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ZADEVA: STANJE PROMETNE VARNOSTI NA KOROŠKEM V LETU 2007 
 
 
Na območju Policijske uprave (PU) Slovenj Gradec so policisti na področju varnosti cestnega 
prometa v letu 2007, v primerjavi z letom 2006, zabeležili upad števila vseh obravnavanih 
prometnih nesreč, porast števila umrlih udeležencev na krajšem odseku glavne državne 
ceste in zmanjšanje deleža alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč. 
 
V letu 2007 so policisti na Koroškem obravnavali 837 prometnih nesreč, kar je za 5 % manj 
kot enakem obdobju leta 2006 (v nadaljevanju so primerjalni podatki za leto 2006 
predstavljeni v oklepajih), ko so obravnaval 882 prometnih nesreč. Med temi so obravnavali 
8 (6) prometnih nesreč s smrtnim izidom, 375 (394) prometnih nesreč s telesnimi 
poškodbami in 454 (482) prometnih nesreč z materialno škodo.  
 
V prometnih nesrečah je 9 (6) udeležencev umrlo, 34 (42) jih je bilo hudo, 530 (543) pa  
lahko telesno poškodovanih. Brez poškodb je bilo v prometnih nesrečah udeleženih še 1.085 
(1.147) oseb.   
 
Podrobnejši pregled umrlih v prometnih nesrečah pokaže, da je v letu 2007 umrlo 7 voznikov 
osebnih avtomobilov in 2 potnici v osebnih avtomobilih, v letu 2006 pa so umrli 3 vozniki 
osebnih avtomobilov, 2 voznika motornih koles in voznik kolesa z motorjem. V letu 2007 je 
še posebej negativno izstopal odsek glavne ceste G1-IV na relaciji od Pameč do Šentjanža 
pri Dravogradu, na katerem je v prometnih nesrečah umrlo kar 6 (šest) udeležencev 
prometnih nesreč, na vseh ostalih prometnih površinah Koroške se je zgodilo bistveno manj 
prometnih nesreč s smrtnim izidom kot leta 2006. 
 
Zaradi neprilagojene hitrosti vožnje se je zgodilo 194 (225) prometnih nesreč, med vzroki za 
nastanek prometnih nesreč so sledili nepravilna stran in smer vožnje 165 (197),  nepravilni 
premiki z vozili 134 (126), vožnja na neustrezni varnostni razdalji 131 (118), neupoštevanje 
pravil prednosti 94 (103), nepravilno prehitevanje 43 (51), zaradi drugih vzrokov pa se je 
zgodilo 61 (53) prometnih nesreč. 
 
Alkoholizirani vozniki so povzročili 104 (114) ali 8,77 % več prometnih nesreč. Povprečna 
stopnja njihove alkoholiziranosti je bila 1,50 (1,47) g/kg alkohola v krvi. Glede na skupno 
število vseh obravnavanih prometnih nesreč, je delež alkoholiziranih povzročiteljev znašal 
12.42 % (12.92 %).  
 
Pri ugotovljenih kršiteljih cestno prometnih predpisov je znašala povprečna stopnja njihove 
alkoholiziranosti 1,05 (1,06) g/kg alkohola v krvi. 
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