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Podjetje Intermatic, d. o. o. je vodilno 
podjetje na področju nadzora pre-
hitre vožnje in dobave preventivnih 
sistemov, katerih namen je opozar-
janje vseh udeležencev v prometu. Z 
več kot 25-letno tradicijo je podjetje 
prepoznavno po učinkovitih, kakovo-
stnih in zanesljivih tehničnih rešit-
vah. S Sašem Živkovičem smo se pogo-
varjali o nekaterih novostih, ki so jih 
vpeljali na slovenskih cestah. 

Katere novosti imate v mislih?
Hiter razvoj elektronskih in računalni-
ških tehnologij omogoča njihovo imple-
mentacijo tudi v preventivne prometne 
rešitve. Glede na to, da je nevarnih točk 
na slovenskih cestah veliko, smo se v 
zadnjem času usmerili v razvoj učin-
kovitih in predvsem cenovno ugodnih 
sredstev. Naše naprave so tako sposob-
ne z radarskimi senzorji zaznati nevarne 
situacije v prometu in udeležence v re-
alnem času nanje tudi opozoriti. Gre za 
inteligentne sisteme, ki se uporabljajo 

predvsem pred prehodi za pešce, vklju-
čevanju vozil iz stranskih na predno-
stne ceste ter ostalih nevarnih in nepre-
glednih točkah.  

Zakaj jih označujete kot inteligentne?
V večini primerov med seboj aktivno 
komunicira več naprav hkrati, ki se nato 
ustrezno odzivajo glede na posamezno 
prometno situacijo. Način delovanja in 
obveščanja pa je prilagodljiv glede na re-
šitev, ki jo iščemo. Obveščanje voznikov 
se izvaja preko LED prometnih znakov 
ali drugih svetlobnih teles. Naprave med 
seboj komunicirajo brezžično, napajajo 
pa je lahko tudi solarno.
Poleg tega ponujajo možnost spremljanja 
prometa, hitrosti, štetja in klasifikacije 

Sistemi za opozarjanje voznikov 
pomagajo preprečevati prometne nesreče

vozil in posredovanja podatkov v odda-
ljen center, kjer jih zbirajo in analizirajo.

Nam lahko opišete kakšen tak sis-
tem, ki trenutno v uporabi?
Tovrstnih rešitev smo v Sloveniji postavili 
kar nekaj. Nazadnje konec leta 2015 v bliži-
ni nadvoza na državni cesti pri Grobelnem. 
Namen sistema je opozarjanje voznikov in 
kolesarjev. Kolesarska steza na tem delu 
prečka prometno zelo obremenjeno cesto. 
Tako so kolesarji izpostavljeni veliki nevar-
nosti trkov, saj vozniki, ki se bližajo preho-
du, nimajo nadzora zaradi slabo pregledne-
ga ovinka. Svetlobna signalizacija, podprta 
z računalniškim sistemom in radarskimi 
senzorji, opozarja kolesarje na prihajajoča 
vozila in obratno. Ob prekoračitvi hitrosti 
pa so vozniki še dodatno opozorjeni. 

Kako je pa z merilniki hitrosti, ki 
voznika ob prehitri vožnji tudi 
udarijo po žepu?
Izkušnje in primeri dobre prakse iz tu-
jine kažejo, da je za doseganje najbolj-
ših rezultatov pri umirjanju prometa 
potrebna kombinacija preventivnih in 
represivnih sredstev. Prometno najbolj 
varne države imajo postavljenih največ 
merilnikov hitrosti in to z razlogom. Se-
veda pa je merilnike hitrosti treba pos-
tavljati premišljeno, na pravih točkah in 
hkrati dovolj pogosto, da prehitri vozni-
ki enostavno vedo, da se taka vožnja ne 
izplača. Prehitri vozniki ogrožajo sebe in 
ostale udeležence v prometu. 
V zadnjem času opažam večjo dejavnost 
institucij, ki so zadolžene za prometno 
varnost. Posledica tega je tudi čedalje 
večje zavedanje ljudi, da so takšni siste-
mi žal potrebni.
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