
 
 
 
MEDIJEM 
 
 
 
ZADEVA: STANJE PROMETNE VARNOSTI NA KOROŠKEM V ENAJSTIH MESECIH 

2006 - OBVESTILO ZA JAVNOST  
 
 
 
Na območju Policijske uprave Slovenj Gradec so policisti na področju varnosti cestnega 
prometa,  v enajstih mesecih letošnjega leta 2006, v primerjavi z enakim obdobjem lanskega 
leta 2005, zabeležili ugodnejše stanje glede števila obravnavanih prometnih nesreč in 
njihovih posledic, prav tako se je zmanjšal delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih 
nesreč, rahlo pa se je povečala povprečna stopnja njihove alkoholiziranosti. 
 
V enajstih mesecih letošnjega leta so policisti na Koroškem obravnavali skupaj 803 
prometnih nesreč, kar je za 2,55 % manj kot v desetih mesecih lanskega leta (v nadaljevanju 
so primerjalni podatki za deset mesecev 2005 predstavljeni v oklepajih), ko so obravnaval 
824 prometnih nesreč. Med temi so obravnavali 6 (7) prometnih nesreč s smrtnim izidom, 
355 (355) prometnih nesreč s telesnimi poškodbami in 442 (462) prometnih nesreč z gmotno 
škodo.  
 
V prometnih nesrečah je 6 (7) udeležencev umrlo, 36 (40) jih je bilo hudo in 479 (493) pa 
lahko telesno poškodovanih. Brez poškodb je bilo v prometnih nesrečah udeleženih še 1.051 
(1.069) oseb.  
 
V letošnjem letu so v prometnih nesrečah umrli 3 vozniki osebnih avtomobilov, 2 voznika 
motornih koles in voznik kolesa z motorjem, v enakem obdobju lani pa 5 voznikov osebnih 
avtomobilov, voznik motornega kolesa in pešec.  
 
Zaradi neprilagojene hitrosti vožnje se je zgodilo 198 (237) prometnih nesreč, zaradi 
nepravilne strani in smeri vožnje 183 (159) prometnih nesreč, zaradi nepravilnih premikov z 
vozili 115 (113) prometnih nesreč, zaradi neupoštevanja pravil prednosti 96 (81) prometnih 
nesreč, zaradi voženj na neustrezni varnostni razdalji 109 (110) prometnih nesreč, zaradi 
drugih vzrokov pa se je zgodilo skupaj 102 (124) prometnih nesreč. 
 
Alkoholizirani vozniki so povzročili 101 (110) prometno nesrečo. Povprečna stopnja njihove 
alkoholiziranosti je bila 1,46 (1,40) g/kg alkohola v krvi. Glede na skupno število vseh 
obravnavanih prometnih nesreč, je bil delež alkoholiziranih povzročiteljev 12,58 % (13,35 %).  
 
Pri ugotovljenih kršiteljih cestno prometnih predpisov pa je znašala povprečna stopnja 
njihove alkoholiziranosti 1,06 (1,06) g/kg alkohola v krvi. 
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Primerjave stanja prometne varnosti na Koroškem v časovnem obdobju enajstih mesecev 
zadnjih treh so razvidne iz grafikona 1 in grafikona 2: 
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Grafikon 1:  Prometne nesreče v enajstih mesecih 2004 – 2006 
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Grafikon 2:  Posledice prometnih nesreč v enajstih mesecih 2004 – 2006 

 
 
V naslednjem obdobju bodo policisti na Koroškem nadaljevali z izvajanji meritev hitrosti z 
merilniki hitrosti, s ciljem umiranja prometa na najbolj ogroženih odsekih cest, njihovi nadzori 
pa bodo prioritetno namenjeni tudi izločanju voznikov, ki bodo vozili pod vplivom alkohola ali  
prepovedanih substanc.   
 
 S spoštovanjem! 
 
  Peter PUNGARTNIK, spec. 

 
TISKOVNI PREDSTAVNIK 

POLICIJSKE UPRAVE 
 
 
POSLANO: 
1. naslovniku,  
2. zbirki dok. gradiva. 
 


