PROMETNE NESREČE, POSLEDICE IN UKREPI POLICIJE
ZA OBDOBJE JANUAR – DECEMBER1 2011/2010
V tem obdobju so policisti obravnavali:
129 (127) 2 prometnih nesreč s smrtnim izidom ali za 2 % več kot v enakem obdobju leta
2010,
7.133 (7.532) prometnih nesreč s telesno poškodovanimi ali za 5 % manj,
15.753 (13.944) prometnih nesreč z materialno škodo ali za 13 % več.
V teh nesrečah je:
141 (138) ljudi umrlo ali za 2 % več, kot v enakem obdobju leta 2010,
921 (886) jih je bilo hudo telesno poškodovanih ali za 4 % več,
8.813 (9.594) jih je bilo lahko telesno poškodovanih ali za 8 % manj.
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mrtvi:
neprilagojena hitrost – 57 (45),
nepravilna stran oz. smer vožnje – 34 (47),
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Začasni podatki z datumom obdelave 9. 2. 2012, končne podatke objavlja SURS.
Podatki v oklepajih so za enako obdobje leta 2010.
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neupoštevanje pravil o prednosti – 21 (20),
nepravilno prehitevanje – 10 (6),
nepravilni premiki z vozilom – 2 (5),
nepravilnosti pešca – 5 (7),
ostalo – 12 (8).
-

hudo telesno poškodovani:
neprilagojena hitrost – 303 (322),
neupoštevanje pravil o prednosti – 164 (185),
nepravilna stran oz. smer vožnje – 207 (150),
nepravilnosti pešcev – 42 (35),
nepravilno prehitevanje – 26 (39),
nepravilni premiki z vozilom – 42 (42),
neustrezna varnostna razdalja – 16 (12),
nepravilnosti na cesti – 2 (3),
nepravilnosti na vozilu – 3 (0),
nepravilnost na tovoru – 2 (1),
ostalo – 114 (97).

-

lahko telesno poškodovani:
neprilagojena hitrost – 2.237 (2.432),
neupoštevanje pravil o prednosti – 1.953 (2.284),
neustrezna varnostna razdalja – 1.380 (1.719),
nepravilna stran oz. smer vožnje –1.426 (1.431),
nepravilni premiki z vozilom – 609 (544),
nepravilno prehitevanje – 217 (261),
nepravilnosti pešcev – 94 (84),
nepravilnosti na cesti – 29 (26),
nepravilnosti na vozilu – 10 (20),
nepravilnosti na tovoru – 9 (7),
ostalo – 849 (786).

Vrsta udeležencev
-

mrtvi
vozniki osebnih avtomobilov – 47 (45),
vozniki motornih koles – 28 (17),
pešci – 21 (26),
potniki – 22 (22),
kolesarji – 14 (16),
vozniki tovornih vozil – 2 (2),
vozniki traktorja – 1 (2),
vozniki koles z motorjem – 2 (6),
vozniki štirikoles – 0 (1),
ostalo – 4 (1).

Mrtvi v prometnih nesrečah glede na kategorijo ceste
na avtocestah – 16 (18),
na hitrih cestah – 4 (1),
na glavnih cestah – 25 (17),

na regionalnih cestah – 47 (34),
v naselju z uličnim sistemom – 20 (34),
v naselju brez uličnega sistema – 22 (18),
na lokalnih cestah – 7 (11),
na turističnih cestah – 0 (5).
Policisti so od januarja do konca decembra:
ugotovili 355.655 (419.884) kršitev cestnoprometnih predpisov, kar je za 15 % manj
kot leta 2010,
izrekli 42.883 (55.784) opozoril, kar je za 23 % manj,
odredili 387.433 (408.447) alkotestov, od katerih je bilo 17.537 (19.127) pozitivnih,
534 (678) oseb pa je alkotest odklonilo,
odredili 1.906 (2.163) strokovnih pregledov (alkohol), od katerih je bilo 907 (1.257)
pozitivnih, 234 (295) oseb pa je strokovni pregled odklonilo,
odredili 243 (114) preizkusov z etilometrom, od katerih je bilo 138 (65) pozitivnih, 65
(32) oseb pa je preizkus z etilometrom odklonilo,
3.380 (4.087) kršiteljev cestnoprometnih predpisov je imelo v krvi nad 1,5 g
alkohola /kg krvi, kar je 17 % manj kot leto prej,
1.246 (1.415) povzročiteljev prometnih nesreč pa nad 1,1 g alkohola /kg krvi, kar je
za 12 % manj,
pridržali do iztreznitve 7.276 (9.027) voznikov,
odredili 637 (564) izrednih tehničnih pregledov,
začasno odvzeli 11.830 (14.578) vozniških dovoljenj,
zasegli 576 (334) motornih koles ali koles z motorjem,
zasegli 3.282 (1.488) ostalih motornih vozil,
privedli k sodniku 71 (84) oseb in
odredili 1.200 (1.506) strokovnih pregledov zaradi mamil, od katerih je bilo 553 (873)
pozitivnih, 148 (178) oseb pa je strokovni pregled odklonilo.
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