PROMETNE NESREČE, POSLEDICE IN UKREPI POLICIJE
ZA OBDOBJE JANUAR – OKTOBER1 2016/2015
V tem obdobju so policisti obravnavali:
110 (97) 2 prometnih nesreč s smrtnim izidom ali za 13 % več kot v enakem obdobju leta
2015,
5.449 (5.470) prometnih nesreč s telesno poškodovanimi,
9.390 (9.333) prometnih nesreč z materialno škodo ali za 1 % več.
Posledice v prometnih nesrečah:
115 (105) oseb je umrlo ali za 10 % več kot v enakem obdobju leta 2015,
741 (805) je bilo hudo telesno poškodovanih ali za 8 % manj,
6.500 (6.557) je bilo lahko telesno poškodovanih ali za 1 % manj.
Prometne nesreče in posledice:
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Najpogostejši dejavniki prometnih nesreč
-

mrtvi:
neprilagojena hitrost – 34 (44),
nepravilna stran oz. smer vožnje – 21 (25),
neupoštevanje pravil o prednosti – 23 (18),
nepravilnosti pešca – 10 (2),
nepravilni premiki z vozilom – 9 (4),
nepravilno prehitevanje – 7 (5),
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Podatki z datumom obdelave 8. 12. 2016.
Podatki v oklepajih so za enako obdobje leta 2015.
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neustrezna varnostna razdalja – 1 (0),
ostalo – 10 (7).
-

hudo telesno poškodovani:
neprilagojena hitrost – 274 (287),
neupoštevanje pravil o prednosti – 129 (192),
nepravilna stran oz. smer vožnje – 145 (134),
neustrezna varnostna razdalja – 24 (14),
nepravilnosti pešcev – 24 (17),
nepravilno prehitevanje – 30 (23),
nepravilni premiki z vozilom – 30 (41),
nepravilnosti na tovoru – 2 (1),
nepravilnosti na vozilu – 1 (0),
nepravilnosti na cesti – 0 (5),
ostalo – 82 (91).

-

lahko telesno poškodovani:
neprilagojena hitrost – 1.635 (1.495),
neupoštevanje pravil o prednosti – 1.423 (1.558),
neustrezna varnostna razdalja – 1.075 (1.125),
nepravilna stran oz. smer vožnje – 1.117 (1.031),
nepravilni premiki z vozilom – 373 (423),
nepravilno prehitevanje – 155 (181),
nepravilnosti pešcev – 68 (50),
nepravilnosti na cesti – 10 (17),
nepravilnosti na tovoru – 4 (12),
ostalo – 628 (647).

Vrsta udeležencev
-

mrtvi
vozniki osebnih avtomobilov – 39 (29),
pešci – 20 (14),
potniki – 16 (17),
vozniki motornih koles – 20 (25),
vozniki mopedov – 2 (1)
vozniki tovornih vozil – 3 (1),
vozniki traktorjev – 3 (1),
vozniki trikoles – 1 (1),
kolesarji – 11 (14),
ostalo – 0 (2).

Mrtvi v prometnih nesrečah glede na kategorijo ceste
na avtocestah – 21 (10),
na hitrih cestah – 2 (1),
na glavnih cestah – 15 (20),
na regionalnih cestah – 34 (36),
v naselju brez uličnega sistema – 14 (15),
v naselju z uličnim sistemom – 18 (16),
na lokalnih cestah – 10 (6),
na turističnih cestah – 1 (1).

Policisti so od januarja do konca oktobra:
ugotovili 189.602 (265.736) kršitev cestnoprometnih predpisov, kar je za 29 % manj
kot leta 2015,
izrekli 43.842 (37.601) opozoril, kar je za 17 % več,
odredili 214.898 (294.631) alkotestov, od katerih je bilo 8.426 (10.638) pozitivnih,
255 (317) oseb pa je alkotest odklonilo,
odredili 1.032 (1.000) strokovnih pregledov (alkohol), od katerih je bilo 436 (391)
pozitivnih, 126 (123) oseb pa je strokovni pregled odklonilo,
odredili 25 (57) preizkusov z etilometrom, od katerih je bilo 9 (34) pozitivnih, 10 (16)
oseb pa je preizkus z etilometrom odklonilo,
odredili 696 (639) strokovnih pregledov zaradi drog, od katerih je bilo 171 (115)
pozitivnih, 238 (193) oseb pa je strokovni pregled odklonilo,
1.040 (823) povzročiteljev prometnih nesreč je imelo v krvi nad 1,1 g alkohola/kg
krvi,
pridržali do streznitve 279 (277) voznikov,
odstopili od pridržanja v 4.016 (4.678) primerih,
odredili 431 (528) izrednih tehničnih pregledov,
začasno odvzeli 3.888 (5.187) vozniških dovoljenj,
zasegli 524 (677) motornih koles ali mopedov,
zasegli 3.035 (2.410) ostalih motornih vozil in
privedli k sodniku 43 (56) oseb.
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