastelec, Karavanke (http://www.motorevija.si/) 
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• upravljane in nadzor prometa v urbanem območju (ang. urban traffic management and 

control, 

• upravljanje mirujočega prometa (ang. parking management), 

• upravljanje prometnih zastojev (ang. controlling congestion), 

• upravljanje v realnem času (ang. Real-time operational management), 

• upravljanje izrednih dogodkov, npr nesreče, prireditve (ang. incident management), 

• obveščanje o javnem prometu (ang. public transport information), 

• prioriteta vozil javnega prometa (ang. bus priority), 

• kontrola hitrosti in prevoza rdeče luči v križiščih (ang. speed and red light camera 

enforcement), 

• nadzor nad prekrški na rezerviranih površinah, npr. površine rezervirane za avtobusni 

promet (ang. bus line enforcement), 

• pomoč najbolj ranljivim prometnim udeležencem, npr. pešcem, kolesarjem, 

hendikepiranim (ang. vulnerable road user facilities), 

• kontrola dostopa (ang. access control). 

 

3.7.2.1 Upravljanje križišč 

Ene najučinkovitejših naprav, ki pomagajo urejati promet v mestih poleg statične prometne 

signalizacije so svetlobno signalne naprave (SSN). Uporabljamo jih za tekoče in varno odvijanje 

prometa v križiščih in na nevarnih odsekih cest. Poznamo več vrst SSN: 

• semaforji za motorna vozila, pešce in kolesarje 

• semaforji za tirna vozila (tramvaj,vlak) 

• opozorilne svetlobne naprave (utripalci) 

Namen SSN: 

• povečanje propustnosti križišč, 

• izboljšanje prometne varnosti, 

• učinkovitejše vodenje prometa, 

• opozarjanje na prometno nevarna mesta. 

 

Kriteriji za postavitev SSN: 

 

Kriterij prometne varnosti 

Če ugotovimo, da se enake vrste nesreč pojavljajo, ugotovimo razlog in postavimo ustrezno 

SSN. Kadar postavimo SSN iz prometno varnostnih razlogov, mora naprava delovati ves dan, 



CRP "Konkurenčnost Slovenije 2001-2006" Projekt  V2-0958: Idejna zasnova ITS v cestnem prometu 

Izvajalec: UL, FGG, Prometnotehniški inštitut  97 

če pa kriterij, ki je narekoval postavitev SSN ne traja ves dan, lahko napravo v tem času 

izklopimo. 

Kriterij potekanja prometa 

Če promet na nesemaforiziranem križišču ne more več potekati tekoče, lahko s postavitvijo 

SSN in primernim gradbenim preoblikovanjem križišča, izboljšamo celotno prometno 

dogajanje. 

Kriterij prometnega vodenja: 

Da vzpostavimo tekoč promet na daljšem cestnem odseku z več vmesnimi križišči, ali določene 

delu cestne mreže. 

Kriterij prometnih obremenitev: 

Motorni promet: Na nesemaforiziranih križiščih, kjer se prometni tokovi na neprednostnih 

priključkih ne morejo odvijati tekoče, lahko postavitev SSN, z ustreznimi gradbenimi rešitvami 

izboljša pretočnost križišč. 

Peš promet: Peš prometu je potrebno posvečati posebno pozornost. Poleg izvenivojskih  

rešitev, je za povečanje varnosti pešcev eden najprimernejših rešitev prav postavitev SSN. 

Večplastni kriterij: 

Bazira na metodologiji prometne simulacije, upošteva vrednost zamud na nesemaforiziranem 

in semaforiziranem križišču. SSN postavimo takrat, kadar vrednost zamud nesemaforiziranega 

križišča presega vrednost zamud semaforiziranega križišča. 

Postavitev SSN je tudi opravičljiva, če omogoča varno in hitro vključevanje službenih vozil 

policije, gasilcev, reševalcev ali drugih vozil mestnega javnega prometa v gost prometni tok 

(prioriteta posebnih vozil). 

 

3.7.2.1.1 Tehnologija sistema 

Komponente sistema: 

• semaforji (svetlobno signalni dajalci) za motorni promet, javni potniški promet, kolesarje 

in pešce: tridelni, dvodelni in enodelni (utripalci),puščice, itd. 

• merilniki prometnih in okoljskih parametrov: 

o meritve trenja, detekcija poledice, vremenski podatki, 

o zaznavanje oziroma štetje prometa (vozil, kolesarjev, pešcev) 

o detekcija smeri prometnega toka, 

o detekcija dolžine kolone vozil, 

o detekcija povezana s hitrostjo in pospeškom, 

o detekcija izrednih dogodkov (stoječa vozila), 

o avtomatsko prepoznavanje registrskih tablicah, 
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• dodatne naprave: 

o tipke za pešce in zvočni signal za slepe oziroma slabovidne ljudi 

• krmilni sistem, ki je odvisen od način krmiljenja križišča: samostojno ali pa v coni z 

možnostjo ročnega upravljanja semaforiziranega križišča. 

 

Za mestne ceste in ulice obstajajo tri vrste krmiljenja prometa z SSN (slika 24): 

• Samostojno križišče: 

o Časovno togo krmiljenje, ko pretok vozil določamo v določenih smereh 

periodično z programi v krmilni napravi neodvisno od spreminjanja prometnih 

tokov v posameznih časovnih intervalih. 

o Delno prometno odvisno krmiljenje, ko na potek signalnega programa vplivajo le 

posamični v križišče vlivajoči se prometni tokovi in sicer s posredovanjem raznih 

merilnikov (strateški prometni merilnik ali tipke za pešce). 

o Polno prometno odvisno krmiljenje, ko na potek signalnega programa vplivajo vsi 

v križišče vlivajoči se tokovi preko nadzornega sistema (merilnikov). 

• Linijsko krmiljenje (arterija): 

o Simulativno (istočasno) krmiljenje, ko vsi semaforji vzdolž glavne smeri dajejo 

istočasno isto fazo, zeleno, rumeno ali rdečo. To krmiljenje je uporabno, le pri 

izredno majhnih in konstantnih razdaljah. 

o Alternativno (izmenično) krmiljenje, ko kažejo semaforji vzdolž glavne smeri 

istočasno zamenjane faze, prvi zeleno, drugi rdečo, tretji zeleno. To krmiljenje je 

uporabno pri večjih razdaljah, ki morajo biti enake ali večkratnik najmanjše 

razdalje. 

o Stalno (togo) progresivno krmiljenje, tu imajo vsa križišča, ki so vključena v 

koordinirano krmiljenje enako dolg ciklus, ki se v posameznih križiščih 

vključujejo eden za drugim tako, da doseže vozilo pri določeni hitrosti zeleni val. 

o Fleksibilno (prožno) progresivno krmiljenje, tu so zeleni intervali posameznih 

smeri v križišču tako dolgi, kot jih zahteva prometna gostota. To dosežemo z 

vgrajenimi napravami, ki registrirajo prihajajoča vozila in določajo dolžino 

ciklusa. 

• Mrežno krmiljenje: Je najbolj primerno, ko se med sabo križa več mestnih arterij. To se 

največ dogaja v mestnih središčih. Za izračun mrežne koordinacije se uporabljamo 

simulacijski modeli, ki delujejo tudi v realnem času. 
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Slika 24: Vrste krmiljenj SSN 

3.7.2.1.2 Praktični primeri pri nas 

Zgleden primer nadzornega centra pri nas predstavlja Center AVP v Ljubljani (podoben je tudi v 

Mariboru), kjer se v realnem času upravlja z naslednjimi sistemi: 

• vodenje in nadzor semaforiziranih križišč in peš prehodov, 

• video nadzor nad križišči, 

• nadzor nad območji umirjenega prometa, 

• nadzor nad svetilkami in prižigališči javne razsvetljave 

Vodi se enoten register prijav napak v kronološkem zaporedju ne glede na način sporočanja 

prijave napak. V registru se zbirajo tudi podatki o opravljenem posegu na terenu. Na področjih, 

kjer so naprave že prirejene za daljinski nadzor, se podatki pridobljeni iz nadzornega sistema 

avtomatično prenesejo v zbirnik napak. 
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Slika 25: Osnovne komponente sistema za upravljanje s križišči (vir: http://www.jr-lj.si/) 

 

3.7.2.2 Upravljanje mirujočega prometa 

Na vprašanje: Kaj vpliva na na potrebe po površinah za mirujoč promet ? Odgovarjamo z 

raziskavami, ki obsegajo: ugotavljanje obstoječega stanja in oceno bodočih potreb po po 

parkirnih površinah. 

 

GLOBALNO gledano na potrebe po parkirnih površinah vpliva predvsem osebni potniški promet, 

s tem povezana stopnja motorizacije in spreminjanje le te. LOKALNO gledano pa so potrebe po 

parkirnih prostorih v določenem področju občutno odvisne od vrste oziroma namembnosti  

tega področja in od življenjskih potreb ter navad uporabnikov prometnih površin (Potrebno 

število parkirnih mest je za različne dejavnosti, različno). 

 

Potovalne potrebe so vedno večje. Če pa pogledamo »modal split« (to je delež uporabe 

posameznih vrst prometnih sredstev v skupnem številu potovanj ) pa vidimo, da ima pri nas 
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pred izbiro javnih prevoznih sredstev (potovanja z avtobusi in železnico) veliko prednost osebni 

avtomobil. Število voženj na prebivalca z železnico je na primer med najnižjimi v Evropi in znaša 

6,3 vožnje letno. 

Porast števila novih registriranih vozi naj bi se do leta 2010 nekoliko umiril, vendar se bo trend 

uporabe osebnih avtomobilov še naprej povečeval. Napoved za EU za leto 2010 predvideva 

porast števila osebnih prevozov za 24%. Trendi v prometu, predvsem pa v večjih mestih nosijo 

za seboj posledice: 

• zmanjšana pretočnost prometa skozi mestna središča, 

• zaparkirani pločniki,moteno in ogroženo gibanje pešcev, 

• otežen dostop dostavnih, komunalnih in intervencijskih vozil, 

• itd. 

Iz vsega tega sledi, da sedanje parkirne površine ne zadostujejo ali pa niso dovolj izkoriščene, v 

prihodnosti pa se bodo potrebe po parkirnih površinah in učinkovitejši izrabi le teh samo še 

povečevale, probleme v zvezi s tem pa lahko tako vozniki, kot pešci vsak dan občutimo “na 

svoji koži”. Kako se torej lotiti tega problema? 

 

3.7.2.2.1 Avtomatizirani sistemi parkiranja 

Dejansko pomanjkanje parkirnih površin, lahko rešimo le s povečanjem števila parkirnih mest, 

vendar to ne pomeni nujno izgradnjo vedno novih parkirnih hiš. Zaradi pomanjkanja prostora in 

vedno višjih cen zemljišč v mestih, se lahko tega problema lotimo le z boljšo izkoriščenostjo 

obstoječih in novih parkirnih površin. 

 

Tukaj pridejo v poštev avtomatizirani sistemi parkiranja (ASP) oziroma sistemi upravljanja z 

mirujočim prometom. Bistvo avtomatizacije parkiranja je v boljši izkoriščenosti prostora. 

V splošnem lahko razdelimo ASP (slika 26): 

• na delno avtomatizirane in 

• (popolnoma) avtomatizirane. 

 

Bistvena razlika za uporabnika je, da mora pri delno avtomatiziranem sistemu parkiranja sam 

poiskati prosto parkirno mesto in avto tam parkirati, pri popolnoma avtomatiziranem sistemu 

parkiranja pa voznik odda vozilo na posebnem oddajnem mestu, ki se nahaja pri vhodu v 

garažo. Od tam potem vozilo samo s pomočjo računalniško vodenih avtomatiziranih naprav 

potuje skozi garažo do prostega parkirnega mesta in se na zahtevo na enak način od tam tudi 

vrne. Vozilo voznik zahteva s pomočjo določene komunikacijske naprave, ki se nahaja izven 
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garaže. Iskanje in dostop do prostega parkirnega mesta popolnoma avtomatizirano in 

neodvisno od voznika. Uporabnik garaže torej fizično nima dostopa v garažni prostor. 

 

   

Slika 26: Primer delno in popolnoma avtomatiziranega (regalnega) garažnega parkiranja 

Očitne so naslednje prednosti pred klasičnimi parkirnimi hišami: 

• večja izkoriščenost prostora, 

• dostopni časi do vozil so relativno hitri, 

• udobni za parkiranje, 

• varni za uporabnika in vozilo, 

• ekološko prijaznejši do okolja, 

• in s tem povezani manjši stroški nakupa zemljišča. 

 

Potencialne pomanjkljivosti avtomatiziranih parkirnih sistemov pa so predvsem: 

• Visoki investicijski stroški samih mehanskih in kontrolnih naprav sistemov, pa tudi v 

stroški vzdrževanja le teh. V določenih primerih lahko te stroške precej kompenzirajo 

potencialno nižji stroški zemljišča/parkirno mesto. Nekateri proizvajalci pa tudi 

obljubljajo nižje stroške vzdrževanja v primerjavi s klasično garažo. 

• Zanesljivost ima svojo ceno. V mislih imamo na "backup" tehnologijo. Taki sistemi ki so v 

celoti podvojeni so še precej dražji. 

• Uporaba avtomatizirane parkirne hiše ni priporočljiva na lokacijah, kjer pričakujemo 

velika nihanja v frekvenci prihodov in odhodov iz parkirne hiše. Ob določenih urah, ob 

prometnih konicah, je v takih primerih čas parkiranja daljši, kot je kombinirani čas 

dovoz/parkiranje/sprehod pri klasičnih nivojskih garažah. 

• Uporabniki, ki niso vajeni uporabe prevzema/oddaje vozila, lahko podaljšajo čas 

parkiranja ostalim uporabnikom, ki čakajo na istem prevzemno/oddajnem mestu. Zato 

so avtomatizirani sistemi bolj primerni za stalne uporabnike. 

• Vzdrževalno pogodbo je potrebno skleniti izključno z dobaviteljem. 
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Dosedanje izkušnje so pokazale, da je  uporaba popolnoma avtomatiziranih sistemov najbolj 

primerna za garaže manjših oz. srednjih kapacitet (od 80 do nekaj 100 avtomobilov) in 

izgradnja na parcelah, ki so premajhne za ekonomično gradnjo klasične parkirne hiše.  

S primerjanjem potrebnih dimenzij in stroškov za izgradnjo klasičnih in avtomatiziranih 

parkirnih hiš je bilo ugotovljeno, da so to parcele ki so velike do približno 30 x 50m oziroma 

1500m2. Torej predvsem v mestnih središčih, kjer so potrebe po parkirnih mestih zelo velike, 

prostora za izgradnjo klasičnih parkirnih hiš pa praktično ni.  

V mestnih središčih je smiselnost uporabe avtomatiziranih parkirnih sistemov, bolj kot za 

novogradnje, predvsem v povečanju kapacitet obstoječih parkirnih hiš in pri predelavi starejših 

obstoječih objektov, ki jim nameravamo spremeniti namembnost v parkirne hiše. 

3.7.2.2.2 Vodenje mirujočega prometa 

Naslednji velik problem v zvezi z mirujočim prometom pa je problem iskanja prostih parkirnih 

površin Problem iskanja prostih parkirnih površin največkrat povezujemo s pomanjkanjem 

parkirnih površin, pa vendar temu ni vedno tako. 

 

Voznik se lahko namreč večkrat pelje nedaleč od prostega mesta, pa za to niti ne ve. 

Nekatere prometne raziskave kažejo, da v mestnih središčih vsak tretji voznik, ki se nahaja v 

tekočem prometu, pravzaprav išče prosto parkirno mesto. Po drugih raziskavah je takih 

voznikov ob "prometnih konicah" celo do 40%. 

 

Voznik, ki išče parkirni prostor, vozi z manjšo hitrostjo od optimalne, se pogosto ustavlja in s 

tem ustvarja dodatno zgostitev prometnega toka. Tudi pozornost iščočega voznika je 

osredotočena na iskanje parkirnega mesta, zato ne zmore pozorno spremljati ostalega 

prometa. S tem predstavlja potencialno nevarnost za ostale udeležence v uličnem prometu. 

 

Tudi, ko voznik najde parkirno hišo, je le ta večkrat zasedena. Odstavni pasovi namenjeni 

čakanju na prosto mesto v parkirni hiši ponavadi niso dovolj dolgi. Vozila čakajoč v kolonah 

pred vhodi v parkirne hiše zato ustvarjajo dodatne ovire za tekoč ulični promet.  

 

Tako vozila iščoč parkirna mesta krožijo po mestu in se tudi večkrat vrnejo na isto mesto. Vse 

to lahko privede do hudih zastojev in prometnih zamaškov. 
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Z namenom posredovanja informacij o lokacijah in številu prostih parkirnih mest voznikom, 

oziroma vodenja voznikov do ustreznih parkirnih lokacij so bili razviti sistemi vodenja 

mirujočega prometa (PGI - Parking Guidance and Information systems) 

 

Bistvena prednost PGI pred konvencionalnimi usmerjevalnimi tablami in znaki je, da se 

informacije se neprestano dinamično prilagajajo trenutni prometni situaciji mirujočega 

prometa. 

 

Komponente sistema: 

PGI sistem je v osnovi zasnovan kot modularna struktura. Glede na funkcijo ga sestavlja pet 

glavnih komponent (slika 27): 

• naprave za zbiranje podatkov (nadzor), 

• naprave za komunikacijo oziroma prenos podatkov (kabelska ali brezična 

komunikacija), 

• nadzorni center za obdelavo podatkov, 

• mediji za predstavitev informacij uporabnikom (osnovni medij so informacijske table, 

obstaja pa še cel kup drugih možnosti, ki se nenehno razvijajo) – glej poglavje 

Posredovanje prometnih informacij 

• avtomatske zapornice in parkirne avtomate povezane v sistem PGI. 

 
Slika 27: Koncept sistema za upravljanje z mirujočim prometom 
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Delovanje sistema: 

Informacije o trenutni zasedenosti posameznih parkirišč in parkirnih hiš na določenem 

območju se pošiljajo v nadzorni center PGI. V centru se vsi ti podatki zajemajo, obdelajo in se 

potem pošiljajo naprej končnim uporabnikom, t.j. voznikom. 

 

Ponavadi pa je nadzorni center povezan še centrom za nadzor celotnega (mestnega) prometa, 

kamor se stekajo vsi podatki povezani s cestnim (avtocestnim) prometom določenega 

območja. V takem primeru PGI sistem predstavlja sestavni del celotnega prometno 

informacijskega sistema.  

 

Ko se voznik naposled pripelje do PH (parkirne hiše), ga od tu naprej vodi INTERNI PGI, 

specifičen za posamezno PH. 

 
Slika 28: Shema delovanja INTERNEGA PGI 

 

Delovanje NTERNEGA PGI (v sklopu neke lokacije parkiranja): 

Trenutno število prostih mest v parkirni hiši zaznavajo detektorji, ki so nameščeni na vseh 

vhodih in vseh izhodih iz te parkirne hiše in na dostopih do posameznih nivojev npr. parkirne 

hiše (garaže). Podatki iz detektorjev se zbirajo v preprostih krmilnih enotah. Te krmilne enote 
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so lahko neposredno ali pa preko računalnika v internem nadzornem centru povezane z 

informacijskimi tablami v sklopu PH. Računalnik iz internega nadzornega centra PH pa je preko 

centralnega nadzornega centra povezan v centralni PGI sistem (slika 28). Najprej voznike pri 

vhodu v parkirno hišo pričaka tabla, ki voznika informira o številu prostih mest po posameznih 

etažah (slika 29). 

 
Slika 29: Primer  - Interni PGI: tabla pred PH 

 

Na sliki 30 je prikazan primer tabel v sklopu parkirne hiše, ki obveščajo voznike o številu 

prostih parkirnih mest v naslednjih etažah. Ko se voznik odloči za posamezen nivo parkirne 

hiše, na tem nivoju sledi znakom in tablam, ki ga usmerjajo po najkrajši poti do parkirnih mest. 

 

Slika 30: Primer  - Interni PGI: tabla v PH 

Obstajajo pa tudi interni sistemi PGI, kjer se nadzoruje vsako parkirno mesto posebej (slika 

31).  
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Slika 31: Shema PGI z nadzorom posameznega parkirnega mesta (vir: www.dambach.de) 

V ta namen se uporabljajo detektorji, ki se pritrdijo na strop, nad vsakim parkirnim mestom. Ti 

detektorji za zaznavanje prisotnosti avtomobila uporabljajo infrardeče senzorje. Poleg senzorja 

pa imajo integrirane še LED (diode), ki osvetlijo parkirni prostor z zeleno svetlobo, če je prostor 

nezaseden, oziroma z rdečo, ko prostor zasede vozilo. Tako lahko voznik že od daleč zazna 

proste parkirne prostore in parkira svoj avto na parkirnem prostoru, ki je osvetljen z zeleno 

svetlobo (slika 32).  

 

Slika 32: Nadzor posameznega parkirnega mesta (vir: Siemens) 

Tak INTERNI PGI lahko deluje tudi samostojno, do pravega izraza pa seveda pride, ko je 

povezan z zunanjim nadzornim centrom za upravljanje mirujočega prometa in deluje v sklopu 
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centralnega PGI. Zahvaljujoč modularni zasnovi takih sistemov jih je mogoče nadgrajevati in 

dopolnjevati, če se parkirna hiša na primer poveča. 

 

Izkušnje z uporabo PGI sistemov v svetu so zelo ugodne. 

Z uvedbo PGI dosežemo ugodne učinke tako za: voznike (t.j. uporabnikih tega sistema), za 

lastnike parkirnih kapacitet kot za celotno lokalno skupnost: 

• Skrajšanje časa potrebnega za iskanje parkirnega prostora: 

o skrajšanje potovalnih časov in zmanjšana poraba goriva. 

• Boljša izkoriščenost obstoječih parkirnih kapacitet: 

o bolj stalna zasedenost in enakomernejša porazdeljenost parkirnih kapacitet z 

mirujočim prometom, 

o za upravljavca to pomeni več zadovoljnih strank, večje prihodke in hitrejšo 

povrnitev investicije, 

o uvedba PGI omogoča tudi optimizacijo upravljanja parkirne hiše z uporabo 

statističnih podatkov. 

• Dejansko se zmanjšajo možnosti zastojev v mestnih središčih in omogoči bolj tekoče 

odvijanje prometa, zaradi zmanjšanja števila voznikov, ki krožijo po mestu in iščejo prost 

parkirni prostor, kar posledično pomeni tudi: 

o večjo varnost, poleg tega pa še zmanjšanje emisij plinov in onesnaženosti s 

hrupom, ker se vozila manj časa zadržujejo na cesti. 

 

3.7.2.2.3 Optimizacija parkirnih površin 

Osnovna ideja je: različnim tipom vozila ustrezajo različne dimenzije parkirnih prostorov. 

 

Optimizacija se vrši na naslednji način. Sistem pred vhodom v cono parkiranja (npr. parkirno 

hišo) s pomočjo senzorjev izmeri dimenzije vsakega vozila do centimetra natančno in ga 

klasificira v enega od vnaprej definiranih dimenzijskih razredov.  Nato vozilo s sistemom tabel 

in zapornic vodimo v določen sektor parkirne hiše, kjer so parkirna mesta prirejena za to 

velikost vozil. Na ta način se da povečati kapaciteto parkirne hiše tudi do 40%. 

 

Eksperimentalni primer tako optimizirane parkirne hiše lahko vidimo v mestu Saarbrücken 

(Nizozemska), ki je prikazan na sliki 33.  
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Slika 33: Optimizacija parkirne hiše, primer Saarbrücken (Nizozemska) 

3.7.2.2.4 Komunikacija uporabnikov s sistemom za upravljanje z mirujočim prometom 

V zvezi s predstavitvijo informacij uporabnikom oziroma možnosti komuniciranja se ponuja več 

možnosti uporabe sodobnih tehnologij Na primer uporaba Spleta, mobilne telefonije ali 

navigacijskih sistemov v avtomobilih (glej poglavje Posredovanje prometnih informacij). 

 

Poleg posredovanja prometnih informacij v realnem času, pa je pri sistemu PGI možna tudi 

komunikacija uporabnika s storitvami PGI, na primer lociranja in rezerviranja parkirnega 

prostora preko komunikacijskih vmesnikov (slika 34): 

• Uporabnik ima v planu čez dva dni obiskati gledališko predstavo v bližnjem 

mestu. Doma na svojem osebnem računalniku preko svetovnega spleta ali pa 

preko mobilne telefonije preveri, če je na ta dan, na parkirišču v bližini 

gledališča, še kakšno parkirno mesto. Ugotovi, da je na razpolago le še 10 

parkirnih mest in ga zato preko svetovnega spleta kar rezervira. Ob rezervaciji na 

primer preko svetovnega spleta s kreditno kartico že vnaprej poravna tudi račun. 

Rezervacija se vnese v bazo podatkov PGI sistema in na dan predstave se ta 

podatek avtomatsko upošteva tudi v prikazu zasedenosti na obvestilnih tablah.  
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Slika 34: Primer rezervacije parkirnega mesta (vir: http://michinavitoyota.jp/) 

3.7.2.3 Kontrola dostopa 

Kontrola dostopa je orodje za upravljane prometa v okviru prometne politike, s katerim 

kontroliramo in omejujemo dostop določenim vozilom v določeno območje v določenem 

časovnem obdobju.  

 

Kontrola dostopa so ukrepi, s katerimi onemogočimo ali omejimo dostop cestnemu prometu na 

specifična varovana območja v mestu. Varovana območja so lahko historična mestna jedra, 

območja v bližini izvora velikih prometnih potreb kot npr. v bližini stadionov ali zabaviščnih 

kompleksov. Ukrepe kontrole dostopa lahko izvajamo samostojno ali kot del kake druge sheme 

upravljanja prometnih zahtev, npr. sistem elektronskega plačevanja parkirnine. 

 

Na urbanem območju želimo zavirati in če je le mogoče zmanjšati prometno. To pomeni omejiti 

ali zmanjšati število vozil na cesti in tako povečati učinkovitost mestnega prometnega sistema 

ter izboljšati kvaliteto mestnega prostora. Kontrola dostopa pri tem pomeni upravljanje (velikih) 

prometnih volumnov, če je le mogoče s pomočjo inteligentnih transportnih sistemov, in z 

naslednjimi sestavinami: 

• uvedbo območij omejenega prometa z ali brez plačila, 

• upravljanjem mirujočega prometa, 

• upravljanjem blagovnega prometa in dostave, 

• zmanjševanjem oz. ukinitvijo tranzitnega prometa skozi varovano območje, 

• spodbujanjem potovanj v času izven prometnih konic, 
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• spodbujanjem različnih načinov potovanj – potovanja z javnim potniškim prometom, 

kolesarjenje, pešačenje, skupne vožnje (t.j. sprememba izbire prometnega sredstva), 

• spodbujanjem dela na daljavo. 

 

3.7.2.3.1 Opis sistema 

V območje, ki ga varujemo z ukrepi kontrole dostopa imajo dostop le posamezna vozila, ki 

imajo dovoljenje. 

 

Omejevanje dostopa cestnemu prometu z ukrepi kontrole dostopa je učinkovit način 

upravljanja prometnih zahtev na nezadostnem cestnem prostoru. Dosežemo dvoje: 

• v varovanem območju zmanjšamo število vozil,  

• izboljšamo mobilnost in dostopnost vsem uporabnikom prometnega sistema na 

obravnavanem območju (ugodnejše razmere za mirujoči promet, javni potniški promet, 

kolesarje, pešce, dostavo) ter izboljšamo kvaliteto okolja. 

Za izvajanje ukrepov kontrole dostopa motornih vozil se odločimo na specifičnih mestnih 

območjih, v katerih želimo zmanjšati prometni tok in/ali parkirne površine. Taka območja so: 

• stara mestna jedra, 

• stanovanjski predeli, 

• območja, kjer se pojavljajo težave z varnostjo (v smislu prometne varnosti, osebnega 

varovanja in varovanja lastnine), 

• območja, kjer prihaja do prometnih zastojev zaradi tranzitnega prometa, 

• območja, kjer so obremenitve okolja prevelike (hrup, izpušni plini). 

 

3.7.2.3.2 Tehnologija in delovanje sistema 

Kontrolo dostopa sestavljajo vrata in nadzorni sistem za odpiranje le-teh. Vrata so lahko fizična 

ali navidezna ovira, nadzorni sistem pa je oprema za odpiranje vrat, ki jo aktivira vozilo.  

 

Poznamo dva koncepta izvajanja kontrole dostopa: 

Kontrola dostopa s fizičnimi ovirami: 

Najpreprostejši ukrep, za omejitev vozil na cesti, je ročno ali avtomatsko upravljana fizična 

zapora. Vendar je to relativno drag ukrep, ki lahko povzroči velike zamude, še posebej v 

primeru kontrole vseh vozil. Fizične zapore lahko podpremo z orodji ITS, ki omogočajo 

kontroliran dostop izbranim vozilom (vozilom z dovoljenjem) brez nepotrebnega ustavljanja ob 
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zapori. Na sliki 35 je prikazan avtomatski dvižni stebriček – fizična vrata in na krmilnik za 

upravljanje stebrička – del sistema za nadzor vrat. 

 

  

Slika 35: Dvižni stebriček in krmilnik dvižnega stebrička 

Kontrola dostopa z navideznimi vrati 

Kontrolo dostopa predstavljajo navidezna vrata, skozi katera mora prepeljati vozilo, ki hoče 

vstopiti v varovano območje. Navidezna vrata niso fizična ovira, opremljena pa morajo biti z 

lahko prepoznavno signalizacijo, ki jasno označuje vhod v območje omejenega prometa.  

 

Dovoljenje za prehod skozi vrata je elektronski dokument (elektronska kartica ali tablica) v 

vozilu ali registrska tablica vozila, ki ga prepozna nadzorni sistem na navideznem vhodu. 

Nadzorni sistem mora biti opremljen tako, da prepozna in zabeleži vozila brez dovoljenja, ki 

prevozijo navidezna vrata.  

 

V primeru, ko nadzorni sistem prepozna vozilo, ki ima dovoljenje za vstop v območje 

omejenega prometa, mu vstop omogoči in obvesti voznika o vstopu. V primeru, ko nadzorni 

sistem prepozna vozilo brez dovoljenja za vstop v varovano cono, se fizična vrata ne odprejo. 

Če so vrata navidezna, se sproži nadzorna kamera, ki zabeleži nedovoljen prehod tako, da se 

vozilo, ki je bilo v prekršku, nedvomno prepozna.  

 

Naloga kontrole dostopa je tudi pobiranje plačila (npr. za parkiranje), če je to zahtevano za 

vstop v varovano cono. Voznik je pri prehodu skozi vrata obveščen o plačilu. V primeru, ko ima 
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vozilo omejeno število vstopov ali predpisan časovni interval vstopanja ali pa kombinacijo 

obojega, nadzorni sistem nadzoruje tudi te parametre in o tem obvešča voznika. 

 

3.7.2.3.3 Praktični primeri v tujini in pri nas 

Ljubljana 

V Prostorskem planu Mestne občine Ljubljana je zapisano: "Preobrazba prometa je nujen ukrep 

za izboljšanje tako prometnih kot ekoloških razmer v mestu. Možna je samo z omejevanjem 

osebnega prometa in razvijanjem privlačnega javnega potniškega prometa z večjo uporabo 

koles in več pešačenja." 

 

Na področju urejanja mestnega prometnega sistema je bilo storjenega premalo. Mestno jedro 

je zato slabo dostopno, stopnja mobilnosti pa je nizka: 

• Na promet z osebnimi vozili v Ljubljani močno vpliva režim parkiranja, vendar je 

parkirnih mest v mestnem jedru premalo. Na območju MOL se zato izvaja agresivna 

politika upravljanja mirujočega prometa z lisicami in pajki. 

• Mestni potniški promet sicer po podatkih iz Osnutka programa sprememb na progah 

JMPP za obdobje od leta 2003 do 2006, pokriva preko 90% urbano poseljenega 

področja MOL, vendar so vozni redi neusklajeni in neučinkovit, linije mestnega prometa 

ne nudijo učinkovitega prestopanja, veliko vozil JMPP pa ne nudi udobne vožnje, npr. 

vozila niso klimatizirana, imajo neudobne sedeže ipd. Za večjo uporabo javnega 

prometa bi bilo potrebno vsaj znižati ceno vozovnic. 

• Mestno jedro in mestne vpadnice so preobremenjene s prometnimi zastoji, tudi zaradi 

še vedno nesklenjenih cestnih obročev. 

Uporabne informacije o mirujočem prometu v Ljubljani so dostopne na prenovljenih spletnih 

straneh Mestne občine Ljubljana13.  

 

Piran 

Mestno jedro v Piranu14 je v celoti območje omejenega prometa. Vstop z osebnim vozilom je 

dovoljen le občanom s stalnim prebivališčem v samem mestnem jedru. Naključnim 

obiskovalcem so namenjena plačljiva parkirna mesta na Tartinijevem trgu. Za omejen časovni 

interval je dovoljen vstop z avtomobilom tudi obiskovalcem, s prenočiščem v mestnem jedru. 

Poseben režim velja za dostavo.  

                                                 
13 Ljubljana, http://www.ljubljana.si/si/ljubljana/ in http://www.jh-lj.si/ 
14 vir: Piran, http://www.okoljepiran.si 
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Pred vhodom v mesto Piran je za obiskovalce urejena parkirna ploščad Fornače. Med parkirno 

ploščadjo mestnim jedrom je urejena brezplačna avtobusna linija. 

 

London 

Februarja leta 2003 so uvedli mestno prometno shemo (Congestion Charging15) s sistemom 

kamer s prepoznavanjem registrskih tablic in zaračunavanjem vstopa v mestno središče ob 

delavnikih:  

• Zaradi uvedbe območja omejenega prometa in plačevanja so pričakovali: 

o zmanjšanje prometnih zastojev predvsem zaradi zmanjšanja tranzitnega 

prometa, 

o večja uporaba mestnega javnega potniškega prometa, 

o učinkovitejše gospodarstvo zaradi hitrejšega gibanja blaga in ljudi, 

o boljši pogoji za kolesarjenje in pešačenje, 

o zmanjšanje onesnaževanja hrupa in ozračja. 

• Pričakovano zmanjšanje prometa zajema: 

o zmanjšanje prometnih volumnov znotraj varovanega območja (za 10 – 15%), 

o zmanjšanje časa čakanja v kolonah (za 20–30%) in zvišanje hitrosti (za 10–

15%), 

o zmanjšanje prometnih volumnov na radialnih dovoznih vezeh (za 5-10%), 

o zvišanje prometnih volumnov v zaledju območja omejenega prometa, t.j.na 

obvoznih vezeh okoli obravnavane cone (do 5%), 

o skupno zmanjšanje prometnih obremenitev na mestnem območju (za 1 – 2%). 

• Obratovanje novega prometnega sistema so spremljali z obširnim monitoringom 

prmeta, družbenih in gospodarskih kazalcev. Po prvem letu (Congestion Charging: 

february 2004 Update) so ugotovili:  

o prometni zastoji so se zmanjšali v skladu s pričakovanji,  

o obratovanje mestnega potniškega prometa se je močno izboljšalo (več in več 

zadovoljnih potnikov),  

                                                 
15 http://www.transportforlondon.gov.uk/tfl/ , maj 2005 
   http://www.tfl.gov.uk/tfl/downloads/pdf/congestion-charging/cc-6monthson.pdf (Congestion Charging: Six Months On, October 2003), 
oktober 2004 
   http://www.tfl.gov.uk/tfl/cclondon/pdfs/ThirdAnnualReportFinal.pdf (Congestion Charging: Third Annual Monitoring Report, April 2005), 
oktober 2004 
   http://www.tfl.gov.uk/tfl/cclondon/cc_monitoring.shtml 
   Impacts monitoring -First Annual Report – conditions before charging (June 2003)  
   Impacts monitoring - Second Annual Report (April 2004)  
   Impacts monitoring - Third Annual Report (April 2005) 
   Impacts monitoring update - January 2005 (PDF 576kb)  
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o dostava in servisne dejavnosti so veliko bolj zanesljive in učinkovite. 

 

Za uvedbo novega prometnega režimo so pripravili močno promocijsko kampanijo v sredstvih 

javnega obveščanja, s posebnimi brošurami, letaki in spletnimi stranmi. Prav tako redno 

obveščajo javnost o trenutnih prometnih kazalcih in spremljajo javno mnenje.  

 

Trodheim16 (enak način omejevanja prometa je še v Bergnu in Oslu) 

Leta 1991 so uvedli območje omejenega prometa. Mestno območje je razdeljeno na sektorje. 

Kontrola dostopa in zaračunavanje za vstop vozila v mesto se vršita samodejno: 

• kontrola dostopa se izvaja ob delavnikih med šesto uro zjutraj in šesto zvečer, 

• indukcijske zanke, s katerimi izvajajo kontrolo dostopa so razporejene po vsej coni; 

• cena vstopa v omejeno območje se odšteva s kartice, ki je pritrjene na vozilo, ob 

vsakem prevozu kontrolne točke. Dobroimetje na kartici je vezano na kartico in ne na 

vozilo. Prebivalcem cone omejenega prometa in tistim, ki živijo na meji cone, so 

omogočeni različni popusti; 

• na nekaterih kontrolnih točkah so postavljeni avtomati za plačevanje cestnine za vozila 

brez elektronske kartice; 

• višina cestnin se spreminja glede na čas v dnevu; višje so v času pričakovanih 

prometnih konic, cena za vstop tovornega vozila je dvojna. 

 

Pridobitve: 

• promet v konicah se je zmanjšal za 10% takoj po uvedbi cone omejenega prometa; 

• dohodki so namenjeni za vzdrževanje in izboljševanje prometne mreže; 

• zaradi omejitev za osebna vozila so nadgradili javni potniški promet, površine za 

kolesarje in omogočili brezplačni najem koles; 

• javnomnenjske raziskave so pokazale, da je 72% prebivalcev mesta pred uveljavitvijo 

sprememb nasprotovalo novi prometni ureditvi, dva meseca po uveljavitvi sprememb, 

jih je bilo proti še 48%. Po preteku pet let, je coni omejenega prometa nasprotovalo še 

36% prebivalcev. 

 

Barcelona17 V času Olimpijskih iger, leta 1992 so v Barceloni postavili sodoben sistem ukrepov 

kontrole dostopa za varovanje stanovanjskih predelov v bližini olimpijskih prizorišč: 

                                                 
16 Expanding Commuter Options in the Twin Cities, http://www.moea.state.mn.us/sc/resources/ExpandingCommuterOptions.pdf ,  

   maj 2005 

 
17 BARCELONA SITE, http://www.trg.soton.ac.uk/prime/barcelona , marec 2005  
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• Na vhodih v varovana območja so postavili fizične ovire (zapornice, premične stebričke). 

Leta 1995 so ukrepe omejevanja prometa razširili na historično mestno jedro. 

• Stalno dovoljenje za vstop v varovano cono imajo stanovalci, vsi ostali pa si lahko 

priskrbijo začasna dovoljenja, npr. gradbeni delavci v času izvajanja del. Dovoljenja 

nadzorujejo z avtomatskim sistemom za odpiranje prehoda. Voznik  lahko na vhodu v 

nadzorovano območje stopi v stik z dispečerskim centrom ob kateremkoli času preko 

avdio in video naprave.  

• Rezultati omejevanja prometa s kontrola dostopa v Barceloni so: 

o število vozil, ki vstopajo v varovana območja se je zmanjšalo za tretjino, 

o dostopnost do parkirnih mest v teh območjih se je zvišala za 15%. 

 

Singapur18 

Cona omejenega prometa z zaračunavanjem zajema poslovna območja, kjer velja omejitev od 

pol osmih zjutraj do sedmih zvečer, ter na cestah izven avtocestnega obroča, kjer velja 

omejitev v jutranji konici: 

• leta 1975 so uvedli ročni sistem kontrole dostopa in pobiranja plačil, od leta 1998 pa je 

uveljavljen avtomatski elektronski sistem (slika 36); 

• elektronske plačilne kartice so pritrjena na vetrobransko steklo vozil. Kupi ali napolni se 

jih lahko na vhodnih točkah v cono omejitev, na bankah, bencinskih črpalkah in na 

avtomatih; 

• ko vozilo prepelje kontrolno točko se cena vstopa samodejno odšteje. Višina plačila je 

na različnih cestah različna, spreminja se tudi glede na čas vožnje. 

Pridobitve: 

• takoj po uveljavitvi omejitev z plačilom se je število vozil v konici zmanjšalo za 24.700, 

potovalne hitrosti pa so zrasle za 22%; 

• števila vozil v coni omejenega prometa v času cestninjenja je padlo iz 270.000 na 

235.100, kar je 13%; 

• občutno se je zmanjšalo število potovanj z le eno osebo v vozilu. 

 

                                                                                                                                                                  
  INTERCEPT TR5004 Project, http://www.btsa.es/intercept/  , maj 2005 

18 Singapore Traffic Management System, http://www.transport.alstom.com.au/documents/ITS_Singapore.pdf , maj 2005 

   http://www.onemotoring.com.sg/publish/onemotoring/en/traffic/camera.html , maj 2005 
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Slika 36: Plačljiv dostop v center Singapurja z navideznimi vrati (vir: LTA Singapur) 

3.8 Skupina - Sistemi v vozilu 

Definicija: prometno varnost definiramo kot še spremenljiv odstotek tveganja in izgub v zdravju 

ali dobrinah. 

 

Glede na statistiko na prometno varnost vpliva veliko število različnih faktorjev, ki se med seboj 

prepletajo. Poenostavljeno: ČLOVEK(70%) – VOZILO(5%) – CESTA(25%). Vzroki: 

• ČLOVEK: izkušnje, psihofizične lastnosti, alkohol, mamila,… 

• VOZILO: neustreznost pnevmatik, okvara zavornega sistema, okvara krmilnega 

mehanizma, … 

• CESTA:  neustrezni geometrijski elementi, pomanjkljiva prometna signalizacija in 

oprema, nezadostna preglednost, vplivi okolja, … 

 

V vozilu poznamo dva sistema povečanja varnosti: 

• Pasivni varnostni sistemi: so tisti sistemi, ki pomagajo pri zmanjševanju poškodb 

udeležencev v cestnem prometu. V vozilu pasivno varnost predstavljajo varnostni 

pasovi, zračne blazine in konstrukcija vozila. 
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• Aktivni varnostni sistemi:  informiranje voznika ali pa prevzem kontrole nad vozilom.(to 

pomeni zmanjševanje verjetnosti, da do nesreče sploh pride – zato se vgrajujejo različni 

sistemi, ki vsaj delno preprečujejo nesreče). 

 

3.8.1 Opis sistemov 

ADAS sisteme (Advanced Driver Assistence Systems),to so sistemi, ki povečujejo varnost v 

vozilih oziroma delujejo preventivno v pomoč vozniku in okolici z namenom zmanjšanja 

potencialne nevarnosti: 

• sistemi za izboljšanje vidljivosti (preglednosti), 

• sistemi avtomatiziranega upravljanja vozila (posredna ali neposredna podpora vozniku): 

izogibanje trkom, vodenje po voznih pasovih, grupiranje v konvoje, komunikacija z 

okolico, nadzor hitrosti, 

• sistemi preventivne varnosti potnikov, voznika (zmanjšana pozornost, poslabšano stanje 

voznika , npr. alkohol, zaspanost, itd.), avtomatski klic v sili, avtomatsko parkiranje, 

• beleženje podatkov o potovanju (črna skrinjica), 

• sistemi zaznavanja nevarnosti izrednega dogodka (incidenta). 

 

3.8.1.1 Tehnologija sistema 

Tehnologija in razvoj bodočih sistemov je zelo kompleksen. Matrika prispevanja k prometni 

varnosti po posameznih sistemih na sliki 37 ne kaže le kompleksnosti tehnologije, temveč se 

navezuje tako na socialno-politični, kakor tudi na pravni vidik. 

 

3.8.1.2 Praktični primeri 

Praktični primerov v tujini in posredno tudi pri nas je kar nekaj. Zelo dobro so opisani na spletni 

strani ADASE (http://www.adase2.net/), State of the art, State of the practice, Product tables 

in State of the Policy. 
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Slika 37: ADASE Roadmap – matrika kompleksnosti različnih inteligentnih sistemov v vozilu (vir: http://www.adase2.net/) 

3.9 Skupina - Upravljanje tovora in voznega parka 

3.9.1 Upravljanje voznega parka gospodarskih vozil 

Evropsko trgovsko področje se širi in neurejenost cestnega blagovnega prometa v EU in 

vzhodni Evropi je ustvarilo mnogo novincev na tem področju. Zato je potrebno narediti tovorni 

promet kar se da učinkovit. Temu primerno se da izkoristiti ITS sisteme in storitve, ki stremijo k: 

• manj “praznih” kilometrov, 

• manj obvoznih kilometrov, 

• manjša poraba goriva, 

• manjši stroški komuniciranja, 

• krajši čas načrtovanja, 

• krajši čas reševanja v primeru nezgode, 

• boljša usluga za uporabnike, 

• večje uporabniško zadovoljstvo. 
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Slika 38: Prenos EDI sporočil 

3.9.1.1 Opis sistema  

Sistem lahko definiramo kot standardiziran prenos EDI (Electronic Data Interchange) sporočila, 

v katerem je zapisana lokacija, količina in čas pošiljke, so izmenjana med dobaviteljem in 

špediterjem. Nepretrgana komunikacija z vozili omogoča nepretrgano kontrolo. Sistem za 

kontrolo poti, ki je v centralnem računalniku nadzornega centra omogoča neprekinjeno 

primerjavo med začrtano potjo in potjo v resnici. Ob povezavi sistema s sistemom za nadzor 

prometa se lahko določijo časi prihodov tovora na cilj (slika 38). 

 

Potencialni ugodni vplivi ITS sistema so lahko: 

• neposredni: 

o bolj učinkovita uporaba vozil in voznikov, 

o zmanjšani stroški komunikacije, 

o hitrejše in učinkovito računovodstvo, 

o bolj učinkovito razpošiljanje tovora, 

o kratko obdobje povračila investicije, 

• posredni: 

o zmanjšanje porabe goriva, 

o zmanjšanje onesnaževanja, 

o povečana varnost voznika in vozil, 
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o večje zadovoljstvo voznikov in naročnikov. 

 

Merljivi ugodni vplivi ITS sistema: 

• emisije in poraba goriva (vira: IFM pilotski projekt in projekt METAFORA): 

o zmanjšanje porabe do 1,4%, 

o zmanjšanje poti do 23%, 

o povprečno zmanjšanje nesreč 50% na leto . 

 

Uporabniško zadovoljstvo: prevozniki in naročniki so zadovoljni s tem sistemom. Zmanjša stres, 

vozniki se počutijo bolj sigurne, pa tudi za kupce je bolje ker tovor hitreje in varno pride na cilj. 

 

3.9.1.2 Tehnologija sistema 

Osnovna tehnologija uporabljena v tem sistemu je EDI (Electronic Data Interchange). Ta 

metoda omogoča pretok informacij neodvisno od jezika, v standardnem formatu definiranem z 

EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) komisijo. 

Komponente sistema: 

• centralni sistem: centralni računalnik sprejema zunanja sporočila in jih sporoča 

ustreznim odjemalcem, 

• komunikacija oziroma geolociranje vozil: ta poteka preko satelitov, kjer pa taka 

komunikacija ni možna se pa uporablja brezžična povezava predvsem v mestih ali pa 

preko SMS sporočil,o 

• oprema v vozilu: ta se sestoji iz oddajnika/sprejemnika za ustrezne signale ter GPS 

sprejemnik, ki omogoča določiti lokacijo vozila. 

 

3.9.1.3 Praktičen primeri v tujini in pri nas 

Dve švedski prevozni podjetji sta pomembno povečali učinkovitost njihovih vozil (25% manj 

“praznih” kilometrov). Velike prihranke sta ustvarili tudi pri komunikacijskih stroških. Rezultat 

tega je tudi večje zadovoljstvo kupcev in boljše finančno stanje podjetja. 
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Slika 39: Način delovanja sistemov za upravljanje z voznim parkom pri nas19 

 

Pri nas na tem področju ne zaostajamo, še več smo zelo inovativni. Ta inovativnost in 

uspešnost je lepo opisal D. Planinc v članku Nič več odvečnih kilometrov20, kjer je zalo opisal 

dogajanje na tem področju pri nas. Našteli bomo le nekaj spletnih strani, kjer si posamezne 

sisteme lahko detajlno ogledamo in medseboj primerjamo (po abecedi): 

• spletna stran Autronic d.o.o., sistema Autrace in Tracepas, http://www.autrace.com/, 

• spletna stran Ema d.o.o, s sistemi SafeTrak, SafeFleet in SafeManager, 

http://www.ema.si/ponudba_fleet1.htm 

• spletna stran Sledenje d.o.o., http://www.sledenje.com/, 

• spletna stran Ultra d.o.o, sistem TalkTrack, http://www.talktrack.si/, 

• spletna stran Viator & Vektor, sistem VIA-VEK, 

 http://www.viator-vektor.com/skupina/dejavnosti/sledenje.aspx 

 

V Sloveniji se uporabljajo sistemi, ki jih nismo navedli in so plod ali domače ali tuje industrije 

oziroma razvoja. Vsi, našteti in nenašteti, delujejo zelo podobno (slika 39). Ni podatka, ali so si 

med seboj interoperabilni. Zaradi komercialnosti ocenjujemo, da ne. 

 

                                                 
19 Vir: http://www.ema.si/ponudba_fleet1.htm 
20 Mehanik in voznik, 6.12.2004: 
http://www.viator-vektor.com/files/userfiles/viatorvektor/datoteke/viavek/Mehanik_in_voznik_6_12_2004.doc 
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3.9.2 Upravljanje z blagom, avtomatizacija administrativnih postopkov 

Prevozniške firme povečujejo učinkovitost zaradi povečane konkurence na Evropskem trgu. 

Predvsem v mestih pa morajo zmanjšati onesnaženost in gnečo. Da bi to dosegli morajo 

operaterji spremljati položaj in status tovora od začetka do konca prevoza. To se da doseči z 

združitvijo obstoječih tehnologij kot so identifikacija blaga, mobilna komunikacija in ta 

tehnologija omogoča vsakemu uporabniku tega sistema da si pridobi potrebne informacije na 

zanesljiv in uporabniško prijazen način. 

 

3.9.2.1 Opis sistema  

Sistem je prikazan na sliki 40. 

 

Slika 40: Sistem avtomatskega upravljanja z blagom 

Potencialni ugodni vplivi ITS sistema so lahko: 

• neposredni: 

o povečanje storilnosti administracijskih zadev, 

o manj delovne sile, 

o zmanjšanje možnosti napak, 

o pospešitev transportne verige med pošiljateljem, špediterjem in dostavljavcem, 

o poveča konkurenčnost v tovornem prometu, 

• posredni: 

o zmanjšanje porabe goriva in s tem zmanjšano onesnaževanje, 

o večje zadovoljstvo med vozniki 
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Merljivi ugodni vplivi sistema: 

• učinkovitost tovora: raziskava na relaciji Stuttgart-Lyon-Barcelona v resničnih pogojih in 

prišli do ugotovitev (vir: MELYSSA pilotski projekt): 

o zapravljen čas (čakanje, zamude, natovarjanje) se je zmanjšal za 37%,  

o zamude so skrajšane za 35%, 

• emisije in poraba goriva (projekt COST 321: Urban Good Transport21), 

o zmanjšanje kilometrine za 10%, 

o zmanjšanje porabe goriva za 3% 

o zmanjšanje saj za 9%. 

 

Uporabniški pogled: 

• vsi uporabniki (deležniki) sistema imajo profitabilne prednosti (načelo "WIN-WIN"), 

končni uporabniki dobijo blago hitreje, 

• prevozniki (transportna podjetja) potrebujejo manj časa za dostavo in zato lahko 

sprejmejo več naročil z istim številom vozil, 

• vozniki imajo bolj točne informacije, kar zmanjša stres in večjo pozornost vožnji. 

 

3.9.2.2 Tehnologija sistema 

Sistem upravljanja s tovorom združuje osnovne tehnologije kot so: 

• identifikacijske in zaznavne sisteme, 

• telekomunikacijske sisteme 

• skupno bazo podatkov 

 

Komponente sistema: 

• centralni sistem: to je baza podatkov z razširjenim pristopom, 

• komunikacija med centralnim sistemom in zunanjimi odjemalci (pošiljatelj, transportna 

družba, dostavljavec,...) je osnovana na standardu EDI (EDIFACT sporočilih), 

• oprema v vozilu: ta se sestoji iz oddajnika/sprejemnika signalov za ustrezne signale ter 

GPS sprejemnik, ki omogoča določiti lokacijo vozila. 

 

                                                 
21 spletna stran: http://www.cordis.lu/cost-transport/src/pub-321.htm 
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3.9.2.3 Praktičen primeri v tujini in pri nas 

Vse več posrednikov za tovor uporablja EDI in EDIFOR (Electronic Data Interhance FORwarding) 

sporočila za sprejem ali oddajo podatkov. V Nemčiji je nekaj 1000 takih posrednikov od katerih 

več kot 50% uporablja EDI22. 

 

Če smo se pred leti še spraševali, ali je uvedba standarda UN/EDIFACT za računalniško 

izmenjevanje dokumentov v Republiki Sloveniji smiselna ali ne, danes te dileme ni več. Večina 

načrtovalcev takih informacijskih sistemov ta standard že uporablja. Lep primer je Holding 

Slovenske železnice - Elektronsko povezovanje, kjer so uporabili Microsoft BizTalk Server, ki 

podpira pretvorbo med vsemi kombinacijami oblik, kot so: EDIFACT, X12, XML, pozicijskimi ali 

delimitiranimi ter drugimi oblikami sporočil ali drugače (glej predstavitev podjetja Atlantis 

d.o.o.23). Seveda, pri tem ne gre brez težav. Glavna težava je v interoperabilnosti sistemov. 

Vsako podjetje ima njim lasten proces, ki je deloma podprt z informacijskim sistemom. Podatki 

v njem so podjetju zelo pomembni, saj brez njih ne morejo nadaljevati procesa. Vsako podjetje 

tako vedno želi pridobiti vse zahtevane vhodne podatke, hkrati pa mora na izhodnem 

dokumentu zagotoviti vse podatke, ki jih potrebujejo njegovi partnerji. Zato je zelo pomembno, 

da je vsebina dokumenta v elektronski obliki celovita in dosega vsaj vsebino dokumenta, ki bi 

ga sicer poslali oz. prejeli po pošti. 

 

3.9.3 Avtomatska obcestna (varnostna) inšpekcija 

Poznamo več primerov obcestne inšpekcije, nadzora nad vozili oziroma blagom. Naštejmo jih 

nekaj: 

• tehtanje vozil (med vožnjo), 

• nadzor prevoza nevarnih snovi, 

• čas vožnje (digitalni tahograf), 

• status zavor. 

 

3.9.3.1 Tehtanje vozil 

Povečan cestni promet, še posebej težki tovorni promet, s svojimi karakteristikami v smislu 

prekomernih obremenitev osi, vpliva na stanje prometnic. Denarno ovrednotene ocene o 

škodljivih vplivih tovornega prometa in evidence o dejanskih obtežbah voziščnih konstrukcij do 

                                                 
22 vir: Transport Telematics, Developments and Success Stories in Germany, Federal Ministry of Transport, Building and Housing, avgust, 2004 
23 predstavitev: http://www.snt.si/atlantis/PredstavitevDruzbe/referenceCase2.shtml 
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danes še ne obstajajo. Znane so le ocene dejanskega stanja cest in dejstvo, da na voziščno 

konstrukcijo vplivajo prekomerne osne obremenitve vozil. 

 

V Sloveniji se izvaja kontrola teže tovornih motornih vozil v okvirih veljavne zakonodaje. 

Tehtanje se odvija na mejnih prehodih v carinskem postopku in na terenu z dvema posebej 

urejenima policijskima voziloma, ter po potrebi z napotitvijo vozil na tehtanje. Izvaja se torej 

mobilna in statična kontrola teže tovornih vozil, ki pa ne ustrezata dejanskim potrebam zaradi 

premajhne intenzivnosti, neustrezne opreme in neučinkovitih sankcij. 

 

3.9.3.1.1 Dinamično tehtanje vozil – WIM sistemi 

V tujini, pa tudi pri nas, so v zadnjih letih vse bolj popularni sistemi za kontrolo teže pri vozilih, 

ki so v gibanju – WIM (weigh-in-motion) sistemi. Uporabljajo se predvsem za predselekcijo 

tovornih vozil, katerih teža in osne obremenitve so blizu dovoljenih vrednosti. 

 

Na državnem cestnem omrežju v Republiki Sloveniji se podatki o prometnih obremenitvah 

merijo z mostnim WIM sistemom, pri katerem prevzame vlogo tehtnice prekladna konstrukcija 

obstoječega mostu ali propusta. Na podlagi podatkov o deformacijah konstrukcije in o 

medosnih razdaljah vozila, ki je te deformacije povzročilo, se izračunajo osni pritiski in skupna 

teža vozila. 

 

Opis sistema 

V nadaljevanju bomo povzeli delovanje WIM sistema edinega slovenskega proizvajalca Cestel 

d.o.o., ki je sistem razvil skupaj z ZAG Ljubljana (SiWIM, http://www.siwim.com/). Vozilo ima 

določeno maso in s tem tudi težo, ki je neodvisna od tega, če vozilo stoji ali se premika. 

Tehtnice temeljijo na merjenju sile teže, ki se ustvari z maso, meri pa se pospešek gravitacije. 

Če nastane dodaten pospešek, nastanejo napake pri merjenju, ki so značilne v primerih tehtnic 

za vozila v gibanju. Kljub temu obstaja možnost za tehtanje vozila med vožnjo s precejšnjo 

mero natančnosti. Dva osnovna principa: 

• Izognitev vertikalni oscilaciji vozila. Zagotoviti je potrebno popolnoma ravno cestno 

površino, s katero mora biti natančno izravnan vgrajeni senzor tehtnice. Kolesa vozila 

morajo biti popolnoma uravnovešena. Če to ni mogoče, je potrebno hitrost vozila močno 

zmanjšati. 

• Tehtanje vozila na daljši površini, tako da lahko določimo povprečno vrednost, ki ustreza 

efektivni masi. Ta princip je trenutno primeren le za raziskovalne namene. 
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Tehnologija sistema 

Sistem za tehtanje pri nizkih hitrostih – LS WIM so zelo primerni sistemi z možnostjo 

kaznovanja. Sistem sestavljata dva sprejemnika bremena za merjenje kolesnih pritiskov vsake 

posamezne osi, položena v posebno nišo, ki zagotavlja, da je površina sprejemnika bremena v 

ravnini tehtalnega platoja. Sistemi se lahko uporabljajo kot statični (vsaka os se stehta v 

mirovanju) z natančnostjo ±20 kg glede na dejansko težo, ali med počasno vožnjo (med 4 in 

20 km/h) z natančnostjo ±3 % glede na dejansko težo.  

 

Na cestah z gostoto prometa več kot 500 tovornih vozil/dan je potrebno na oddaljenosti okoli 

500 m pred izvozom na tehtalno postajo predvideti tudi postavitev visoko hitrostnih WIM 

sistemov (HS WIM) za predselekcijo preobteženih vozil (zmanjšanje zastojev na tehtalni postaji) 

ter za neprekinjeno zbiranje podatkov na avtocestnem odseku. 

 

Tehtanje izvaja ekipa usposobljenih ljudi, od katerih eden skrbi za tehtanje, ostali pa za 

predpripave (usmerjanje vozil, navodila voznikom). Za popolno kontrolo bi bilo potrebno izvajati 

tehtanje 24 ur na dan. V nasprotnem primeru je potrebno najprimernejši čas tehtanja določiti 

glede na rezultate visoko hitrostnega WIM sistema. Če je pri tehtanju prisotna policija, je 

mogoče kršilce ustrezno kaznovati, drugače pa služi tehtanje le zbiranju podatkov. 

 

3.9.3.1.2 Tehtanje na slovenskih avtocestah 

Dinamičnega tehtanja na naših avtocestah še nismo zasledili, sta pa na izbranih mestih na 

slovenskem avtocestnem omrežju (počivališči Voklo in Ravbarkomanda) nameščena sistema 

za izločanje tovornih vozil iz prometa, kjer se meritve izvajajo ročno (počasno – glej sliko ): 

• prometni znaki s spremenljivo vsebino, 

• kabelski sistem za prenos podatkov, 

• komandni pult v lokalnem operativnem centru za izločanje prometa. 

Občasno se izvajajo statične meritve, skupaj s kalibracijo slovenskega dinamičnega WIM 

sistema, še na treh lokacijah. 

 

Možnost sankcioniranja preobremenjenih vozil z WIM meritvami24: 

"Sedanja kaznovalna politika v Republiki Sloveniji temelji na občasnih kontrolah osnih pritiskov 

s statičnimi tehtnicami po mesečnem planu direkcije RS za ceste. V povprečju je bilo v letu 

2004 stehtanih 510 vozil mesečno, kar na letnem nivoju predstavlja 6.193 vozil, od tega jih je 

                                                 
24 vir: Promet 2004, mag. A. Žnidarič, mag. V. Vodopivec, R. Brozovič, 
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bilo okoli 3.000 preobremenjenih. Analize WIM meritev kažejo, da to predstavlja manj kot 0,5% 

vseh preobteženih vozil. Ocenjujemo, da ob upoštevanju višine kazni med 500.000 in 

1.000.000 SIT prihodek proračuna zaradi plačila kazni znaša približno 1,5 milijarde tolarjev 

letno. Meritve WIM v letu 2004 zajemajo 30 merilnih mest in ob upoštevanju povprečne 50 km 

transportne razdalje pokrivajo 1.500 km ali približno petino državnega cestnega omrežja. Ker 

se meritve izvajajo na bolj obremenjenih cestah, ocenjujemo, da je z meritvami pokritih okoli ½ 

celotnih prometnih obremenitev tovornih vozil. 

 

 

Slika 41: Počasnost tehtanja na tehtalni postaji 

 

Predlog za zniževanje preobremenjenosti temelji na naslednjih predpostavkah: 

• Glavni cilj kaznovanja ni pobiranje denarnih kazni ampak zmanjšanje prometnih 

preobremenitev. 

• Sedanji način kontrole ima premajhen obseg, poleg tega pa se struktura prometa in 

intenzivnosti preobremenitev bistveno spremeni, saj se v času prisotnosti policije delež 

preobteženih vozil, zaradi odlične obveščenosti voznikov, bistveno zmanjša. 

• Kazni, ki trenutno veljajo, praviloma ne odražajo dejanske škode, ki jo preobremenjeno 

vozilo povzroči na cestni infrastrukturi. 

• Zniževanje preobremenitev je možno s kaznovanjem veliko večjega deleža kršiteljev s 

preobteženimi vozili, pri tem pa bi bilo možno celo znižati kazni. 
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Z obstoječimi WIM sistemi in ob ustrezno prilagojeni zakonodaji bi bilo mogoče kršitelje 

sankcionirati na podlagi avtomatskega zajema identitete (fotografiranjem) preobteženega 

vozila. Na predlagani način so v tabeli 6 izvrednoteni podatki meritev iz leta 2004 za težka 

tovorna vozila, ki predstavljajo 60% vseh izmerjenih tovornih vozil. Na podlagi točnosti meritev 

so bile določene predlagane tolerance za skupne mase in osne pritiske, ki smo jih upoštevali 

pri določitvi deleža zanesljivo preobremenjenih vozil (z intervalom zaupanja 99,9%). Odstotek 

teh vozil je zaradi toleranc bistveno manjši od dejansko ugotovljenega števila preobremenjenih 

vozil, še vedno pa znaša približno 1.381.000 vozil letno. Ob upoštevanju minimalne kazni 

500.000 SIT po zakonu o varnosti v cestnem prometu (Uradni list RS 4/92) pomenijo zajete 

preobremenitve celotno višino zagroženih kazni v višini 690 milijard tolarjev." 

 

3.9.3.2 Nadzor prevoza nevarnih snovi 

Prevoz vnetljivih snovi ali nevarnih kemikalij, posebno v gosto naseljenih področjih je še vedno 

nevarna operacija. Vsaka majhna nesreča lahko vodi v katastrofo, če specializirane interventne  

ekipe za reševanje ne reagirajo dovolj hitro. ITS tehnologija se uporablja za kontrolo takih tipov 

transporta. V primeru nesreče nam ITS omogoča hitro intervencijo reševalnih ekip. 

 

ITS sistemi na osnovi GNSS locirajo vozilo v vsakem trenutku. To lahko opravi na vsako minuto 

v naselju in vsakih par minut na odprti cesti. Na začetku poti nevarne snovi moramo ugotoviti 

kakšno snov peljemo in to dati v ITS sistem. 

 

3.9.3.2.1 Opis sistema 

Za nadzor prevoza nevarnih snovi se uporablja tehnologijo, ki posreduje informacije o vrsti, 

lokaciji in stanju nevarnih snovi med prevozom. Vključuje tudi:  

• vodič za pot, vsiljevanje poti, 

• navodila vozniku ob nesreči ter 

• avtomatski klic na pomoč ob nesreči, vključno z vsemi parametri (lokacija, narava 

nesreče, vrsta in stanje tovora). 

 

Tovor, ki se prevaža se stalno kontrolira (npr. kakšna je temperatura). Če se zgodi kaj 

nenavadnega, se to takoj sporoči centru, ki nadzoruje prevoz. 

 

Potencialni ugodni vplivi sistema: 

• neposredni: 
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o zmanjšanje časa ob klicu na pomoč (interventni čas), 

o zmanjšanje nezgod predvsem sekundarnega tipa, 

o zmanjšana možnost onesnaženja okolja  

o potencialno povečanje varnost (prometne in splošne), 

• posredni: npr. zmanjšanje hrupa. 

 

Merljivi ugodni vplivi sistema: testi (PORTICO projekt) so pokazali, da se je čas zazanavanja 

nevarnosti, ki jo lahko povzroči nevarna snov, zmanjšal iz nekaj ur na nekaj minut.  

 

Uporabniški pogled: mesta s kemijsko industrijo in mesta kjer se ta promet odvija morajo 

oziroma bi morali imeti tak sistem z aktivnim sodelovanjem policije oziroma zato pristojnih 

služb. 

 

Tehnologija sistema je ekvivalenta tisti, ki je opisana v poglavju 3.9.1 Upravljanje. 

 

3.9.3.3 Digitalni tahografi 

Hitro uvajanje digitalnega tahografa daje močno spodbudo varnosti v cestnem prometu, ker bo 

zagotovilo, da bodo poklicni vozniki upoštevali svoje čase vožnje in čase počitka. Žal pa 

zamude izdelovalcev tahografov pri uvajanju njihove opreme za homologacijo pomenijo 

odložitev za njegovo uvedbo. 

 

Po 01. maju 2004 v Republiki Sloveniji neposredno veljajo Uredbe EU s področja tahografov 

(Uredba Sveta (EGS) št. 3820/85, Uredba Sveta (EGS) št. 3821/85, Uredba Sveta (ES) št. 

2135/98, Uredba Komisije (ES) št. 1360/2002), na podlagi česar je predvidena uvedba 

digitalnih tahografov tudi v Sloveniji (predvidoma avgust 2005 – vir: 

http://www.sigov.si/mpz/4pod/1/3pm-4.html#18).  

 

3.9.4 Koordinacija logistike v naselju 

Življenje v mestih postaja odvisno od prometne gneče. Zato so potrebne nove prometne rešitve 

za pravilno obvladovanje mestne blagovne distribucije. Program logistike v naselju vsebuje vse 

ukrepe potrebne za okolju prijazno in učinkovito dostavo blaga prodajalcem v mestih. 

 

Določena literatura kaže, da se bo promet v mestih do leta 2015 povečal za 25% (vir: ITS City 

Pioneers project, ITS Toolbox,). Prevoz blaga bo imel zelo pomemben delež v tem povečanju 
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prometa. Koordinacija tovornega prometa po mestih je akcija, ki lahko hitro povzroči bistvene 

pozitivne učinke. Osnova za tak sistem je združitev podobnih izdelkov, ki jih sedaj dostavljajo 

po mestih razni dostavljavci. Ena organizacija naj bi bila zadolžena za razvoz po mestu, za 

pošiljanje izdelkov na prave naslove in izbiro prave poti pa je zadolžena ITS tehnologija. Tak 

sistem povzroči zmanjšanje dostavnih vozil v mestih in s tem manjšo gnečo in zmanjša 

onesnaženje zraka. 

 

3.9.4.1 Opis ITS sistema 

Koordinacija logistike v naselju potrebuje informacijski sistem, odprt za vse vpletene. Veliko teh 

sistemov že obstaja, ali so uporabljeni za druge namene in morajo biti prilagojeni za posebne 

zahteve koordinacije logistike v naselju. 

 

Osnovo za ta sistem sestavljajo: 

• planiranje poti, 

• potrdilo o izročilu blaga (dobavnica), 

• prometne informacije. 

 

Potencialni ugodni vplivi sistema: 

• neposredni: 

o zmanjšanje števila kilometrov, 

o učinkovitost in zmanjšanje stroškov za dostavljavce, 

• posredni: 

o splošne prednosti zaradi izboljšanih okoljskih pogojev. 

 

Izmerjeni ugodni vplivi sistema: koordinacija logistike v naselju in posebno uporaba enega 

vozila za dostavo lahko opazno zmanjša število kilometrov. Zmanjšano število kilometrov in 

dejstvo, da se dostava izvrši ko ni zastojev ima velik vpliv na mestno onesnaženje v pozitivnem 

smislu. Število kilometrov se zmanjša za 10% (vir: projekt COST321 Urban Goods Transport).  

 

Uporabniški pogled: glavna pomanjkljivost tega sistema je, da pretrga stike med veleprodajo in 

trgovino na drobno. 

 

Organizacijski pogled: današnja tehnologija ima velik potencial, ampak tehnologija sama še ne 

pomeni napredka. Izziv je najti celovit koncept za mestno distribucijo, kje ima tehnologija 

glavno besedo. Čeprav program koordinacije logistike v naselju zahteva več časa kot normalni 
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transport predvsem v načrtovanju, ekonomičen učinek prevlada nad časovnim faktorjem. 

Zmanjšanje števila vozil in bolj točen in kontroliran razvoz blaga ima za posledico manjše 

stroške in naredi ta program atraktiven za naslovnika.  

 

Mesta morajo paziti pri podeljevanju koncesij ali dovoljenj za organizacije, ki se ukvarjajo s to 

dejavnostjo in sicer tako, da je število ponudnikov ravno pravšnje. 

 

3.9.4.2 Tehnologija sistema 

Dostavljavec opremi pošiljke z vsemi podatki potrebnimi za prevoz (vsebina, teža, obseg,...) in 

opremi jih z identifikacijsko oznako (npr. črtno kodo). 

 

Komponente sistema: 

• Centralni sistem: ta je sestavljen iz centralne baze podatkov, ki vsebuje vse potrebne 

podatke o pošiljkah. Posebna naprava razporedi pošiljke z podobnimi naslovi. Te 

pošiljke gredo nato po tekočem traku k vozilom in so že pripravljene na prevoz. 

• Komunikacija: se lahko vzpostavi po GSM telefonu ali po kratkih sporočilih SMS oziroma 

preko lokalnega brezžičnega omrežja. 

• Oprema v vozilu: pomembno je, da sistem zazna kdaj je pošiljka dostavljena. Ko pošiljka 

pride k naslovniku ta prebere identifikacijsko kodo (npr. črtna koda), ki je na pošiljki in 

nato se ta informacija prenese v centralno bazo preko komunikacijske (npr. GSM) 

povezave v vozilu. 

 

3.9.4.3 Praktični primer 

Magdeburg, Nemčija pilotski projekt  je vključil šest domačih (lokalnih) prevoznikov. Za dostavo 

v mesto so bile sklenjene pogodbe. Že od samega začetka, pa tudi do sedaj se je mestna 

prodajna mreža (veleprodaja in maloprodaja) morala navezati na pogodbene prevoznike v 

mestu. Že v prvem letu so se pokazale določeni rezultati: 

• 20% manj mestnega tranzita, 

• 25% do 40% zmanjšanje potovalnih kilometrov, 

• zmanjšanje števila potovanj za tretjino, 

• zmanjšanje čakalnih časov, 

• povečanje izkoriščenosti vozil iz 0,25 t na 0,4 t na enkratno raztovarjanje. 
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Uspešni rezultati uporabe koordinacije logistike v naselju so vidni v nemškem Holbornu. Včasih 

so tu obratovala štiri vozila za razvoz blaga po centru mestu, sedaj pa je potrebno samo eno 

vozilo. Število dnevnih kilometrov se je zmanjšalo iz 60 na samo 10 . To se seveda pozna v 

onesnaženosti zraka, sedaj je 60% manj onesnaženo 

 

3.10 Skupina – Javni prevoz 

 

V uvodu predstavljamo dejstvo, da "Slovenci ne marajo avtobusov"25, zato velja temu področju 

nameniti več pozornosti. 

 

3.10.1 Upravljanje s flotami in viri v javnem potniškem prometu 

To pomeni, da uporabljamo inteligentne transportne sistem in storitve (ITS) za planiranje, 

nadzor ali upravljanje s sistemi javnega transporta. Govorimo predvsem o avtomatskem 

nadzoru vozil. Vozila se identificirajo z različnimi tehnologijami od komunikacije kratkega 

dosega (Infrardeča svetloba, mikrovalovi, itd.) pa do sistema GNSS (satelitska komunikacija).  

 

Taki sistemi omogočajo: 

• učinkovit nadzor vozil, 

• podporo vzdrževanju vozil, 

• klic v sili, 

• spremljanje izvajanja in optimizacijo voznih redov, 

• vse informacije v realnem času. 

 

Namen upravljanja s flotami in viri je izboljšati kakovost storitev javnega transporta. To lahko 

dosežemo s pomočjo izboljšanega načrtovanja, preglednostjo in s prilagodljivostjo vseh 

operacij. 

 

3.10.1.1 Opis sistema 

V vozilu je enota (OBU – On Board Unit), ki samodejno javlja pozicijo vozila in kodo vozila v 

nadzorni center. S pomočjo sistema prometniki v nadzornem centru na računalniškem 

grafičnem prikazu stalno spremljajo, kje se kakšen avtobus nahaja, kakšna je časovna razlika 

                                                 
25 D. Kocbek, članek o Anketi o potniškem prometu v EU, Delo 04.07.2005 
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med vozili na določeni progi, kakšni so časi voženj med posameznimi postajališči in kakšni so 

časi mirovanja na posameznih postajališčih. To je pomembno predvsem zaradi morebitnih 

zastojev, prometnih nesreč ali velike zasedenosti avtobusov. 

 

Prednosti za stranke: 

• boljša storitev zaradi večje zanesljivosti, 

• povečana točnost voznih redov, 

• večja točnost in nižji stroški. 

Prednosti za prevoznika (organizacijo): 

• večji nadzor nad vozili, 

• manjši stroški zaradi večje produktivnosti zaposlenih, 

• avtomatizacija nekaterih procesov, 

• manjši stres in večje zadovoljstvo zaposlenih. 

 

Zaradi optimizacije voznih redov se poveča točnost prihodov vozil, zmanjša pa se število vozil in 

posledično poraba goriva in emisije izpušnih plinov. 

 

V Kansas City-ju so zmanjšali število vozil z 200 na 193, zmanjšali so tudi čas vožnje po 

voznem redu za 10%. Interventni odzivni čas se je zmanjšal za 40%, zaradi tega se je povečal 

občutek varnosti voznikov. 

 

3.10.1.2 Tehnologija sistema 

Imamo dva osnovna sistema: 

• V vozilu imamo napravo imenovano odometer, ki meri prevoženo razdaljo. Ker naprava 

sama ni dovolj precizna se kombinira s senzorji postavljenimi vzdolž poti, ali pa s 

senzorji, ki zaznavajo odpiranje vrat na postajah oziroma služijo za vključitev prioritete 

vožnje na semaforiziranih križiščih (DSRC komunikacija). 

• Novejši je sistem GPS, kjer se na podlagi komunikacije med satelitom in posameznimi 

mobilnimi enotami v avtobusih določi položaj vozila, ki se posreduje v nadzorni center. 

 

3.10.1.3 Praktični primeri v tujini in pri nas 

V tujini srečamo sistem upravljanja z javnim potniškim prometom v skoraj vsakem malo večjem 

mestu. Nekaj prakse je prikazano v poglavju 3.10.2 Prioriteta javnega potniškega prometa,  

 



CRP "Konkurenčnost Slovenije 2001-2006" Projekt  V2-0958: Idejna zasnova ITS v cestnem prometu 

Izvajalec: UL, FGG, Prometnotehniški inštitut  135 

 

Slika 42: Shema delovanja sistema TalkTrack 

V Sloveniji je trenutno najbolj znan sistem upravljanja z javnim prometom Talktrack (Ultra d.o.o) 

v Ljubljani (LPP Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o.), ki omogoča (vir: brošura 

Talktrack, LPP in http://www.lpp.si, http://www.jh-lj.si/index.php?p=4): 

• spremljanje, nadzor in vodenje JPP iz nadzornega centra (na digitalnem zemljevidu, 

obratovanje vozil na liniji), 

• klic v sili (nudenje pomoči), 

• permanentno komunikacijo vozilo – nadzorni center, 

• napoved prihodov avtobusov na postajališča s frekvenco 30 s prek SMS sporočil, 

• optimizacijo rabe voznega parka (analize podatkov in poročil) in 

• dvig kvalitete usluge LPP. 

Shema delovanja sistema je prikazana na sliki 42. 

Sistem je razširljiv in nudi možnost povezovanja z npr. različnimi elektronskimi plačilnimi 

sistemi, sistemi za štetje potnikov (zasedenost avtobusov), načina plačevanja potniških 

storitev, posredovanje informacij (dinamični vozni red) prek obvestilnih tabel na avtobusnih 

postajališčih oziroma prek sistema za obveščanje na avtobusu (obvestilna tabla, povezana z 

ozvočenjem). Po zadnjih ocenah imajo avtobusi 4% manj zamud (vir: Dnevnik, 16.8.05). 
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3.10.2 Prioriteta javnega potniškega prometa 

V osnovi pomeni to uvajanje ločenih pasov za JPP in zagotavljanje zelenega vala. Ker vozila JPP 

izgubijo največ časa med čakanjem na zeleno luč oziroma pred semaforiziranimi križišči se jim 

lahko z ITS tehnologijo omogoči, da imajo prioriteto pred ostalimi udeleženci v prometu. 

 

3.10.2.1 Opis sistema 

V splošnem: sistem zazna vozilo JPP, ki se približuje semaforju in vklopi se npr. zelena luč, ali 

pa se podaljša interval zelene luči. 

 

3.10.2.2 Tehnologija sistema 

Bistveno je selektivno zaznavanje vozil, ki predstavlja osnovo ne le dodeljevanju prioritete 

ampak tudi obveščanju potnikov ter drugim funkcijam ITS v JPP. V nasprotju s primeri, ko 

zaznavamo vsa vozila npr. štetje prometa z induktivnimi zankami, potrebujemo za namene 

nudenja prioritete javnemu transportu zaznavo le določenih vozil tj. avtobusov. Če odmislimo 

pasivno dolgo zanko (dolžine 10 m), ki je nekoč služila zaznavi avtobusov, lahko metode 

zaznavanja razdelimo v tri glavne razrede:  

• točkovni detekcijski sistemi: vozila so opremljena z  »elektronskimi tablicami« (ang. tag), 

kateri pošljejo sporočilo za identifikacijo vozila specializirani zanki oziroma senzorju 

(sposobni sprejema  informacij), ko jo vozilo prečka; dobimo natančno lokacijo vozila ob 

danem času. Pri vozilih, ki so brez opreme na vozilu, senzor zazna le prisotnost 

določenega tipa vozila, med katerimi ne razlikuje. Sistem v vozilu je pasiven. 

• območni detekcijski sistemi: aktivni DSRC oddajniki (komunikacija kratkega dosega: 

mikrovalovi, infrardeča svetloba, itd.) so nameščeni na vozilu. Sporočila sprejme 

obcestni sprejemnik (antena), ko vozilo pride v območje, ki ga sprejemnik pokriva. 

Sporočila lahko vsebujejo dodatne informacije (npr. zasedenost avtobusa). 

• integrirani sistemi: ti ne potrebujejo fiksno nameščene opreme, saj je vsa oprema za 

zaznavanje in pošiljanje podatkov nameščena na vozilu. Zahteva drugačen pristop in 

načine pošiljanja podatkov.   

Trenutno je najbolj aktualen tretji, integralen način oziroma kombinacija integralnega in 

območnega detekcijskega sistema . Območni detekcijski sistemi se (primer Helsinki) se kažejo 

kot ne najboljša rešitev za zaznavanje avtobusov v urbanem okolju. Kot največje 

pomanjkljivosti navajamo naslednje: 
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• Problemi delovanja : detekcija ni vedno uspešna. Uspešnost je odvisna od prometnih 

razmer, pogosto tudi od vremenskih pogojev, še posebej so fiksni detektorji 

problematični, ko nepravilno parkirano vozilo oz. visok tovornjak preprečuje zaznavo. 

• Potreba po dodatnem ožičenju: vsa detekcijska oprema mora biti povezana na krmilnik 

SSN. Dolžine ožičenja so velike, saj je prvo zaznavalo 200-300 m pred križiščem. 

• Nefleksibilnost : pri morebitni spremembi avtobusne linije oz. drugačni prometni ureditvi 

je potrebno vso opremo preseliti, kar zahteva nove stroške vgraditve opreme. 

• Količina potrebne opreme: ponavadi so potrebni vsaj 2-3 detektorji v posameznem 

križišču za pokritje vseh avtobusnih prihodov. Na širši prometni mreži bo število takih 

detektorjev zelo veliko, kar bi povečalo stroške vzdrževanja. 

• Pozicioniranje detekcijske opreme: vedno ni mogoča namestitev opreme na optimalne 

lokacije. Razlogi so: pomanjkanje stebrov uličnih svetilk, nedovoljeno nameščanje 

viseče opreme, tehnično neizvedljiva vgradnja zank v vozišče, itd.    

 

Sistemi podeljevanja prioritete: 

Favoriziranje javnega avtobusnega prometa poteka na več nivojih. Prioritetne strategij na tri 

glavne kategorije: 

• pasivne prioritetne strategije  

o prilagoditev dolžine posameznih ciklov, 

o deljenje faz, 

o časovna uskladitev na širši prometni mreži, 

o »metering« prioriteta, 

• aktivne prioritetne strategije: 

o podaljšanje zelene faze, 

o odpoklic zelene faze, 

o dodatna vrinjena faza, dodatna tranzitna faza (preskok kolone), 

o brezpogojna prioriteta, 

o pogojevana prioriteta, 

o izpuščanje določene faze, 

• prioritetne strategije v realnem času: 

o optimiranje zamud in kontrola dolžine kolone (krmiljenje posameznega križišča 

ali skupine križišč). 

 

Če strnemo: vozila s prioriteto se zaznajo s pomočjo zank, DSRC senzorjev ali pa s pomočjo 

sistema GPS/lokalna komunikacija. Ko se zazna vozilo se na semaforju vklopi ali podaljša 

interval zelene luči. Lokalna komunikacija je lahko: DRSC (mikrovalovi, infrardeča svetloba, 
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Bluetooth, ...), različne tehnologije mobilne telefonije - GPRS, GSM, UMTS, Wi- Fi( ang. Wireless 

Fidelity) omrežja (standardi  802.xx) ali WLAN (lokalna brezžična omrežja). 

 

Isto tehnologijo se uporablja za prioriteto vozil na nujni (interventni) vožnji. 

 

3.10.2.3 Praktični primeri v tujini 

V Londonu (sistema MOVA, SCOOT) so se zmanjšale zamude avtobusov za 22-33%. V 

Göteborgu so se zmanjšale zaustavitve vozil za 23,3% in poraba goriva za 5%. Zaradi točnosti 

in zmanjšanja časa potovanja pa se je tudi povečalo zadovoljstvo potnikov. 

 

V Torinu so povezali sistem za avtomatsko lociranje vozil (AVL) s sistemom za mestni nadzor 

prometa (UTC). S tem so dosegli, da imajo vozila javnega potniškega prometa prednost pred 

ostalimi vozili.  S tem so zmanjšali čas potovanja vozil javnega potniškega prometa za 19%. 

Isti sistem se da uporabiti tudi za vozila na nujnih vožnjah ( policisti, gasilci, reševalci ). 

 

V Bogoti, Kolumbija so izvedli na mestnih vpadnicah nivojsko ločen avtobusni promet, skupaj z 

elektronskim plačevanjem (projekt TRANSMILENIO – slika 43) . 

 

Naštejmo še nekaj sistemov prioritete v javnem mestnem prometu: 

• BLISS / RAPID – Brisbane, Avstralija  

• CELTIC - Lyon, Toulouse, Francija 

• CGA system - Francija  

• MOVA - London in Winchester, Velika Britanija 

• OPTICOM- Portland  

• PRODYN - Bruselj, Pau in Toulouse 

• SCOOT - Leeds, Leicester, London, Norwich, Southampton  

• SPOT – Leeds  

• PROJECT 423- Helsinki pozneje projekt HelMi. 
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Slika 43: Primer urejanja prioritete JPP v Bogoti: kombinacija ločeni vozni pasovi in prioriteta na semaforiziranih križiščih 
(vir: http://web.transmilenio.gov.co/transmilenio/frameset_gneral_op.htm) 

 

Slika 44: Shema delovanja ITS v avtobusnem prometu v Helsinkih (vir: http://www.hel2.fi/liikenteenohjaus/eng/pt_telematics.asp), 

V večini omenjenih primerov so začeli graditi sisteme prioritete iz ničle in z leti razvoja spoznali 

prednosti in slabosti različnih tehnologij. Tako so v Helsinkih začeli s projektom poimenovanim 

423, ki je trajal 8 let in obsegal testiranja različnih detektorjev in načinov prenosa podatkov v 

okviru vpeljevanja telematike za potrebe javnega prevoza, ki ciljal na tri objektive: 

• prioriteta v semaforiziranih križiščih, 
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• obveščanje potnikov, 

• upravljanje z floto vozil. 

 

Seveda so implementacijo nadaljevali z projektom sistem HelMi (slika 44). Pri tem velja 

omeniti, da so bila raziskovanja in delitev spoznanj med posameznimi evropskimi mesti, 

opravljena pod evropskim programom ENTIRE. 

 

V Sloveniji prioritete JPP ni, so pa pripravljeni temelji za njeno vzpostavitev. V mislih imamo 

Ljubljano, saj ima že vzpostavljen sistem sledenja avtobusov JPP prek GPS/GPRS oziroma 

sistem upravljanja s floto JPP, pa tudi sistem obveščanja potnikov prek SMS. 

 

3.10.3 Skupinski prevoz in souporaba prevoznega sredstva,  

Skupinski prevoz (car pooling): 

Sistem (storitev) skrbi za logistiko potnikov, primerja termine uporabnikov, ki imajo vozila z 

termini uporabnikov, ki nimajo vozil in vendar bi radi potovali ob istem času na isti realciji. 

Sistem (storitev) skrbi tudi za razdeljevanje stroškov med uporabniki. 

 

Souporaba prevoznega sredstva (car sharing): 

Uporabnik (voznik) plača mesečni znesek za samopostrežno uporabo vozila. Voznik dobi 

pametno kartico za uporabo vozila. Kartico uporablja namesto ključa. Vsa vozila so na zbirnih 

mestih, kamor voznik po uporabi vozilo tudi vrne. Račun za uporabo vozila se dobi enkrat 

mesečno, plačuje pa se glede na prevožene kilometre in na čas uporabe vozila. 

 

Možni cilji: 

• zmanjšanje prometa 

• več prostih parkirnih mest 

• prihranek časa 

• deljeni stroški 

• zmanjšanje porabe in onesnaževanja 

• manj popravil cest 

• večja varnost na cesti 

 

Vozila s skupinskim prevozom oziroma z souporabo imajo lahko določene prednosti (npr. 

prioriteta vožnje - posebni pasovi, zagotovljena parkirna mesta, itd.). 
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3.10.3.1 Primeri v tujini in pri nas 

V Madridu so na avtocesti N-6 uvedli pas za vozila z več potniki. V mestu pa lahko vozila z 

dvema ali več potniki uporabljajo pasove rezervirane za avtobus in taksi. Pričakovan prihranek 

časa vožnje z avtom je od 10 do 15 minut, z avtobusom pa 20 minut. Manjša naj bi bila tudi 

poraba goriva in onesnaževanje zraka zaradi manj vozil na cesti. 

 

V La Rochelle  v Franciji so kupili 50 električnih avtomobilov (sistema Liselec: mesečni najem in 

Autoplus: kratkoročni najem). Vozila so parkirana na več lokacijah v mestu. Po prijavi v sistemu 

stranka odpelje avto, ga uporablja po želji in ga po uporabi vrne na katero koli zbirno mesto. V 

primeru težav pa je na voljo nadzorni center. Ta sistem je prava alternativa zasebnim vozilom. 

Pripomore k zmanjševanju hrupa in onesnaženosti, poleg tega pa se izboljša možnost 

parkiranja v centru mesta. 

 

V Sloveniji obstajajo iniciative za skupinski prevoz (deljenje avtomobila) oziroma souporabo 

avtomobila. Občina Slovenska Bistrica sodeluje v projektu MedClima (Climate Alliance for 

Mediterranean cities), kjer je pod dejavnostmi omenjeno tudi deljenje avtomobila. Pripravili so 

tudi spletno stran (http://www.medclima.com/da_cp.htm), kjer je osnutek ponujanja prevozov 

od kraja A do kraj B ob določenem času. 

 

3.10.4 Javni potniški promet glede na povpraševanje 

Namen je zagotoviti prevoz posebnim vrstam ljudi, predvsem starejšim, otrokom in invalidom. 

Nadomestilo naj bi potovanja z osebni vozilo (avtomobili). Predvsem pa je storitev namenjena 

tistim, ki živijo izven centrov mest. 

 

3.10.4.1 Opis sistema 

Lahko se uporabljajo vozila javnega potniškega prometa ali taxiji. Sistem lahko deluje na stalni 

progi ali pa na progi, ki je odvisna od povpraševanja. Taxiji so bolj primerni za trenutno 

povpraševanje, vozila JPP-ja pa za vnaprejšnjo najavo poti. Vožnjo se lahko najavi dneve ali 

tedne prej. V primeru javnega potniškega prometa pa operater v centrali določi čas vožnje. 

Cena vožnje pa naj nebi bila višja kot 150 % normalne cene prevoza. Princip delovanja je 

prikazan na sliki 45. 



CRP "Konkurenčnost Slovenije 2001-2006" Projekt  V2-0958: Idejna zasnova ITS v cestnem prometu 

Izvajalec: UL, FGG, Prometnotehniški inštitut  142 

 
Slika 45: Princip delovanja JPP glede na povpraševanje 

Možni cilji: 

• manj hoje in čakanja za stranke, 

• sledenje željam strank, 

• več rednih odjemalcev, 

• točen in zanesljiv prevoz, 

• minimalni stroški, 

• optimizacija načrtovanja prevozov in večja učinkovitost, 

• povečani prihodki 

• boljša razporeditev, 

• bolj učinkovit prevoz v manj naseljenih okoliših, 

• manjša porabo goriva in manjše onesnaževanje, 

• večje zadovoljstvo voznikov. 

 

načrtovana mesta postankov 

postajališča na zahtevo 

določena pot 

alternativna/variabilna pot 

določena linija možnost obvoza 
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3.10.4.2 Tehnologija sistema 

GNSS (GPS ali Galileio) v povezavi z radijsko zvezo ali mobilnim telefonom v vozilu je v povezavi 

z nadzornim centrom, ki sprejema naročila. Račinalniški sistem za optimizacijo poti glede na 

postaje s povpraševanjem. 

 

3.10.4.3 Praktični primeri  

V Saint Brieucu v Franciji deluje sistem TAXITUB, pri katerem operater sprejema naročila, jih s 

pomočjo računalnika kronološko razvršča, optimizira in nato počaka na potrditev vožnje s 

strani voznika. Sistem potrebuje manj voznikov in vozil, poleg tega pa porabijo taxiji 8000 litrov 

goriva na leto. Avtobus pa je za zagotavljanje iste usluge porabil kar 130000 litrov goriva. 

 

V Belgiji v pokrajini Flandrija so uvedli tak sistem. Avtobus (prevoznik De Lijn: BellBus) ima 

fiksno začetno in končno postajo, vse ostale pa so določene s strani uporabnikov. Sistem 

deluje tako, da potnik telefonira (vsaj eno uro vnaprej) in pove lokacijo in približen čas odhoda. 

Operater uskladi želje in potrdi rezervacijo. Zaradi tega sistema imajo lahko manjše avtobuse 

in na ta račun znižujejo stroške in nudijo boljšo storitev strankam.  

 

Hospital

 

 

School

Building 2

Building 2

House

Skyscraper

Park

Public house

 

Slika 46: Shema delovanja sistema v Flandriji 
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V Parizu so v taksi podjetju (Taxi Bleus) uvedli sistem za avtomatsko lociranje vozil. S tem so 

dosegli zmanjšanje časa za iskanje najbližjega prostega vozila iz 30 sekund na 17-20 sekund. 

Povečalo pa se jim je tudi število strank za 25%. 

 

3.10.5 Informacije potnikom JPP med potovanjem 

Sistemi za obveščanje potnikov v realnem času (ang. Real Time Passenger Information 

Systems) imajo nedvomen potencial, ki ga lahko izkoristimo za številne izboljšave v korist 

avtobusnih potnikov in avtobusnih prevoznikov oz. podjetij, ki opravljajo storitve javnega 

prevoza ter nenazadnje tudi v korist lokalnih oblasti oz. organov, ki se ukvarjajo s prometno 

politiko v mestih. 

 

Uvedbo teh sistemov lahko omogočijo predvsem avtobusni prevozniki in lokalne oblasti, vendar 

pa sama uvedba teh sistemov ni njihova primarna naloga oz. cilj.  

 

Avtobusni prevozniki v prvi vrsti opravljajo poslovno dejavnost in bodo vlagali v razvoj in 

implementacijo informacij posredovanih v realnem času za potnike le, če bodo s tem dosegali 

tudi ustrezne komercialne rezultate.  

 

Na drugi strani imajo lokalne prometne oblasti širše zastavljene cilje, ki so zapisani v njihovi 

prometni politik. Ti navadno obsegajo naslednje:  

• zmanjšanje vpliva prometa na okolje in prostor,  

• vzdržni ekonomski razvoj območja,   

• zmanjšanje socialne izključenosti prebivalcev.  

Poglavitno sredstvo za dosego teh ciljev je prav povečana uporaba javnega potniškega 

prometa. Tako lahko lokalne prometne oblasti upoštevajo več ugodnosti, ki jih prinaša 

obveščanje potnikov v realnem času in zato lažje upravičijo investiranje v te sisteme. 

 

Tuje izkušnje (Velika Britanija) kažejo na to, da niti avtobusni prevozniki niti lokalne oblasti 

sami ne morejo upravičiti vlaganja v razvoj sistemov obveščanja, zato se ustanavljajo 

partnerstva, kjer si stroške razvoja in vpeljave teh sistemov delijo tako avtobusna podjetja kot 

lokalne oblasti. 

 

Uporabniki avtobusnih storitev pričakujejo od ponudnikov kvalitetno informacijo.  

Bistveni prvini kvalitetne informacije sta: 

• hitrost,  
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• zanesljivost.  

 

Za doseganje ustrezne hitrosti je nujno potreben dinamičen prikaz informacij, ki omogoča, da 

se informacije hitro posodabljajo v direktni odvisnosti od aktualnih razmer. Pri uvajanju 

dinamičnih informacij za potnike je potrebno paziti, da: 

• je informacija na voljo tam, kjer jo potnik pri odločanju glede poteka potovanja 

eventualno potrebuje, 

• sta tekst in govorno besedilo lahko razumljiva, jasna in zgolj pojasnjevalna, 

• potnik najde enake osnovne koncepte informacij na vseh medijih in lokacijah, 

 

Zanesljivost je ključnega pomena za zaupanje uporabnikov v sistem obveščanja v javnem 

potniškem prometu. Tako so npr. na nekaterih mrežah po Švici, predvsem v Zürichu in Bernu, 

dolgo odlašali z vpeljavo informacijskih sistemov za potnike, čeprav so se zavedali njihove 

pomembnosti. Držali so se načela, da rajši ne posredujejo informacij, kot da bi včasih 

posredovali tudi napačne. Ker je zanje zanesljivost informacije na prvem mestu, so hoteli 

počakati na popolno tehnologijo za obveščanje potnikov (tako iz tehničnega kot uporabniškega 

vidika). 

 

Nadalje lahko kvalitetno informacijo potnikom ponudimo le, če upoštevamo kakšno informacijo 

potrebujejo in kdaj jo potrebujejo. Potreba po informaciji se namreč spreminja skladno s 

potekom potovanja in bi jo tako lahko razdelil na dva glavna tipa informacije:  

• Strateška informacija oz. asistenca pri načrtovanju potovanja, ki se nanaša na:  

o itinerar / načrt potovanja, 

o urniki, 

o načini prevoza. 

• Taktična informacija oz. pomoč pri realizaciji potovanja, ki se nanaša na: 

o čakalni čas, 

o motnje pri storitvah, motnje v prometni mreži, nepredvideni dogodki. 

 

3.10.5.1 Tehnologija sistema 

Sistem ima več komponent podajanja informacije: 

• javni interaktivni terminal – informativni "kiosk", 

• terminali poizvedbenih pisarn (info točke), 

• grafični prikazovalnik oziroma televizija na postajališču, 

• informacije na vozilu, 
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• informacije na prenosnih osebnih napravah, 

• Informacije preko svetovnega spleta (Interneta). 

 

3.10.5.1.1 Javni interaktivni terminal – informativni "kiosk" 

Javni interaktivni terminali ali krajše PIT (ang. Public Intreactive Terminals) so informacijski 

sistemi, ki največkrat nudijo potnikom različne informacije pred potovanjem in jim tako 

omogočajo lažjo izbiro potovalnega sredstva, poti in časa odhoda. Prav tako pomagajo 

občasnim potnikom, neizkušenim uporabnikom in turistom med samim potovanjem npr. pri 

prestopih z ene linije na drugo.  

 

Posebnost teh terminalov je, da lahko prikazujejo več vrst informacij in se jih da izkoristiti za 

razne predstavitve s strani mestnih oblasti. Tako navadno prikazujejo še glavne informacije o 

mestu, v katerem se nahajajo, ter najavljajo pomembnejše kulturne, gospodarske in športne 

prireditve. Do lokacije teh prireditev nam znajo tudi prikazati potovalni načrt. 

 

Kioski naj bi bili prilagojeni hendikepiranim osebam in sicer na več načinov: 

• omogočen dostop do njih z invalidskim vozičkom,  

• prilagojena višina in naklon ekrana, kar pa ne zmanjšuje udobja pri uporabi 

povprečnemu uporabniku,  

• zvočni prepis želenih informacij za slabovidne uporabnike. 

 

Pri zasnovi grafičnega vmesnika je potrebno posebno pozornost nameniti oblikovanju 

posredovane informacije. Ukazi za navigacijo po vsebini morajo biti jasni in preprosti. Tudi 

struktura podatkov mora biti jasno prikazana, saj je potrebno zadovoljiti vse skupine 

uporabnikov. Prav zapletenost uporabe takšnih terminalov je v preteklosti botrovala manjši 

priljubljenosti in posledično slabšo uporabi le-teh. 

 

3.10.5.1.2 Terminali poizvedbenih pisarn, javni terminali - kioski 

Terminali v poizvedbenih pisarnah (info točke) se razlikujejo od ostalih opisanih sistemov po 

tem, da uporabniki le-teh niso potniki pač pa osebje prevozniškega podjetja zadolženo za 

informiranje uporabnikov. Glavna naloga teh terminalov je nudenje pomoči pri odgovarjanju na 

poizvedbe potnikov. Ker je najpomembnejša hitrost podajanja odgovorov, mora biti sistem 

zasnovan fleksibilno, dialogi med stranko in uporabnikom terminala pa kratki.  
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Odgovori so ponavadi tipični in jih zajamemo v naslednja področja: 

• pomoč pri pripravi potovanja,  

• posredovanje urnikov oz. voznih redov,  

• posredovanje cenikov potovanj. 

 

3.10.5.1.3 Grafični prikazovalnik oziroma televizija na postajališču  

Obvestilna tabla na postajališču, ki v realnem času informira potnike, je nedvomno tisti način 

obveščanja, ki najbolje izpolnjuje pričakovanja uporabnikov avtobusnih storitev. Navadno ta 

tabla prikazuje čakalni čas oz. čas do prihoda avtobusa. Na ta način uporabnikom izboljša 

pogoje in doživljanje potovanja na dva poglavitna načina:  

• zmanjšanje oziroma odprava negotovosti ( Kdaj bo prišel avtobus? Je avtobus že 

odpeljal? ) 

• minimiziranje čakalnega časa ( Ker potnik ve, koliko časa ima na razpolago do prihoda 

avtobusa, lahko ta čas koristneje uporabi in medtem postori kakšne opravke.) 

 

  
Slika 47: Grafični prikazovalnik (obvestilna tabla) na postajališču z eno linijo ali več linijami 

(vir: http://www.hel2.fi/liikenteenohjaus/eng/pt_telematics.asp) 

 

Vsebina na obvestilni tabli je znotraj različnih sistemov zelo podobna. Vsebuje namreč številko 

linije, destinacijo prihajajočega vozila in čakalni čas (slika 47). Nekateri grafični prikazovalniki 
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prikazujejo približno pozicijo avtobusa na linearnem zemljevidu. V nekaterih sistemih je 

mogoče prikazati tudi informacije o prekinitvah oz. motnjah storitev. Najbolj pogosta dodatna 

informacija pa je točen čas. 

 

  
Slika 48: Primer televizije v prometnem sredstvu in na postajališču 

(vir: http://www.uestra.de/eng/2538.php) 

3.10.5.1.4 Informacije na vozilu 

Informacije, prikazane na zunanji strani vozila so namenjene čakajočim potnikom na postajah, 

da iz primerne razdalje prepoznajo vozilo za posamezno linijo. Običajno imajo vozila na zunanji 

strani dva različna prikazovalnika: 

• številka linije in njena končna postaja, vmesne postaje po potrebi: spredaj in na desni 

strani (kjer vstopajo potniki) vozila (slika 49), 

• številka linije: zadaj in na levi strani (voznikovi strani) avtobusa 

 

 

Slika 49: Zunanji grafični prikazovalnik na vozilu JPP (Ljubljana) 

Informacije v vozilu pa so namenjene potnikom pri usmerjanju in informiranju med vožnjo          

(slika 50). Dostop do informacij na vozilu med vožnjo je omogočen s prikazovalniki montiranimi 

pod stropovi avtobusov. 
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Ti nudijo predvsem dve sklopa informacij: 

• informacije, ki obveščajo o številki linije in smeri potovanja ter najavljajo naslednjo 

postajo in mogoče celo tamkajšnje povezave za potovanje naprej,  

• informacije, ki so namenjene razvedrilu in informiranju potnikov o projektih 

avtobusnega prevoznika, aktualnih dogodkih v mestu, itd.  

 

 

Slika 50: Primer notranjega grafičnega prikazovalnika 
(vir: http://www.hel2.fi/liikenteenohjaus/eng/pt_telematics.asp) 

 

Za potrebe obveščanja med vožnjo se v računalnik oz. pomnilnik na vozilu naložijo podatki, ki 

se osvežujejo z novejšimi informacijami. Še leta 1999 se je za prenos podatkov od centrale do 

avtobusa uporabljalo le radijsko tehnologijo. Sedaj je možna uporaba vseh tehnologij iz 

mobilne telefonije kot tudi lokalnih brezžičnih omrežij (WLAN). Tak prenos podatkov omogoča 

neprekinjeno sprejemanje podatkov in posredovanje informacij v realnem času. 

 

Po raziskavah v Bruslju je zadovoljstvo potnikov nad sistemom PHOEBUS veliko. V 90% 

primerov je prijaznost do uporabnika definirana kot visoka, kot prav taka pa tudi berljivost 

grafičnih prikazovalnikov.  

 

Iz raziskav v Valenciji, kjer so opravili anketo med uporabniki, je mogoče sklepati naslednje:   

 Uporabniki pogosto (34%) oz. še kar pogosto (31%) pogledajo na grafični 

prikazovalnik. 

 VISOBUS jim pomaga preživeti čas na avtobusu prijaznejše (35%), nudi jim informacije 

o mestu (29%) ter izboljša informiranost o omrežju (11%). 
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3.10.5.1.5 Informacije na prenosnih osebnih napravah 

Za posredovanje informacij preko prenosnih naprav sta primerna tako dlančnik kot tudi 

prenosni telefon. 

Posredovanje preko mobilnega telefona lahko poteka na različne načine: SMS,WAP,GPRS, 

UMTS, WLAN. Vsak način zahteva svojevrsten pristop:  

• Telefonske informacije na avtomatskem odzivniku: Ta način predstavljajo avtomatsko 

vodene telefonske informacije, kjer uporabnik preko tipkovnice izbira želene informacije 

o potovanju. 

• SMS: Uporabnik v naprej določenem formatu pošlje SMS (npr. regija, mesto, začetna in 

končna postaja), podjetje javnega prevoza pa mu nato odgovori z povratnim sporočilom. 

• WAP: Potnika oziroma uporabnika se najprej v korakih sprašuje o lokaciji začetne točke 

potovanja, odhodne postaje, destinacije, zaželenega časa odhoda nato pa mu se mu na 

telefonskem zaslonu izpiše zaželeni čas odhoda. 

 

3.10.5.1.6 Informacije preko svetovnega spleta (Interneta) 

Spletne strani s potniškimi informacijami so med najhitreje rastočimi skupinami sistemov 

obveščanja potnikov. Čeprav izkoriščajo podobne oz. enake podatkovne baze in celo enake 

uporabniške vmesnike kot javni interaktivni terminali jih določene karakteristike ločijo od le-

teh: 

• Javne interaktivne terminale ponavadi postavljeno lokalne upravne agencije, spletne 

strani pa neodvisno med sabo postavljajo tako lokalne agencije kot tudi komercialni 

ponudniki prevozov. 

• Na spletnih straneh se pojavlja tudi oglaševanje samega ponudnika storitev, medtem ko 

na javnih interaktivnih terminalih poteka zgolj funkcija informiranja. Torej nudijo spletne 

strani širšo paleto obrobnih informacij v primerjavi z javnimi interaktivnimi terminali, ki 

informirajo brez dodatnih vsebin. 

• Spletne strani pogosto vsebujejo informacije o prevoznikovih pripomočkih za ostarele in 

hendikepirane, čeprav jim na spletnih  straneh ni ponujena nobena funkcija, ki bi jim 

lajšala ogled/uporabo spletnih vsebin. Nasprotno, vse pogostejše Java in Shockwave 

aplikacije otežkočajo slabovidnim osebam uporabo spletnih strani. Ostareli prav tako 

niso upoštevani pri oblikovanju spletnih strani, saj se predpostavlja, da ne bodo 

uporabljali Interneta. 
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• Spletne strani so očitno na vrhu piramide, ki predstavlja kvaliteto storitve. Tako je 

neprimerno večje število strani za letalske prevoze kot spletnih strani, ki pokrivajo 

avtobusne storitve. 

• Internet je medij v katerem dominira angleščina, zato so zelo pogoste večjezične strani, 

ki zadostijo potrebam uporabnikov, ki angleščine ne govorijo.  

• Internet zagotavlja udobnost dostopa do informacij od doma in delovnega mesta skupaj 

z enostavnostjo uporabe standardnih vsem poznanim grafičnih vmesnikov. 

• Internet se lahko uporabi za naslavljanje specifičnih uporabniških skupin. 

• Spletne strani nudijo povezave na druge spletne strani. To omogoča uporabnikom hitro 

pridobivanje vsebinsko povezanih informacij, s tem da različni tipi informacij niso nujno 

na skupni podatkovni zbirki. 

• Vse te lastnosti doprinašajo spletnim stranem prednosti v primerjavi z javnimi 

interaktivnimi terminali, ki rezultirajo v izredni rasti števila spletnih strani in njihovih 

vsebin. 

 

3.10.5.2 Praktični primeri - izkušnje 

Vplivi na avtobusne potnike ob uvajanju informiranja v realnem času (projekt HelMI, tabela: 

• izboljšana zanesljivost storitve, 

• povečano zadovoljstvo uporabnikov, 

• izboljšano dojemanje potovanja, 

• boljše možnosti planiranja potovanja: predvsem turistom in tistim, ki mesta ne poznajo 

dovolj dobro, 

• skrajšanje čakalnega časa in izboljšave dojemanja čakanja, 

• denarni stroški. 

 

Projekt HELMI (Helsinki, Finska) je bil ovrednoten tudi na način razmerja med stroški in 

koristmi (Cost/Benefit). Ocenjeno je bilo, da se naslednje koristi lahko izmerijo v finančnem 

smislu (tabela 5 ): 

• prihranki potnikov na času zaradi zmanjšanja potovalnega časa, 

• prihranki pri stroških z vozili zaradi učinkovitejšega javnega prevoza  

• zmanjšanje porabe goriva in emisij izpušnih plinov, 

• vplivi na preostali promet in njihove časovne stroške. 
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Tabela 5: Raziskava vplivov projekta HELMI v Helsinkih (Lehtonen and Kulmala, 2002, v Basford et al.,2003) 

Anketa med potniki Podpora 

Grafični prikazovalniki na postajah, ki prikazujejo 

potovalne informacije v realnem času so koristni* 

86% 

 

Doživljanje višjega nivo udobja ob potovanju s tako 

opremljenimi avtobusi 

53% 

 

Zaradi informacij v realnem času večkrat uporabljam 

avtobusni prevoz 

17% 

 

 Splošni vtis (maks. 10) 

Koristnost oz. uporabnost informacij za potnike v 

realnem času 
7,9 

Zanesljivost informacij za potnike v realnem času 7,6 

*Opomba: Razlogi podani za koristnost informacij za potnike v realnem času: 

• informirani bodoči potniki za preostanek čakalnega časa 

• zagotovljena možnost izbire druge linije 

• spodbujeni k efektivni uporabi preostalega čakalnega časa 

 
Pomisleki nekaterih prevoznikov, da bi obračunavali dodatno storitev, kot je npr. tudi 

obveščanje potnikov v realnem času so po raziskavah brezpredmetni, saj potniki večinoma 

niso pripravljeni plačevati za take storitve. Finančno breme vzpostavitve sistema za obveščanje 

potnikov v realnem času tako ostaja na ponudniku prevoznih storitev ter mestnih oblasteh.  

"Potniki načeloma niso pripravljeni plačevati dodatkov oz. višjih cen vozovnic za financiranje 

potniških informacij. Kljub temu, bi nekateri vseeno bili pripravljeni plačati skromne zneske za 

občasno uporabo javnih interaktivnih terminalov ali za telefonske klice v poizvedbeno pisarno.  

Še več, mnogi uporabniki smatrajo da je prenos informacije odgovornost podjetja, ki ponuja 

storitve. Podobno kot je potrebno informiranje kupcev pralnega praška o načinih njegove 

uporabe. Ko torej enkrat plačajo vozovnico,  ne vidijo razlogov za nadaljnje investiranje v nekaj 

kar smatrajo za pogodbeno obveznost avtobusnega prevoznika." (Balcombe and Vance, 1997, 

v Basford et al., 2003)  

 

V Sloveniji se za določene informacije plačuje prek plačljivih telefonskih linij. Tak primer so 

informacije na Avtobusni postaji Ljubljana d.d. (http://www.ap-

ljubljana.si/controler.php?stran=storitve_klicni). Podobno je v Mariboru. Podobno velja tudi za 
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ves domači železniški potniški promet. Tovrstne informacije pa so npr. brezplačne v Celju, Novi 

Gorici, itd. 

 

Odzivi uporabnikov(potnikov) na posredovano informacijo (vir: raziskava 1050 uporabnikov 

sistema Trav-Info- telefonski potniški servis, ZDA, 1999): 

• Sprememba javljena         46,7 % 

o spremenjen čas odhoda  10,5 % 

o spremenjen način potovanja  1,0 % 

o sprememba poti pred odhodom  7,7% 

o sprememba med potjo  20,0 % 

o spremenjen čas odhoda in pot  4,8 % 

o odpoved potovanja      3,8 % 

• Brez javljene spremembe     53,3 % 

 

Informacije potnikom so dostopne tudi v Sloveniji. Obstaja niz spletnih strani, kjer lahko 

dobimo vozne rede (npr. za medkrajevni potniški promet spletni portal Sraka.com, 

http://www.sraka.com/povezave/vozni_red/www/iskalnik/default.asp?podniz=A). 

Zelo zanimiva je tudi spletna stran LPP BUS INFO (http://www.jh-lj.si/index.php?p=4&k=100), 

kjer se za Ljubljano dobijo informacije o mestnem potniškem prometu v realnem času 

(TalkTrack sistem opisan v poglavju 3.10.1 Upravljanje s flotami in viri v javnem potniškem 

prometu). Omenjen sistem nudi informacije v realnem času tudi prek SMS sporočil in prek 

WAP, ki pa žal nista brezplačna. 

 

3.10.6 Varovanje v javnem potniškem prometu 

Varovanje v javnem potniškem prometu je vedno bolj in bolj pomembno za njegovo uporabo. 

Na tem področju se v zadnjem času zelo veliko vlaga, še posebej kot posledica terorističnih 

napadov na javni potniški promet (Madrid, London). Potniki navajajo, da je njihova varnost 

najpomembnejša pri uporabi potniškega prometa, enako velja tudi za delavce v tem sektorju. 

 

Namen ITS s funkcijo varnosti oziroma pripomočka lahko omogoči: 

• zaupanje v JPP s strani strank, kakor tudi zaposlenih, 

• zmanjšanje kriminala, 

• višji nivo ozaveščenosti, v primeru nujnosti uporabe teh sistemov, 

• zavarovanje prometne infrastrukture in premoženja, 

• izboljšanje splošnega vtisa o JPP ter 
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• spremembo izbire prometnega sredstva v korist JPP. 

 

3.10.6.1 Opis sistema 

Varovanje v JPP omogoča vsesplošen nadzor na potniškim prometom. Vsebuje kombinacijo 

nadzora, kjer prednjači video nadzor, interni radio in točke "klic v sili", ki je namenjen potnikom. 

Slednji koristijo tudi druge načine komunikacije v sili, kot je na primer mobilna tehnologija 

(GSM/GPRS/UMTS,WLAN, itd.) 

 

Storitev je omogočena tako na postajališčih, kakor tudi na samem vozilu. 

 

3.10.6.2 Tehnologija sistema: 

Komponente sistema (variante): 

• radio, 

• video nadzor na postajališču, 

• video nadzor na vozilu, 

• video snemalne naprave, 

• točke "klic v sili" (minimalno gumb), 

• alarm za zaposlene, 

• avtomatsko zaznavanje nevarnih predmetov (video detekcija), 

• sistem zasilnega izhoda/vhoda, 

• sistem reševanja oziroma intervencijske ekipe (tehnika in usposobljenost, preventivni 

varnostniki), 

• informacije o pomembnih javnih kontaktih (policija, gasilci, reševalci, itd.). 

 

3.10.6.3 Praktični primeri v tujini in pri nas 

Zadnje dve leti se varnostjo v javnem potniškem prometu zelo intenzivno ukvarja ves svet, zato 

ne moremo izpostaviti nekega tipičnega primera. 

 

V Parizu imajo sistem varovanja uveden ne glede na prometno sredstvo poenoteno: Metro, RER 

(vlak), avtobusi in tramvaji (sistem AIGLE). Zanimiva sta sistema za avtomatsko detekcijo 

zapuščenih predmetov in identifikacijo oseb (slika 51). 
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Slika 51: Zaznavanje zapuščenih (nevarnih) predmetov in zaznavanje oseb v Parizu (vir: http://www.visiowave.com/) 

Kot zanimivost, v Hannover-u imajo sistem za klic v sili na vseh zaprtih in odprtih postajališčih 

mestnega potniškega prometa (slika 52). 

  

Slika 52: Videonadzor na avtbusu in sistem klica v sili v Hannover-u (vir: http://www.uestra.de/) 

 

V Ljubljani je za varnost voznikov poskrbljeno prek SOS tipke, ki jo nudi Talktrack sistem 

sledenja ter občasno tudi z varnostniki v civilu, še posebej pa v nočnem času. LPP je v letu 

2004 na dveh mestnih avtobusih poskusno uvedel video nadzor (članek Videonadzor na 

ljubljanskih avtobusih, http://24ur.com/bin/article.php?article_id=2036441), za kar so se 

odločili zaradi vandalizma in vse pogostejših napadih na voznike avtobusov. Klica v sili na 

območju postajališč ni.  
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4 Agencije in standardizacija 

V nadaljevanju so navedeni subjekti standardizacije in pregled aktualne standardizacije na 

področju ITS. Slovenija je veliko standardov prevzela kot nova članica Evropske unije, zato je 

vsa nova standardizacija v angleškem jeziku. Podajamo preglede v slovenskem jeziku.  

4.1 Agencije za standardizacijo 

 

SIST - Slovenski inštitut za standardizacijo 

 

 www.sist.si 

Dejavnost slovenske nacionalne standardizacije se skladno z interesi uporabnikov, predvsem 

države, gospodarstva in potrošnikov, odvija z izvajanjem aktivnosti na naslednjih področjih: 

• pripravljanje in sprejemanje slovenskih nacionalnih standardov in standardizacijskih 

dokumentov,  

• izdajanje slovenskih nacionalnih standardov in standardizacijskih dokumentov,  

• aktivno sodelovanje v mednarodnih organizacijah in zastopanje nacionalnih interesov 

na mednarodni ravni,  

• izvajanje informacijskih storitev in notifikacij po sporazumu WTO/TBT,  

• trženje standardov in standardizacijskih dokumentov,  

• izobraževanje na področju standardizacije,  

• promoviranje standardizacijske dejavnosti,  

posodobitev in vzdrževanje standardizacijskih baz podatkov. 

 

IEC - Mednarodna elektrotehniška komisija 

 

  www.iec.ch 

http://www.iec.ch/Pripravlja standarde na področju elektrotehnike, elektronike in sorodnih 

tehnologij in je bila ustanovljen leta 1906. 

Pravila IEC omogočajo dve redni obliki članstva (aktivno ali polnopravno in pridruženo članstvo) 

ter program pridruženstva. Člani so lahko nacionalni odbori za elektrotehniko, ki imajo vsi 

enako glasovalno pravico. Pridruženo članstvo je namenjeno državam, ki razpolagajo le z 
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omejenimi sredstvi, zato imajo v IEC le status opazovalca in ne smejo glasovati. Trenutno je v 

IEC 52 polnopravnih in 11 pridruženih članov, program pridruženstva, ki je bil sprejet v letu 

2001, pa je do sedaj pritegnil k sodelovanju že 51 pridruženk in dvignil celotno članstvo na 

114 držav. Sedež organizacije je v Ženevi v Švici.  

 

ISO - Mednarodna organizacija za standardizacijo 

 

   www.iso.org 

http://www.iso.org/iso/en/ISOOnline.openerpageNevladna mednarodna organizacija za 

standardizacijo ISO, ki obravnava vsa področja razen elektrotehnike (področij dela IEC), je bila 

ustanovljena leta 1947. Rezultat dela te organizacije so mednarodni sporazumi, ki so 

objavljeni v obliki mednarodnih standardov z oznako ISO. 

 

ITU - Mednarodna zveza za telekomunikacije 

 

   www.itu.int 

http://www.itu.int/home/index.htmlMednarodna organizacija, ki je del sistema Združenih 

narodov (www.unsystem.org), kjer vlade in zasebni sektor koordinirajo globalno 

telekomunikacijsko omrežje in storitve. ITU je vodilni izdajatelj publikacij o telekomunikacijski 

tehnologiji, zakonodaji in in priporočilihITU-T o uporabi standardov na področju telekomunikacij. 

 

CEN - Evropski komite za standardizacijo 

 

  www.cenorm.be 

    

CEN so leta 1961 ustanovili nacionalni standardizacijski organi držav evropske gospodarske 

skupnosti in držav članic EFTA. CEN prispeva k doseganju ciljev Evropske Unije in evropskega 

gospodarskega prostora. Z tehničnimi standardi izdelani na prostovoljni osnovi pospešuje 

prosto trgovino, varnost delavcev in potrošnikov, interoperabilnost mrež, javno preskrbo in 

zaščito okolja. 
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CENELEC - Evropski komite za standardizacijo v elektrotehniki 

    

   www.cenelec.org 

 

Ustanovljen je bil 1973 kot posledica združitve organizacij CENELCOM in CENEL. Danes je 

CENELEC neprofitna tehnična organizacija, ki deluje v okviru Belgijske zakonodaje in je 

vključena v nacionalne elektrotehnične komisije v 28-ih evropskih državah in 8 pristopnih 

članicah vzhodne Evrope in Balkana. Naloga CENELEC-a je priprava elektrotehničnih 

standardov na prostovoljni ravni. S njimi naj bi vzpostavili enoten evropski trgovinski 

trg/evropski gospodarski prostor na področju elektrike in električnih dobrin, odstranili naj bi 

storitvene ovire pri trgovanju, vzpostavili naj bi nove trge in znižali stroške. 

 

ETSI - Evropskega inštituta za telekomunikacijske standarde 

 
    www.etsi.org 
 

Je neodvisna, neprofitna organizacija, katere naloga je izdelati telekomunikacijske standarde. 

Vanjo je včlanjenih 688 članic iz 55 držav. Vanjo so vključeni proizvajalci, mrežni operaterji 

ponudniki storitev in raziskovalna telesa. Organizacija je uradno zadolžena za standardizacijo 

informacijskih in komunikacijskih tehnologij (ICT - Information and Communication 

Technologies) znotraj Evrope. V teh tehnologijah so zajete telekomunikacije, radiodifuzija in s 

tem povezana področja, kot so naprimer inteligentni transportni sistemi in medicinska 

elektronika. Dejavnosti ETSI so neposredno povezane s potrebami trga.  

 

IECEE – Svetovno razširjen sistem ustreznega testiranja in certificiranja električnih naprav. 

(Worldwide System for Conformity Testing and Certification of Electrical Equipment) 

 

www.iecee.org 

 

Nacionalna shema, poznana tudi kot CB shema ki deluje znotraj IECEE (IEC System for 

Conformity testing and Certification of Electrical Equipment), je namenjena: 

• pospeševanju mednarodne trgovine električnih naprav, katere se uporabljajo doma, 

pisarnah, delavnicah, zdravstvenih ustanovah in na ostalih lokacijah,  

• koristim potrošnikom, industriji in oblastem, 
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• Zagotavlanju koristi s strani nacionalnih certifikacijskih teles proizvajalcem in ostalem 

uporabnikom storitev. 

 

CIGRE - Mednarodni svet za velike elektroenergetske sisteme 

 

www.cigre.org 

mednarodna, nevladna, neprofitna zveza s sedežem v Franciji je bila ustanovljena 1921 z 

namenom pospešiti in raziti izmenjavo inženirskih znaj in informacij med inženirskim osebjem 

in tehničnimi strokovnjaki v vseh državah kjer se proizvaja in distribuira visoko-napetostna 

električna energija. 

 

AVERE – evropska zveza za vozila na baterijski, hibridni pogon in pogon na gorivne celice.  

   www.avere.org 

je neprofitno združenje ustanovljeno 1978 pod zaščito evropske skupnosti, kot mreža 

industrijskih proizvajalcev in dobaviteljev vozil na električni pogon. Že samo ime združenja 

poudarja njegov cilj. Združenje sestavljajo nacionalne zveze iz 11 držav. Skupaj povezuje več 

kot 500 podjetij, ki so aktivna na tem področju. Skupaj z EDTA in EVAAP pa AVERE tvori 

svetovno združenje. 

CIE – Mednarodna komisija za razsvetljavo 

www.cie.co.at 

Organizacija je osredotočena na mednarodno sodelovanje in izmenjavo strokovnih informacij o 

svetlobi. 

ITEF - The Internet Engineering Task Force 

www.ietf.org 

 

velika odprta mednarodna skupina mrežnih oblikovalcev, operaterjev, posrednikov in 

raziskovalcev ki razvija spletno arhitekturo in gladko delovanje Interneta. Za vsakega 

posameznika je prosto dostopen. 
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W3C - World Wide Web Consortium 

 www.w3.org 

W3C je forum, preko katerega se prenašajo informacije, blagovni promet, komunikacije in 

razumevanje določenih problemov. Vanj so vključeni razvijalci interoperabilnih tehnologij 

(specifikacije, smernice, programska oprema, orodja) vodijo Internet do končnih zmožnosti.  

 

WSSN – Svetovna mreža za standarde  

    www.wssn.net 

 

Na strani World Standards Services Network lahko najdemo največ podatkov o mednarodnih, 

regionalnih in nacionalnih organizacijah za standarde. Z navedene strani se lahko neposredno 

povežemo s katerokoli organizacijo za standarde, ki ima predstavitev na Internetu in je 

vključena v sistem WSSN. 

 

4.2 Pregled aktualne (nove) standardizacije na področju ITS v Sloveniji 

 

Tabela 6: Pregled standardov na področju ITS 

Oznaka Naslov 

oSIST prEN ISO 14814:2004 

 

Cestna transportna in prometna telematika – 

Avtomatična identifikacija vozil in opreme – 1. del: 

Referenčna arhitektura in terminologija (ISO/DIS 

14814:2004) 

oSIST prEN 12896:2005 

 

Cestna transportna in prometna telematika – Javni 

prevoz – Referenčni podatkovni model 

oSIST prEN ISO 14819-6:2004 

 

Prometne in potovalne informacije (TTI) - Sporočila TTI 

prek kodiranih prometnih sporočil – 6. del: Enkripcija in 

pogojni dostop za radijski podatkovni sistem (RDS) – 

Prometni sporočilni kanal s kodiranjem ALERT C 

(ISO/DIS 14819-6:2004) 
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SIST EN 12253:2004 

 

Cestna transportna in prometna telematika (RTTT) – 

Posebna komunikacija kratkega dosega (DSRC) – 

Fizična plast na frekvenci 5,8 GHz  

SIST EN 12795:2003 

 

Cestna transportna in prometna telematika – Posebna 

komunikacija kratkega dosega (DSRC) – Podatkovna 

povezovalna plast DSRC: srednji dostop in krmiljenje 

logične povezave 

SIST EN 12834:2004 

 

Cestna transportna in prometna telematika (RTTT) – 

Posebna komunikacija kratkega dosega (DSRC) – 

Aplikacijska plast DSRC 

SIST EN ISO 12966:2005  

(1, 2, 3) - predstandard 

 

Vertikalna signalizacija (SPS) – Spremenljiva prometna 

signalizacija (SPS):  

• spremenljivi prometni znaki - SPZ, 

• spremenljiva prometno-informativna 

signalizacija – SPIS, 

• obvestilne table s spremenljivo vsebino – OTSV   

1. del: Standard za proizvod, 
2. del: Začetno preskušanje tipa, 
3. del: Kontrola proizvodnje v tovarni 

SIST EN 13372:2004 

 

Cestna transportna in prometna telematika (RTTT) – 

Posebna komunikacija kratkega dosega (DSRC) – 

Profili DRSC za uporabo RTTT  

SIST EN 14389-2:2005 

 

Zvočne ovire za cestni promet - Postopki za ocenjevanje 

učinkovitosti na daljavo – 2. del: Neakustične lastnosti  

SIST EN 300 674-2-2 

V1.1.1:2005-02 

 

Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z 

radijskim spektrom (ERM) - Cestna transportna in 

prometna telematika (RTTT) - Oddajniška oprema za 

enouporabniško (osebno) komunikacijo kratkega 

dosega (DSRC) (s prenosnima hitrostma 500 kbit/s / 

250 kbit/s), ki deluje v pasu 5,8 GHz, namenjenem 

industrijski, znanstveni in medicinski uporabi - 2. del: 

Harmonizirani EN v skladu s členom 3.2 direktive 

R&TTE – 2. poddel: Zahteve za enote na vozilu (RSU) 

SIST EN 301 091-2 

V1.2.1:2005 

 

Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z 

radijskim spektrom (ERM) - Naprave kratkega dosega - 

Cestna transportna in prometna telematika (RTTT) - 
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Radarska oprema, ki deluje v frekvenčnem območju od 

76 do 77 GHz - 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema 

bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE 

SIST EN 302 288-2 

V.1.1.1:2005 

 

Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z 

radijskim spektrom (ERM) - Naprave kratkega dosega - 

Cestna transportna in prometna telematika (RTTT) - 

Oprema za radar kratkega dosega, ki deluje v 

frekvenčnem območju 24 GHz - 2. del: Harmonizirani 

EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 

R&TTE 

SIST EN ISO 14819-1:2003 

 

Prometne in potovalne informacije (TTI) - Sporočila TTI 

prek kodiranih prometnih sporočil – 1. del: Kodirni 

protokol za radijski podatkovni sistem (RDS) – Prometni 

sporočilni kanal (RDS-TMC), ki uporablja sistem ALERT 

C (ISO 14819-1:2003) 

SIST EN ISO 14819-2 

 

Prometne in potovalne informacije (TTI) - Sporočila TTI 

prek kodiranih prometnih sporočil – 2. del: Kode za 

dogodke in informacije za radijski podatkovni sistem 

(RDS) - Prometni informacijski kanal (RDS-TMC) (ISO 

14819-2:2003) 

SIST EN ISO 14819-3 

 

Prometne in potovalne informacije (TTI) - Sporočila TTI 

prek kodiranih prometnih sporočil – 3. del: Navajanje 

lokacije za sistem ALERT-C (ISO 14819-3:2004) 

SIST EN ISO 14819-1:2003 

 

Cestna transportna in prometna telematika (RTTT) – 

Elektronsko pobiranje pristojbin – Definicija 

aplikacijskega vmesnika za posebne komunikacije 

kratkega dosega (ISO 14906:2004) 

SIST ENV 12313-4:2003 

 

Prometne in potovalne informacije (TTI) - Sporočila TTI 

prek kodiranih prometnih sporočil – 4. del: Kodirni 

protokol za radijski podatkovni sistem (RDS) – Prometni 

sporočilni kanal (RDS-TMC) - RDS-TMC, ki uporablja 

sistem ALERT Plus skupaj s sistemom ALERT C 

SIST ENV 12314-1:2003 

 

transportna in prometna telematika – Avtomatična 

identifikacija vozil in opreme – 1. del: Referenčna 

arhitektura in terminologija– Avtomatična identifikacija 
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vozil in opreme – 1. del: Referenčna arhitektura in 

terminologija 

SIST ENV 12315-1:2003 

 

Prometne in potovalne informacije (TTI) - Sporočila TTI 

prek posebne komunikacije kratkega dosega – 1. del: 

Podatkovne specifikacije – Navzdolnja povezava (od 

cestnega roba do vozila) 

SIST ENV 13106:2000 

 

Cestna transportna in prometna telematika – Slovar 

prometnih in potovalnih podatkov DATEX (različica 

3.1a) 

SIST-TS CEN ISO/TS 

17573:2003 

 

Cestna transportna in prometna telematika – 

Elektronsko pobiranje pristojbin – Sistemska 

arhitektura za transportne storitve v zvezi z vozili 

(ISO/TS 17573:2003) 

SIST ENV 12796 

 

Cestna transportna in prometna telematika – Javni 

prevoz – Validatorji  

SIST-TS CEN ISO/TS 

17574:2005 

 

Cestna transportna in prometna telematika - 

Elektronsko pobiranje pristojbin (EFC) – Smernice za 

zaščito varnostnih profilov EFC. 

oSIST prEN 12798:2004 

 

Sistem vodenja kakovosti pri prevozu – Prevoz v 

železniškem in cestnem prometu ter po celinskih 

plovnih poteh – Zahteve za sistem vodenja kakovosti 

kot dopolnitev k EN ISO 9001 pri varnosti prevoza 

nevarnega blaga 

SIST ENV 13777:2003 

 

Cestna transportna in prometna telematika – 

Specifikacije sistema DATEX za izmenjevanje podatkov 

med centri za prometne in potovalne informacije 

(različica 1.2a) 

SIST ENV ISO 14816:2000 

 

Cestna transportna in prometna telematika - 

Avtomatična identifikacija vozil in opreme – Strukture 

oštevilčenja in podatkov (ISO/TR 14816:2000) 

SIST-TS CEN ISO/TS 14907-

1:2005 

 

Cestna transportna in prometna telematika – 

Elektronsko pobiranje pristojbin – Postopki za 

preskušanje opreme – 1. del: Opis preskuševalnih 

postopkov (ISO/TS 14907-1:2005) 

SIST EN ISO 14815:2005  Cestna transportna in prometna telematika – 
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 Samodejna identifikacija vozil in opreme – Sistemske 

specifikacije (ISO 14815:2005)  

SIST-TS CEN/TS 14821-

8:2003 

 

Prometne in potovalne informacije (TTI) - Sporočila TTI 

prek celičnih omrežij  

– 1. del: Splošne specifikacije 

– 2. del: Glava dokumenta z oštevilčenjem in 

sporočilom ADP 

– 3. del: Osnovni informacijski elementi 

– 4. del: Storitveno neodvisni protokoli 

– 5. del: Notranje storitve/službe 

– 6. del: Zunanje storitve 

– 7. del: Zmogljivostne zahteve za pozicioniranje z 

vgrajeno opremo 

– 8. del: Parametri za specifiko GSM 

SIST ENV 12796 

 

 

Cestna transportna in prometna telematika – Javni 

prevoz – Validatorji  

 

4.3 Opis aktualne (nove) standardizacije na področju ITS 

 

OSIST prEN ISO 14814:2004 

 

Cestna transportna in prometna telematika – Avtomatična identifikacija vozil in opreme – 1. 

del: Referenčna arhitektura in terminologija (ISO/DIS 14814:2004) 

 

Ta dokument vzpostavlja osnove za dosego jasne identifikacije ITS/RTTT aplikacij. Po ISO/IEC 

8824 povzema interoperabilno arhitekturo. 

 

Ta načrt in referenčni arhitekturni model sta oblikovana za vzpostavitev strukture, ki bo 

dopuščala interoperabilnost med različnimi komercialnimi sistemi. V ospredje ne postavlja 

nobenega sistema. Določena ni niti frekvenca, niti vmesni protokol. Zagotavlja visoko 

interoperabilnost. Ima zmožnost upravljati z veliko populacijo. Zagotavlja tudi možnost 

nadgradnje v zmogljivejše sisteme. 
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Predpisuje referenčno strukturo, ki omogoča jasno identifikacijo, prav tako identificira 

podatkovne strukture, kot so na primer ITS/RTTT sporočila. To je še posebej pomembno v 

okolju EDI (electronic data interchange - računalniško izmenjavanje podatkov).  

 

Struktura definirana v tem standardu lahko zadosti širokemu naboru aplikacij. Lahko gre za 

preproste aplikacije kot so na primer AVI/AEI, ali pa za bolj kompleksna ITS/RTTT sporočila 

(definirane s strani uporabnikov, lahko pa so v anonimnem formatu), lahko pa gre za še ne 

definirane strukture sporočila. 

 

Glavna značilnosti strukture je zagotavljati interoperabilnosti sestave podatkov. Takšno 

podatkovno strukturo lahko uporabimo na primer pri avtomatskem cestninjenju. 

 

oSIST prEN 12896:2005 

 

Cestna transportna in prometna telematika – Javni prevoz – Referenčni podatkovni model 

 

Ta model je namenjen: 

• prevoznim podjetjem, 

• podjetjem ki se v kakršnem koli smislu ukvarjajo s prevozom potnikov in informacij 

povezanih s potniki, 

• dobaviteljem programske opreme za ta podjetja, 

• in pa strokovnjakom s področja javnega transporta v širšem smislu. 

 

Podatkovni model podpira razvoj programskih orodij in njihovo povezovanje, integracijo v 

informacijske sisteme. Predvideva uporabo različnih obstoječih funkcionalnih področij javnega 

prevoza. 

 

Podatkovni model opisuje potrebne osnovne za opis mreže in osnove za upravljanje s podatki 

glede na čas nastanka. Osnovni podatki so uporabljeni kot osnovna zasnova v funkcijskih 

domenah. 

 

Podatkovni model opisuje tudi potrebe funkcijske domene: 

• pametno načtrovanje (urnik vozil, urnik voznikov, delovni časi), 

• razpoložljivo osebje (vozniki), 

• nadzor in vodenje,  

• informacije o potnikih, 
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• zaračunavanje cene storitve prevoza, 

• vodenje statistike in informacij. 

 

Standard zajema tudi: 

• multimodalnost javnega prevoza, 

• okolje z večkratnimi operatorji. 

 

Opis mreže: 

Referenčni podatkovni model vsebuje opise za različne tipe gradnikov topološke mreže (točke, 

povezave). Posamezna točka znotraj mreže ima lahko različno vlogo. Lahko gre za (stop points 

– postajališča, timing points – točke časovnega usklajevanja, route points – točke na liniji). 

Točko lahko uporabimo za definiranje topoloških ali geometrijskih poti. Lahko nam pove 

trenutno pozicijo vozila. Iz tega določimo kdaj bo vozilo prispelo na postajo, koliko časa bo 

vozilo stalo na določeni postaji. Če vse podatke združimo, lahko definiramo vozni red. 

 

Povezave med točkami so glavni gradniki modela vozne mreže. Če prevozna podjetja želijo, da 

potniki uporabljajo njihove storitve, morajo imeti razvito vozno mrežo, prilagojeno 

uporabnikom. 

 

Standard govori o podatkovnem modelu sestavljenem iz datotek z geografskimi podatki (GDF), 

ki opisuje geografske lastnosti cestne mreže.  Opis cestne mreže je razdeljen na nivoje, kjer 

posamezna plast opisuje možnost različne rabe infrastrukturne mreže. 

 

Verzije, veljavnost in plasti 

Ta del standarda opisuje kako s podatki upravljati glede na čas nastanka. Opisuje tudi 

povezave med posameznimi podatki na različnih hierarhičnih nivojih. 
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OSIST prEN ISO 14819-6:2004 

 

Prometne in potovalne informacije (TTI) - Sporočila TTI prek kodiranih prometnih sporočil – 6. 

del: Enkripcija in pogojni dostop za radijski podatkovni sistem (RDS) – Prometni sporočilni 

kanal s kodiranjem ALERT C (ISO/DIS 14819-6:2004) 

 

Ta dokument definira metodo šifriranja določenih delov kodiranih informacij ALERT-C 

protokola, ki so preneseni preko skupine RDS-TMC tipa 8A.  

 

Informacija posredovana preko terminala brez ustreznih ključev je nična. Torej, preden 

terminal dešifrira podatke, zahteva dva ključa. Prvega ponudnik storitev na zaupanje posreduje 

izdelovalcu terminalov. Drugi pa je radiodifuzijsko posredovan preko (Encryption Administration 

Group)  administracijske kodirne skupine, ki je prav tako tipa skupina 8A. Del tipa grupe 8A je 

še nerazporejen. To je namerno puščena vrzel, ki omogoča razširitev kodiranja na ostale RDS-

TMC storitve. Ta standard opisuje zakaj uporaba dveh ključev in kako pogosto naj uporabniki te 

ključe spreminjajo. 

 

Preden je posamezni terminal sposoben dešifrirati sporočilo za končnega uporabnika, mora biti 

aktiviran s PIN kodo. PIN koda nadzoruje dostop (trajanje, nivo). 

 

Tu so opisane tudi želje ponudnikov storitev pri načinu posredovanja kodiranih RDS-TMC 

storitev. Posredujejo jih bodisi preko brezplačnega javnega omrežja ali pa preko plačljivega 

komercialnega sistema.  

 

 

SIST EN 12253:2004 

 

Cestna transportna in prometna telematika (RTTT) – Posebna komunikacija kratkega dosega 

(DSRC) – Fizična plast na frekvenci 5,8 GHz  

 

Standardi SIST EN 12253, SIST EN 12795 in SIST EN 12834 skupaj tvorijo triplastno 

arhitekturo za DSRC. Zasnovani so tako, da pokrivajo širok spekter storitev za različne namene.  

 

Ta dokument določa: 
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• fizično plast DSRC-ja na frekvenci 5,8 GHz, kot primerno za uporabo na področju 

cestnega transporta in prometa, 

• komunikacijskemu mediju, ki ga uporabimo za izmenjavo informacij med obcestno 

napravo (RSU) in napravo v vozilu (OBU) predpisuje zahteve, 

• komunikacijskemu sredstvu predpisuje uporabo na večih področjih RTTT.  

 

SIST EN 12795:2003 

 

Cestna transportna in prometna telematika – Posebna komunikacija kratkega dosega (DSRC) 

– Podatkovna povezovalna plast DSRC: srednji dostop in krmiljenje logične povezave  

 

Ta standard: 

• Definira podatkovno plast za DSRC; 

• Med sorodnimi standardi je z definiranimi plastmi OSI – osnovnega referenčnega 

modela [EN ISO/IEC 7498-1] kot povzetek za DSRC eden boljših, 

• Podpira radiodifuzijsko oddajanje kot tudi dvosmerno komunikacijo; 

• Podpira vrsto različnih nastavitev obcestne naprave. Npr.: Podpira nastavitev, kjer 

obcestna naprava lahko komunicira z eno napravo v vozilu. Podpira pa tudi nastavitev, 

kjer ena obcestna naprava komunicira z večino napravi v različnih vozilih,  

• Govori, da naprava v vozilu komunicira z obcestno napravo le v omejenem območju 

namenjenemu komunikaciji, 

• Ne določa posameznih nastavitev, niti oblike komunikacijskega območja, 

• Ne določa, v kako morajo biti sosednje obcestne naprave usklajene med seboj,   

• Določa parametre uporabljene pri posredovanju informacij med obcestno napravo in 

napravo v vozilu.  

 

Z definiranjem dveh podplasti (medium access control - MAC podplast, link control sublayer– 

LLC podplast) standard določa:  

a) Naslavlja pravila in dogovore, 

b) Postopke za prenos podatkov, 

c) Postopke potrjevanja, 

d) Postopke vodenja napak, 

e) zagotavlja pomoč. 
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SIST EN ISO 12966:2005 (1, 2, 3) - predstandard 

 

Vertikalna signalizacija (SPS) – Spremenljiva prometna signalizacija (SPS):  

• spremenljivi prometni znaki - SPZ, 

• spremenljiva prometno-informativna signalizacija – SPIS, 

• obvestilne table s spremenljivo vsebino – OTSV 

   

4. del: Standard za proizvod, 

5. del: Začetno preskušanje tipa, 

6. del: Kontrola proizvodnje v tovarni 

 

Prometnim znakom s spremenljivo vsebino določa minimalne operabilne zahteve. S temi 

zahtevami poskuša standard izboljšati prometno varnost, obenem pa definirati različne razrede 

znakov s spremenljivo vsebino, glede na njihove lastnosti. Definira vidne lastnosti spremenljive 

prometno-informativne signalizacije (razmerje svetlosti okolja in signalizacije, naklon površine 

grafičnega prikazovalnika, položaj sonca, podnevi – ponoči). 

 

Standard ne pokriva znakov na s svetlobo omejenih mestih (na primer v predorih). 

 

Standard določa tudi velikost napisa, način kontrole prikaza sporočila (statičen, zaporeden). 

Definira posamezne tehnologije SPIS (signalizacija ki odbija svetlobo, signalizacija ki oddaja 

svetlobo, kombinirana signalizacija). 

 

Vključene so tudi metode za preizkušanje zahtevanih lastnosti signalizacije s spremenljivo 

vsebino.  

 

Klasifikacijski kriteriji so: 

• velikost, 

• geometrija napisa, 

• vidnostne lastnosti, 

• čas potreben spremembo vsebine, 

• temperaturno območje delovanja; 
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Standard ne definira zvez med različnimi tehnologijami SPIS-a za spremenljivo prometno-

informativno signalizacijo s statičnim prikazom sporočila. Prav tako ni definirana nobena zveza 

med razredi vertikalne signalizacije s spremenljivo vsebino.   

 

SIST EN 13372:2004 

 

Cestna transportna in prometna telematika (RTTT) – Posebna komunikacija kratkega dosega 

(DSRC) – Profili DRSC za uporabo RTTT  

 

Ta dokument določa profile DSRC-ja. Določa tudi nize komunikacijskih orodij za aplikacije 

osnovane na DSRC. Ti nizi so opisani v EN 12253, EN 12795, EN 12834,  in so obvezni. 

 

DRSC sistem lahko zgradimo z uporabo enosmerne ali dvosmerne komunikacije. Pri dvosmerni 

komunikaciji gre za interaktivno komunikacijo -  potrjevanje prejem informacije. Pri enosmerni 

komunikaciji pa gre za radiodifuzijsko oddajanje (prejme kdor prejme).  

 

Dokument pokriva še: 

• vrednosti parametrov fizične plasti, 

• podskupine podatkovne plasti,  

• aplikacijske plasti podnizov, 

• začetne postopke, 

• postopke z zakasnitvijo, 

• Postopke prenosa podatkov. 

 

SIST EN 14389-2:2005 

 

Zvočne ovire za cestni promet - Postopki za ocenjevanje učinkovitosti na daljavo – 2. del: 

Neakustične lastnosti  

 

Ta dokument definira predpostavljeno življenjsko dobo zvočne cestne ovire. Služi tudi kot 

pomoč dobaviteljem/proizvajalcem pri izbiri materiala ovir.  

 

Konstrukcijski standardi in preizkusi uporabljenih materialov morajo zagotavljati odpornost  na 

spodaj naštete zunanje vplive in pogoje: 
  

I. Kemijske aktivne snovi 



CRP "Konkurenčnost Slovenije 2001-2006" Projekt  V2-0958: Idejna zasnova ITS v cestnem prometu 

Izvajalec: UL, FGG, Prometnotehniški inštitut  171 

II. Sol za posipanje 

III. Umazana voda/prah 

IV. Rosa 

V. Zmrzovanje/taljenje 

VI. Mraz 

VII. Vročina 

VIII. UV sevanje 

IX. Prometne vibracije 

X. Biološki procesi 

XI. Ozon 

XII. Voda 

XIII. Vodna megla 

 

SIST EN 300 674-2-2 V1.1.1:2005-02 

 

Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Cestna 

transportna in prometna telematika (RTTT) - Oddajniška oprema za enouporabniško (osebno) 

komunikacijo kratkega dosega (DSRC) (s prenosnima hitrostma 500 kbit/s / 250 kbit/s), ki 

deluje v pasu 5,8 GHz, namenjenem industrijski, znanstveni in medicinski uporabi - 2. del: 

Harmonizirani EN v skladu s členom 3.2 direktive R&TTE – 2. poddel: Zahteve za enote na 

vozilu (RSU) 

 

Dokument se nanaša na sisteme cestne transportne in prometne telematike (RTTT) : 

• Radijska frekvenca z izhodom in specificirano anteno ali vgrajeno anteno, 

• samo za prenos podatkov, 

• deluje na radijskih frekvencah med 5,725 GHz in 5,875 GHz. In sicer na Industrijskem, 

znanstvenem in zdravstvenem (ISM) frekvenčnem pasu. 

 

Ne zagotavlja, da so v njem vključene vse lastnosti, ki jih mogoče potrebuje uporabnik. Prav 

tako ni nujno, da je tu predstavljeno optimalno delovanje.  

 

Ta dokument se nanaša na CEPT/ECC/DEC (02)01 [7] in CEPT/ERC/REC 70-03 [5]. Ta 

standard pokriva različne RTTT aplikacije. Nanaša se na tipe radijske opreme ki delno ali v 

celoti delujejo na v spodnji tabeli podanih frekvenčnih pasovih. 
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Tabela 7: Podani frekvenčni pasovi 

 Srednje evropske storitvene frekvence Nacionalne storitvene frekvence 

Kanal 1 5,795 GHz – 5,800 GHz, ftx=5,7975 GHz  

Kanal 2 5,800 GHz – 5,805 GHz, ftx=5,8025 GHz  

Kanal 3  5,805 GHz – 5,810 GHz, ftx=5,8075 GHz 

Kanal 4  5,810 GHz – 5,815 GHz, ftx=5,8125 GHz 

 
 

SIST EN 301 091-2 V1.2.1:2005 

 

Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Naprave kratkega 

dosega - Cestna transportna in prometna telematika (RTTT) - Radarska oprema, ki deluje v 

frekvenčnem območju od 76 do 77 GHz - 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve 

člena 3.2 direktive R&TTE 

 

Dokument se nanaša na sisteme cestne transportne in prometne telematike (RTTT) : 

• z vgrajeno anteno, 

• samo za mobilne aplikacije, 

• deluje na frekvenci med 76 GHz in 77 GHz. 

 

Standard pokriva samo uporabnost radarske opreme za cestna vozila na frekvenci med 76 

GHz in 77 GHz. Ne zagotavlja, da so v njem vključene vse lastnosti, ki jih mogoče potrebuje 

uporabnik. Prav tako ni nujno, da je tu predstavljeno optimalno delovanje.  

 

Ta dokument se nanaša na radijsko opremo, ki naj bi v celoti ali delno delovala na frekvenci 

(76 GHz – 77 GHz) predpisani v CEPT/ECC/DEC (02)01 [7] in CEPT/ERC/REC 70-03 [5] 

 

 

SIST EN 302 288-2 V.1.1.1:2005 

 

Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Naprave kratkega 

dosega - Cestna transportna in prometna telematika (RTTT) - Oprema za radar kratkega 

dosega, ki deluje v frekvenčnem območju 24 GHz - 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema 

bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE 

 

Dokument se nanaša na sisteme cestne transportne in prometne telematike (RTTT) : 
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• z vgrajeno anteno, 

• za ultra šibko tokovno gibanje in za radarje za nadzor razdalj. Vse skupaj samo za 

mobilne aplikacije, 

• deluje na frekvenci med 22 GHz in 26,625 GHz. 

 

Uporabnost dokumenta pokriva samo radarje kratkega dosega za cestna vozila. Ne vsebuje 

karakteristik, ki bi jih uporabnik mogoče potreboval in ni nujno, da predstavlja optimalno 

delovanje. 

 

Zabeležka 1: od članic EU je zahtevano, da po datumu, ki ga bo v prihodnosti 

posredovala Evropska komisija prepovejo uporabe opreme, ki jo pokriva ta standard. 

Zabeležka 2: za članice je obvezno, da uporabljajo opremo, ki deluje na 79 GHz. To 

opremo pokriva standard EN 302 264. 

 

Ta dokument se nanaša na radijsko opremo, ki naj bi delovala na začasni frekvenci določeni  v 

prihodnje s strani CEPT/ECC. Nanaša se na tipe radijske opreme ki delno ali v celoti delujejo v 

območju frekvenčnega pasu med 22 GHz in 26,625 GHz.  

 

Ta dokument naj bi pokrival sklep Direktive 1999/5/EC (R&TTE Direktiva) [1] odstavek 3.2, ki 

govori: »...radijska oprema naj bi bila zgrajena tako, da učinkovito uporablja spekter dodeljen 

zemeljskim in vesoljskim radijskim komunikacijam brez škodljivih interferenčnih vplivov. 

 

Ostali  ENV-ji služijo kot dodatek temu dokumentu. Določajo tehnične zahteve in upoštevajo 

bistvene zahteve  3. odstavka R&TTE Direktive [1], ki naj bi bile vključene v opremo, opisano v 

tem standardu. 

 

Ta standard je nastal kot odziv na harmonizirane standarde evropske komisije M/329 [6], ki 

pokrivajo ultraširoko pasovne (UWB-ultra wide band) aplikacije. 

 

 

SIST EN ISO 14819-1:2003 

 

Prometne in potovalne informacije (TTI) - Sporočila TTI prek kodiranih prometnih sporočil – 1. 

del: Kodirni protokol za radijski podatkovni sistem (RDS) – Prometni sporočilni kanal (RDS-

TMC), ki uporablja sistem ALERT C (ISO 14819-1:2003) 
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S pomočjo ALERT C protokola standard določa kodirni protokol za radijsko podatkovno storitev 

(RDS-TMC). Protokol ALERT C je osnova za posredovanje sporočil voznikom glede na vrsto 

dogodka. Protokol je bil zasnovan v tesni povezavi s protokolom ALERT Plus, ta pa je zasnovan 

posebej za statusne informacije. RDS lahko služi prenosu obeh protokolov.  

 

Določa tudi strukturo sporočila in njegovo strukturo in vsebino, ter vsebino, ki jo posredujemo 

končnemu uporabniku. RDS-TMC sporočila so jezikovno neodvisna. Uporabniku so lahko 

posredovana v željenem jeziku.  

 

ALERT C protokol uporablja standardiziran seznam dogodkov, kjer ima posamezna vrsta 

dogodka svojo kodo (EN ISO 14819-2). Poleg kode dogodka sta v sporočilu zapisane še 

prometne in vremenske informacije. 

 

 

ALERT C definira dve kategoriji informacij znotraj sporočila: 

• Osnovne informacije, ki so vsebovane v vseh sporočilih, 

• poljubna informacija ki je dodana sporočilu le takrat, ko je to potrebno. 

 

Osnovne informacije: 

• OPIS DOGODKA: detajlne informacije o prometni situaciji na cesti, splošne prometne 

informacije in vremenske razmere. 

• LOKACIJA: pove nam, kje je prišlo do težav (na katerem območju, katerem odseku ceste 

ali točno določeno točno mesto).  

• SMER IN OBSEG: identificira sosednje odseke in posamezna mesta, ki so posredno 

prizadeta. Pove nam tudi v kateri smeri vožnje je prišlo do težav. 

• TRAJANJE: podaja približno trajanje incidenta. 

• SVETOVANJE OBVOZA: končnemu uporabniku je lahko posredovana alternativna pot. 

 

Poljubna informacija: 

• ta informacija je lahko dodana kateremu koli sporočilu preko dodatne RDS podatkovne 

skupine. Ta dodatna informacija natančneje definira posamezen dogodek. Uporabimo jo 

tudi v primeru, da gre za neobičajen dogodek. Načeloma je lahko osnovnemu sporočilu 

pripeto poljubno število dodatnih polj. Dolžina sporočila je omejena s petimi RDS 

podatkovnimi skupinami.  
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SIST EN ISO 14819-2 

 

Prometne in potovalne informacije (TTI) - Sporočila TTI prek kodiranih prometnih sporočil – 2. 

del: Kode za dogodke in informacije za radijski podatkovni sistem (RDS) - Prometni 

informacijski kanal (RDS-TMC) (ISO 14819-2:2003) 

 

EN ISO 14819-1 opisuje zasnovo ALERT C protokola in strukturo kodiranih sporočil, ki se 

prenašajo preko RDS-TMC ja. Konkretno ta, EN ISO 14819-2 pa definira »seznam dogodkov« ki 

je uporabljen za kodiranje sporočil. 

 

 

SIST EN ISO 14819-3 

 

Prometne in potovalne informacije (TTI) - Sporočila TTI prek kodiranih prometnih sporočil – 3. 

del: Navajanje lokacije za sistem ALERT-C (ISO 14819-3:2004) 

 

Ta predstandard v prvi vrsti izkazuje potrebe RDS-TMC ALERT-C sporočil. Z namenom 

pospešene razširitve pravil v zvezi z naslavljanjem lokacije sistemu za posredovanje potovalnih 

informacij je uporabljen modularni pristop.  

 

Pravila definirana v tem standardu, ki se nanašajo na lokacijo: 

• govorijo o točno določenih zahtevah TMC (Traffic Massage Channel) sistema.  

• govorijo o uporabi kodirnih formatov, ki skrajšajo prometno sporočilo obliko primernejšo 

za prenos preko GSM ali DAB lahko pa tudi preko protokola za izmenjavo DATEX.  

 

Pravila v tem standardu se še posebej dotikajo RDS-TMC ja. Sredstva, ki uporabnikom 

posreduje digitalne kodirane prometne informacije preko tihega podatkovnega kanala (RDS) 

na FM radijskih postajah. Vse je osnovano na ALERT C protokolu.   

 

 

SIST EN ISO 14819-1:2003 

 

Cestna transportna in prometna telematika (RTTT) – Elektronsko pobiranje pristojbin – 

Definicija aplikacijskega vmesnika za posebne komunikacije kratkega dosega (ISO 

14906:2004) 
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Določa aplikacijski vmesnik Elektronskega cestninjenja (EFC) z uporabo DSRC-ja (Dedicated 

Short-Range communication). 

  

EFC transakcijski model (slika 53), definira osnovne elemente in korake vsake ETC transakcije, 

obnašanje vmesnika - zagotavljanje interoperabilnosti na nivoju EFC-DSRC aplikacijskega 

vmesnika. To je vmesni standard. 

 

 

 

 
LEGENDA: 

ADU – aplikacijska podatkovna enota 

T-ASDU – telematska aplikacijska storitvena podatkovna enota 

T-APDU – telematska aplikacijska protokolna podatkovne enota 

T-KE – transfer kernel element 

I-KE – initialization kernel element 

 

Slika 53: EFC transakcijski model 
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SIST ENV 12313-4:2003 

 

Prometne in potovalne informacije (TTI) - Sporočila TTI prek kodiranih prometnih sporočil – 4. 

del: Kodirni protokol za radijski podatkovni sistem (RDS) – Prometni sporočilni kanal (RDS-

TMC) - RDS-TMC, ki uporablja sistem ALERT Plus skupaj s sistemom ALERT C 

 

Uporaba:  

Funkcija ALERT Plus je razširitev funkcije ALERT C. ALERT C zajema informacijo kot vrsto 

dogodka, ki se prenaša preko RDS-a, ALERT Plus pa pokriva status informacije, ki se prav tako 

prenaša preko RDS-a. 

 

Funkcija ALERT Plus funkcija obvešča voznike na spremembe, ki vplivajo na stanje prometa v 

naprej izbrani lokaciji. Različna stanja prometa opišemo lahko na več načinov: 

• nivo uslug (LOS) na posameznih odsekih oz. conah, 

• potovalni časi za posamezne odseke, 

• zasedenost parkirnih mest, 

• stanje prometa na področju javnega prevoza... 

 

Del tega dokumenta velja tudi za nekatere druge vrste prenosa: 

• FM, SWIFT 

• GSM 

• DAB  

Vsebina sporočila je neodvisna od medija po katerem se prenaša. 

 

Ta dokument se ukvarja s kodirnim protokolom več vrstnih radiodifuzijskih oddajanj informacij 

po vrsti in statusu dogodka. V bistvu dokument opisuje status sporočil. Sporočila ki vsebujejo 

vrsto dogodka obravnava standard ENV 12313-1. 

 

Sporočila ki obravnavajo status,  so sestavljena iz treh polj: 

• oblika sporočila, 

• evidenčna številka zbirnega mesta, 

• status na lokaciji evidenčnega zbirnega mesta. 

 

Razlikovati moramo med sporočili namenjenim uporabnikom in sporočili potrebnimi za 

upravljanje. Sporočila za upravljanje in ALERT C funkcije so namenjene TMC dekoderju za 

namene upravljanja s sistemom. 
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SIST ENV 12314-1:2003 

 

Transportna in prometna telematika – Avtomatična identifikacija vozil in opreme – 1. del: 

Referenčna arhitektura in terminologija– Avtomatična identifikacija vozil in opreme – 1. del: 

Referenčna arhitektura in terminologija 

 

Namen predstandarda je vzpostaviti okvire za jasno identifikacijo aplikacij transportne in 

prometne telematike (RTTT: AVI/AEI). 

 

Vzorčni arhitekturni model je strukturno zasnovan tako, da med različnimi komercialnimi 

sistemi omogoča interoperabilnost. Model prav tako ni vezan na noben točno določen sistem. 

Določena ni frekvenca, niti protokol radijskega vmesnika. Model obdeluje velike količine 

podatkov, ki ji lahko posreduje bolj zapletenim sistemom. 

 

Ta predstandard predpisuje referenčno zgradbo, ki omogoča jasno identifikacijo. Zgradbo 

podatkov identificira kot RTTT sporočilo. To je posebej pomembno v okolju EDI. Zgradba tudi 

določa katere RTTT podatkovne strukture so vsebovane v sporočilu. 

 

Zgradba opisana v tem standardu nam lahko služi kot osnova različnim aplikacijam. Lahko jo 

uporabimo v preprostih AVI/AEI (audio video interleaved / application entity invocation) ali pa v 

zahtevnejših točno določenih RTTT sporočilih (lahko gre za identificirane ali pa anonimne 

uporabnike), lahko pa v novih še ne definiranih sporočilnih strukturah. 

 

SIST ENV 12315-1:2003 

 

Prometne in potovalne informacije (TTI) - Sporočila TTI prek posebne komunikacije kratkega 

dosega – 1. del: Podatkovne specifikacije – Navzdolnja povezava (od cestnega roba do vozila) 

 

SPLOŠNO:  

Ta predstandard predpisuje zgradbo običajnega sporočila o prometnih informacijah in 

informacijah o potnikih, ki so preko obcestne signalizacije posredovana uporabnikom (samo za 

komunikacije kratkega dosega). 
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Standard ponudnikom informacij podaja, s kakšno vrsto prenosa posredovati informacije v 

veliko število vozil. Proizvajalcem OBE pa predpisuje kakšen sprejem naj njihove naprave 

uporabljajo, da bodo lahko sprejemale informacije in jih nato posredovale voznikom in 

potnikom.  

 

Sporočilo je sestavljeno tako, da lahko poleg osnovnih prometnih informacij (TTI) ki so:  

• podatki o obvozih, 

• sporočila in opozorila, 

• informacije o prostih parkirnih mestih, 

• P+R (park and ride) informacije, 

vsebuje lahko tudi druge poljubne podatke . 

 

Ta predstandard obravnava posamezne podatkovne nize TTI ločeno. Ker pri nekateri 

podatkovni nizi niso bili raziskani do konca, ta izvod  obravnava v celoti le podatkovne nize o 

obvozih. Pričakujemo lahko, da bodo ostali podatkovni nizi v celoti obravnavani v novejši izdaji 

standarda. 

 

 

Slika 54: prikaz posameznih komunikacijskih sredstev zajetih v standardu. 

 

Infrastruktura osnovana na informacijskem sistemu vozil je sestavljena iz centrale (Central 

Office) v kateri so zbrani globalni podatki, in iz velikega števila obcestnih lokalnih postaj, ki 

vozilom posredujejo lokalne informacije. Lokalne informacije so za posamezno obcestno 
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lokalno postajo pripravljene v centrali. Predvsem je potrebno, da posamezna lokalna postaja 

vozilu posreduje potrebno informacijo preden to prispe do naslednje (tam vozilo prejme 

naslednjo informacijo). 

 

Ker lahko mimo ene obcestne lokalne postaje obenem zapelje več vozil hkrati, moramo 

zagotoviti, da informacijo ki jo posredujemo sprejmejo vsa vozila. V takem primeru je 

nemogoče, da bi med vozili in obcestnimi lokalnimi postajami potekala dvosmerna 

komunikacija, ki bi potrjevala sprejem določene informacije, zato obcestne lokalne postaje 

oddajajo podatke s pomočjo radiodifuzije. 

 

 

SIST ENV 13106:2000 

 

Cestna transportna in prometna telematika – Slovar prometnih in potovalnih podatkov DATEX 

(različica 3.1a) 

 

Standard definira pogoje uporabe podatkov in informacije s področja prometa in potovanj. V 

splošnem se nanaša na izmenjavo podatkov in informacij za potrebe prevoznega inženirstva.  

 

V tabelah, ki so sestavni del standarda je opisana terminologija, sestava posameznih enot, 

fraze, ki opisujejo lastnosti, katerih večina je Alert-C in kopija iz ENV 12313-2. Predpisana so 

samo imena in označbe. 8 odstavek definira zvezo med podatkovnimi objekti in atributi (zgolj 

informativno). Da bi lažje razumeli slovar uporabniškega vodnika, pa je tu 9 odstavek, katerega 

vsebina se nanaša na poenostavljen podatkovni model in je prav tako informativen.  

 

Kljub temu, da je dokument obsežen, bo v slovar v prihodnje potrebno dodati nove izraze. V 

takem primeru lahko uporabimo nove kode, ki jih pred uporabo sporočimo na sekretariat CEN 

TC278, kjer jih registrirajo. Uporabimo jih šele po registraciji.  
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SIST-TS CEN ISO/TS 17573:2003 

 

Cestna transportna in prometna telematika – Elektronsko pobiranje pristojbin – Sistemska 

arhitektura za transportne storitve v zvezi z vozili (ISO/TS 17573:2003) 

 

Ta specifikacija določa sistemsko arhitekturo za sisteme elektronskega pobiranja pristojbin 

(EFC), ki se nanašajo na storitve povezane s transportom (uporaba cestninjenih cest, dostop do 

posebnih območij, parkiranje in vodenje na poti). 

 

Specifikacije se ne naša na prevoz oseb (npr. javni prevoz). Pobiranje prevoznine v javnem 

prometu obravnavajo druge delovne skupine v dokumentih CEN/TC278 in ISO/TC204. 

 

Ta specifikacija zagotavlja pregled in notranje povezave med standardi  za izdelavo, razvoj, 

testiranje in delovenje aplikacij znotraj EFC sistema.  

 

Primerna je tudi pri osnovnih ITS storitvah. Naprimer pri elektronskih finančnih transakcijah 

znotraj prevoznega sistema, kjer uporabimo elektronska oz. brezgotovinska plačila. Pokriva 

sisteme, ki so namenjeni pobiranju cestnine, parkirnine, zaračunavanje na obljudenih mestih 

za zmanšanje gneče in integrirane plačilne sisteme za prevozne storitve. 

 

 

SIST ENV 12796 

 

Cestna transportna in prometna telematika – Javni prevoz – Validatorji  

 

Standard se nanaša na naprave, ki so v vozilih javnega prevoza namenjene preverjanju 

veljavnosti vozovnic. Določa dimenzije naprave in njeno pozicijo v vozilu, določa tudi lastnosti 

prikazovalnika in tipkovnice, njene funkcije in potrebne procesne podatke.  
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SIST-TS CEN ISO/TS 17574:2005 

 

Cestna transportna in prometna telematika - Elektronsko pobiranje pristojbin (EFC) – Smernice 

za zaščito varnostnih profilov EFC. 

 

Ta dokument podaja smernice za pripravo in izvedbo varnostnih ukrepov, v okviru t.i. 

varnostnih profilov (PP-Protection Profiles) znotraj ISO/IEC 15408. Kriteriji ocenjevanja varnosti 

IT-ja in vodnik ISO/IEC POTR 15448 za napovedovanje varnostnih profilov naj bi bili izdelani v 

smislu varnostnih zahtev posameznih skupin produktov ali sistemov s podobnimi potrebami. 

Kot tipični primer je predstavljena OBE (naprava v vozilu) z elektronsko kartico (ICC) znotraj 

sistema elektronskega pobiranja pristojbin. Opisana je tako sestava varnostnega profila (PP), 

kot tudi predlagana vsebina. Predmet, ki ga raziskujemo imenujemo TOE (target if evaluation). 

Spodnja slika prikazuje kako ta dokument sovpada v varnostni del EFC arhitekture. 

Potemnjena okenca so tista, katera ki so najpomembnejša pri pripravi varnostnih profilov (PP) 

za sisteme elektronskega pobiranja pristojbin.  

 

Slika 55: Pregled varnostne arhitekture 
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oSIST prEN 12798:2004 

 

Sistem vodenja kakovosti pri prevozu – Prevoz v železniškem in cestnem prometu ter po 

celinskih plovnih poteh – Zahteve za sistem vodenja kakovosti kot dopolnitev k EN ISO 9001 

pri varnosti prevoza nevarnega blaga 

 

Standard  dopolnjuje EN ISO 9001:2000 v delih ki se nanašajo na zahtevano kvaliteto pri 

sistemu upravljanja in vodenju prevozov nevarnih snovi po kopnem (cesta, železnica) 

 

Uporabnost je omejena na storitve povezane s transportom, ki so skladne s tem standardom.  

 

 

SIST ENV 13777:2003 

 

Cestna transportna in prometna telematika – Specifikacije sistema DATEX za izmenjevanje 

podatkov med centri za prometne in potovalne informacije (različica 1.2a) 

 

Ta standard definira metodologijo, funkcije in sestavo sporočila, ki si jih centri za posredovanje 

prometnih in potovalnih informacij različnih operaterjev izmenjujejo med seboj. 

 

Normativni in informativni deli tega osnutka so razpoznavni in razumljivi. Zaradi kompleksnosti 

in medsebojnih skupnih točk sta normativni in informativni del obravnavana skupaj. 

 

 

SIST ENV ISO 14816:2000 

 

Cestna transportna in prometna telematika - Avtomatična identifikacija vozil in opreme – 

Strukture oštevilčenja in podatkov (ISO/TR 14816:2000) 

 

Ta standard vzpostavlja splošni okvir podatkovne strukture za jasno identifikacijo vozil v 

RTTT/TICS sistemih. Izključuje vse fizične poglede, kot so vmesniki.  S protokolom nista 

določena ni niti frekvenca niti zračni vmesnik. 

 

Načelo sestave podatkovnih elementov in opisov, ki so določeni v ISO/IEC 8824:1998, ISO/IEC 

8825-1:1998, ISO/IEC 8825-2:1998 in ISO/DIC 8825-3:1992 so bili povzeti z namenom 
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zagotovitve interoperabilnosti arhitekture znotraj standardovega okvira ki se nanaša na 

smernice CEN TC278 kot tudi ISO TC204. 

 

Ta standard definira podatkovne strukture osnovane na ISO/IEC 8824-1 ASN.1. V primeru, kjer 

ne obstaja noben drug pomemben aplikacijski standard, ta standard definira tudi  osnove 

kodiranja za preproste AVI/AEI aplikacije.  

 

 

SIST-TS CEN ISO/TS 14907-1:2005 

 

Cestna transportna in prometna telematika – Elektronsko pobiranje pristojbin – Postopki za 

preskušanje opreme – 1. del: Opis preskuševalnih postopkov (ISO/TS 14907-1:2005) 

 

Ta standard definira postopke testiranja obcestne opreme in opreme v vozilu, ki je namenjena 

elektronskemu pobiranju pristojbin.  

 

Omejen je na sisteme, ki delujejo znotraj dovoljenega radijskega oddajanja, EMC predpisov, 

prometnih in ostalih predpisov v državah kjer so v uporabi. V teh državah je zahtevana 

ustreznost opreme s strani akreditiranega laboratorija za preizkušanje. 

 

V standardu je podano vrsto parametrov in postopkov testiranj za dokazovanja ustreznosti 

celotnega ali posameznega dela sistema elektronskega pobiranja pristojbin. Na primer OBE v 

povezavi z aplikacijskimi definiranimi zahtevami. Definirani parametri in testi so pripisani k 

naslednjim skupinam parametrov:  

• funkcionalnost, 

• kvaliteta, 

• referenčni pred testi; 

 

Pregled testov in parametrov je zagotovljen s tem pred standardom v poglavju 5.1 in 5.2. 

testiranje za ENV ISO 14906 (funkcije elektronskega pobiranja pristojbin in lastnosti) so zajete 

v drugem delu tega pred-standarda. 

Opisuje metode, postopke in načrt testiranj, ki omogočajo prikaz zvez med vsemi testi in 

zaporedji teh testov. Nanizani so vsi testi, ki so potrebni za izmero delovanja opreme za 

elektronsko pobiranje pristojbin. Opisuje tudi, katera EFC oprema je zajeta v postopke 

testiranja. Primerjalne vrednosti testiranih parametrov niso zajete v pred-standardu. Opisani so 
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postopki testov in katera orodja naj pri tem uporabimo. Vsi testi v tem pred-standardu podajajo 

navodila za izračun rezultatov posameznega testa. 

 

Postopki testiranja, tipi odobritve, test inštalacij in občasni pregledi, so lahko uporabljeni po 

unikatnih postopkih. Pred standard definira samo teste in postopke testiranj, ne pa tudi 

vrednosti s katerimi naj bi izmerjene rezultate primerjali. 

 

Konceptualni model EFC sistema  v tem predstandardu je povezan samo z uporabnikovo 

opremo in opremo ponudnika storitev, ki je prikazana na spodnji sliki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 56: Zasnova EFC modela 

 

EFC sistemi za DSRC se v osnovi ujemajo s skupino tehničnih komponent, katerih kombinacija 

zadosti funkcijske zahteve elektronskih naprav za elektronsko pobiranje pristojbin. Te 

komponente zajemajo sledeče: 

  

• naprava v vozilu (OBU), 

• naprava v vozilu, ki vsebuje tudi podfunkciji za komuniciranje in izračunavanje 

• po izbiri lahko vsebuje tudi magnetno kartico, nekateri so podatki o znesku 

elektronskega denarja, pravice za uporabo posameznih storitev in ostale varovane 

informacije, 

• komunikacijo med OBE (naprava v vozilu) in RSE (obcestna naprava) osnovano na 

DSRC, 

Izdajatelj plačilnih 

sredstev 

Pobiralec Upravljalec 

Uporabniki Ponudnik storitev EFC 
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• obcestna oprema za pobiranje pristojbin omogoča podfunkciji za komuniciranje in 

izračunavanje, 

• oprema centra za upravljanje in delovanje sistema; 

 

Ta predstandard se nanaša samo na OBE in RSE  ter na DSRC vmesnike med OBE in RSE. 

Vključene so tudi funkcije, ki so potrebne za izvedbo pobiranja pristojbin (spodnja slika).  

 

 

Slika 57: Vmesnik med OBE in RSE ter vključena okolja 

 

 

SIST EN ISO 14815:2005  

 

Cestna transportna in prometna telematika – Samodejna identifikacija vozil in opreme – 

Sistemske specifikacije (ISO 14815:2005)  

 

Standard določa splošne AVI/AEI sistemske specifikacije za posamezne AVI/AEI, s katerimi 

vzpostavlja mednarodni standard. Sistem tistemu, ki ga definira, dopušča nastavitev različnih 

nivojev in pogojev delovanja. Vzpostavlja okvire za interoperabilnost.  

 

Znotraj cestnega sektorja prometne in prevozne telematike, imajo AVI in AEI sistemi nalogo 

doseči jasno pozitivno identifikacijo vozila ali opreme in to avtomatsko. 

 

Okoljski, elektro-magnetni in  

Prometni pogoji 

       

Obcestna 
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Vpliv karakteristik vozila 
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OBE 
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Poleg tega je AVI (avtomatska identifikacija vozil) bistven sestavni del nekaterih aplikacij. 

Posamezne zahteva takšnih sistemov niso vključene v ta povzetek. Je pa posvečena velika 

pozornost, da bi zagotovili uporabno orodje za takšne aplikacije. 

 

Ta standard se nanaša samo na AVI/AEI v cestnem okolju. Vanj pa niso vključene multi-

modalne in inter-modalne izmenjave AVI/AEI. 

 

Zasnovan je bil za sistemske določbe ki bodo omogočile interoperabilnost osnovano na DSRC 

povezavi. 

 

Tukaj so predstavljene osnovne specifikacije AVI/AEI za sisteme, katerih glavne sestavine so 

naslednje: 

• komunikacijska sredstva med vozilom/opremo in postajo za branje (npr. DSRC 

povezava), 

• delovanje znotraj referenčne arhitekture, ki kompatibilnim sistemom omogoča branje in 

interpretacijo identifikacije (glej tudi SIST ISO 14814), 

• splošno razumljive podatkovne strukture, ki omogočajo interpretacije izmenjanih 

podatkov v obdobju identifikacije (glej tudi SIST ISO 14816), 

• priprava operabilnih in okoljskih parametrov (lahko tudi razredi parametrov), znotraj 

katerih mora tak sistem delovati tako, da ne pride do poslabšanja interoperabilnosti. 

Parametri so pripravljeni zato,da tisti ki sistem definira lahko vgraditeljem poda jasne 

zahteve in vrednoti, ki so potrebne za delovanje takšnega sistema. 

 

 

SIST-TS CEN/TS 14821-8:2003 

 

Prometne in potovalne informacije (TTI) - Sporočila TTI prek celičnih omrežij  

– 1. del: Splošne specifikacije 

 – 2. del: Glava dokumenta z oštevilčenjem in sporočilom ADP 

 – 3. del: Osnovni informacijski elementi 

 – 4. del: Storitveno neodvisni protokoli 

 – 5. del: Notranje storitve/službe 

 – 6. del: Zunanje storitve 

 – 7. del: Zmogljivostne zahteve za pozicioniranje z vgrajeno opremo 

 – 8. del: Parametri za specifiko GSM 
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Vse zgoraj navedene specifikacije imajo skupni povzetek: 

 

Te specifikacija definirajo posamezne vmesnike in funkcionalnost storitev prometne 

telematike, katerih delovanje je osnovano na uporabi mobilnega omrežja. Proizvajalci naj bi za 

uporabnika izdelovali take naprave (terminale), ki bi bile v skladu s storitvami zasnovanimi v tej 

specifikaciji. Tako naj bi zagotovili interoperabilnost med različnimi proizvajalci opreme in 

ponudniki storitev, ustvarili pa naj bi se pogoji zdrave konkurence. Še več, na ta način naj bi 

omogočili širšo, mednarodno dostopnost teh storitev. 

 

Specifikacije določajo: 

• posamezne vmesnike med terminali in storitvenimi centri (za področje prometne 

telematike). Vključujejo nize sporočil aplikacijskih podatkovnih protokolov in od storitev 

neodvisno upravljanje komunikacij. 

• Funkcionalnost, zahteve in postopke osnovnih komponent terminala, kot tudi interakcijo 

s storitvenim centrom. Še posebej se nanaša na pogoje dostopanja do sistema in 

varnostne mehanizme. 

• Specifikacije storitev, ki so bistvene za zagotovitev skladnega obnašanja terminalov in 

storitvenih centrov. 

 

Storitve zajete v te specifikacije, se navezujejo na: 

• storitve v primeru tehnične okvare vozila in storitev nujnih služb, 

• storitve interaktivnih prometnih informacij, 

• storitve posredovanja prometnih informacij, 

• pomoč pri navigaciji (pomoč pri izbiri poti, svetovanje na poti, pomoč pri vračanju), 

• storitve operaterja, 

• storitve splošnih informacij, 

• ter zbiranje podatkov o vozilih v prometnem toku; 

 

Tak pristop vodi k izboljšanju zgoraj omenjenih storitev, kot tudi v izdelavo in ponudbo novih. 

Vzpostavlja okvire in vključuje novosti in storitve v obstoječo arhitekturo. 
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5 Povzetek 

Analize opravljene v Evropski uniji in Sloveniji kažejo na to, da bo v naslednjih nekaj letih prišlo 

do znatnega povečanja cestnega prometa. To povečanje prometa in tranzita blaga bo, v 

povezavi z neustreznim nadzorom in vodenjem prometa, neustreznim načinom obveščanja 

javnosti o prometu in stanju cest ter neustrezna koordinacija aktivnosti prometne informatike 

(mednarodna izmenjava podatkov in informacij o stanju prometa), dodatno negativno vplivalo 

na prometno pretočnost in kvaliteto storitev na cestnem omrežju. 

 

Evropska unija, zavedajoč se teh problemov, je že pred desetletjem začela spodbujati hitrejši 

razvoj in uvajanje ITS (inteligentnih transportnih sistemov in storitev) na čezevropskem 

cestnem omrežju TERN (Trans European Road Network), paralelnih cestnih povezavah in 

mejnih prehodih. 

 

Tako tudi Slovenija, kot članica EU, uvaja ITS, vendar ne brez težav oziroma sledečih 

problemov, predvsem v cestnem prometu: 

• prometni sistemi in "naše delo" postajajo vse bolj kompleksni, 

• veča se število udeležencev glede na interesno skupino v prometu: 

o udeleženci v prometu (npr. vozniki) oziroma drugi končni uporabniki, 

o razne agencije in upravljavci, proizvajalci opreme, 

o specifične interesne skupine (npr. za varovanje okolja), 

o vedno več je medsebojne odvisnosti (zahteve po interoperabilnosti): tako 

notranje, kot zunanje, 

o različni udeleženci interesnih skupin ima vedno večja pričakovanja, ponavadi 

različna, 

• zaradi različnih interesov prihaja do podvajanja istih sistemov, npr. sistemi obveščanja 

glede na upravljavca prometnih sistemov. 

 

Razreševanju teh problemov Slovenija pripravlja nacionalno ITS arhitekturo oziroma sistemsko 

zasnovo razvoja ITS. Nacionalna ITS arhitektura predstavlja enotno zasnovo za planiranje, 

načrtovanje, uvajanje in integracijo inteligentnih transportnih sistemov in storitev (ITS). Temu 

primerno je potrebno pregledati aktualen razvoj tovrstnih sistemov pri nas in v tujini oziroma 

kakšne so tuje izkušnje oziroma pristopi k reševanju teh problemov. Rezultati so združeni v tem 

dokumentu z naslednjimi cilji: 

• Natančno spoznati aktualen razvoj ITS v Sloveniji in v Evropski uniji ter pregledati 

morebitne težave na osnovi praktičnih primerov; 
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• Spoznati uvajanje ITS arhitekture v tujini, predvsem v državah EU. 

 

Rezultati služijo kot izkušnja pri pripravi nacionalne ITS arhitekture – 1. faza: zahteve ITS 

udeležencev (deležnikov). 



CRP "Konkurenčnost Slovenije 2001-2006" Projekt  V2-0958: Idejna zasnova ITS v cestnem prometu 

Izvajalec: UL, FGG, Prometnotehniški inštitut  191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Priloge 

 

6.1 Priloga 1: Seznam sodelujočih v raziskavi 

6.2 Priloga 2: Dopis in primeri vprašalnikov uporabljenih v anketah 
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6.1 Priloga 1: Seznam sodelujočih v raziskavi 
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Udeleženci v anketi SITSA 
 

1 Adria Kombi in drugi KD d.o.o. 

2 Aerodrom Ljubljana, d.d. 

3 Alpetour potovalna agencija d.d. 

4 BTC d.d. 

5 Certus Maribor d.d. 

6 Fersped d.d., mednarodna špedicija 

7 Holding Slovenske železnice d.o.o. 

8 Intereuropa d.d. 

9 Javno podjetje LPP d.o.o. 

10 Luka Koper d.d. 

11 Viator & Vektor d.d. 

 

12 AMZS d.d. 

13 Avtobusna postaja Ljubljana d.d. 

14 Mobitel d.d. 

15 Nigrad, Javno komunalno podjetje d.d. 

16 Parkirišča Javno podjetje d.o.o. 

17 Radio Televizija Slovenija (RTV Slovenija) 

18 Si.mobil d.d. 

19 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

 

20 Mestna občina Koper 

21 Mestna občina Ljubljana 

22 Mestna občina Maribor 

23 Občina Slovenska Bistrica 
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24 Agencija RS za okolje 

25 Carinska uprava Republike Slovenije 

26 Direkcija Republike Slovenije za ceste 

27 Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. 

28 Ministrstvo za notranje zadeve 

29 Ministrstvo za okolje in prostor 

30 Ministrstvo za promet 

31 RS, MNZ Policija 

32 Uprava RS za zaščito in reševanje 

 

33 APPIA d.o.o. 

34 ASIST d.o.o. 

35 Autronic d.o.o. 

36 CESTEL d.o.o 

37 DFG Consulting d.o.o. 

38 Iskra Sistemi, Avtomatizacija procesov, d.d. 

39 LEA , d.o.o., Lesce  

40 Ljubljanski urbanistični zavod d.d. 

41 Mikrobit d.o.o. 

42 Monolit, Informacijski sistemi d.o.o. 

43 Omega Consult, d.o.o.  

44 Prometni  institut Ljubljana d.o.o. 

45 SITEEP (TEGRAD & PAP) 

46 Traffic Design d.o.o. 

47 ULTRA d.o.o. 

48 Zavod za gradbeništvo Slovenije, 
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6.2 Priloga 2: Dopis in primeri vprašalnikov uporabljenih v anketah 
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