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Ljubljanski mestni redarji na lov za 

prehitrimi vozniki: Dirkačem kazni kar v 

nabiralnik 

Prihodnji teden se bodo ljubljanski mestni redarji z dvema radarjema podali 

na lov za prehitrimi vozniki 

Slovenija - sobota, 30.01.2010 Tekst: Peter Pahor  

Ljubljana - Ljubljanski mestni redarji bodo predvidoma od torka naprej začeli meriti hitrost in 

kaznovati prehitre voznike. Mobilna radarja sta nameščena v dve civilni osebni vozili škoda 

roomster, vendar redarji - za zdaj jih je za meritev hitrosti usposobljenih deset - kršiteljev ne 

bodo ustavljali, ampak jim bodo na dom poslali plačilni nalog s fotografijo.    

 

Kupljeni radar ni namenjen 
merjenju hitrosti med vožnjo, 
temveč bodo redarji vozilo 
parkirali ob cesti, radar v vozilu 
pa bo samodejno zaznal 
prekoračitev hitrosti vozil in jih 
fotografiral. (Foto: Bojan 
Velikonja) 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Poleg globe bodo mestni redarji tako kot policisti pristojni tudi za izrekanje kazenskih točk, 

ob hujših prekoračitvah pa bodo voznika poslali k sodniku za prekrške. Kot so povedali na 

Mestni občini Ljubljana, bodo mestni redarji hitrost merili predvsem v okolici šol, vrtcev, 

domov za ostarele ter drugih lokacijah, kjer je pričakovati večje število udeležencev v 

prometu, na katere je potrebno še posebej paziti in ki so najbolj ogroženi. 

Radarja tipa Multaradar C je mestno redarstvo za 76.000 evrov kupilo pri podjetju 

Intermatic, kjer so jim lani poleti ta tip radarja za dva meseca že posodil. Takrat so samo z 

enim radarjem zabeležili skoraj 2700 kršitev hitrosti. Temu primerna so pričakovanja mestne 

občine, ki je v letošnjem proračunu v primerjavi z lanskim skoraj podvojila načrtovane 

prihodke iz glob in drugih denarnih kazni na dobrih pet milijonov evrov. 

Podlago za kaznovanje prehitrih voznikov so redarji dobili z novelo zakona o varnosti 

cestnega prometa, ki jo je državni zbor sprejel 15. julija lani, v veljavo pa je stopila 11. 

avgusta. Še pred ljubljanskimi redarji so prekoračitve hitrosti začeli kaznovati v Celju. 
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