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1.10.2015, Škofja Loka 
 

PREDLOG PREDNOSTNIH LOKACIJ ZA IZVAJANJE MERITEV HITROSTI 
 
Meritve hitrosti se sistemsko v organizaciji občinskega redarstva izvajajo že drugo leto. Upoštevan je bil 

predlog SPVCP Občine Škofja Loka za povečanje števila meritev hitrosti na predlaganih lokacijah, ki so 

problematične z vidika prekomerne hitrosti vozil. Meritve hitrosti se sedaj izvajajo na vsake tri tedne. V zvezi s 

tem se predhodno obvešča javnost. 

 
Seznam trenutnih lokacij, kjer se izvajajo meritve hitrosti: 

• Frankovo naselje, KIDRIČEVA CESTA 50, šolska pot, meritev se izvaja od tehničnih pregledov do 

OŠ Cvetko Golar (beležimo največ kršitev); 

• KIDRIČEVA CESTA 58, ob bivši Jelovici (malo kršitev); 

• KIDRIČEVA CESTA, nasproti Eurospina, avtobusna postaja (malo kršitev); 

• PUŠTAL, ob nogometnem igrišču (malo kršitev); 

• PODLUBNIK 1, šolska pot, avtobusna postaja (beležimo veliko kršitev); 

• PEVNO, šolska pot, meritev se izvaja ob cesti (malo kršitev); 

• PARTIZANSKA CESTA, ob bivši vojašnici (malo kršitev); 

• HOSTA, šolska pot (malo kršitev); 

• DRAGA, (nobene zabeležene kršitve); 

• CESTA TALCEV 73, (malo kršitev); 

• ŠEVLJE 10, (malo kršitev); 

• SV. BARBARA (malo kršitev). 

Predlog sklepa: SPVCP Občine Škofja Loka predlaga, da se meritve hitrosti na naštetih 

lokacijah opravijo enkrat nenapovedano. V zvezi s tem se nato opravi primerjava glede 

dejanskih prekoračitev hitrosti na nadzorovanih območjih. Prioritetne lokacije v zvezi z 

dotično nenapovedano kontrolo so: Pevno-Groharjevo naselje, Partizanska cesta, Cesta 

talcev in Ševlje. 

 

SPVCP Občine Škofja Loka predlaga dodatne lokacije za izvajanje meritev hitrosti: 

• Lokalna cesta Groharjevo naselje – Sveti Duh, naselje za KAMNITNIKOM, Gorajte; 

• Šolska pot v Spodnji Luši; 

• LC v Papirnici; 

• Šolska pot v Hrastnici (od križišča pri mostu v novo naselje Sveta Barbara do postajališča); 

• vas Zminec 35;  

• LC na Trati med mešalnico krmil in nivojskim prehodom pri gl. ŽP; 

• Lokalna cesta 401082 Železniška postaja – Virmaše, odsek Lesna šola in navezava JP 903741-

Virmaše112-Sv. Duh 36, odsek »Čelik«.  
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