PROMETNE NESREČE, POSLEDICE IN UKREPI POLICIJE
ZA OBDOBJE JANUAR – JULIJ1 2011/2010
V tem obdobju so policisti obravnavali:




69 (74) 2 prometnih nesreč s smrtnim izidom ali 7 % manj, kot v enakem obdobju leta
2010,
4.130 (4.426) prometnih nesreč s telesno poškodovanimi ali za 7 % manj,
7.855 (7.836) prometnih nesreč z materialno škodo.

V teh nesrečah je:




77 (88) ljudi umrlo ali za 5 % manj, kot v enakem obdobju leta 2010,
538 (491) jih je bilo hudo telesno poškodovanih ali za 10 % več,
5.084 (5.709) lahko telesno poškodovanih ali za 11 % manj.
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mrtvi:



neprilagojena hitrost – 26 (24),
nepravilna stran oz. smer vožnje – 24 (28),
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Začasni podatki z datumom obdelave 5. 9. 2011, končne podatke objavlja SURS.
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neupoštevanje pravil o prednosti – 13 (11),
nepravilno prehitevanje – 5 (5),
nepravilni premiki z vozilom – 1 (4),
nepravilnosti pešca – 2 (2),
ostalo – 6 (7).

-

hudo telesno poškodovani:





neprilagojena hitrost – 167 (185),
neupoštevanje pravil o prednosti – 93 (104),
nepravilna stran oz. smer vožnje – 130 (83),
nepravilnosti pešcev – 26 (13),
nepravilno prehitevanje – 16 (21),
nepravilni premiki z vozilom – 27 (23),
neustrezna varnostna razdalja – 10 (10),
nepravilnosti na cesti – 2 (1),
nepravilnosti na vozilu – 2 (0),
nepravilnost na tovoru – 2 (1),
ostalo – 63 (50).

-

lahko telesno poškodovani:



neprilagojena hitrost – 1.330 (1.493),
neupoštevanje pravil o prednosti – 1.114 (1.368),
neustrezna varnostna razdalja – 771 (978),
nepravilna stran oz. smer vožnje –875 (870),
nepravilni premiki z vozilom – 348 (316),
nepravilno prehitevanje – 109 (135),
nepravilnosti pešcev – 45 (35),
nepravilnosti na cesti – 17 (15),
nepravilnosti na vozilu – 6 (10),
nepravilnosti na tovoru – 4 (3),
ostalo – 465 (486).



























Vrsta udeležencev
V prometnih nesrečah je umrlo največ:











voznikov osebnih avtomobilov – 24 (20),
voznikov motornih koles – 17 (16),
pešcev – 9 (13),
potnikov – 10 (15),
kolesarjev – 11 (9),
voznikov tovornih vozil – 1 (2),
voznikov traktorja – 1 (1),
voznikov koles z motorjem – 1 (3),
voznikov štirikoles – 0 (1),
ostalo – 3 (1).

Mrtvi v prometnih nesrečah glede na kategorijo ceste
V prometnih nesrečah je največ udeležencev umrlo:









na avtocestah – 10 (7),
na hitrih cestah – 1 (1),
na glavnih cestah – 15 (13),
na regionalnih cestah – 27 (23),
v naselju z uličnim sistemom – 11 (19),
v naselju brez uličnega sistema – 12 (10),
na lokalnih cestah – 1 (6),
na turističnih cestah – 0 (2).

Policisti so od januarja do konca julija:















ugotovili 232.314 (271.085) kršitev cestnoprometnih predpisov, kar je za 14 % manj
kot leta 2010,
izrekli 31.387 (30.870) opozoril, kar je za 2 % več,
odredili 225.613 (245.337) alkotestov, od katerih je bilo 11.091 (11.992) pozitivnih,
337 (396) oseb pa je alkotest odklonilo,
odredili 1.168 (1.352) strokovnih pregledov (alkohol), od katerih je bilo 564 (813)
pozitivnih, 132 (176) oseb pa je strokovni pregled odklonilo,
odredili 200 (14) preizkusov z etilometrom, od katerih je bilo 114 (2) pozitivnih, 51 (6)
oseb pa je preizkus z etilometrom odklonilo,
2.197 (2.545) kršiteljev cestnoprometnih predpisov je imelo v krvi nad 1,5 g
alkohola /kg krvi, kar je 14 % manj kot leto prej,
710 (820) povzročiteljev prometnih nesreč pa nad 1,1 g alkohola /kg krvi, kar je za
13 % manj,
pridržali do iztreznitve 4.484 (5.501) voznikov,
odredili 415 (365) izrednih tehničnih pregledov,
začasno odvzeli 8.181 (9.219) vozniških dovoljenj,
zasegli 319 (233) motornih koles ali koles z motorjem,
zasegli 1.380 (931) ostalih motornih vozil,
privedli k sodniku 42 (47) oseb in
odredili 827 (943) strokovnih pregledov zaradi mamil, od katerih je bilo 414 (555)
pozitivnih, 111 (114) oseb pa je strokovni pregled odklonilo.
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