
Prometna varnost med poletno turistično sezono  
– statistični podatki – 

 
Podatki za leto 2016 (2015) 

 
V letu 2016 (2015) se je na slovenskih cestah zgodilo 17.933 (17.995) prometnih nesreč. V 
njih je umrlo 130 (120 ) udeležencev, 850 (937) je bilo hudo telesno poškodovanih in 7.606 
(7.835) lahko telesno poškodovanih.  
 
 

Podatki za turistično sezono 2016 (2015) 
 
V poletnih mesecih 2016 (2015) (junij, julij in avgust) se je zgodilo 4.768 (4.862) prometnih 
nesreč, kar predstavlja 26,5 (27) % vseh prometnih nesreč. V njih je umrlo 46 (51) 
udeležencev ali 35,3 (42,5) % vseh umrlih, 273 (340) je bilo hudo telesno poškodovanih ali 
32 (36,2) % vseh hudo telesno poškodovanih in 2.149 (2.320) lahko telesno poškodovanih ali 
28,2 (29,6) % vseh lahko telesno poškodovanih.  
 
Najpogostejši vzrok prometnih nesreč so bili: neprilagojena hitrost, nepravilna stran oz. 
smer vožnje in neupoštevanje pravil o prednosti.  
 
V poletnih mesecih je v lanski poletni turistični sezoni umrlo 46 udeležencev, in sicer: 
- 13 voznikov osebnih avtomobilov (od tega je bilo 12 voznikov povzročiteljev nesreče, 

med vzroki za nesrečo pa so bili: nepravilna stran oz. smer vožnje (v 3 primerih), 
neprilagojena hitrost (v 4 primerih), neupoštevanje pravil o prednosti (v 4 primerih) in 
neuporaba varnostnega pasu (v 5 primerih) 

- 9 potnikov (2 od teh nista bila pripeta z varnostnim pasom) 
- 9 voznikov enoslednih motornih vozil (od tega je bilo 7 povzročiteljev, pri 3 je bil vzrok 

za nesrečo nepravilno prehitevanje, pri 2 neprilagojena hitrost in pri 2 voznikih nepravilna 
stran oz. smer vožnje  

- 7 kolesarjev (od tega so bili 4 povzročitelji, 3 kolesarji pa so vozili brez čelade) 
- 4 pešci (2 od njih sta umrla na prehodu za pešce) 
- 2 voznika traktorja (od tega sta 2 voznika povzročila nesrečo) 
- 1 voznik tovornega vozila 
- 1 voznik trikolesa 

 
Glede na vrsto cest se je največ smrtnih prometnih nesreč v tem obdobju zgodilo: 
- na avtocesti: 6  
- na glavni cesti I. reda: 1  
- na glavni cesti II. reda: 5  
- na regionalni cesti I. reda: 7  
- na regionalni cesti II. reda: 10  
- na regionalni cesti III. reda: 3  
- na lokalnih cestah: 14  

 
Alkoholizirani udeleženci so v tem obdobju povzročili 465 (402 v sezoni 2015) 
prometnih nesreč, in sicer: 
- 11 (10) s smrtjo udeleženca, 
- 45 (40) s hudo telesno poškodbo, 
- 168 (145) z lahko telesno poškodbo in 
- 241 (207) z materialno škodo.   
 
Povprečna stopnja alkoholiziranosti je bila v poletnih mesecih 1,49 (1,46) g alkohola/kg 
krvi. Povprečna stopnja alkoholiziranosti v celem letu 2016 pa je znašala 1,44 (1,44).   


