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Stanje prometne varnosti na Koroškem v letu 2008 
 
Policisti Policijske uprave (PU) Slovenj Gradec so v letu 2008 zabeležili upad skupnega 
števila in milejše posledice vseh obravnavanih prometnih nesreč, zmanjšal pa se je tudi 
delež in stopnja alkoholiziranosti povzročiteljev prometnih nesreč. 
 
V letu 2008 so policisti na Koroškem obravnavali skupaj 654 (v enakem obdobju lani 838) ali 
za 22 % manj prometnih nesreč. Med temi so obravnavali 7 (8) prometnih nesreč s smrtnim 
izidom, 268 (378) prometnih nesreč s telesnimi poškodbami in 379 (452) prometnih nesreč z 
gmotno škodo. 
 
V prometnih nesrečah je umrlo 8 (9) udeležencev, 27 (34) udeležencev se je hudo 338 (535) 
pa lahko telesno poškodovalo, brez poškodb je bilo v prometnih nesrečah udeleženih še 886 
(1.087) oseb. V lanskem  letu so umrli trije pešci, dva voznika osebnih avtomobilov in  
sopotnik v osebnem avtomobilu ter dva voznika motornega kolesa, v letu 2007 pa so umrli 
štirje vozniki osebnih avtomobilov in pet  sopotnikov v osebnih avtomobilih. 
 
Zaradi nepravilne strani in smeri vožnje se je pripetilo 148 (164) prometnih nesreč, zaradi  
neprilagojene hitrosti vožnje 140 (194) prometnih nesreč, zaradi nepravilnih premikov z 
vozilom 127 (134) prometnih nesreč, zaradi vožnje na neustrezni varnostni razdalji 82 (132) 
prometnih nesreč, zaradi neupoštevanja pravil o prednosti 61 (94) prometnih nesreč, zaradi 
nepravilnega prehitevanja 42 (43) prometnih nesreč in zaradi drugih vzrokov 54 (77) 
prometnih nesreč. 
 
Alkoholizirani vozniki so povzročili 75 (105) prometnih nesreč. Glede na skupno število vseh 
obravnavanih prometnih nesreč je bil delež alkoholiziranih povzročiteljev 11,47  % (12,53 %),   
povprečna stopnja njihove alkoholiziranosti pa je bila 1,26 (1,51) g/kg alkohola v krvi.  
Policisti na Koroškem so od 30. 4. 2008, na podlagi pooblastila obveznega pridržanja 
vinjenega voznika, po določbah 238/B člena Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1 
UPB5), za čas od 6 do 12 ur pridržali skupno 280 vinjenih voznikov.  
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