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ZADEVA: STANJE NA PROMETNE VARNOSTI NA KOROŠKEM - OBVESTILO ZA 

JAVNOST  
 
Na območju Policijske uprave Slovenj Gradec smo na področju varnosti cestnega prometa v 
prvem polletju letošnjega leta 2006, v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta 2005, 
zabeležili porast števila obravnavanih prometnih nesreč s smrtnim izidom in zmanjšanje 
števila alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč. 
 
V tem obdobju so policisti na Koroškem obravnavali 426 prometnih nesreč, kar je praktično 
identično kot v enakem obdobju lanskega leta 2005 (v nadaljevanju so primerjalni podatki za 
prvo polletje 2005 predstavljeni v oklepajih), ko so obravnaval skupaj 425 prometnih nesreč. 
Med temi so obravnavali 3 (1) prometne nesreče s smrtnim izidom, 177 (189) prometnih 
nesreč s telesnimi poškodbami in 246 (235) prometnih nesreč z gmotno škodo.  
 
V prometnih nesrečah so 3 (1) udeleženci umrli, 15 (16) jih je bilo hudo in 258 (264) lahko 
telesno poškodovanih, brez poškodb pa je bilo v nesrečah udeleženih 554 (552) oseb. V  
prometnih nesrečah sta umrla dva voznika osebnih avtomobilov in voznik motornega kolesa, 
v enakem obdobju lanskega leta pa je umrl voznik motornega kolesa.  
 
Zaradi neprilagojene hitrosti vožnje se je pripetilo 107 (125) prometnih nesreč, zaradi   
nepravilne strani in smeri vožnje 94 (77) prometnih nesreč, zaradi nepravilnih premikov z 
vozili 66 (68) prometnih nesreč, zaradi neupoštevanja pravil prednosti 46 (38) prometnih 
nesreč,  zaradi vožnje na neustrezni varnostni razdalji 54 (59) prometnih nesreč in zaradi 
drugih vzrokov 59 (58) prometnih nesreč. 
 
Alkoholizirani vozniki so povzročili 50 (65) prometnih nesreč. Glede na skupno število vseh 
obravnavanih prometnih nesreč, je bil delež alkoholiziranih povzročiteljev 11,74 % (15,29 %), 
povprečna stopnja njihove alkoholiziranosti pa je bila 0,78 (1,05) g/kg alkohola v krvi. Pri 
ugotovljenih kršiteljih cestno prometnih predpisov je znašala povprečna stopnja njihove 
alkoholiziranosti 0,53 (0,86) g/kg alkohola v krvi. 
 
 
S spoštovanjem! 
  Peter PUNGARTNIK, spec. 
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POSLANO: 
1. naslovniku,  
2. zbirki dok. gradiva. 
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