PROMETNE NESREČE, POSLEDICE IN UKREPI POLICIJE
ZA OBDOBJE JANUAR – OKTOBER1 2011/2010
V tem obdobju so policisti obravnavali:
109 (109) 2 prometnih nesreč s smrtnim izidom,
6.122 (6.440) prometnih nesreč s telesno poškodovanimi ali za 5 % manj,
12.654 (11.356) prometnih nesreč z materialno škodo ali za 11 % več.
V teh nesrečah je:
121 (117) ljudi umrlo ali za 3 % več, kot v enakem obdobju leta 2010,
816 (758) jih je bilo hudo telesno poškodovanih ali za 8 % več,
7.494 (8.159) lahko telesno poškodovanih ali za 8 % manj.
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mrtvi:
neprilagojena hitrost – 51 (33),
nepravilna stran oz. smer vožnje – 29 (40),
neupoštevanje pravil o prednosti – 17 (20),
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Začasni podatki z datumom obdelave 19. 12. 2011, končne podatke objavlja SURS.
Podatki v oklepajih so za enako obdobje leta 2010.
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nepravilno prehitevanje – 10 (6),
nepravilni premiki z vozilom – 2 (5),
nepravilnosti pešca – 3 (5),
ostalo – 9 (8).
-

hudo telesno poškodovani:
neprilagojena hitrost – 262 (277),
neupoštevanje pravil o prednosti – 147 (160),
nepravilna stran oz. smer vožnje – 184 (125),
nepravilnosti pešcev – 37 (26),
nepravilno prehitevanje – 26 (37),
nepravilni premiki z vozilom – 40 (36),
neustrezna varnostna razdalja – 15 (11),
nepravilnosti na cesti – 2 (2),
nepravilnosti na vozilu – 3 (0),
nepravilnost na tovoru – 2 (1),
ostalo – 98 (83).

-

lahko telesno poškodovani:
neprilagojena hitrost – 1.886 (2.073),
neupoštevanje pravil o prednosti – 1.672 (1.963),
neustrezna varnostna razdalja – 1.134 (1.416),
nepravilna stran oz. smer vožnje –1.256 (1.222),
nepravilni premiki z vozilom – 516 (456),
nepravilno prehitevanje – 192 (224),
nepravilnosti pešcev – 73 (63),
nepravilnosti na cesti – 23 (23),
nepravilnosti na vozilu – 10 (15),
nepravilnosti na tovoru – 8 (6),
ostalo – 724 (698).

Vrsta udeležencev
V prometnih nesrečah je umrlo največ:
voznikov osebnih avtomobilov – 39 (32),
voznikov motornih koles – 28 (17),
pešcev – 15 (20),
potnikov – 18 (21),
kolesarjev – 13 (16),
voznikov tovornih vozil – 2 (2),
voznikov traktorja – 1 (2),
voznikov koles z motorjem – 1 (5),
voznikov štirikoles – 0 (1),
ostalo – 4 (1).

Mrtvi v prometnih nesrečah glede na kategorijo ceste
V prometnih nesrečah je največ udeležencev umrlo:
na avtocestah – 15 (12),
na hitrih cestah – 3 (1),
na glavnih cestah – 23 (14),
na regionalnih cestah – 39 (30),
v naselju z uličnim sistemom – 17 (30),
v naselju brez uličnega sistema – 19 (15),
na lokalnih cestah – 5 (11),
na turističnih cestah – 0 (4).

Policisti so od januarja do konca oktobra:
ugotovili 311.750 (362.438) kršitev cestnoprometnih predpisov, kar je za 14 % manj
kot leta 2010,
izrekli 38.823 (46.282) opozoril, kar je za 16 % manj,
odredili 315.198 (334.252) alkotestov, od katerih je bilo 14.886 (15.974) pozitivnih,
458 (550) oseb pa je alkotest odklonilo,
odredili 1.634 (1.870) strokovnih pregledov (alkohol), od katerih je bilo 789 (1.104)
pozitivnih, 181 (240) oseb pa je strokovni pregled odklonilo,
odredili 231 (51) preizkusov z etilometrom, od katerih je bilo 135 (26) pozitivnih, 57
(14) oseb pa je preizkus z etilometrom odklonilo,
2.884 (3.418) kršiteljev cestnoprometnih predpisov je imelo v krvi nad 1,5 g
alkohola /kg krvi, kar je 16 % manj kot leto prej,
1.028 (1.186) povzročiteljev prometnih nesreč pa nad 1,1 g alkohola /kg krvi, kar je
za 13 % manj,
pridržali do iztreznitve 6.324 (7.455) voznikov,
odredili 552 (501) izrednih tehničnih pregledov,
začasno odvzeli 10.580 (12.081) vozniških dovoljenj,
zasegli 523 (307) motornih koles ali koles z motorjem,
zasegli 2.587 (1.262) ostalih motornih vozil,
privedli k sodniku 58 (73) oseb in
odredili 1.060 (1.273) strokovnih pregledov zaradi mamil, od katerih je bilo 482 (732)
pozitivnih, 132 (151) oseb pa je strokovni pregled odklonilo.
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