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Na slovenskih cestah se je v letu 2009 zgodilo 20.592 (22.780 v letu 2008) prometnih 
nesreč ali 9 % manj kot leto prej.  
 
V teh nesrečah je bilo udeleženih 39.616 (44.137) oseb ali 10 % manj. Zaradi prometnih 
nesreč je umrlo 171 (214) ljudi ali 20 % manj. Število hudo telesno poškodovanih v 
prometnih nesrečah se je zmanjšalo s 1.068 na 1.032 ali za 3 %, število lahko telesno 
poškodovanih pa z 11.341 na 11.082 ali za 2 %.  
 
Poleg neprilagojene hitrosti so bili najpogostejši vzroki najhujših prometnih nesreč 
nepravilna stran ali smer vožnje, neupoštevanje pravil o prednosti, nepravilno prehitevanje, 
nepravilni premiki z vozilom in nepravilno ravnanje pešcev.  
 
Na izboljšanje varnosti cestnega prometa je vplivala posodobitev cestnoprometne 
infrastrukture, predvsem dokončanje novih avtocestnih odsekov, uvedba vinjetnega sistema, 
ki je preusmeril velik del prometa na varnejše ceste, in napovedani ukrepi ministrstev za 
notranje zadeve in za promet, kot so strožje sankcioniranje in učinkovitejše ukrepanje ob 
kršitvah, ki so največkrat vzrok prometnih nesreč z najhujšimi posledicami.  
 
Policisti so leta 2009 ugotovili 462.426 (464.081) kršitev Zakona o varnosti cestnega 
prometa, od tega 160.336 (144.922) kršitev zaradi prekoračitev hitrosti, 20.242 (23.221) 
zaradi vožnje pod vplivom alkohola in 75.654 (80.801) zaradi neuporabe varnostnega pasu.  
 
Število odrejenih preizkusov alkoholiziranosti je poraslo s 405.975 na 431.094 ali za 6 %, 
število pozitivnih je upadlo s 23.745 na 20.242 ali za 14 %,  število odklonjenih alkotestov je 
prav tako upadlo s 1.304 na 755 ali za 42 %, število odrejenih strokovnih pregledov zaradi 
alkohola je upadlo s 1.749 na 1.737 ali za 1 %, število pozitivnih strokovnih pregledov je 
poraslo s 707 na 798 ali za 13 %, število odklonjenih strokovnih pregledov pa je upadlo s 398 
na 309 ali za 22 %. Zaradi spremembe Zakona o varnosti cestnega prometa leta 2008 se je 
število zaseženih motornih vozil na podlagi tega zakona povečalo s 303 na 818 ali za 170 
%, število pridržanih oseb pa s 7.709 na 10.091 ali za 30 %. 
 

*** 
 
Na slovenskih avtocestah so policisti obravnavali 1.506 (1.529) prometnih nesreč ali 2 % 
manj kot leto prej. V teh nesrečah je umrlo 20 (9) udeležencev, 55 (50) se jih je hudo telesno 
poškodovalo in 725 (565) lahko telesno poškodovalo. Najpogostejši vzroki prometnih nesreč 
so bili neprilagojena hitrost, premiki z vozilom in nepravilna stran ter smer vožnje.  
 
Policisti so na avtocestah ugotovili 41.309 (31.425) kršitev cestnoprometnih predpisov, od 
tega so najpogosteje obravnavali kršitve zaradi prekoračene hitrosti, in sicer jih je bilo 18.376 
(12.225), 3.491 (2.013) je bilo kršitev, povezanih z nepravilnostmi na tovoru in vozilu, 2.838 
(2.955) kršitev je bilo povezanih z neuporabo varnostnih pasov, 2.620 (2.539) kršitev z 
nepravilnim prehitevanjem, 2.149 (1.392) kršitev z nepravilno stranjo in smerjo vožnje, 475 
(437) kršitev je bilo povezanih z alkoholom, 487 (131) kršitev pa z neupoštevanjem 
varnostne razdalje.  
 


