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V sredo, 10. 3. 2010, ob 15.30 uri se je zunaj naselja Velka pri Dravogradu, na glavni cesti
Dravograd-Radlje ob Dravi, zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženo tovorno vozilo
in dve osebni vozili. 33-letni voznik iz okolice Slovenske Bistrice je na ob sneženju, na spolzkem
in zasneženem vozišču, na ravnem delu ceste s tovornim vozilom dohiteval ustavljajoči osebni
avtomobil, s katerim je voznik ustavil ob sredinski črti z namenom zavijanja na levo.

Zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo, je med zaviranjem in umikanjem na levo, s tovornim
vozilom zapeljal na nasprotni vozni pas, kjer je s prednjim levim delom trčil v levi bočni del
osebnega avtomobila, s katerim mu je nasproti pripeljala 41-letna voznica iz okolice Slovenj
Gradca in nato še čelno v osebni avtomobil, s katerim mu je nasproti pripeljal 45-letni voznik iz
Maribora.
V prometni nesreči je 45-letni voznik utrpel hude telesne poškodbe, zato je bil z reševalnim
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vozilom prepeljan v UKC Maribor. Na vseh treh udeleženih vozilih je nastala večja gmotna
škoda. Zaradi ogleda kraja prometne nesreče je bil promet vozil na glavni cesti med 15.30 in
16.33 uro popolnoma zaprt, do 16.53 ure pa je potekal izmenično enosmerno.
Policisti postaje prometne policije Slovenj Gradec, ki so opravili ogled kraja prometne nesreče,
bodo zoper povzročitelja, zaradi utemeljenega suma povzročitve prometne nesreče iz
malomarnosti, podali kazensko ovadbo na okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu.
Tekom včerajšnjega dne so policisti na območju PU Slovenj Gradec, poleg navedene hujše
prometne nesreče, zaradi snežnih razmer in izjemno neugodnih voznih pogojev, obravnavali še
sedem prometnih nesreč, v katerih so se trije udeleženci lažje telesno poškodovali. Prišlo je
tudi do dveh zastojev na glavni cestah Podvelka – Radlje ob Dravi – Gortina in enega na glavni
cesti Velenje – Slovenj Gradec.
V vseh treh primerih so zastoje v cestnem prometu, zaradi neuporabe predpisane zimske
opreme, povzročili vozniki tovornih vozil s priklopniki, zato so policisti zoper njih ukrepali in jim v
skladu z zakonom izdali plačilne naloge za plačilo glob.
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