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PROMETNE NESREČE, POSLEDICE IN UKREPI POLICIJE 
ZA OBDOBJE JANUAR – MAREC1 2005/2004 

 
 
V tem obdobju je policija obravnavala: 
 

 33 (61)2 prometnih nesreč s smrtnim izidom ali 46 % manj kot v enakem obdobju leta 
2004, 

 1.732 (2.698) prometnih nesreč s telesno poškodovanimi ali 36 % manj, 
 4.563 (7.364) prometnih nesreč z materialno škodo ali 38 % manj.  

 
V teh nesrečah je: 
 

 37 (64) ljudi umrlo ali 42 % manj kot v enakem obdobju leta 2004, 
 161(263) jih je bilo hudo telesno poškodovanih ali 39 % manj,   
 2.334 (3.870) lahko telesno poškodovanih ali 40 % manj. 

 
Prometne nesreče in posledice: 
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2003 9.142 43 2.153 6.946 47 204 2.976
2004 10.123 61 2.698 7.364 64 263 3.870
2005 6.328 33 1.732 4.563 37 161 2.334

Primerjava
05/04 - 37 % - 46 % - 36 % - 38 % - 42 % - 39 % - 40 % 

 
 
Prometna varnost na slovenskih cestah je bila letos v primerjavi z enakim obdobjem lani 
boljša. Število prometnih nesreč s smrtnim izidom (vključno s posledicami) je manjše in 
primerljivo z obdobjem iz leta 2001. Skupno število prometnih nesreč se je glede na 
predhodno triletno obdobje zmanjšalo, zmanjšalo se je tudi število mrtvih in hudo telesno 
poškodovanih.  
 
 
Najpogostejši vzroki: 

 

- mrtvi: 
 

 neprilagojena hitrost  – 15 (32) ali za 53 % manj kot v enakem lanskem obdobju,  
 nepravilna stran oz. smer vožnje – 11 (12) ali za 8 % manj, 
 neupoštevanje pravil o prednosti – 5 (6), 
 nepravilnost pešca – 4 (2), 
 ostali vzroki – 2 (12). 

 
                                                           
1 Podatki, zajeti iz baze podatkov dne 19. 4. 2005. 
2 Podatki v oklepajih so za enako primerjalno obdobje lanskega leta. 
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- hudo telesno poškodovani: 
 

 neprilagojena hitrost  – 67 (116),  
 neupoštevanje pravil o prednosti – 39 (54),  
 nepravilna stran oz. smer vožnje – 27 (49), 
 nepravilnost pešca – 7 (9),  
 nepravilno prehitevanje – 7 (6), 
 nepravilni premiki z vozilom – 6 (12), 
 ostali vzroki – 8 (17). 

 
- lahko telesno poškodovani: 
 

 neprilagojena hitrost  – 805 (1.254),  
 neupoštevanje pravil o prednosti – 456 (835),  
 neustrezna varnostna razdalja – 446 (747),  
 nepravilna stran oz. smer vožnje – 317 (496), 
 nepravilni premiki z vozilom – 126 (208), 
 nepravilno prehitevanje – 65 (113), 
 nepravilnost pešca – 25 (35), 
 ostali vzroki – 94 (182). 

 
Vrsta udeležencev 
 
V prometnih nesrečah je umrlo največ: 
 

 voznikov osebnih avtomobilov – 15 (31),  
 pešcev – 12 (14), 
 potnikov – 8 (16), 
 voznik tovornega vozila – 1 (0), 
 kolesarjev – 1 (2). 

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

 na regionalnih cestah – 10 (13), 
 v naselju z uličnim sistemom – 9 (6), 
 v naselju brez uličnega sistema – 7 (9),  
 na glavnih cestah – 5 (17), 
 na lokalnih cestah – 2 (10), 
 na hitrih cestah – 3 (7), 
 na avtocestah – 1 (2).  
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Policisti so v obdobju od januarja do marca: 
 

 ugotovili 57.370 (149.074 – plačilnih nalogov) kršitev, za katere je predpisana globa,  
 ugotovili 11.381 kršitev, za katere je predpisan hitri postopek pri prekrškovnemu 

organu, 
 podali 12.660 (28.863 – predlog SP) obdolžilnih predlogov sodniku za prekrške,  
 206 zadev pa so odstopili drugemu prekrškovnemu organu,  
 979 (1.702) kršiteljev cestnoprometnih predpisov je imelo v krvi nad 1,5 g alkohola 

/kg krvi, kar je za 42 % manj, 
 397 (633) povzročiteljev prometnih nesreč pa nad 1,1 g alkohola /kg krvi, kar je za 

37 % manj, 
 odredili 56.240 (66.799) alkotestov, kar je 16 % manj kot lani, od katerih je bilo 

4.650 (8.367) pozitivnih ali za 44 % manj, 
 odredili 642 (1.237) strokovnih pregledov (alkohol) ali za 48 % manj, od katerih je 

bilo 227 (374) pozitivnih ali za 39 % manj, 
 odredili 95 (100) izrednih tehničnih pregledov,  
 začasno odvzeli 3.992 (7.344) vozniških dovoljenj, 
 zasegli 5 (13) motorna kolesa ali kolesa z motorjem,  
 privedli k sodniku 82 (73) oseb in  
 odredili 554 (1.017) strokovnih pregledov zaradi mamil ali za 46 % manj kot v enakem 

obdobju leta 2004, od katerih je bilo v PN 10 (28) in CPP 67 (118) pozitivnih, v PN 25 
(67) in CPP 7 (32) negativnih, pri tem pa je v PN 11 (30) in ob CPP 382 (658) oseb 
strokovni pregled odklonilo.  

 
 

                 
Uprava uniformirane policije, Sektor prometne policije  

 
 


