PROMETNE NESREČE, POSLEDICE IN UKREPI POLICIJE
ZA OBDOBJE JANUAR – SEPTEMBER1 2016/2015
V tem obdobju so policisti obravnavali:
102 (87) 2 prometnih nesreč s smrtnim izidom ali za 17 % več kot v enakem obdobju leta
2015,
4.857 (4.927) prometnih nesreč s telesno poškodovanimi ali za 1 % manj,
8.336 (8.233) prometnih nesreč z materialno škodo ali za 1 % več.
Posledice v prometnih nesrečah:
107 (94) oseb je umrlo ali za 14 % več kot v enakem obdobju leta 2015,
658 (724) je bilo hudo telesno poškodovanih ali za 9 % manj,
5.764 (5.920) je bilo lahko telesno poškodovanih ali za 3 % manj.
Prometne nesreče in posledice:
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Najpogostejši dejavniki prometnih nesreč
-

mrtvi:
neprilagojena hitrost – 32 (38),
nepravilna stran oz. smer vožnje – 20 (22),
neupoštevanje pravil o prednosti – 21 (17),
nepravilnosti pešca – 8 (2),
nepravilni premiki z vozilom – 7 (4),
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Podatki z datumom obdelave 16. 11. 2016.
Podatki v oklepajih so za enako obdobje leta 2015.
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nepravilno prehitevanje – 9 (4),
neustrezna varnostna razdalja – 1 (0),
ostalo – 9 (7).
-

hudo telesno poškodovani:
neprilagojena hitrost – 247 (252),
neupoštevanje pravil o prednosti – 117 (179),
nepravilna stran oz. smer vožnje – 124 (120),
neustrezna varnostna razdalja – 21 (14),
nepravilnosti pešcev – 18 (14),
nepravilno prehitevanje – 27 (21),
nepravilni premiki z vozilom – 27 (37),
nepravilnosti na tovoru – 2 (1),
nepravilnosti na vozilu – 1 (0),
nepravilnosti na cesti – 0 (4),
ostalo – 74 (82).

-

lahko telesno poškodovani:
neprilagojena hitrost – 1.437 (1.326),
neupoštevanje pravil o prednosti – 1.260 (1.405),
neustrezna varnostna razdalja – 925 (1.024),
nepravilna stran oz. smer vožnje –1.013 (934),
nepravilni premiki z vozilom – 335 (381),
nepravilno prehitevanje – 141 (171),
nepravilnosti pešcev – 62 (44),
nepravilnosti na cesti – 10 (13),
nepravilnosti na tovoru – 4 (12),
ostalo – 569 (593).

Vrsta udeležencev
-

mrtvi
vozniki osebnih avtomobilov – 36 (24),
pešci – 17 (11),
potniki – 15 (15),
vozniki motornih koles – 20 (24),
vozniki mopedov – 2 (1)
vozniki tovornih vozil – 3 (1),
vozniki traktorjev – 3 (1),
vozniki trikoles – 1 (1),
kolesarji – 10 (14),
ostalo – 0 (2).

Mrtvi v prometnih nesrečah glede na kategorijo ceste
na avtocestah – 21 (10),
na hitrih cestah – 2 (1),
na glavnih cestah – 12 (18),
na regionalnih cestah – 32 (34),
v naselju brez uličnega sistema – 13 (11),
v naselju z uličnim sistemom – 16 (14),
na lokalnih cestah – 10 (5),

na turističnih cestah – 1 (1).
Policisti so od januarja do konca septembra:
ugotovili 158.521 (241.600) kršitev cestnoprometnih predpisov, kar je za 34 % manj
kot leta 2015,
izrekli 39.301 (33.985) opozoril, kar je za 16 % več,
odredili 181.203 (268.814) alkotestov, od katerih je bilo 7.060 (9.648) pozitivnih, 216
(276) oseb pa je alkotest odklonilo,
odredili 907 (902) strokovnih pregledov (alkohol), od katerih je bilo 374 (357)
pozitivnih, 107 (108) oseb pa je strokovni pregled odklonilo,
odredili 23 (49) preizkusov z etilometrom, od katerih je bilo 7 (31) pozitivnih, 10 (13)
oseb pa je preizkus z etilometrom odklonilo,
odredili 579 (579) strokovnih pregledov zaradi drog, od katerih je bilo 145 (99) pozitivnih,
184 (178) oseb pa je strokovni pregled odklonilo,
897 (736) povzročiteljev prometnih nesreč je imelo v krvi nad 1,1 g alkohola/kg krvi,
pridržali do streznitve 241 (244) voznikov,
odstopili od pridržanja v 3.412 (4.242) primerih,
odredili 375 (480) izrednih tehničnih pregledov,
začasno odvzeli 3.186 (4.715) vozniških dovoljenj,
zasegli 471 (629) motornih koles ali mopedov,
zasegli 1.708 (2.226) ostalih motornih vozil in
privedli k sodniku 39 (51) oseb.
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