PROMETNE NESREČE, POSLEDICE IN UKREPI POLICIJE
ZA OBDOBJE JANUAR – JUNIJ1 2011/2010
V tem obdobju so policisti obravnavali:




62 (55) 2 prometnih nesreč s smrtnim izidom ali 13 % več, kot v enakem obdobju leta
2010,
3.558 (3.663) prometnih nesreč s telesno poškodovanimi (hude in lahke) ali za 3 % manj,
6.319 (6.772) prometnih nesreč z materialno škodo ali 7 % manj.

V teh nesrečah je:




70 (58) ljudi umrlo ali za 21 % več, kot v enakem obdobju leta 2010,
468 (388) jih je bilo hudo telesno poškodovanih ali za 21 % več,
4.420 (4.810) lahko telesno poškodovanih ali za 8 % manj.
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Najpogostejši dejavniki prometnih nesreč
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mrtvi:



neprilagojena hitrost – 24 (14),
nepravilna stran oz. smer vožnje – 22 (21),


1
2

Začasni podatki z datumom obdelave 10. 8. 2011, končne podatke objavlja SURS.
Podatki v oklepajih so za enako obdobje leta 2010.
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neupoštevanje pravil o prednosti – 13 (8),
nepravilno prehitevanje – 4 (3),
nepravilni premiki z vozilom – 1 (3),
nepravilnosti pešca – 2 (2),
ostalo – 4 (7).

-

hudo telesno poškodovani:





neprilagojena hitrost – 153 (149),
neupoštevanje pravil o prednosti – 80 (82),
nepravilna stran oz. smer vožnje – 118 (60),
nepravilnosti pešcev – 21 (12),
nepravilno prehitevanje – 13 (15),
nepravilni premiki z vozilom – 21 (20),
neustrezna varnostna razdalja – 9 (6),
nepravilnosti na cesti – 2 (1),
nepravilnosti na vozilu – 2 (0),
nepravilnost na tovoru – 2 (1),
ostalo – 47 (42).

-

lahko telesno poškodovani:



neprilagojena hitrost – 1.182 (1.264),
neupoštevanje pravil o prednosti – 973 (1.170),
neustrezna varnostna razdalja – 704 (846),
nepravilna stran oz. smer vožnje –744 (704),
nepravilni premiki z vozilom – 287 (262),
nepravilno prehitevanje – 88 (107),
nepravilnosti pešcev – 39 (32),
nepravilnosti na cesti – 16 (12),
nepravilnosti na vozilu – 6 (6),
nepravilnosti na tovoru – 4 (2),
ostalo – 377 (405).



























Vrsta udeležencev
V prometnih nesrečah je umrlo največ:










voznikov osebnih avtomobilov – 22 (17),
voznikov motornih koles – 15 (13),
pešcev – 8 (11),
potnikov – 9 (8),
kolesarjev – 11 (5),
voznikov tovornih vozil – 1 (1),
voznikov traktorja – 0 (1),
voznikov koles z motorjem – 1 (1),
ostalo – 3 (1).

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










na avtocestah – 9 (2),
na hitrih cestah – 1 (1),
na glavnih cestah – 15 (7),
na regionalnih cestah – 23 (17),
v naselju z uličnim sistemom – 11 (17),
v naselju brez uličnega sistema – 11 (8),
na lokalnih cestah – 0 (4),
na turističnih cestah – 0 (2).

Policisti so od januarja do konca junija:















ugotovili 208.316 (231.122) kršitev cestnoprometnih predpisov, kar je za 10 % manj
kot leta 2010,
izrekli 29.467 (26.686) opozoril, kar je za 10 % več,
odredili 198.790 (210.790) alkotestov, od katerih je bilo 9.869 (10.310) pozitivnih,
293 (348) oseb pa je alkotest odklonilo,
odredili 1.053 (1.131) strokovnih pregledov (alkohol), od katerih je bilo 512 (687)
pozitivnih, 123 (151) oseb pa je strokovni pregled odklonilo,
odredili 183 (12) preizkusov z etilometrom, od katerih sta bila 102 (2) pozitivna, 47
(5) oseb pa je preizkus z etilometrom odklonilo,
1.953 (2.203) kršiteljev cestnoprometnih predpisov je imelo v krvi nad 1,5 g
alkohola /kg krvi, kar je 11 % manj kot leto prej,
627 (682) povzročiteljev prometnih nesreč pa nad 1,1 g alkohola /kg krvi, kar je za
8 % manj,
pridržali do iztreznitve 4.475 (4.764) voznikov,
odredili 369 (299) izrednih tehničnih pregledov,
začasno odvzeli 7.383 (8.007) vozniških dovoljenj,
zasegli 228 (188) motornih koles ali koles z motorjem,
zasegli 851 (797) ostalih motornih vozil,
privedli k sodniku 34 (42) oseb in
odredili 749 (820) strokovnih pregledov zaradi mamil, od katerih je bilo 400 (485)
pozitivnih, 97 (105) oseb pa je strokovni pregled odklonilo.
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