
Stanje prometne varnosti od januarja do oktobra 201 4 (2013)1: 
 
1. Prometne nesre če 
 
V desetih mesecih letošnjega leta se je na slovenskih cestah zgodilo: 

- 15.033 (15.817)  prometnih nesreč ali 5 % manj,  
- umrlo je 93 (100) udeležencev, 
- 699 (602) se jih je hudo telesno poškodovalo in  
- 6.150 (6.882) lahko telesno poškodovalo.  

 
V prometnih nesrečah je umrlo: 

- 37 (30) voznikov osebnih avtomobilov,  
- 17 (10) potnikov,  
- 9 (17) pešcev,  
- 17 (21) voznikov enoslednih motornih vozil,  
- 11 (14) kolesarjev,  
- 1 (2) voznik tovornega vozila,  
- 0 (4) voznik traktorja, 
- 1 (2) ostalo. 

 
Glede na kategorijo ceste se največ prometnih nesreč zgodi: 

- v naselju z uličnim sistemom in v naselju brez uličnega sistema,  
- na regionalnih cestah in  
- avtocestah.  
 

Največ umrlih udeležencev je na regionalnih cestah 27 (27), sledi naselje z uličnim sistemom 
19 (25), naselje brez uličnega sistema 13 (14), avtoceste 14 (13) in glavne ceste 11 (12).  
 
Najpogostejši vzrok prometnih nesreč je nepravilen premik z vozilom.  
 
Najpogostejši vzrok smrtnih prometnih nesreč in prometnih nesreč s telesnimi poškodbami 
pa še vedno ostaja neprilagojena hitrost in nepravilna stran oz. smer vožnje.  

 
Zaradi neprilagojene hitrosti je v prometnih nesrečah umrlo 30 (38) udeležencev zaradi 
nepravilne strani oz. smeri vožnje  pa 34 (20) udeležencev.  
 
V tem obdobju so alkoholizirani udeleženci povzročili 1.255 (1.356) prometnih nesreč od 
tega:  

- 19 (29) s smrtnim izidom,  
- 104 (105) s hudimi telesnimi poškodbami,  
- 400 (472) z lahkimi telesnimi poškodbami in  
- 732 (750) z materialno škodo.  

 
Povprečna stopnja alkoholiziranosti v prometnih nesrečah je znašala 1,47 (1,49) g alko/kg 
krvi. 
 
Število mrtvih in hudo telesno poškodovanih po PU: 

- PU Koper - 13 (9) mrtvih in 92 (68) hudo telesno poškodovanih,  
- PU Ljubljana - 23 (19) mrtvih in 175 (143) hudo telesno poškodovanih in  
- PU Maribor - 17 (13) mrtvih in 71 (83) hudo telesno poškodovanih.  
- PU Murska Sobota – 4 (7) mrtvih in 46 (19) hudo telesno poškodovanih, 
- PU Nova Gorica – 6 (6) mrtvih in 65 (48) hudo telesno poškodovanih  
- PU Celje - 13 (20) mrtvih in 122 (108) hudo telesno poškodovanih,  

                                                 
1 Začasni podatki (podatki se bodo zaradi vnosov še spreminjali)  



- PU Novo mesto - 6 (13) mrtvih in 61 (63) hudo telesno poškodovanih in  
- PU Kranj – 11 (13) mrtvih in 67 (70) hudo telesno poškodovanih.   

 
Prometne nesreče in posledice po mesecih 

  št. PN mrtvi HTP LTP 
januar 1.346 6 38 523 
februar 1.175 6 36 456 
marec 1.344 6 44 574 
april 1.509 9 58 590 
maj 1.590 9 87 679 
junij 1.654 13 118 754 
julij 1.560 8 82 674 
avgust 1.556 13 85 648 
september 1.709 13 81 629 
oktober 1.572 10 70 623 

 
 
2. Ukrepi policije 
 
Policisti so v tem obdobju pridržali 392 (494) voznikov motornih vozil, v 5.125 (5.184) 
primerih odstopili od pridržanja in zasegli 4.205 (1.122) motornih vozil. 
 
Ugotovljene kršitve: 
 

Leto Skupaj Hitrost 
Nep. 
prehit. 

Neup. 
predn 

Stran/ 
smer 

Var. 
razd. Alko. 

Rdeča 
luč 

Var. 
pas Čelada 

Voz. 
dovol.  

Nep. na 
tov/voz 

Nep. 
pešca Ostalo 

2013 245.556 72.102 1.983 1.899 4.159 968 10.697 5.258 40.283 1.405 223 8.533 7.149 90.897 

2014 267.461 85.597 1.815 2.018 4.745 978 10.879 6.631 43.856 1.153 258 9.612 7.889 92.030 

% +9% +19% -8% +6% +14% +1% +2% +26% +9% -18% +16% +13% +10% +1 % 

 
 
 


