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Ljubljansko mestno redarstvo je v testno 
uporabo prevzelo mobilni radarski sistem za 
merjenje hitrosti. Gre za s posebno napravo 
opremljeno osebno vozilo renault clio. 

V cliu je namreč nameščena naprava za ugotavljanje 
prekoračitve hitrosti, ki bo kršitve dokumentirala 
tudi slikovno. 

Kršitelji bodo na dom dobili plačilni nalog 
"Ta radar meri vsako vozilo, ki pride mimo, slika pa 
dejansko samo tisto vozilo, ki je prehitro, tako da se 
na ključ prenesejo samo vozila, ki so v prekršku. Ta 
se naložijo v sistem, nato pa se pregleda kršitve, 
ugotovi, kdo je prehitro vozil, in se naprej ukrepa v 
skladu z zakonom," je za TV Slovenija delovanje 
naprave in potek postopka opisala Sara Smerdel z 
ljubljanskega mestnega redarstva. 

Vsak kršitelj bo na dom dobil plačilni nalog, 
opremljen s fotografijo, na kateri bodo razvidni 
registrska tablica vozila ter datum, čas in kraj 
vožnje. Nalogu bo priložen še opis prekrška.  

V pol ure na Celovški cesti 39 kršitev 
Kršitev hitrosti naj bi bilo v Ljubljani veliko, po besedah Smerdelove so jih v zgolj pol ure na 
Celovški cesti izmerili 39. Hitrost bodo sicer redarji merili predvsem na kritičnih točkah, v okolici 
šol, vrtcev, "kjer koli je le mogoče, da bomo lahko z našimi ukrepi umirili promet in poskrbeli za kar 
najboljšo varnost občanov," je še dejala Smerdelova. 

Testiranje bo sicer steklo septembra, v tem času pa kršiteljem denarnih kazni redarji še ne bodo 
izdajali. Ko bo končano (predvidoma v mesecu dni), pa naj bi Ljubljana kupila dva mobilna radarja, 
ki jih bo izbrala na javnem razpisu. 

Slovenija

 
Mestno redarstvo Ljubljana je lani dobilo 
številne nove naloge, ki so povečale obseh 

dolžnosti redarjev. Med njihove nove 
pridobitve v skladu s tem sodi tudi mobilni 

radar. Foto: MMC RTV SLO/Marjetka 
Nared 

 
Naprava, s katero je opremljen testni Clio. 
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