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NAMEN RAZISKOVANJA
Rezultati letnega spremljanja podatkov o prometnih nesrečah v cestnem prometu omogočajo
podrobnejšo analizo prometnih nesreč z različnih vidikov: glede na vrsto cestnega omrežja
(npr. avtoceste, ulični sistem), lokacijo (naselje, zunaj naselja) in čas nesreče (mesec, dan in
uro) ter vrsto udeleženca (vozniki, pešci, drugo). Rezultati omogočajo tudi analize nesreč
glede na izid oz. škodo (s smrtnim izidom, z materialno poškodbo) in analize udeležencev
glede vrsto poškodb.

PRAVNA PODLAGA ZA RAZISKOVANJE
Letno raziskovanje Cestnoprometne nesreče in njihove posledice (TR-NES-C/L) poteka na
podlagi Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01), na podlagi letnega
programa statističnih raziskovanj in na podlagi Odločbe Sveta z dne 30. novembra 1993 o
oblikovanju podatkovne baze Skupnosti o prometnih nesrečah (31993D0704).

ENOTE OPAZOVANJA
Enote opazovanja so cestnoprometne nesreče in posledice teh nesreč.

ZAJETJE
V raziskovanje so zajete cestnoprometne nesreče, ki jih je obravnavala policija ali je bila ta o
njih obveščena v 24 urah po dogodku. Upoštevajo se trki med cestnimi vozili, med cestnimi
vozili in pešci, med cestnimi vozili in živalmi ali med nepremičnimi ovirami in cestnim vozilom
ter trki med cestnimi in železniškimi vozili. Trki več vozil se štejejo za eno nesrečo, če se
zgodijo v zelo kratkih intervalih. Nesreče, pri katerih je nastala samo manjša materialna
škoda in o katerih policija ni bila obveščena v 24 urah po dogodku, se ne upoštevajo.

ZBIRANJE IN VIRI PODATKOV
Podatke o cestnoprometnih nesrečah sporoča Statističnemu uradu Ministrstvo za notranje
zadeve – Policija; ti podatki se štejejo za administrativni podatkovni vir.

DEFINICIJE
Cestnoprometna nesreča s poškodbo
Vsaka nesreča na cesti, javni ali zasebni, dostopni za javnost, v kateri je bilo udeleženo vsaj
eno premikajoče se cestno vozilo in v kateri je bila vsaj ena oseba telesno poškodovana ali
je umrla.
Cestnoprometna nesreča s smrtnim izidom
Vsaka nesreča s poškodbo, ki povzroči smrt osebe, poškodovane v tej nesreči.
Cestnoprometna nesreča brez smrtnega izida
Vsaka nesreča s poškodbo, lažjo ali težjo, vendar ne smrtno.
Žrtev cestnoprometne nesreče
Vsaka oseba, ki je umrla ali je bila lažje ali težje poškodovana v cestnoprometni nesreči s
poškodbo.
Umrla oseba
Vsaka oseba, ki je umrla neposredno v nesreči ali v 30 dneh za posledicami te nesreče.
Poškodovana oseba
Vsaka oseba, ki je bila poškodovana (lažje ali težje) v cestnoprometni nesreči s poškodbo,
vendar ni umrla, in je običajno potrebovala zdravniško oskrbo.
Hudo poškodovana oseba
Vsaka poškodovana oseba, ki je bila udeležena v cestnoprometni nesreči in je utrpela
poškodbe, zaradi katerih je bilo v nevarnosti njeno življenje, ali zaradi katere ji je bilo
okvarjeno zdravje (bodisi zelo, vendar začasno, bodisi v manjši meri, vendar za vedno), ali
zaradi katere je začasno nezmožna za vsakršno delo, ali je njena zmožnost za delo za vselej
zmanjšana (povzeto po Kazenskem zakoniku RS).
Lažje poškodovana oseba
Vsaka poškodovana oseba, ki je bila udeležena v cestnoprometni nesreči in je utrpela lažje
poškodbe, razen hudo poškodovanih.
Voznik, vpleten v cestnoprometno nesrečo s poškodbo
Vsaka oseba, vpletena v nesrečo s poškodbo, ki je v času nesreče vozila cestno vozilo.

Potnik, vpleten v cestnoprometno nesrečo s poškodbo
Vsaka oseba, vpletena v nesrečo s poškodbo (razen voznika), ki je bila v cestnem vozilu ali
na njem ali pa je vstopala v cestno vozilo ali izstopala iz njega.
Pešec, vpleten v cestnoprometno nesrečo s poškodbo
Vsaka oseba, vpletena v nesrečo s poškodbo, razen voznika in potnika.
Cestnoprometna nesreča znotraj naselja
Nesreča, ki se je zgodila na področju, ki ima z ustreznimi prometnimi znaki označene cestne
vstope v naselje in izstope iz njega.
Cestnoprometna nesreča zunaj naselja
Nesreča, ki se je zgodila na katerem koli področju, razen na področjih, ki imajo z ustreznimi
prometnimi znaki označene cestne vstope v naselje in izstope iz njega. Vključuje avtoceste,
razen če ni drugače določeno.
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OBJAVLJANJE REZULTATOV
Letno:
 Prva objava: Cestnoprometne nesreče
 Statopis
 Statistični letopis
 Podatkovni portal SI-STAT, Ekonomsko področje, Transport

REVIDIRANJE PODATKOV
Metodološko pojasnilo o revidiranju podatkov je dostopno na spletni strani
http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/metode-in-klasifikacije/metodoloskapojasnila#sfContentBlock2 – zavihek Splošna metodološka pojasnila, dokument Revidiranje
podatkov.

DRUGA METODOLOŠKA GRADIVA
Glosar za statistiko transporta je na voljo na spletnem naslovu:
http://www.stat.si/doc/pub/glosar_transport.pdf.
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