
PROMETNE NESREČE, POSLEDICE IN UKREPI POLICIJE 
ZA OBDOBJE JANUAR – JULIJ1 2008/2007 

 
 
V tem obdobju so policisti obravnavali: 
 

 111 (161)2 prometnih nesreč s smrtnim izidom ali za 31 % manj kot v enakem obdobju 
leta 2007, 

 4.885 (6.912) prometnih nesreč s telesno poškodovanimi ali za 29 % manj, 
 8.569 (10.821) prometnih nesreč z materialno škodo ali 21 % manj.  

 
V teh nesrečah je: 
 

 118 (172) ljudi umrlo ali za 31 % manj kot v enakem obdobju leta 2007,  
 759 (603) jih je bilo hudo telesno poškodovanih ali za 21 % manj,   
 6.389 (9.316) lahko telesno poškodovanih ali za 31 % manj. 

 
Prometne nesreče in posledice: 
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2006 18.424 132 6.324 11.968 144 710 8.517
2007 17.894 161 6.912 10.821 172 759 9.316
2008 13.565 111 4.885 8.569 118 603 6.389

Primerjava 
08/07 - 24 % - 31 % - 29 % - 21 % - 31% - 21 % - 31 % 

 
 
  
Najpogostejši dejavniki prometnih nesreč 

 

- mrtvi: 
 

 neprilagojena hitrost – 56 (73),  
 nepravilna stran oz. smer vožnje – 23 (59), 
 neupoštevanje pravil o prednosti – 20 (26), 
 nepravilno prehitevanje – 20 (41), 
 nepravilnosti pešcev – 3 (4), 
 nepravilni premiki z vozilom – 5 (3), 
 drugi vzroki – 4 (6). 

 
 
- hudo telesno poškodovani: 
 

 neprilagojena hitrost  – 230 (294),  
 neupoštevanje pravil o prednosti – 129 (139),  
 nepravilna stran oz. smer vožnje – 115 (161), 

                                                 
1 Podatki zajeti iz baze podatkov dne 22. 5. 2008. 
2 Podatki v oklepajih so za enako obdobje lanskega leta. 



 nepravilno prehitevanje – 20 (41), 
 nepravilni premiki z vozilom – 21 (27), 
 nepravilnosti pešcev – 18 (27), 
 neustrezna varnostna razdalja – 13 (11) 
 drugi vzroki – 57 (59). 

 
 
- lahko telesno poškodovani: 
 

 neprilagojena hitrost – 1.564 (2.326),  
 neupoštevanje pravil o prednosti – 1.587 (2.169),  
 neustrezna varnostna razdalja – 1.127 (1.767),  
 nepravilna stran oz. smer vožnje – 1.013 (1.420), 
 nepravilni premiki z vozilom – 369 (577), 
 nepravilno prehitevanje – 182 (306), 
 nepravilnosti pešcev – 48 (73), 
 drugi vzroki – 499 (678). 

 
 

 
Vrsta udeležencev 
 
V prometnih nesrečah je umrlo: 
 

 voznikov osebnih avtomobilov – 52 (72),  
 pešcev – 21 (21), 
 potnikov – 15 (29), 
 kolesarjev – 6 (7), 
 voznikov motornih koles – 18 (26), 
 drugi udeleženci – 6 (17). 

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

 na regionalnih cestah – 41 (54), 
 na glavnih cestah – 31 (33), 
 v naseljih z uličnim sistemom – 16 (26), 
 v naseljih brez uličnega sistema – 14 (26),  
 na lokalnih cestah – 10 (18), 
 na avtocestah – 4 (9), 
 na hitrih cestah – 2 (4). 

 
 
 
Policisti so od januarja do julija: 
 

 ugotovili 284.880 (313.757) kršitev cestnoprometnih predpisov, kar je za 9 % manj 
kot lani, 

 izrekli 42.483 (78.750) opozoril, kar je za 46 % manj,    



 odredili 233.304 (224.162) alkotestov, od katerih je bilo 14.351 (16.556) pozitivnih, 
924 (1.385) oseb pa je alkotest odklonilo, 

 odredili 1.028 (1.455) strokovnih pregledov (alkohol), od katerih je bilo 386 (550) 
pozitivnih, 275 (478) oseb pa je strokovni pregled odklonilo, 

 odredili 325 (393) preizkusov z etilometrom, od katerih je bilo 122 (133) pozitivnih, 
107 (162) oseb pa je preizkus z etilometrom odklonilo, 

 3.089 (3.572) kršiteljev cestnoprometnih predpisov je imelo v krvi nad 1,5 g alkohola 
/kg krvi,  

 1.046 (1.389) povzročiteljev prometnih nesreč pa nad 1,1 g alkohola /kg krvi,  
 odredili 343 (273) izrednih tehničnih pregledov,  
 začasno odvzeli 11.026 (13.267) vozniških dovoljenj, 
 zasegli 75 (90) motornih koles ali koles z motorjem,  
 zasegli 261 (94) ostalih motornih vozil, 
 privedli k sodniku 103 (121) osebe in  
 odredili 1.013 (1.151) strokovnih pregledov zaradi mamil, od katerih je bilo 230 (204) 

pozitivnih, 547 (706) oseb pa je strokovni pregled odklonilo.  
 
 
 
 

                 
Uprava uniformirane policije, Sektor prometne policije  

 


