
PROMETNE NESREČE, POSLEDICE IN UKREPI POLICIJE 
ZA OBDOBJE JANUAR – JUNIJ1 2005/2004 

 
 
V tem obdobju je policija obravnavala: 
 

 95 (122)2 prometnih nesreč s smrtnim izidom ali 22 % manj kot v enakem obdobju leta 
2004, 

 4.388 (6.270) prometnih nesreč s telesno poškodovanimi ali 30 % manj, 
 9.577 (15.159) prometnih nesreč z materialno škodo ali 37 % manj.  

 
V teh nesrečah je: 
 

 118 (126) ljudi umrlo ali 6 % manj kot  v enakem obdobju leta 2004, 
 526 (649) jih je bilo hudo telesno poškodovanih ali 19 % manj,   
 5.657 (8.867) lahko telesno poškodovanih ali 36 % manj. 

 
Prometne nesreče in posledice: 
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2003 19.404 101 5.197 14.106 113 607 6.993
2004 21.551 122 6.270 15.159 126 649 8.867
2005 14.060 95 4.388 9.577 118 526 5.657

Primerjava
05/04 - 35 % - 22 % - 30 % - 37 % - 6 % - 19 % - 36 % 

 
 
Prometna varnost na slovenskih cestah je v letošnjem letu boljša kot lani. Ob primerjavi 
zadnjega triletnega obdobja pa lahko ugotovimo, da je prometna varnost še vedno nekoliko 
slabša kot leta 2003. Kljub manjšemu številu prometnih nesreč s smrtnim izidom je število 
umrlih prometnih udeležencev v primerjavi z letom 2003 večje.  
 
Najpogostejši vzroki: 

 

- mrtvi: 
 

 neprilagojena hitrost  – 50 (53) ali za 6 % manj kot v enakem lanskem obdobju,  
 nepravilna stran oz. smer vožnje – 41 (35) ali za 17 % več, 
 neupoštevanje pravil o prednosti – 17 (9), 
 nepravilnost pešca – 4 (4), 
 ostali vzroki – 3 (11). 

 
 
 
                                                           
1 Podatki, zajeti iz baze podatkov dne 18. 7. 2005. 
2 Podatki v oklepajih so za enako primerjalno obdobje lanskega leta. 



- hudo telesno poškodovani: 
 

 neprilagojena hitrost – 220 (251),  
 neupoštevanje pravil o prednosti – 111 (131),  
 nepravilna stran oz. smer vožnje – 98 (126), 
 nepravilno prehitevanje – 26 (34), 
 nepravilni premiki z vozilom – 18 (32), 
 nepravilnost pešca – 17 (26), 
 ostali vzroki – 28 (39). 

 
- lahko telesno poškodovani: 
 

 neprilagojena hitrost – 1.735 (2.526),  
 neupoštevanje pravil o prednosti – 1.244 (1.944),  
 neustrezna varnostna razdalja – 1.003 (1.784),  
 nepravilna stran oz. smer vožnje – 786 (1.255), 
 nepravilni premiki z vozilom – 317 (533), 
 nepravilno prehitevanje – 183 (304), 
 nepravilnost pešca – 64 (77), 
 ostali vzroki – 303 (416). 

 
Vrsta udeležencev 
 
V prometnih nesrečah je umrlo največ: 
 

 voznikov osebnih avtomobilov – 42 (54),  
 potnikov – 36 (25), 
 pešcev – 17 (19), 
 voznikov motornega kolesa – 13 (8), 
 kolesarjev – 6 (8), 
 ostalo – 4 (12). 

 
  
Mrtvi v prometnih nesrečah glede na kategorijo ceste  
 
V prometnih nesrečah so umrli: 
 

 na regionalnih cestah – 34 (31), 
 v naselju z uličnim sistemom – 23 (14), 
 na glavnih cestah – 17 (37), 
 v naselju brez uličnega sistema – 17 (16),  
 na hitrih cestah – 17 (9), 
 na lokalnih cestah – 7 (13), 
 na avtocestah – 3 (6), 

 
 
 
 
 



Policisti so v obdobju od januarja do junija:3 
 

 ugotovili 169.595 kršitev, za katere je predpisana globa,  
 ugotovili 25.555 kršitev, za katere je predpisan hitri postopek pri prekrškovnemu 

organu, 
 podali 30.032 obdolžilnih predlogov oddelkom za prekrške na okrajnih sodiščih,  
 494 zadev odstopili drugemu prekrškovnemu organu in  
 privedli na sodišče 166 oseb; 
 2.202 (3.495) kršiteljev cestnoprometnih predpisov je imelo v krvi nad 1,5 g 

alkohola /kg krvi, kar je za 37 % manj, 
 995 (1.364) povzročiteljev prometnih nesreč pa nad 1,1 g alkohola /kg krvi, kar je za 

27 % manj, 
 odredili 115.640 (129.059) alkotestov, kar je 10 % manj kot lani, od katerih je bilo 

10.219 (16.651) pozitivnih ali za 39 % manj, 
 odredili 1.487 (2.603) strokovnih pregledov (alkohol) ali za 43 % manj, od katerih je 

bilo 521 (814) pozitivnih ali za 36 % manj, 
 odredili 201 (204) izrednih tehničnih pregledov,  
 začasno odvzeli 8.409 (14.281) vozniških dovoljenj, 
 zasegli 18 (42) motornih koles ali koles z motorjem in 
 odredili 1231 (1931) strokovnih pregledov zaradi mamil ali za 36 % manj kot v enakem 

obdobju leta 2004, od katerih je bilo v PN 35 (57) in CPP 144 (212) pozitivnih, v PN 117 
(158) in CPP 19 (48) negativnih, pri tem pa je v PN 31 (63) in ob CPP 771 (1.232) oseb 
strokovni pregled odklonilo.  

 
 

                 
Uprava uniformirane policije, Sektor prometne policije  

                                                           
3 Zaradi spremembe zakona o prekrških ne navajamo statističnih podatkov o denarnih kaznih, predlogih za 
prekrške in privedbah k sodniku za prekrške za enako obdobje leta 2004, ker z določbami novega zakona niso 
več primerljivi. Tudi izdaja odločbe v hitrem postopku in podaja obdolžilnega predloga sta nova ukrepa po ZP-1. 


