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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 2007, v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta 2006, 
zabeležili rahel upad števila vseh obravnavanih prometnih nesreč, vendar so bile njihove 
poledice bistveno hujše.  
 
 
Policisti na Koroškem so obravnavali skupaj 400 prometnih nesreč, kar je za 10 % manj kot 
enakem obdobju lanskega leta (v nadaljevanju so primerjalni podatki za prvo polletje 2006 
predstavljeni v oklepajih), ko so obravnavali skupaj 444 prometnih nesreč. Med temi so 
obravnavali 6 (3) prometnih nesreč s smrtnim izidom, 188 (184) prometnih nesreč s telesnimi 
poškodbami in 206 (257) prometnih nesreč z gmotno škodo.  
 
V prometnih nesrečah je 7 (3) udeležencev umrlo, 14 (16) jih je bilo hudo telesno 
poškodovanih in 281 (266) lažje telesno poškodovanih, brez telesnih poškodb pa je bilo v 
prometnih nesrečah udeleženih še 527 (579) oseb. V letošnjem letu so v šestih prometnih 
nesrečah umrli trije vozniki osebnih avtomobilov in štirje potniki, prav tako v osebnih 
avtomobilih.  
 
Zaradi neprilagojene hitrosti vožnje se je pripetilo 89 (112) prometnih nesreč, sledili so     
nepravilna stran vožnje v 79 (103) prometnih nesrečah, neustrezna varnostna razdalja v 75 
(52) prometnih nesrečah, nepravilni premiki z vozili v 59 (70) prometnih nesrečah,  
neupoštevanja pravil prednosti v 47 (49) prometnih nesreč, nepravilno prehitevanje v 22 (27) 
prometnih nesreč, zaradi drugih vzrokov pa se je zgodilo 29 (24) prometnih nesreč. 
 
Alkoholizirani vozniki so povzročili 45 (53) prometnih nesreč. Povprečna stopnja njihove 
alkoholiziranosti je bila 1,36 (1,21) g/kg alkohola v krvi. Glede na skupno število vseh 
obravnavanih prometnih nesreč,  je delež alkoholiziranih povzročiteljev znašal 11,25 % 
(11,94 %). Pri ugotovljenih kršiteljih cestno prometnih predpisov je znašala povprečna 
stopnja alkoholiziranosti 1,05 (1,06) g/kg alkohola v krvi. 
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Ključna problema v cestnem prometu se odražata na področju hitrosti in alkohola, zato bodo 
policisti na Koroškem še posebej v času letne turistične sezone, dosledno izvajali načrtovane 
aktivnosti za umirjanje prometa in ugotavljanja alkoholiziranih udeležencev cestnega 
prometa.  
  
 
S spoštovanjem! 
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