
Prometne nesreče in posledice - statistični podatki 
 
Letos se je do 1. novembra 2009 na slovenskih cestah zgodilo 16.672 prometnih 
nesreč (v enakem obdobju lani 19.538), v katerih je umrlo 149 (185) oseb, hudo telesno 
poškodovanih je bilo 862 (959) in lahko telesno poškodovanih 9.049 (9.795) oseb. 
 
V tem obdobju je bilo pod vplivom alkohola 1.834 (2.155) ali 12,4 % (lani 12,2 %) 
povzročiteljev prometnih nesreč, ki so povzročili 43 (58) prometnih nesreč s smrtjo 
udeleženca, 166 (191) prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo in 661 (715) prometnih 
nesreč z lahko telesno poškodbo. 
Povprečna stopnja alkoholiziranosti povzročiteljev prometnih nesreč s smrtjo 
udeleženca je znašala 1,52 (1,61) promila (oz. grama alkohola na kilogram krvi), pri 
prometnih nesrečah s hudo telesno poškodovanimi osebami 1,43 (1,42) promila in pri 
prometnih nesrečah z lahko telesno poškodovanimi osebami 1,50 (1,51) promila. 

Policija je v tem obdobju odredila 327.083 (336.112) preizkusov alkoholiziranosti. Pri 
tem je ugotovila, da je pod vplivom alkohola vozilo 16.649 (19.837) kršiteljev. 

Od tega je bilo v skladu z Zakonom o varnosti cestnega prometa zaradi vožnje pod vplivom 
alkohola nad določeno količino alkohola v organizmu letos pridržanih 8.524 oseb. Zaradi 
nadaljevanja vožnje pod vplivom alkohola pa je bilo pridržanih 74 (216) oseb. 

Policija je kršiteljem, ki ponavljajo hujše prekrške, zasegla 585 (263) vozil po Zakonu o 
varnosti cestnega prometa in 276 (348) po Zakonu o prekrških. Skupaj je torej kršiteljem 
zasegla 861 (611) vozil. 

 

 Zaseg skupaj Kolesa z motorjem
in motorna kolesa 

 Ostala vozila 

ZVCP 585 (263) 148 (62) 437 (201) 

ZP-1 276 (348) 121 (81) 155 (267) 

Skupaj 861 (611) 269 (143) 592 (468) 

 

V obdobju od uveljavitve novega Zakona o varnosti cestnega prometa (30. aprila 2008) 
do 31. oktobra 2009 je bilo pridržanih 16.223 oseb. Od tega je bilo 422 oseb oz. 2.6 % 
pridržanih več kot dvakrat, in sicer: 

• 270 oseb je bilo pridržanih 3-krat 

• 91 oseb je bilo pridržanih 4-krat 

• 38 oseb je bilo pridržanih 5-krat 

• 13 oseb je bilo pridržanih 6-krat 

• 7 oseb je bilo pridržanih 7-krat 

• 1 oseba je bila pridržana 8-krat in 

• 2 osebi sta bili pridržani 10-krat 



 
Statistični podatki za obdobje lanskega Martinovega vikenda: od 7. do 9. novembra 
2008 se je na slovenskih cestah zgodilo 170 prometnih nesreč (280 v letu 2007), od tega ena 
s smrtnim izidom in 79 (89) s telesno poškodovanimi osebami. V teh nesrečah je  ena (0) 
oseba izgubila življenje, 3 (8) osebe so bile hudo in 111 (129) oseb lahko telesno 
poškodovanih. Alkohol je bil prisoten pri 24 (37) povzročiteljih prometnih nesreč oziroma pri 
16,2 % (13,6 %) vseh povzročiteljev. Policisti so odredili 840 (1262) preizkusov 
alkoholiziranosti, pri čemer so ugotovili, da je 369 (452) oseb vozilo pod vplivom alkohola, 17 
(27) pa jih je odklonilo preizkus alkoholiziranosti oziroma strokovni pregled zaradi 
ugotavljanja vožnje pod vplivom alkohola. Policisti so do streznitve pridržali 173 (10) oseb in 
zasegli 3 (3) vozila. 

 


