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PrekrSkarje lovi kamera
V poldrugem mesecu je 48 voznikov zapeljalo v rdedo lud - Ker digitalna naprava
5e nima ustreznega atesta, za zdaj ne bodo oglobili prehitrih voznikov

Ljubljana - PrekrSkarjem, ki se po-
Zvilgajo na prometna pravila, v kri-
Littu Vodovodne ceste in Slovente-
ve ulice od zaietka decembra lani
neutrudno meLika naprava za kon-
trolo voLnje skozi rdeto fue. Zdaj
smo preverili, ali je nakup 4O tisoi
evrov vredne digitalne kamere upra-
viien.

odobna naprava, ki posname
voZnjo skozi rdeEo luE oziro-
ma v rumeno in hkrati lovi tu-

di prehitre voznike, je med posku-
snim delovanjem od 7. decembra la-
ni, ko sojo uradno predstavilijavno-
sti, do L8. januarja letos ulovila 48
voznikov, ki so peljali v rdedo lud.
Rezultati so vsekakor. pozitivni, o
nabavi dodatnega 5tevila takih ka-
mer pa se bodo na policiji odlodili na
podlagi podrobnej5e analize udin-
kov kamere na udeleZence v prome-
tu, so sporodili iz sluZbe za stike z
javnostjo pri generalni policijski
upravi.

S postavitvijo takih naprav, pred-
vsem v vedjih kriZi5dih, kjer je pro-
met tudi neprimerno gostejSi, bi go-
tovo zmanj5ali Stevilo kr5itev, kar bi
posredno vplivalo tudi na varnej5o
voZnjo. Ceprav gre za testne uggto-
vitve voZnje skozi rdedo lud, bo vsak
od 48 voznikov pladal 250,38 evra
globe oziroma nekdanjih 60 tisod to-
larjev. Medtem pa dobrima dvema
tretjinama voznikov, ki so prekora-
dili tudi dovoljeno hitrost, globe ne
bo treba pladati. Kakor je znano, to
pa so potrdili tudi v sektorju zapro-

Pri voZnji skozi rdedo lud kamera po-
sname dve fotografiji, to je pred stop
drto in potem, ko avtomobil 2ezape-
lje v kriZiSde, medtem ko za merjenje
prekoradene hitrosti zadostuje zgolj
ena fotografija. S kamero je mogode
nadzirati tudi voZnjo v rumeno lud.

metno varnost pri generahi policij-
ski upravi, kamera 5e nima ustre-
znega atesta wada za reroslovje.
Ta je namreE podlaga, da policisti
lahko poleg prekr5karjev, ki vozijo v
rdeEo lud, lovijo in tudi oglobijo pre-
hitre voznike, in to brez bojazni, da
bi slednji temu ugovarjali iz tak5nih
ali drugadnih razlogov. Gprav je
omejitev hitrosti v naseljih omejena
na 50kilometrov na uro, marsikatO-
ri voznik skozi semaforizirana kriZi-
Sda pelje tudi s hitrostjo do 9() kilo-
metrov na uro. A dokler tega atesta,
ki ga vkratkem pridakujejo, ni, poli-
qisti prehitrim voznikom vsaj zazdaj
ne bodo po5iljali plaEilnih nalogov.

BrZkonebi kamere kazalo name-
stili 5e v drugih mesrnih krizisdih,
kjer vozniki pogosto vozijo prehitro
in v rdeEo luE. Globa bi za oba pre-
kr5ka hkrati zna5ala 500J6 evra, po-
leg tega pa vozniku lehko vpi5ejo 5e
tri kazenske todke. Pri voZnji v kriti-
Sdih, 5e posebej v mestnih sredi5dih,
policisti odkrivajo agresivne vozni-
ke, ki se poLvrLgajo na rdedo lui, in
tiste, ki ob prometnih konicah na-
merno zapeljejo v kriZi5Ee in tako
povzrodajo nepotrebne prometne
zastoje in hudo kri med vozniki. La-
ni so policisti zaradi neupo5tevanja
svetlobne prometne signalizacije
obravnavali 245 prometnih nesred
(tudi na cestnih prehodih Eez pro-
go), zaradivoZnje skozi rdeEo lud pa
se je zgodilo zl4 hudih nesreE, kar si-
cer ni veliko.
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