
PROMETNE NESREČE, POSLEDICE IN UKREPI POLICIJE 
ZA OBDOBJE JANUAR – MAREC1 2010/2009 

 
 
V tem obdobju so policisti obravnavali: 
 
 19 (30)2 prometnih nesreč s smrtnim izidom ali za 37 % manj kot v enakem obdobju leta 

2009, 
 1.484 (1.737) prometnih nesreč s telesno poškodovanimi ali za 15 % manj, 
 3.447 (3.092) prometnih nesreč z materialno škodo ali 11 % več.  

 
V teh nesrečah je: 
 
 19 (36) ljudi umrlo ali za 47 % manj kot v enakem obdobju leta 2009,  
 130 (166) jih je bilo hudo telesno poškodovanih ali za 22 % manj,   
 2..099 (2.442) lahko telesno poškodovanih ali za 14 % manj. 

 
Prometne nesreče in posledice: 
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2008 6.324 44 2.029 4.251 45 196 2.718
2009 4.859 30 1.737 3.092 36 166 2.442
2010 4.950 19 1.484 3.447 19 130 2.099

Primerjava 
10/09 + 2 % - 37 % - 15 % + 11 % - 47 % - 22 % - 14 % 

 
 
  
Najpogostejši dejavniki prometnih nesreč 

 

- mrtvi: 
 
 neprilagojena hitrost – 5 (12),  
 nepravilna stran oz. smer vožnje – 7 (12), 
 neupoštevanje pravil o prednosti – 3 (7), 
 nepravilno prehitevanje – 2 (2), 
 nepravilni premiki z vozilom – 0 (2), 
 nepravilnosti pešca – 1 (0) 
 drugi vzroki – 1 (1). 

 
 
- hudo telesno poškodovani: 
 
 neprilagojena hitrost – 55 (76),  
 neupoštevanje pravil o prednosti – 27 (37),  
 nepravilna stran oz. smer vožnje – 17 (27), 

                                                 
1 Začasni podatki z datumom obdelave 5. 5. 2010. 
2 Podatki v oklepajih so za enako obdobje leta 2009. 



 nepravilnosti pešcev – 6 (3), 
 nepravilno prehitevanje – 2 (6), 
 nepravilni premiki z vozilom – 9 (9), 
 drugi vzroki – 14 (8). 

 
- lahko telesno poškodovani: 
 
 neprilagojena hitrost – 649 (634),  
 neupoštevanje pravil o prednosti – 498 (620),  
 neustrezna varnostna razdalja – 372 (460),  
 nepravilna stran oz. smer vožnje – 272 (352), 
 nepravilni premiki z vozilom – 96 (130), 
 nepravilno prehitevanje – 33 (60), 
 nepravilnosti pešcev – 12 (24), 
 drugi vzroki – 167 (172). 

 
 
Vrsta udeležencev 
 
V prometnih nesrečah je umrlo: 
 
 voznikov osebnih avtomobilov – 8 (13),  
 pešcev – 7 (7), 
 potnikov – 2 (11), 
 voznikov motornih koles – 1 (2), 
 voznikov koles z motorjem – 1 (0), 
 kolesarjev – 0 (2), 
 voznikov tovornega vozila – 0 (1). 

 
 
  
Mrtvi v prometnih nesrečah glede na kategorijo ceste  
 
V prometnih nesrečah je največ udeležencev umrlo: 
 
 na regionalnih cestah – 2 (6), 
 na glavnih cestah – 4 (2), 
 v naseljih z uličnim sistemom – 7 (7), 
 v naseljih brez uličnega sistema – 3 (5),  
 na lokalnih cestah – 2 (4), 
 na avtocestah – 0 (6), 
 na hitrih cestah – 1 (6). 

 
 
 
Policisti so od januarja do marca: 
 
 ugotovili 113.697 (126.809) kršitev cestnoprometnih predpisov, kar je za 10 % manj 

kot lani, 
 izrekli 14.473 (17.839) opozoril, kar je za 19 % manj,    
 odredili 107.817 (111.958) alkotestov, od katerih je bilo 5.079 (5.315) pozitivnih, 180 

(224) oseb pa je alkotest odklonilo, 



 odredili 499 (365) strokovnih pregledov (alkohol), od katerih je bilo 288 (156) 
pozitivnih, 84 (86) oseb pa je strokovni pregled odklonilo, 

 odredili 4 (205) preizkuse z etilometrom, od katerih je bilo 0 (111)  pozitivnih, 4 (55) 
osebe pa so preizkus z etilometrom odklonile, 

  1.082 (1.069) kršiteljev cestnoprometnih predpisov je imelo v krvi nad 1,5 g 
alkohola /kg krvi, kar je za 1 % več, 

 307 (398) povzročiteljev prometnih nesreč pa nad 1,1 g alkohola /kg krvi, kar je za  
23 % manj,  

 odredili 91 (124) izrednih tehničnih pregledov,  
 pridržali do streznitve 2.405 (2.725) voznikov, 
 začasno odvzeli 4.066 (4.263) vozniških dovoljenj, 
 zasegli 81 (49) motornih koles ali koles z motorjem,  
 zasegli 459 (131) ostalih motornih vozil, 
 privedli k sodniku 26 (25) oseb in  
 odredili 389 (548) strokovnih pregledov zaradi mamil, od katerih je bilo 198 (298) 

pozitivnih, 61 (129) oseb pa je strokovni pregled odklonilo.  
 
 

                 
Uprava uniformirane policije, Sektor prometne policije  
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