
 

 

 

 

 

Poročilo o projektni aktivnosti Zmanjšanje 

povozov velikih zveri na prometnicah (T3.2) in 

neposrednih učinkih dinamične prometne 

signalizacije (T3.2.1) 
 

 

Avtorji: Slaven Reljić, Tea Trdoslavić, Andjelko Badurina, Ana Kolarić, Natarsha 

Babic, Blaženka Kulić 

 

Eden od demo-ukrepov za ohranitev velikih zveri v okviru delovnega paketa T3 

„Praktične demonstracijske aktivnosti za ohranjanje velikih zveri“ in aktivnosti 

T3.2 „Zmanjšanje povozov velikih zveri na prometnicah“ je postavitev dinamične 

prometne signalizacije z namenom zmanjšanja oz preprečevanja pogina velikih 

zveri in drugih divjih živali v prometu. Prometnice in aktivni promet na njih 

predstavljajo veliko in stalno nevarnost, deloma zato, ker fragmentirajo habitat, 

zlasti, če so ograjene (avtoceste), deloma pa, ker lahko povzročijo takojšnjo smrt 

živali na prometnici, ne glede na to, ali gre za avtocesto, lokalne ceste ali 

železnico. 

 

Nosilec te aktivnosti je Primorsko-goranska županija, ki jo je izvedla v dveh 

korakih: 

1. določanje lokacij prometnih znakov (elaborat/analiza) 

2. nabava in postavitev dveh dinamičnih prometnih znakov. 

 

 Lokacije prometnih znakov so bile izbrane na podlagi strokovnega elaborata 

„Projekt analize mikrolokacije za postavitev aktivne prometne signalizacije v 

skladu s projektom EU Carnivora Dinarica“ (v nadaljevanju: elaborat), ki ga je 

izvedlo pogodbeno podjetje Rijeka Promet. Na podlagi zbranih podatkov o trku 

vozil z divjadjo (vir: MNZ, Veterinarska fakulteta Zagreb in podjetje Ceste Rijeka), 

je bila v elaboratu opravljena analiza prometnic na 8 kritičnih točkah na 

kopenskem delu Primorsko-goranske županije: Crikvenica/Jadranovo, Vrbovsko, 

Matulji, Novi Vinodolski, Delnice, Skrad, Čabar in Fužine/Rogozno. 

 



 

 

 

Grafični prikaz evidentiranih trkov vozil z divjadjo na cestah v Primorsko–

goranski županiji v obdobju od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2018 

 

Za postavitev aktivnih prometnih znakov sta bili izbrani dve kritični lokaciji na 

državnih cestah: 

1. državna cesta D3 lokacija Fužine/Rogozno in 

2. državna cesta D8 na Jadranski magistrali pri kraju Jadranovo, Crikvenica. 

Na lokaciji 1, je bilo v navedenem petletnem obdobju od 01.01.2014 do  

31.12.2018 zabeleženih 4 povozov prostoživečih živali, na lokaciji 2 pa je bilo 

skupno 65 povozov. 

 

Aktivna prometna signalizacija na državni cesti D3 Fužine/Rogozno 

 

Kraj postavitve aktivne prometne signalizacije je bil z elaboratom določen na 

območju Fužine/Rogozno, državne ceste D3, odsek 016 km 10+110 in 10+330, 

na parcelah, ki so v zemljiškoknjižnem oddelku Delnice pri Občinskem sodišču na 

Reki označene kot parcele št. 1856/1, 1856/3, 1856/12 in 1856/14, vpisane v zk. 

vl. Fužine, v lasti Republike Hrvaške. 

Koordinate lokacij znakov na državni cesti D3 Fužine/Rogozno: 

Znak Rogozno jugozahod (smer Reka - Delnice) 



 

 

45.350690, 14.696572 (45°21'02.5"N 14°41'47.7"E) 

Znak Rogozno severovzhod (smer Delnice - Reka) 

45.349390, 14.699345 (45°20'57.8"N 14°41'57.6"E) 

 

 

Prikaz na karti – aktivna prometna signalizacija na državni cesti D3, Fužine/Rogozno 

 

 

 



 

 

Projektni partnerji pri ogledu postavljene aktivne prometne signalizacije na lokaciji 

Fužine/Rogozno D3 

 

 

Aktivna prometna signalizacija na državni cesti D8 Crikvenica/Jadranovo 

 

Drugi kraj postavitve aktivne prometne signalizacije je bil z elaboratom določen 

na območju Crikvenice/Jadranovo, državne ceste D8, na parcelah, ki so v 

zemljiškoknjižnem oddelku označene kot parcele št. 8110, 8140/1, 7993, 8050, 

8142 in 8143, vpisane v zk. vl. Crikvenica. 

Koordinate lokacij znakov na državni cesti D8 Crikvenica/Jadranovo: 

Znak Jadranovo zahod (smer Reka - Crikvenica) 

45.232166, 14.627798 (45°13'55.8"N 14°37'40.1"E) 

Znak Jadranovo vzhod (smer Crikvenica - Reka) 

45.229272, 14.631359 (45°13'45.4"N 14°37'52.9"E) 

 

 

Prikaz na karti – aktivna prometna signalizacija na državni cesti D8 

Crikvenica/Jadranovo 

 

 

 

 

 



 

 

Opis dinamične prometne signalizacije 

Dinamična prometna signalizacija je sestavljena iz spremenljivega svetlobnega 

znaka ’divjad na cesti’ (rdeči trikotnik z belim jelenom v sredini), detektorja 

prisotnosti živali (največja razdalja zaznave 200 m, širin 5 m in višine 2,5 m), 

naprave za merjenje hitrosti vozila, števca prometa, brezžične povezave, GSM-

komunikatorja, računalnika za upravljanje, komunikacijo in shranjevanje 

podatkov (PLC), aplikacije za arhiviranje in dostop do podatkov, sistema 

fotonapetostnega napajanja, fotonapetostnega panela, fotonapetostnega 

regulatorja in akumulatorskega bloka. Prometni znak deluje na sončno energijo 

in porabi minimalno količino energije ter ne onesnažuje okolja. Če v določenem 

obdobju ne bo sonca, bo prometni znak imel dovolj nakopičene energije, da bo 

deloval tudi do 6 dni. 

Takšna aktivna prometna signalizacija, poleg zaznavanja živali v bližini, beleži tudi 

število mimo vozečih vozil ter povprečno in največjo hitrost vozil, vse te podatke 

pa tudi arhivira. Zabeleženi podatki v aplikaciji omogočajo najrazličnejše 

statistične obdelave s prikazom v tabelarni obliki. Dostop do aplikacije imajo 

končni uporabniki, ki so prejeli uporabniško ime in geslo. Aplikacija bo na voljo 

ustanovam in posameznim strokovnjakom, ki se ukvarjajo s proučevanjem velikih 

zveri, s prometom in varnostjo v cestnem prometu. 

 

 

Prikaz hitrosti vožnje glede na vremenske razmere – lokacija Jadranovo D8 

 

S postavitvijo dinamične prometne signalizacije so vozniki opozorjeni na 

prisotnost velikih zveri in drugih divjih živali v trenutku, ko se te približujejo cesti. 

S pomočjo detektorjev, ki se nahajajo na stebričkih, se spremlja prisotnost in 

gibanje živali ob cesti. Ko žival vstopi v nadzorovano območje, se samodejno 

aktivira elektronski prometni znak ’divjad na cesti’ (rdeči trikotnik z belim jelenom 

v sredini). Prometni znak je svetleč in utripajoč, zato voznikovo pozornost 



 

 

pritegne veliko bolj kot običajen prometni znak. Obveščanje voznika o prisotnosti 

živali v bližini in pravočasen odziv za zmanjšanje hitrosti vožnje močno zmanjšuje 

možnost trka vozila z živaljo, kar prispeva k varnosti velikih zveri in drugih živali 

ter voznikov v prometu. Uporaba tega ukrepa je posredno izboljšala tudi 

povezanost habitata. 

Po zaključku projekta bodo prometni znaki predani v uporabo podjetju Hrvatske 

ceste d.o.o., ki je zadolženo za upravljanje, gradnjo in vzdrževanje državnih cest, 

po 5 letih od zaključka projekta Carnivora Dinarica pa bodo prometni znaki 

predani podjetju Hrvatske ceste d.o.o. v last. Vrednost nabavljene opreme za obe 

lokaciji je okoli 52.400,00 EUR. 

 

„Zamaskiran“ detektor prisotnosti živali – del aktivne prometne signalizacije na lokaciji 

Fužine/Rogozno D3 

 

 

Prometni znak in oznaka vidnosti programa Interreg na lokaciji Fužine/Rogozno D3 



 

 

 

 

  

Prometni znak in oznaka vidnosti programa Interreg na lokaciji Crikvenica/Jadranovo D8 

 

 

Statistične obdelave zbranih podatkov med delovanjem aktivne prometne 

signalizacije 

 

1. Povečanje učinkovitosti svetlobnega spremenljivega znaka. 

 

V času poskusnega delovanja sistema na lokaciji Fužine/Rogozno so bili testirani 

različni načini upravljanja svetlobne signalizacije. Predvideno uravnavanje 

svetlobne intenzivnosti opozorilnega znaka se izvaja linearno in je odvisno od 

trenutne količine dnevne svetlobe. Podatki o intenzivnosti dnevne svetlobe so bili 

odvzeti na dveh merilnih mestih: s fotonapetostnega člena solarnega napajanja 

glede na količino proizvedene električne energije in senzorja za količino svetlobe. 

S primerjavo podatkov v 5-minutnih povprečjih centralni računalnik prilagodi 

intenzivnost svetlobe piktograma na opozorilnem znaku. Uravnavanje 

intenzivnosti svetlobe poteka impulzno po spodaj navedenih parametrih. 



 

 

OPIS ODDANA 

SVETLOBA 

UPRAVLJANJE 

PWM 

Sončno 90 – 100 % 80 – 100 % 

Delno oblačno 75 – 90 % 60 – 80 % 

Oblačno 60 – 75 % 45 – 60 % 

Oblačno z 

dežjem 

40 – 75 % 30 – 45 % 

Mrak 10 – 40 % 15 – 30 % 

Noč 8 – 10 % 5 – 15 % 

 

Za dodatno povečanje učinkovitosti znaka, je bila preizkušena metoda z 

izmeničnim vklapljanjem in izklapljanjem osvetlitve piktograma. Statistično 

spremljanje zmanjševanja hitrosti vozil je dalo naslednje rezultate. 

Zaključek: zaradi preglednosti cestišča in lokacije znakov prihaja do statistične 

razlike pri zaviranju vozil, zato je bila izbrana vrednost s krajšimi časovnimi 

intervali. Z izmeničnim vklapljanjem in izklapljanjem dosežemo dodatno 

izboljšanje učinkovitosti in dodatno zmanjšanje hitrosti vozila. 

 
INTERVAL 

Vključeno/Izključeno 

ZNAK 1 

(izboljšanje %) 

ZNAK 2 

(izboljšanje %) 

OPOMBA 

2s / 1s 0,38 % 2 % Zmanjšana reakcija pri 

hitrejših vozilih, znak 1 

1s / 1s 0,75 % 2 % Zmanjšana reakcija pri 

hitrejših vozilih, znak 1 

1s / 0,25s 8 % 14,5 % Najboljši rezultat 

 

2s / 0,5s 4,5 % 5 %  

 

 

2. Statistični prikaz aktivacije svetlobnih spremenljivih znakov 

 

Grafično je prikazano število aktivacij svetlobnih znakov glede na čas dneva. 

Signalizacija je bila najpogosteje aktivirana v zgodnjih jutranjih urah med 04:00 

in 07:00 z vrhuncem ob 05:00 (Rogozno) ali ob 06:00 (Jadranovo) ter v večernih 

urah med 18:00 in 22:00 z vrhuncem ob 20:00 na obeh lokacijah. 

Aktivacije, ki so jih povzročili nabiralci divjih rastlin (špargljev) niso prikazane, 

nanašajo pa se na lokacijo Jadranovo. Omenjene aktivacije so bile pogostejše v 

aprilu in maju. 

 



 

 

 

 

Statistični prikaz prečkanja prometnice. Naslednji grafi prikazujejo razmerje med 

aktivacijami senzorjev z ene in druge strani prometnice. Za prečkanje prometnice 

se šteje aktivacija senzorjev z ene in druge strani prometnice v časovnem 

obdobju, ki ni daljši od 20 minut. 

 

Lokacija Rogozno 

 

 

Lokacija Jadranovo (D8) 
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Glede na rezultate lahko vidimo, da živali pogosteje prečkajo cesto in aktivirajo 

detektor na obeh straneh ceste, kot pa aktivirajo detektor samo na eni strani 

ceste. Na lokaciji Rogozno se je prečkanje zgodili v 64 % primerov, s tem, da več 

živali prečka cesto (53 %) iz smeri sever-jug oziroma Delnice-Reka. Na lokaciji 

Jadranovo je do prečkanja prišlo v 58 % primerov aktivacije prometne 

signalizacije, od tega v 82 % primerov prav tako iz smeri sever-jug oziroma 

Crikvenica-Reka. 

 

3. Prikaz aktivacije glede na različne vremenske razmere 

 

Navedeni statistični podatki prikazujejo aktivacijo oziroma obiskanost nadzorovanih 

varnostnih con v različnih vremenskih razmerah. Prečkanje prostoživečih živali na 

dveh lokacijah z aktivno prometno signalizacijo je bilo najpogostejši v obdobju brez 

padavin, 76 % na lokaciji Jadranovo in 66 % na lokaciji Rogozno. Nato sledi obdobje 

dežja s 24 % oz. 28 %. Živali so se redko približale odseku z dinamično signalizacijo 

med močnim dežjem (0,2 in 2 %), snegom (3 %) in v času snežne odeje, večje od 15 

cm (1 %). Snežne razmere so bile prisotne samo na lokaciji Fužine/Rogozno.  

 

Lokacija Rogozno (D3)                             Lokacija Jadranovo (D8) 

  

 

 

4. Analiza prisotnosti živali na lokacijah s pomočjo foto pasti 

 

Za namen spremljanja prisotnosti oz prehajanja prostoživečih živalih smo na obeh 

lokacijah dinamične prometne signalizacije nastavili foto pasti, ki se aktivirajo s 

senzorji gibanja. Na lokaciji Rogozno so bile postavljene 3 foto pasti, ki so bile 

aktivne v obdobju od 09. 07. 2020 do 16. 04. 2021. Na lokaciji Jadranovo sta bili 

2 foto pasti postavljeni 16. 03. 2021, po 9 dneh pa je bilo ob obisku terena 

ugotovljeno, da sta bili kameri ukradeni. Glede na to, da po dveh dostopnih 

cestah, kjer sta bili postavljeni, pogosto hodijo ljudje, nismo pa imeli možnosti 

Bez
oborina
66%

Kiša 28%

Bez
oborina
76%

Kiša 24%



 

 

dodatne zaščite foto pasti, razen kovinskih ohišij s ključavnicami, ki so bile 

nameščene že na začetku, smo se odločili, da na lokaciji Jadranovo novih foto 

pasti ne bomo namestili. Prikazani rezultati se nanašajo na lokacijo Rogozno. 

 

 

Postavitev foto pasti št. 1 na lokaciji Rogozno 

 

  

Postavljena foto past na lokaciji Jadranovo sever, ki je bila po 9 dneh odtujena 

 

Na treh foto pasteh na lokaciji Rogozno je bilo skupaj zabeleženih 87 obiskov 

živali, od tega 13 pri foto pasti 1, 22 pri foto pasti 2 in 52 pri foto pasti številka 

3. Foto pasti št. 1 in 2 sta se nahajali na južni strani ceste, foto past št. 3 pa na 



 

 

severni strani ceste. Od skupnega števila so bile v 92 % primerov zabeležene 

srne, nato divji prašič (3,5 %), medved (2,3 %) ter enkrat ris in lisica (po 1,1 %). 

Živali so bile najpogosteje zaznane pozno zvečer, ponoči in v jutranjih urah, z 

vrhunci med 03:00 in 04:00 zjutraj ter 17:00 in 18:00 popoldne, kar ustreza 

časom dneva, ko je bila aktivna prometna signalizacija tudi najpogosteje 

aktivirana. 

 

 

Grafični prikaz zastopanosti zaznanih posameznih vrst živali. 

 

 

Grafični prikaz porazdelitve zaznanih živali čez dan 
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Srne, zabeležene s foto pastmi št. 2 in 3 na lokaciji Rogozno 

 

 

Divji prašič, zabeležen s foto pastjo št. 1 na lokaciji Rogozno 

 

 



 

 

Medved, zabeležen s foto pastjo št. 2 na lokaciji Rogozno 

 

 

Ris, zabeležen s foto pastjo št. 1 na lokaciji Rogozno 

 

 

Lisica, zabeležena s foto pastjo št. 3 na lokaciji Rogozno 

 



 

 

5. Prikaz povprečnih in maksimalnih hitrosti vozil 

 

Za prikazane hitrosti vozil je bila uporabljena aritmetična sredina (mediana), pri 

čemer so bile izpuščene skrajne najmanjše in največje hitrosti vozil, ki bi izkrivile 

statistični prikaz. Na lokaciji Rogozno se je v času, ko dinamična prometna 

signalizacija ni bila aktivna, povprečna hitrost vozil gibala med 70-80 km/h, na 

lokaciji Jadranovo pa so bile hitrosti malce višje, okoli 75-95 km/h. V času 

aktivirane dinamične prometne signalizacije je bila povprečna hitrost vozil na 

lokaciji Rogozno okoli 55-60 km/h (pod predpisano omejitvijo hitrosti), na lokaciji 

Jadranovo pa okoli 55-65 km/h.  Iz podatkov je razvidno, da se je v času 

aktivnosti svetlobne spremenljive signalizacije, torej v času zaznavanja živali na 

nadzorovanem območju, hitrost vozil zmanjšala za približno 15-30 %. 

 

Lokacija Rogozno (D3) 

 

 

Lokacija Jadranovo (D8) 
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6. Prikaz hitrosti vozil glede na vremenske razmere 

 

Za prikazane hitrosti vozil je bila tudi pri tej analizi uporabljena mediana. Na lokaciji 

Rogozno so vozniki vozili z zelo podobno povprečno hitrostjo ob suhem vremenu ter 

ob rahlem dežju. Hitrosti so se gibale od 68 do največ 81 km/h ob opombi, da so bile 

hitrosti ob suhem vremenu vendarle malce višje. Med močnim deževjem je bila hitrost 

vozil nižja, in sicer se je gibala od 49 do 59 km/h, medtem ko so bile najmanjše hitrosti 

zabeležene v času snežnih padavin, in sicer od 40 do 45 km/h. 

 

Lokacija Rogozno 

 

 

Na lokaciji Jadranovo so vozniki ob suhem vremenu vozili z najvišjo hitrostjo od 78 
do 104 km/h. Hitrost vožnje je bila nižja ob rahlem dežju, in sicer od 73 do 91 km/h, 
medtem ko je bila ob močnem dežju najnižja - od 59 do 78 km/h. Opaziti je mogoče 
tudi, da so vozniki v nočnih urah, med 22:00 in 05:00 zjutraj, v povprečju vozili 
hitreje.  
 

Lokacija Jadranovo (D8) 
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7. Statistični prikaz zaviranja vozil glede na vrsto vozila (razvrstitev glede na 

dolžino vozila) 

 

Grafični prikaz se nanaša na skupno zmanjšanje hitrosti na nadzorovanem odseku 

ceste v času, ko je bila prometna signalizacija aktivna. Iz rezultatov je razvidno, 

da so najkrajša vozila (motorna kolesa) zmanjšali hitrost vožnje za 10 %, osebna 

vozila za 26 %, tovorna vozila pa za več kot 85 %. 

 

 

8. Prikaz pogostosti vozil glede na njihovo velikost (razvrstitev glede na 

dolžino vozila) 

 

Med vsemi kategorijami vozil so bili na obeh lokacijah najmanj zastopani 

motocikli, le 1 %. Na lokaciji Rogozno je bil delež osebnih vozil 44 %, medtem ko 

je bila njihova prisotnost na lokaciji Jadranovo  79 %. Razlog za povečano število 

tovornih vozil na lokaciji Rogozno (55 %) je pogosto zapiranje avtocestnega 

odseka A6 Delnice – Reka zaradi vremenskih razmer (močan veter) za tovorna 

vozila in vozila s priklopniki in polpriklopniki. Pogostost tovornih vozil na lokaciji 

Jadranovo je znašala 20 %. 

 

Lokacija Rogozno (D3)                          Lokacija Jadranovo (D8) 

 

 

Motocikli 1% Motocikli 1%



 

 

9. Priporočila za delo po zaključku projekta ter za prenos demo aktivnosti kot 

primera dobre prakse 

 

Rezultati analize zbranih podatkov jasno kažejo učinkovitost postavljene 

dinamične prometne signalizacije tako za zaznavanje živali v bližini ceste kot za 

opozarjanje voznikov, naj zmanjšajo hitrost vožnje. Pogostost zabeleženega 

pojavljanja živali s foto pastmi na nadzorovanem območju in glede na določen 

čas dneva sovpada z rezultati analize časa aktivnosti signalizacije. Živali so se 

najpogosteje pojavljale v večernih in zgodnjih jutranjih urah, v tem času je bila 

najpogosteje aktivna tudi signalizacija. Rezultati so pokazali tudi, da vozniki, 

glede na kategorijo vozil, pri aktiviranju prometne signalizacije upočasnijo 

vožnjo v povprečju za 15-30 %, kar zmanjša možnost za pogin divjih živali. V 

času izvajanja aktivnosti dinamične prometne signalizacije na lokaciji 

Fužine/Rogozno od 01.07.2020 do 31.08.2021, in na lokaciji Crikvenica / 

Jadranovo od 01.03.2021 do 31.08.2021 po GIS evidencah prometnih nesreč 

hrvaške policije in potrditvi članov lokalnih lovskih društev na teh odsekih ni bilo 

niti enega trka vozil z divjadjo. Glede na zgornje rezultate je priporočljivo, da 

prometna signalizacija ostane aktivna tudi po zaključku projekta. Za 

vzdrževanje opreme po zaključku bo poskrbelo podjetje Hrvatske ceste d.o.o., 

ki bo 5 let po zaključku projekta prevzelo lastništvo obeh aktivnih prometnih 

signalizacij. 

Zaradi svoje učinkovitosti je priporočljivo, da se dinamična prometna 

signalizacija kot primer dobre prakse prenese (ponovi) na odseke cest znotraj in 

zunaj projektnega območja, hkrati pa naj se zagotovijo potrebna sredstva za 

nabavo, namestitev in vzdrževanje. Eden takih primerov je odsek ceste D1 v 

bližini letališča pri Udbini, kjer na cesti pogine veliko prostoživečih živali. 


