
Akcija 0,0 šofer in nasveti udeležencem v cestnem prometu  
- novinarska konferenca, 30. 11. 2010, gradivo za medije - 

 
 

Statistični podatki 
 
Na slovenskih cestah se je v letu 2009 zgodilo 20.604 (v letu 2008 kar 23.193) prometnih 
nesreč, kar je 11 (27) odstotkov manj kot leta 2008. V njih je 171 (214) oseb izgubilo življenje, 
1.035 (1.105) je bilo hudo in 11.083 (11.658) lahko telesno poškodovanih. Število smrtnih 
prometnih nesreč se je v primerjavi z letom 2008 zmanjšalo za 23 odstotkov, število prometnih 
nesreč s telesnimi poškodbami se je zmanjšalo za 6 odstotkov, število prometnih nesreč z 
materialno škodo pa se je zmanjšalo za 14 odstotkov. Število umrlih v prometnih nesrečah je 
bilo manjše za 43 oseb ali 20 odstotkov.  
 
V obdobju od 1. januarja do 30. oktobra 2010 se je zgodilo 17.000 (17.312) prometnih nesreč. 
Od tega 101 (136) prometnih nesreč s smrtnim izidom in 6.075 (7.336) prometnih nesreč s 
telesno poškodovanimi osebami. V prometnih nesrečah je umrlo 109 (153) oseb, 702 (924) oseb 
je bilo hudo telesno poškodovanih in 7.699 (9.568) lahko telesno poškodovanih oseb.   
 
V desetih mesecih leta 2010 se je delež alkoholiziranih povzročiteljev, primerjalno z enakim 
lanskim obdobjem, zmanjšal za 18 odstotkov. Skupni delež alkoholiziranih povzročiteljev znaša 
10,2 odstotka. Pri prometnih nesrečah s smrtnim izidom jih je bilo od 106 (141) povzročiteljev 36 
pod vplivom alkohola, kar predstavlja 33,9 (32,6) odstotka. Povprečna stopnja alkoholiziranosti 
ostaja 1,51 promila, pri smrtnih pa je ta stopnja 1,57.  
 
 
 

Akcija 0,0 šofer 
 
Da bi zmanjšali število prometnih nesreč in njihovih posledic ter predvsem zmanjšali delež 
alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč, se aktivnosti za dosego tega cilja od leta 2008 
naprej izvajajo v treh terminih letno, in sicer v skladu z izvedbenim načrtom akcije, ki jo vodi 
Ministrstvo za zdravje RS. Pri teh aktivnostih sodeluje večje število vladnih in nevladnih 
organizacij.  
 
Aktivnosti, opredeljene z obdobnim načrtom, so bile za leto 2010 načrtovane v treh terminih. Prvi 
termin je bil junija, pred začetkom poletne turistične sezone, drugi v času t. i. martinovanja v 
oktobru, tretji del akcije pa bo potekal vse dni decembra. 
  
 
 

Aktivnosti policije 
 
Policija bo ukrepe in aktivnosti iz acije 0,0 šofer izvajala ves december. Psihofizično stanje z 
ugotavljanjem vožnje pod vplivom alkohola, mamil in psihoaktivnih zdravil ter utrujenost voznikov 
bomo preverjali pri vseh vrstah voznikov in na cestah po vsej državi.  
 
Policija bo v tem obdobju intenzivirala svoje aktivnosti za odkrivanje vožnje pod vplivom 
alkohola, mamil in psihoaktivnih zdravil.  



V tem obdobju bomo policisti izvajali:  
 

- poostrene nadzore prometa po metodologiji Promil, 
 
- vsem voznikom, ki bodo zaloteni pri katerem koli cestnoprometnem prekršku, bomo 

odredili preizkus alkoholiziranosti,  
 

- potekali bodo tudi poostreni nadzori nad spoštovanjem določb Zakona o omejevanju 
porabe alkohola (15. člen). 

 
Nadzori prometa bodo časovno in krajevno prilagojeni pričakovani problematiki, predvsem na 
območjih, kjer bodo potekale večje javne prireditve.  
 
Ob tem bomo izvajali tudi meritve hitrosti in ugotavljali druge kršitve cestnoprometnih predpisov.    
 
 
 

Nasveti policistov 
 
Udeležencem v cestnem prometu svetujemo: 
 
 Pred in med vožnjo ne uživajte alkoholnih pijač, mamil in psihoaktivnih zdravil, v primeru 

uživanja teh substanc pa za prevoz uporabite javna prevozna sredstva ali najemite 
sposobnega voznika. 

 
 Upoštevajte dejstvo, da alkohol v organizmu ostane tudi do 12 ur in več po zaužitju, odvisno 

od količine zaužite pijače. 
 
 Kjer ni pločnikov, morate pešci hoditi po levi strani ceste. Pri hoji ponoči in ob zmanjšani 

vidljivosti uporabljajte odsevna telesa ali baterijske svetilke. 
 
 Udeleženci v cestnem prometu upoštevajte cestnoprometna pravila, še posebej pravila o 

hitrosti, prednosti, prehitevanju, varnostni razdalji, spoštovanju luči na semaforjih, uporabi 
varnostnih pasov, mobilnih telefonov in druga. 

 
 Vozniki za vožnjo po avtocesti in hitrih cestah uporabljajte vozne pasove. Upoštevajte 

dejstvo, da je vožnja po prehitevalnem pasu namenjena prehitevanju. Prehitevanje po desni 
je izrecno prepovedano, kakor tudi vožnja po odstavnih pasovih. 

 
 Organizatorji javnih prireditev in lastniki gostinskih lokalov, bodite pozorni pri točenju 

alkoholnih pijač, saj so med gosti tudi vozniki, ki bodo po odhodu od vas udeleženi v 
cestnem prometu. Kljub praznovanju in zabavam dosledno spoštujte določbe Zakona o 
omejevanju porabe alkohola. 

 
 
 
 

Srečno! 
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