
PROMETNE NESREČE, POSLEDICE IN UKREPI POLICIJE ZA 
OBDOBJE JANUAR – DECEMBER1 2008/2007 

 
 
V tem obdobju so policisti obravnavali: 
 

 200 (264)2 prometnih nesreč s smrtnim izidom ali za 24 % manj kot v enakem obdobju 
leta 2007, 

 8.738 (11.435) prometnih nesreč s telesno poškodovanimi ali za 24 % manj, 
 13.845 (19.302) prometnih nesreč z materialno škodo ali 28 % manj.  

 
V teh nesrečah je: 
 

 214 (294) ljudi umrlo ali za 27 % manj kot v enakem obdobju leta 2007,  
 1.068 (1.305) jih je bilo hudo telesno poškodovanih ali za 18 % manj,   
 11.341 (15.185) lahko telesno poškodovanih ali za 25 % manj. 

 
Prometne nesreče in posledice: 
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2006 32.130 233 11.407 20.490 262 1.261 15.368
2007 31.001 264 11.435 19.302 294 1.305 15.185
2008 22.783 200 8.738 13.845 214 1.068 11.341

Primerjava 
08/07 - 27 % - 24 % - 24 % - 28 % - 27 % - 18 % - 25 % 

 
 
  
Najpogostejši dejavniki prometnih nesreč 

 

- mrtvi: 
 

 neprilagojena hitrost – 103 (128),  
 nepravilna stran oz. smer vožnje – 39 (92), 
 neupoštevanje pravil o prednosti – 36 (39), 
 nepravilno prehitevanje – 14 (10), 
 nepravilnosti pešcev – 6 (9), 
 nepravilni premiki z vozilom – 7 (5), 
 neustrezna varnostna razdalja – 1 (0) 
 drugi vzroki – 8 (11). 

 
 
- hudo telesno poškodovani: 
 

 neprilagojena hitrost – 408 (491),  
 neupoštevanje pravil o prednosti – 220 (241),  

                                                 
1 Podatki zajeti iz baze podatkov dne 20. 1. 2009. 
2 Podatki v oklepajih so za enako obdobje lanskega leta. 



 nepravilna stran oz. smer vožnje – 205 (281), 
 nepravilno prehitevanje – 44 (70), 
 nepravilni premiki z vozilom – 41 (57), 
 nepravilnosti pešcev – 32 (49), 
 neustrezna varnostna razdalja – 24 (20) 
 drugi vzroki – 94 (96). 

 
 
- lahko telesno poškodovani: 
 

 neprilagojena hitrost – 2.695 (3.873),  
 neupoštevanje pravil o prednosti – 2.809 (3.496),  
 neustrezna varnostna razdalja – 2.067 (2.851),  
 nepravilna stran oz. smer vožnje – 1.720 (2.259), 
 nepravilni premiki z vozilom – 709 (961), 
 nepravilno prehitevanje – 331 (516), 
 nepravilnosti pešcev – 97 (114), 
 drugi vzroki – 913 (1.115). 

 
 

 
Vrsta udeležencev 
 
V prometnih nesrečah je umrlo: 
 

 voznikov osebnih avtomobilov – 78 (116),  
 pešcev – 39 (33), 
 potnikov – 28 (64), 
 kolesarjev – 16 (17), 
 voznikov motornih koles – 38 (41), 
 voznik kolesa z motorjem – 8 (12) 
 voznikov tovornih vozil – 3 (4) 
 drugi udeleženci – 4 (7). 

 
 
  
Mrtvi v prometnih nesrečah glede na kategorijo ceste  
 
V prometnih nesrečah je največ udeležencev umrlo: 
 

 na regionalnih cestah – 74 (96), 
 na glavnih cestah – 52 (50), 
 v naseljih z uličnim sistemom – 31 (40), 
 v naseljih brez uličnega sistema – 27 (42),  
 na lokalnih cestah – 16 (27), 
 na avtocestah – 9 (30), 
 na hitrih cestah – 4 (7), 
 na turističnih cestah 1 (2). 

 
 
 
 
 



Policisti so od januarja do decembra: 
 

 ugotovili 469.671 (499.011) kršitev cestnoprometnih predpisov, kar je za 6 % manj 
kot leta 2007, 

 izrekli 70.520 (107.620) opozoril, kar je za 34 % manj,    
 odredili 405.975 (388.937) alkotestov, od katerih je bilo 23.745 (28.304) pozitivnih, 

1.304 (2.239) oseb pa je alkotest odklonilo, 
 odredili 1.749 (2.400) strokovnih pregledov (alkohol), od katerih je bilo 707 (942) 

pozitivnih, 398 (744) oseb pa je strokovni pregled odklonilo, 
 odredili 632 (629) preizkusov z etilometrom, od katerih je bilo 291 (224) pozitivnih, 

215 (285) oseb pa je preizkus z etilometrom odklonilo, 
 5.099 (6.003) kršiteljev cestnoprometnih predpisov je imelo v krvi nad 1,5 g alkohola 

/kg krvi,  
 1.838 (2.471) povzročiteljev prometnih nesreč pa nad 1,1 g alkohola /kg krvi,  
 odredili 540 (506) izrednih tehničnih pregledov,  
 začasno odvzeli 18.123 (22.492) vozniških dovoljenj, 
 zasegli 154 (145) motornih koles ali koles z motorjem,  
 zasegli 509 (235) ostalih motornih vozil, 
 privedli k sodniku 118 (221) oseb in  
 odredili 1.600 (1.846) strokovnih pregledov zaradi mamil, od katerih je bilo 480 (336) 

pozitivnih, 716 (1.093) oseb pa je strokovni pregled odklonilo.  
 
 
 
 

                 
Uprava uniformirane policije, Sektor prometne policije  

 


