
PROMETNE NESREČE, POSLEDICE IN UKREPI POLICIJE V 
AVGUSTU1 2005/2004 

 
 
 
 
V mesecu avgustu je policija obravnavala: 
 

 28 (28)2 prometnih nesreč s smrtnim izidom, kar je enako kot v enakem obdobju 
leta 2004, 

 677 (1.223) prometnih nesreč s telesno poškodovanimi ali 45 % manj, 
 1.293 (2.342) prometnih nesreč z materialno škodo ali 45 % manj.  

 
 
V teh nesrečah je: 
 

 29 (33) ljudi umrlo ali 12 % manj kot  v enakem obdobju leta 2004, 
 110 (186) jih je bilo hudo telesno poškodovanih ali 41 % manj,   
 854 (1.664) jih je bilo lahko telesno poškodovanih, kar je 49 % manj. 

 
 
Prometne nesreče in posledice: 
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2003 3.358 22 1.084 2.252 24 150 1.394
2004 3.593 28 1.223 2.342 33 186 1.664
2005 1.998 28 677 1.293 29 110 854

primerja
va 05/04 - 44 % + 0 % - 45 % - 45 % - 12 % - 41 % - 49 % 

 
 
Prometna varnost na slovenskih cestah je bila v mesecu avgustu v primerjavi z 
enakim obdobjem lani po številu umrlih enaka. Nadaljuje se splošni trend upadanja 
vseh zgoraj navedenih kazalcev analize, razen mrtvih.  
 
 
 
Najpogostejši vzroki: 
 
- mrtvi: 

 neprilagojena hitrost  – 18 (15), 
 neupoštevanje pravil o prednosti – 5 (2), 
 nepravilna stran oz. smer vožnje – 4 (10), 
 ostalo – 1 (6). 

 
                                                 
1 Podatki zajeti v bazi podatkov dne 21.09.2005. 
2 Podatki v oklepajih so za enako primerjalno obdobje leta 2004. 



- hudo telesno poškodovani: 
 

 neprilagojena hitrost  – 45 (79),  
 nepravilna stran oz. smer vožnje – 23 (52), 
 neupoštevanje pravil o prednosti – 20 (25),  
 nepravilno prehitevanje – 5 (6), 
 nepravilni premiki z vozilom – 3 (6), 
 neustrezna varnostna razdalja – 2 (4), 
 nepravilnost pešca – 3 (4), 
 ostali vzroki – 9 (10). 

 
 
- lahko telesno poškodovani: 
 

 neprilagojena hitrost  – 288 (480),  
 neupoštevanje pravil o prednosti – 210 (323), 
 nepravilna stran oz. smer vožnje – 122 (322), 
 neustrezna varnostna razdalja – 99 (301),  
 nepravilni premiki z vozilom – 41 (82), 
 nepravilno prehitevanje – 32 (59), 
 nepravilnost pešca – 7 (6), 
 ostali vzroki – 55 (91). 

 
 
V mesecu avgustu je zaradi neprilagojene hitrosti, neupoštevanja pravil o 
prednosti ter nepravilne strani oziroma smeri vožnje umrlo 96 %, med katerimi je 
bila neprilagojena hitrost ključna za tolikšno število mrtvih.  
 
 
Vrste udeležencev 
 
V prometnih nesrečah je umrlo največ: 
 

 voznikov osebnih avtomobilov – 8 (10), 
 voznik motornega kolesa – 7 (4), 
 potnikov – 6 (9), 
 kolesarjev – 3 (2), 
 pešcev – 1 (5). 

 
Kljub nekoliko slabšemu vremenu, ki je spremljalo prometno varnost v mesecu 
avgustu, je bilo na cestah ogromno število motoristov. Sedem jih je v prometnih 
nesrečah umrlo. Vozniki motornih koles, pešci in vozniki osebnih avtomobilov so 
predstavljali 75 % vseh umrlih v prometnih nesrečah. 
 
 
  
Umrli po cestah  
 
V juliju je največ ljudi umrlo: 
 

 na regionalnih cestah – 7 (4), 
 v naselju z uličnim sistemom – 7 (3), 
 na glavnih cestah – 6 (2), 



 na lokalnih cestah – 4 (3), 
 na avtocestah – 4 (9), 
 v naselju brez uličnega sistema – 1 (9), 
 na hitrih cestah – 0 (2). 

 
Najslabše varnostne razmere so bile avgusta na regionalnih cestah in v naseljih z 
uličnim sistemom.  
 
 
Policisti so v avgustu 2005: 
 

 ugotovili 30.523 (57.839) kršitev cestno prometnih predpisov, kar je 48 % manj kot 
lani, 

 izrekli 6.568 (975) opozoril, kar je 574 % več,    
 odredili 17.715 (18.604) alkotestov, kar je 5 % manj kot lani, od katerih je bilo 

1.384 (2.302) pozitivnih ali za 40 % manj, 
 odredili 210 (399) strokovnih pregledov (alkohol) ali za 47 % manj od katerih 

je bilo 58 (133) pozitivnih ali za 56 % manj, 
 349 (491) kršiteljev cestnoprometnih predpisov je imelo v krvi nad 1,5 g 

alkohola /kg krvi, kar je za 29 % manj, 
 140 (210) povzročiteljev prometnih nesreč pa nad 1,1 g alkohola /kg krvi, kar 

je za 33 % manj,  
 odredili 22 (26) izrednih tehničnih pregledov,  
 začasno odvzeli 1.139 (1.926) vozniških dovoljenj, 
 zasegli 3 (22) motorna kolesa ali koles z motorjem,  
 privedli k sodniku 24 (26) oseb in  
 odredili 203 (319) strokovnih pregledov zaradi mamil ali za 36 % manj kot v 

enakem obdobju leta 2004, od katerih je bilo v PN 4 (8) in CPP 12 (42) pozitivnih, 
v PN 15 (35) in CPP 4 (12) negativnih, pri tem pa je v PN 5 (6) in ob CPP 131 
(181) oseb strokovni pregled odklonilo.  

 
 
 
BAROMETER PROMETNIH NESREČ PO MESECIH 
 
Barometer varnosti na slovenskih cestah prikazuje, da je v zadnjih dvanajstih 
mesecih od začetka septembra 2004 do konca avgusta 2005 umrlo 271 ljudi. 
 
Barometer varnosti predstavlja 12-mesečne vrednosti (od 1. 9. 2004 do 31. 8. 
2005). Vsak stolpec kaže število mrtvih v zadnjih dvanajstih mesecih. Linearna 
korelacija kaže razmerje med ciljnim številom mrtvih (ne več kot 210 mrtvih do 
konca leta 2005) in dejanskim številom umrlih v zadnjih 12-ih mesecih.  
 
 
                                   Uprava uniformirane policije, Sektor prometne policije 
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