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MEDIJEM   
 
  
ZADEVA:  STANJE PROMETNE VARNOSTI V DESETIH MESECIH LETA 2005 (2004) –  
                  OBVESTILO  ZA JAVNOST 

 
  
V desetih mesecih letošnjega leta 2005 so policisti na cestah na območju Policijske uprave 
Slovenj Gradec obravnavali skupno 734 prometnih nesreč, kar je za 28 % manj kot v desetih 
mesecih lanskega leta 2004 (v nadaljevanju so primerjalni podatki za deset mesecev 2004 
predstavljeni v oklepajih), ko so obravnaval skupaj 1025 prometnih nesreč.  
 
V tem obdobju so policisti obravnavali 7 (7) prometnih nesreč s smrtnim izidom, 306 (436) 
prometnih nesreč s telesnimi poškodbami in 421 (582) prometnih nesreč z gmotno škodo. V 
prometnih nesrečah je 7 (7) udeležencev umrlo, 38 (23) jih je bilo hudo in 423 (697) lahko 
telesno poškodovanih. Brez poškodb je bilo v nesrečah udeleženih 949 (1339) oseb. 
 
Zaradi neprilagojene hitrosti vožnje se je pripetilo 207 (223) prometnih nesreč, zaradi nepravilne 
strani in smeri vožnje 133 (229) prometnih nesreč, zaradi nepravilnih premikov z vozili 113 (167) 
prometnim nesreč, zaradi vožnje na neustrezni varnostni razdalji 92 (159) prometnih nesreč in  
zaradi drugih vzrokov 189 (247) prometnih nesreč. 
 
Alkoholizirani vozniki so povzročili 97 (107) prometnih nesreč. Glede na skupno število vseh 
obravnvanih prometnih nesreč, je delež alkoholiziranih povzročiteljev, znašal 14,3 % (10,9 %). 
Povprečna stopnja njihove alkoholiziranosti je bila 1,43 (1,49) g/kg alkohola v krvi. 
 
Glede na statistične podatke ocenjujemo, da je bilo stanje prometne varnosti na Koroškem, v 
desetih mesecih letošnjega leta, v veliki meri primerljivo enakemu obdobju lanskega leta.   
 
Udeležence cestnega prometa, predvsem voznike motornih vozil, opozarjamo, da z jesenskim, 
predvsem pa z zimskim časom, prihaja do hitro spreminjajočih se voznih pogojev, ki so še 
posebej značilni prav za območje Koroške. Hitra stemnitev in pozna zdanitev podaljšujeta čas 
vožnje v temi oziroma ponoči, na kar dodatno vplivajo tudi vremenske spremembe. Dež, megla, 
sneg in poledica, predvsem v senčnih legah in na mostovih koroških cest, bodo v prihajajočih 
mesecih stalni spremljevalci vseh udeležencev v cestnem prometu.  
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Policisti priporočajo, da vozniki upoštevajo spreminjajoče se vozne pogoje in temu primerno 
prilagodijo hitrost vožnje ter vozila pripravijo in opremijo za zimske pogoje vožnje. Pešcem v 
cestnem prometu, ki so še posebej v tem obdobju leta najbolj občutljiva kategorija udeležencev 
cestnega prometa, svetujejo uporabo ustreznih svetlobnih teles »kresničk«, kar bo prispevalo k 
njihovi  vidnosti in posredno s tem tudi k njihovi večji varnosti. 
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POSLANO: 
1. naslovnikom, 
2. zbirki dok. gradiva. 
 
 


