
PROMETNE NESREČE, POSLEDICE IN UKREPI POLICIJE 
ZA OBDOBJE JANUAR – SEPTEMBER1 2005/2004 

 
 
V tem obdobju je policija obravnavala: 
 

 173 (198)2 prometnih nesreč s smrtnim izidom ali 13 % manj kot v enakem obdobju leta 
2004, 

 7.234 (9.778) prometnih nesreč s telesno poškodovanimi ali 26 % manj, 
 14.589 (22.448) prometnih nesreč z materialno škodo ali 35 % manj.  

 
V teh nesrečah je: 
 

 199 (213) ljudi umrlo ali 7 % manj kot  v enakem obdobju leta 2004, 
 950 (1.095) jih je bilo hudo telesno poškodovanih ali 13 % manj,   
 9.267 (13.634) lahko telesno poškodovanih ali 32 % manj. 

 
Prometne nesreče in posledice: 
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2003 30.196 169 8.533 21.494 187 1.069 11.333
2004 32.424 198 9.778 22.448 213 1.095 13.634
2005 21.996 173 7.234 14.589 199 950 9.267

Primerjav
a 05/04 - 32 % - 13 % -26 % - 35 % - 7 % - 13 % - 32 % 

 
Varnost cestnega prometa je v primerjavi z lani ugodnejša. To je predvsem posledica 
ugodne prometnovarnostne situacije v septembru. Izstopajoča kategorija umrlih prometnih 
udeležencev je v letošnjem letu kategorija voznikov motornih koles. Glede na prihajajoče 
zimsko obdobje je pričakovati, da se bo poslabšala predvsem varnost pešcev.  
 
 
  
Najpogostejši vzroki: 
 

- mrtvi: 
 

 neprilagojena hitrost  – 86 (94) ali za 9 % manj kot v enakem lanskem obdobju,  
 nepravilna stran oz. smer vožnje – 64 (61) ali za 5 % več, 
 neupoštevanje pravil o prednosti – 33 (14), 
 nepravilnost pešca – 5 (4), 
 ostali vzroki – 11 (40). 

 
 
 
 

                                                 
1 Podatki zajeti iz baze podatkov dne 24.10.2005. 
2 Podatki v oklepajih so za enako primerjalno obdobje lanskega leta. 



- hudo telesno poškodovani: 
 

 neprilagojena hitrost  – 390 (422),  
 neupoštevanje pravil o prednosti – 196 (198),  
 nepravilna stran oz. smer vožnje – 189 (230), 
 nepravilno prehitevanje – 44 (63), 
 nepravilni premiki z vozilom – 35 (52), 
 nepravilnost pešca – 25 (41), 
 ostali vzroki – 71 (89). 

 
- lahko telesno poškodovani: 
 

 neprilagojena hitrost – 2.814 (3.803),  
 neupoštevanje pravil o prednosti – 2.049 (2.914),  
 neustrezna varnostna razdalja – 1.600 (2.699),  
 nepravilna stran oz. smer vožnje – 1.290 (2.077), 
 nepravilni premiki z vozilom – 517 (839), 
 nepravilno prehitevanje – 346 (496), 
 nepravilnost pešca – 88 (90), 
 ostali vzroki – 563 (716). 

 
 
Vrsta udeležencev 
 
V prometnih nesrečah je umrlo največ: 
 

 voznikov osebnih avtomobilov – 66 (79),  
 potnikov – 48 (50), 
 pešcev – 25 (26), 
 voznikov motornega kolesa – 33 (21), 
 kolesarjev – 14 (14), 
 voznikov tovornega vozila – 5 (5) 
 ostalih – 8 (18). 

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

 na regionalnih cestah – 57 (53), 
 v naselju z uličnim sistemom – 41 (21), 
 na glavnih cestah – 32 (52), 
 v naselju brez uličnega sistema – 21 (31),  
 na hitrih cestah – 20 (14), 
 na lokalnih cestah – 16 (22), 
 na avtocestah – 12 (20). 

 
 
 
 
 
 
 



Policisti so v obdobju od januarja do septembra: 
 

 ugotovili 267.165 (527.264) kršitev cestno prometnih predpisov, kar je 49 % manj 
kot lani, 

 izrekli 58.837 (10.018) opozoril, kar je 487 % več,    
 odredili 178.929 (187.548) alkotestov, kar je 5 % manj kot lani, od katerih je bilo 

15.766 (24.060) pozitivnih ali za 34 % manj, 
 odredili 2.273 (3.935) strokovnih pregledov (alkohol) ali za 42 % manj, od katerih je 

bilo 809 (1.195) pozitivnih ali za 32 % manj, 
 3.470 (5.065) kršiteljev cestnoprometnih predpisov je imelo v krvi nad 1,5 g alkohola 

/kg krvi, kar je za 31 % manj, 
 1.572 (2.035) povzročiteljev prometnih nesreč pa nad 1,1 g alkohola /kg krvi, kar je 

za 23 % manj, 
 odredili 286 (320) izrednih tehničnih pregledov,  
 začasno odvzeli 12.828 (20.500) vozniških dovoljenj, 
 zasegli 24 (94) motornih koles ali koles z motorjem,  
 privedli k sodniku 282 (203) oseb in  
 odredili 1.963 (2.887) strokovnih pregledov zaradi mamil ali za 32 % manj kot v enakem 

obdobju leta 2004, od katerih je bilo v PN 63 (89) in CPP 226 (326) pozitivnih, v PN 202 
(262) in CPP 32 (76) negativnih, pri tem pa je v PN 50 (86) in ob CPP 1.215 (1.815) oseb 
strokovni pregled odklonilo.  

 
 

                 
Uprava uniformirane policije, Sektor prometne policije  

 


