PROMETNE NESREČE, POSLEDICE IN UKREPI POLICIJE
ZA OBDOBJE JANUAR – APRIL1 2016/2015
V tem obdobju so policisti obravnavali:
40 (26) 2 prometnih nesreč s smrtnim izidom ali za 54 % več kot v enakem obdobju leta
2015,
1.745 (1.712) prometnih nesreč s telesno poškodovanimi ali za 2 % več,
3.548 (3.498) prometnih nesreč z materialno škodo ali a 1% več.
Posledice v prometnih nesrečah:
41 (28) oseb je umrlo ali za 46 % več kot v enakem obdobju leta 2015,
206 (209) je bilo hudo telesno poškodovanih ali za 1 % manj,
2.216 (2.165) je bilo lahko telesno poškodovanih ali za 2 % več.
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Najpogostejši dejavniki prometnih nesreč
-

mrtvi:
neprilagojena hitrost – 14 (10),
nepravilna stran oz. smer vožnje – 11 (8),
neupoštevanje pravil o prednosti – 4 (5),

1
2

Podatki z datumom obdelave 14. 6. 2016.
Podatki v oklepajih so za enako obdobje leta 2015.
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nepravilnosti pešca – 4 (1),
nepravilni premiki z vozilom – 3 (2),
nepravilno prehitevanje – 1 (0),
ostalo – 4 (2).
-

hudo telesno poškodovani:
neprilagojena hitrost – 68 (67),
neupoštevanje pravil o prednosti – 45 (51),
nepravilna stran oz. smer vožnje – 41 (39),
neustrezna varnostna razdalja – 2 (3),
nepravilnosti pešcev – 7 (6),
nepravilno prehitevanje – 14 (9),
nepravilni premiki z vozilom – 11 (11),
nepravilnosti na tovoru – 1 (0),
ostalo – 17 (23).

-

lahko telesno poškodovani:
neprilagojena hitrost – 554 (483),
neupoštevanje pravil o prednosti – 499 (566),
neustrezna varnostna razdalja – 373 (411),
nepravilna stran oz. smer vožnje –415 (305),
nepravilni premiki z vozilom – 120 (137),
nepravilno prehitevanje – 47 (56),
nepravilnosti pešcev – 30 (16),
nepravilnosti na cesti – 4 (2),
nepravilnosti na tovoru – 0 (4),
ostalo – 173 (183).

Vrsta udeležencev
-

mrtvi
vozniki osebnih avtomobilov – 16 (11),
pešci – 10 (7),
potniki – 4 (4),
vozniki motornih koles – 8 (3),
vozniki mopedov – 0 (1)
vozniki tovornih vozil – 2 (0),
vozniki traktorjev – 1 (0),
kolesarji – 0 (2).

Mrtvi v prometnih nesrečah glede na kategorijo ceste
na avtocestah – 11 (1),
na hitrih cestah – 2 (0),
na glavnih cestah – 3 (4),
na regionalnih cestah – 10 (12),
v naselju brez uličnega sistema – 5 (3),
v naselju z uličnim sistemom – 6 (8),
na lokalnih cestah – 4 (0).

Policisti so od januarja do konca aprila:
ugotovili 32.533 (112.870) kršitev cestnoprometnih predpisov, kar je za 71 % manj
kot leta 2015,
izrekli 14.443 (16.202) opozoril, kar je za 11 % manj,
odredili 39.622 (121.393) alkotestov, od katerih je bilo 1.692 (4.203) pozitivnih, 69
(125) oseb pa je alkotest odklonilo,
odredili 328 (322) strokovnih pregledov (alkohol), od katerih je bilo 134 (130)
pozitivnih, 33 (42) oseb pa je strokovni pregled odklonilo,
odredili 9 (11) preizkusov z etilometrom, od katerih so bili 3 (7) pozitivni, 4 (3) osebe
pa so preizkus z etilometrom odklonile,
odredili 177 (275) strokovnih pregledov zaradi drog, od katerih je bilo 39 (53) pozitivnih,
46 (97) oseb pa je strokovni pregled odklonilo.
384 (282) povzročiteljev prometnih nesreč je imelo v krvi nad 1,1 g alkohola/kg krvi,
pridržali do streznitve 75 (106) voznikov,
odstopili od pridržanja v 923 (1.828) primerih,
odredili 79 (188) izrednih tehničnih pregledov,
začasno odvzeli 775 (2.175) vozniških dovoljenj,
zasegli 66 (187) motornih koles ali mopedov,
zasegli 517 (1.091) ostalih motornih vozil in
privedli k sodniku 9 (25) oseb.
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