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V zadnjih dneh so policisti na območju policijske uprave (PU) Slovenj Gradec obravnavali
prometno nesrečo, v kateri se je ena oseba hudo in tri lažje telesno poškodovali ter opravili
ogled kraja nezgode z motornim jadralnim zmajem, v kateri se je letalec lažje telesno
poškodoval.
V soboto, 13. 3. 2010, ob 10.55 uri se je v kraju Poljana, na glavni cesti II. reda
Holmec-Prevalje, zgodila prometna nesreča, v kateri je bil ena oseba huje, tri pa lažje telesno
poškodovani. Med vožnjo po glavni cesti s Holmca proti Prevaljam je 24-letna voznica z Raven
na Koroškem, z osebnim avtomobilom zapeljala v križišče s prednostno cesto in pri tem izsilila
prednost 40-letnemu vozniku s Prevalj, ki je z osebnim avtomobilom pripeljal z njene leve strani.
Med zaviranjem je s prednjim desnim delom vozila trčil v levi sprednji del vozila navedene,
nakar je njegovo vozilo odbilo levo in vrglo preko levega roba ceste, kjer se prevračalo po
strmem nasipu v razdalji okoli 25 metrov, nakar je obstalo na kolesih. V prometni nesreči se je
40-letni voznik lažje poškodoval, prav tako sta se lažje poškodovala tudi 48-letni potnik na
prednjem desnem sedežu in 39-letna potnica na zadnjem desnem sedežu, hudo pa se je
poškodovala 45-letna potnica na zadnjem levem sedežu v njegovem osebnem avtomobilu. Vsi
trije potniki so bili z reševalnimi vozili prepeljani v bolnišnico Slovenj Gradec, kjer so bili
zdravniško oskrbovani.

Policisti postaje prometne policije Slovenj Gradec, ki so opravili ogled kraja prometne nesreče,
bodo zoper povzročiteljico, zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja Povzročitve
prometne nesreče iz malomarnosti (323. člen Kazenskega zakonika RS), podali kazensko
ovadbo na okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu.
V soboto, 13. 3. 2010, ob 15.57 uri so bili policisti na operativno komunikacijskem centru PU
Slovenj Gradec, obveščeni o nezgodi z motornim jadralnim zmajem v kraju Črneče pri
Dravogradu. Na kraj so bili napoteni policisti, ki so pri zbiranju obvestil in pri ogledu kraja
ugotovili, da je 48-letni pilot iz Slovenj Gradca, okoli 15.35 ure, poletel z motornim jadralnim
zmajem v smeri Libelič. Po okoli 800 metrih letenja je pred gozdom na višini okoli 50 metrov,
poskušal narediti obrat v desno in s tako izogniti gozdu, vendar mu to ni uspelo, zato je z
zmanjšal hitrost leta in nameraval prisilno pristati. Ob tem je motorni zmaj, ki je hitro pričel
izgubljati višino, zaneslo nad gozd, kjer je trčil v vrh okoli 30 metrov visoke smreke. Po trčenju je
pilot skupaj z motornim jadralnim zmajem, ostal zagozden v vrhu smreke, od koder so ga po
okoli treh urah, rešili pripadniki GRS Koroška in GRS Maribor ter gasilci PGD Črneče. V
nezgodi je pilot utrpel lažje telesne poškodbe, na motornem zmaju pa je nastala gmotna škoda

1/2

Hujša prometna nesreča in nezgoda v zraku - Bajta | Tri doline v eni Bajti | Koroški spletni časopis
Prispeval Uredništvo Bajte, PU SG
Sreda, 17 Marec 2010 10:05

za okoli 1.500 EUR. O nezgodi so bili obveščeni dežurna preiskovalna sodnica in dežurna
državna tožilka iz Slovenj Gradca ter letalski inšpektor in inšpektor letalske zveze Republike
Slovenije.
Policisti policijske postaje Dravograd, ki so opravili ogled kraja nezgode, bodo po vseh zbranih
obvestilih, podali poročilo na okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu.
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