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Policisti na območju policijske uprave (PU) Slovenj Gradec so v prvih treh mesecih letošnjega
leta, v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta, zabeležili podobno stanje prometne
varnosti, pri čemer je negativno je izstopala smrtna žrtev, pozitivno pa občuten upad števila
alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč.
V prvih treh mesecih letošnjega leta so policisti na območju PU Slovenj Gradec obravnavali
skupaj 159 (v enakem obdobju lani 157) ali za 1% več prometnih nesreč. Med temi so
obravnavali 1 (0) prometno nesrečo s smrtnim izidom, 56 (61) prometnih nesreč s telesnimi
poškodbami in 102 (96) prometnih nesreč z gmotno škodo. V prometnih nesrečah je 1 (0)
udeleženec umrl, 4 (5) so bili hudo telesno poškodovani, 76 (78) jih je bilo lažje telesno
poškodovanih, brez poškodb pa je bilo v prometnih nesrečah udeleženih še 219 (213) oseb.
Največ prometnih nesreč 42 (43) se je zgodilo zaradi neprilagojene hitrosti, po številu 29 (37) so
sledili nepravilni premiki z vozilom in 27 (21) primerov nepravilne strani in smeri vožnje. Glede
na posledice in glede na število obravnavanih prometnih nesreč, se je prometna varnost najbolj
poslabšala na glavni cesti I. reda št. 4, na relaciji Slovenj Gradec – Dolič. Po dnevih v tednu je
bilo največ prometnih nesreč obravnavanih petkih in sobotah, po urnih intervalih pa v času med
13. in 15. uro.
Alkoholizirani vozniki so povzročili 5 (25) prometnih nesreč. Glede na skupno število vseh
povzročiteljev prometnih nesreč (teh je bilo letos 149 lani pa 141) je delež alkoholiziranih
povzročiteljev znašal 3,35 % (17,37 %), povprečna stopnja koncentracije njihove
alkoholiziranosti pa je bila 1,57 (1,08) g/kg alkohola v krvi. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola
so policisti iz prometa izločili 172 (271) voznikov. Med temi jih je bilo 70 (117) pridržanih po
238/b členu Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1). Voznikom, ki so večkrat huje kršili
cesto prometne predpise, so policisti v skladu z določili Zakona o varnosti cestnega prometa
(ZVCP-1) in Zakona o prekrških (ZP-1), zasegli 19 (7) motornih vozil.
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