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1 UVOD 
 
1.1 Ponazoritev varnosti cestnega prometa 
 
 
Cestni promet lahko poenostavljeno prikažemo kot sistem treh sestavnih delov. To so 
udeleženec, vozilo in prometno okolje.  
 

 
 
Varnost je potem lastnost tega sistema, ki jo vsak udeleženec individualno doživlja in 
ocenjuje. To je stanje človekove osebne integritete po vstopu v sistem in izstopu iz sistema. 
Človek se potem, ko postane udeleženec v prometu, počuti varnega ali ogroženega in je lahko 
tudi dejansko ogrožen. Varnost je z vidika vsakega posameznika individualna kategorija, z 
vidika sistema pa sistemska kategorija. Kriteriji za merjenje oziroma ocenjevanje varnosti so 
različni, najbolj pogosto pa je to število prometnih nesreč s poudarkom na prometnih nesrečah 
s smrtnim izidom in na prometnih nesrečah s težjo telesno poškodbo. Ocena varnosti je vedno 
relativna, vezana na predhodno oziroma na želeno stanje. Izhodišče za oceno varnosti 
vzamemo Nacionalni program varnosti cestnega prometa tako, da varnost opredelimo kot zelo 
dobro, dobro, slabo.  
 
Zelo dobra je varnost, če sta števili umrlih in težje poškodovanih manjši od števil, 
predvidenih v Nacionalnem programu, dobra  je, če se sta približno enaki in slaba, če sta 
števili za 10 % ali več večji od števil, predvidenih v Nacionalnem programu. Tako lahko 
ocenimo splošno varnost v cestnem prometu. Na enak način pa lahko ocenjujemo še varnost 
posameznih tveganih skupin udeležencev, kot so pešci, kolesarji, motoristi, osebe mlajše od 
16 let in osebe starejše od 65 let. Dodatno lahko pri ocenjevanju splošne varnosti v cestnem 
prometu upoštevamo še gibanje prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo, prometnih nesreč 
brez poškodb in samih kršitev cestnoprometnih predpisov.  
 
V zgornji shemi so sestavni deli prikazani kot enakovredni, toda prisotnost udeleženca v 
prometu je pogoj za to, da govorimo o sistemu.  
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1.2 Vizija nič 
 
Slovenija bo pripravila in sprejela nov nacionalni program varnosti cestnega prometa za 
obdobje 2011-2021. Sedanji program se izteče leta 2011. Aktualni kazalci prometne varnosti 
so pozitivni, število umrlih in težje poškodovanih udeležencev prometa se zmanjšuje in je 
realno upati, da bo dosežen cilj zastavljen v nacionalnem programu varnosti cestnega prometa 
2007-2011, to je polovico manj umrlih kot leta 2004.  
Ta program opredeljuje tudi vizijo nič, kot strateški cilj, ko na naših cestah ne bo več smrtnih 
žrtev. Gre za idealen cilj, ki ga ne smemo razumeti dobesedno, potrebno pa je vložiti vse 
napore, da se temu idealu približamo. Naloga držav in vseh njenih institucij, ki so kakorkoli 
povezane s cestnim prometom, je izdelati strategijo, sprejeti in izvajati konkretne ukrepe, ki 
bodo dolgoročno približale varnost  cestnega prometa viziji nič. 
Načrtovani ukrepi morajo biti realni, izvedljivi torej zagotovljeni morajo biti vsi sistemski 
pogoji za njihovo uresničitev. Načrti naj bodo modularni, kar pomeni, da se z realizacijo 
kratkoročnih ukrepov realizira del dolgoročnega načrta oziroma vsak naslednji ukrep naj bo 
nadgradnja predhodnega. V takšni strategiji so t.i. akcije, ki trenutno ali za krajši čas 
izboljšajo stanje varnost v cestnem prometu, le izjema ne pa pravilo. 
 
Vedno je treba upoštevati dejstvo, da rezultati v preteklosti niso garancija za prihodnost 
(Wegman, 2008). 
 
 
1.3 Cilj statistične analize 
 
Cilj analize je pridobiti čim več statističnih kazalcih, povezanih v statistične informacije, 
ki se lahko upoštevajo pri izdelavi novega Nacionalnega programa varnosti cestnega 
prometa za obdobje 2012-2021. Poudarek je na človekovem ravnanju, ki je temeljni 
dejavnik v varnosti cestnega prometa. V Nacionalnem programu 2007-2011 je človekovo 
ravnanje na prvem mestu med štirimi glavnimi področji ukrepov za  dosego ciljev 
nacionalnega programa. Poleg človekovega ravnanja so še prometno okolje, vozila in 
institucionalno področje.1 
 
Strategije, ki so usmerjene v izboljšanje človekovega ravnanja v prometu, so najmanj 
dodelane strategije pri nas in tudi drugod po Evropi. Te strategije še vedno temeljijo predvsem 
na željah, ostajajo na deklarativnem nivoju, prehod na raziskovalni znanstveni nivo je 
prepočasen.2 
 
Človek je tisti, ki lahko v večini primerov varno ravna tudi v situacijah v katerih večje 
tveganje povzročajo slabe ali negativne karakteristike vozila in ceste. To seveda ne pomeni, 
da se vsa odgovornost prenaša na udeleženca v prometu, poudarjamo le, da edino človek 
razumsko zaznava situacijo in se nanjo razumsko odziva. 
 
Dejavniki v cestnem omrežju, ki povečujejo tveganja varnosti udeležencev v prometu, so 
znani. Ponovno navajanje teh bi pomenilo ponavljanje že znanih stvari. Strokovna javnost 
dobro pozna problematiko nezavarovanih železniških prehodov, slabo vzdrževanih 
posameznih delov državnih cest vseh kategorij, avtocest brez odstavnega pasu, neurejenih 
pločnikov v naseljih itd. Vse te pomanjkljivosti v cestnem omrežju pozna tudi policija, ki 
temu lahko prilagaja nadzor. Poznajo jih službe za vzdrževanje cest.  
                                                 
1 Nacionalni program 2007-2001, str. 10. 
2 Allen, P., Mercer GW, 2009, str. 93-111. 
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Splošno je tudi znano, da so starejši avtomobili manj ali sploh ne opremljeni z varnostnimi 
elementi in pomeni vsaka prometna nesreča, v kateri je udeleženo tako vozilo večjo nevarnost 
za  vse udeležence. Nobena raziskava ne more rešiti tega problema.  
 
Na avtocestah predvsem v objektih kot so predori, promet nadzirajo ustrezni centri, ki med 
drugim beležijo tudi prekrške. Vsake toliko časa se javnosti pokažejo posnetki izredno 
nevarnih prekrškov, celo prometnih nesreč. Kršitelji in povzročitelji ostanejo nekaznovani. 
Nerazumljivo.  
 
Tudi to je splošno znano že dolgo časa.  
 
Večina varnostne problematike v cestnem prometu, ki zadeva cestno omrežje, vozila in 
deloma nadzor, je znane. Najmanj pa poznamo udeleženca v prometu. Prav ta pa lahko največ 
prispeva k varnosti v cestnem prometu. Vsak udeleženec je osebnost, ki ravna po svoji 
presoji, ki v trenutku večje ali manjše nevarnosti zanj in za druge udeležence, reagira tako, da 
tveganje zmanjša ali pa ga poveča. S statistiko ni mogoče natančno predvideti izid takega 
dogodka, ni mogoče predvideti ravnanje konkretnega udeleženca. Statistika lahko ugotavlja 
lastnosti skupin udeležencev v daljšem časovnem obdobju in s tem prispeva k pomembnim, 
tudi strateškim odločitvam na področju preventivnega delovanja, usmerjenega v udeležence v 
prometu. 
 
Poudarek je na ugotavljanju razlik in podobnosti: 
 
1. Med različnimi skupinami oseb, ki so kakorkoli ravnale v nasprotju z zakonom o 

varnosti cestnega prometa v obdobju 2004-2008.  
2. Med enako opredeljenimi skupinami oseb, ki so kakorkoli ravnale v nasprotju z 

zakonom o varnosti cestnega prometa v obdobju 2004-2008 glede na kraja takega 
ravnanja (kraj dogodka) 

3. Med enako opredeljenimi skupinami oseb, ki so kakorkoli ravnale v nasprotju z 
zakonom o varnosti cestnega prometa v obdobju 2004-2008 glede na kraj 
prebivališče osebe. 

 
Poudarek je na 3. vsebini 3. točke, pri čemer je krajevna enota statistična regija, izjemoma 
upravna enota.  
Razlogi za analizo po statističnih regijah kraja prebivališča oseb so bili predvsem naslednji: 
 
Skupine  oseb so sestavljene na podlagi metodologije uporabljene v tej analizi. Vsaka  oseba 
je razvrščena v eno od skupin glede na njeno izhodiščno lastnost.3   
 
Primer: če je oseba povzročila prometno nesrečo s smrtnim izidom v obdobju 2004-2008, je 
cilj analize ugotoviti se tudi njena druga ravnanja v petletnem obdobju razlikujejo od ravnanj 
skupine oseb, ki so povzročile prometne nesreče s hujšo telesno poškodbo, toda nobene 
prometne nesreče s smrtnim izidom.4 
  
 
 
 
                                                 
3 Glej naslednje poglavje Metodologija. 
4 Glej shemo v razdelku 2.3 
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2 METODOLOGIJA 
 
 
2.1 Enote statistične analize 
 
Enote statistične analize so: 
 
• prometne nesreče, 
• osebe udeležene v prometnih nesrečah, 
• prekrški cestno-prometnih predpisov (prekrški CPP), 
• kršitve cestnoprometnih predpisov v prometnih nesrečah in prekrških CPP, 
• kršitelji cestno-prometnih predpisov,  
• registrirana motorna vozila na dan 31.12.2008. 
 
 
2.2 Pojasnila nekaterih pojmov, ki se uporabljajo v tem gradivu 
 
• Pojem dogodek  označuje lahko prometno nesrečo in/ali prekršek. Uporablja se v predvsem 

na opisni ravni, ko o natančnejši opredelitvi še ne moremo govoriti oziroma ni potrebno. 
• Prometna nesreča  je vsaka nesreča, tako na javni cesti kot na zasebni cesti, do katere ima 

javnost dostop, v kateri je bilo udeleženo vsaj eno premikajoče se cestno vozilo.5 
• Prometna nesreča s smrtnim izidom je vsaka prometna nesreča s poškodbo, ki povzroči 

smrt osebe, poškodovane v tej nesreči. 
• Prometna nesreča  s telesno poškodbo je  vsaka nesreča, tako na javni cesti kot na zasebni 

cesti, do katere ima javnost dostop, v kateri je bilo udeleženo vsaj eno premikajoče se cestno 
vozilo in v kateri je bila vsaj ena oseba lažje ali težje poškodovana.  
Namesto težje poškodovana oseba  se uporablja tudi pojma huje ali hujše poškodovana 
oseba.6 

•  Pojem vrsta prometne nesreče je spremenljivka, ki ima naslednje vrednosti: 
o prometna nesreča s smrtnim izidom, 
o prometna nesreča s težjo (ali hujšo) telesno poškodbo, 
o prometna nesreča z lažjo telesno poškodbo, 
o prometna nesreča brez poškodb ali tudi prometna nesreča z materialno škodo. 

 
• Povzročitelj prometne nesreče ali kratko povzročitelj je udeleženec prometa, ki je po 

ugotovitvah policije povzročil prometno nesrečo.  
• Pojem udeleženec se v tem gradivu uporablja v dvojnem pomenu. Prvič je to vsaka oseba 

udeležena v prometu (širši pomen pojma), drugič pa je to oseba, drugič pa je to oseba, ki je 
bila udeležena v prometni nesreči, ni pa je, po ugotovitvah policije, povzročila (udeleženec 
v ožjem pomenu besede ali »nepovzročitelj«7). Če je iz teksta nedvoumno razvidno za 
kakšen pomen pojma udeleženec gre, ni posebne opombe, če pa ni razvidno, pa je dodana 
opomba. 

• Tudi pojem kršitelj se uporablja v dvojnem pomenu. Kršitelj je namreč vsaka oseba, ki je v 
opazovanem obdobju, kršila cestnoprometne predpise. Pojem pa se v tem gradivu uporablja 

                                                 
5 Statistični urad RS uporablja pojem cestnoprometna nesreča. V tem gradivu uporabljamo krajši pojem prometna 
nesreča, ker obravnavamo samo prometne nesreče na cestah. 
6 Hudo poškodovana oseba je po definiciji Statističnega urada RS vsaka v cestnoprometni nesreči poškodovana 
oseba,  ki je bila sprejeta v bolnišnico za čas, daljši od 24 ur (http://www.stat.si/doc/metod_pojasnila/22-220-
MP.htm). 
7 Slovenski pravopis besede nepovzročitelj ne pozna, zato uporabljamo besedo udeleženec  v dvojnem pomenu. 
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tudi v ožjem smislu za osebo, ki ni povzročila in ni bila udeležena v prometni nesreči v 
opazovanem obdobju. 

• Umrla oseba je vsaka oseba, ki je umrla neposredno v nesreči ali za posledicami te nesreče 
v 30 dneh. V gradivu se poleg tega pojma uporablja tudi pojem smrtno ponesrečena oseba. 

• Poškodovana oseba  je vsaka oseba, ki je bila poškodovana (lažje ali težje) v 
cestnoprometni nesreči s poškodbo, vendar ni umrla, in je običajno potrebovala zdravniško 
oskrbo. 

• Prekršek cestnoprometnih predpisov (prekršek CPP)  se v tem gradivu kot pojem, ki 
operacionalizira s strani policije ugotovljeno kršitev cestnoprometnih predpisov, za katero je 
lahko takoj na kraju izrečena kazen ali pa je podlaga za sodni postopek. 

• Kršitev cestnoprometnih predpisov se v tem gradivu uporablja kot pojem za pravno 
opredelitev prekrška iz prejšnje točke v sodnem postopku. 

 
Poimenovanje prekrškov oziroma kršitev je v tem gradivu izjemoma zakonsko natančno. 
Namesto pravnih pojmov se uporabljajo enostavni opisni pojmi, ki pa dovolj dobro 
označujejo prekršek oziroma kršitev. Na primer: veljavni Zakon o varnosti cestnega prometa 
iz leta 2008 opredeljuje uporabo varnostnega pasu v 83. členu, enako zakon iz leta 2004, 
zakon iz leta 1998 pa v 72. členu. V analizi so zajeti vsi ti členi pod pojmom kršitve 
predpisov v zvezi z varnostnim pasom. Podobno kršitve v zvezi s hitrostjo itd. Prav za ta 
primer kršitve v zvezi s hitrostjo, se uporablja tudi pojem neprilagojena ali neprimerna 
hitrost. Večinoma so z nomenklaturo, ki jo uporablja policija. 
 
 
2.3 Uporabljeni podatki  
 
• Podatki o prometnih nesrečah v Sloveniji v obdobju 2004-2008 
• Neosebni podatki o osebah, udeleženih v prometnih nesrečah v obdobju 2004-2008 
• Podatki o prekrških cestno-prometnih predpisov v obdobju 2004-2008 
• Neosebni podatki o kršiteljih cestno-prometnih predpisov v obdobju 2004-2008 
• Podatki o kršitvah v prometnih nesrečah in prekrških v obdobju 2004-2008 
• Podatki o registriranih motornih vozilih v Sloveniji na dan 31.12.2008 
• Tabelarni podatki o imetnikih vozniških dovoljenj kategorij A, B, C in Da po staži in spolu 
• Tabelarni podatki o imetnikih vozniških dovoljenj po kategorijah, spolu in starosti 
 
 
2.4 Uporabljene spremenljivke  
 
2.4.1 Prometne nesreče in prekrški cestno-prometnih predpisov 
 
• vrsta dogodka: prometna nesreča, prekršek, 
• številka zadeve, 
• klasifikacija prometne nesreče, 
• enota obravnave (postaja policije), 
• enota kraja dogodka (postaja policije), 
• upravna enota kraja dogodka 
• občina kraja dogodka 
• dan dogodka 
• mesec dogodka 
• leto dogodka 
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• ura dogodka 
• minuta dogodka 
• dan v tednu dogodka 
• kraj dogodka: naselje, izven naselja 
• kategorija ceste, naselja   
• šifra in naziv ceste, naselja 
• šifra in naziv odseka, ulice 
• vzrok prometne nesreče 
• tip prometne nesreče 
• vremenske okoliščine v času prometne nesreče  
• stanje prometa v času prometne nesreče  
• vrsta vozišča v času prometne nesreče  
• stanje vozišča v času prometne nesreče  
 
 
2.4.2 Osebe udeležene v prometnih nesrečah in prekrških cestno-prometnih predpisov 
 
• vrsta dogodka: prometna nesreča, prekršek, 
• številka zadeve, 
• dan dogodka 
• mesec dogodka 
• leto dogodka 
• CR – centralna identifikacijska številka osebe 
• upravna enota stalnega prebivališča   
• državljanstvo osebe                           
• spol osebe 
• dan rojstva osebe 
• mesec rojstva osebe 
• leto rojstva osebe 
• vrsta udeležene osebe                                 
• indikator povzročitelj – udeleženec 
• posledice pri osebi v prometni nesreči  
• indikator varnostnega  
• vozniški staž v letih 
• vozniški staž v mesecih 
• kategorija vozniškega dovoljenja 
• dan izdaje vozniškega dovoljenja 
• mesec izdaje vozniškega dovoljenja 
• leto izdaje vozniškega dovoljenja 
• odrejenost alkotesta 
• rezultat alkotesta            
• vrednost alkotesta 
• odrejenost etilometra          
• rezultat etilometra                                
• vrednost etilometra 
• odrejenost strokovnega .pregleda na alkohol        
• rezultat strokovnega pregleda na alkohol 
• vrednost strokovnega pregleda na alkohol 
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• odrejenost strokovnega pregleda za prepovedane droge 
• rezultat strokovnega pregleda za prepovedane droge 
• odrejenost suma vožnje pod vplivom 
• rezultat suma vožnje pod vplivom 
• začasni odvzem vozniškega dovoljenja     
• začasni odvzem registrskih tablic      
• začasne prepovedi 
• izločitev vozila iz prometa    
• izločitev voznika                                   
• začasni odvzem prometnega dovoljenja       
• odreditev tehničnega pregleda    
• zaseg kolesa z motorjem, motornega kolesa 
• zaseg ostalih motornih vozil  
• vrsta udeleženega vozila     
• znamka vozila                              
• tip vozila                                             
 
 
2.4.3 Kršitve v prometnih nesrečah in prekrških cestno-prometnih predpisov 
 
• vrsta dogodka: prometna nesreča, prekršek, 
• številka zadeve, 
• dan dogodka 
• mesec dogodka 
• leto dogodka 
• dan v tednu       
• CR – centralna identifikacijska številka osebe 
• vrsta postopka (novi zakon) 
• kazen plačana takoj  
• razlog ustavitve postopka pri zahtevi sodnega varsta 
• predlog za uklonilni zapor 
• zahteva za sodno varstvo                           
• zahteva za varstvo zakonitosti                   
• pravno varstvo postopka              
• umik predloga                                              
• sodna odločitev                           
• zakon kršitve                                                 
• člen zakona 
• odstavek člena 
• točka odstavka 
•  alineja točke 
• izrečeni znesek kršitve 
• število kršitev 
• števil kazenskih točk 
• opomin  
• skupina  
 
 



 8 

2.5 Enostavno (enodimenzionalno) in sestavljeno (večdimenzionalno) obravnavanje 
podatkov v obdobju 2004-2008 

 
Obe obravnavanji obrazložimo na primerih. Vedno pa se navezujeta na povzročitelja oziroma 
na udeleženca prometne nesreče. 
 
Rezultat enostavnega obravnavanja je naslednja tabela, ki smo jo vzeli za primer.  Prikazuje 
posledice za povzročitelje prometnih nesreč s smrtnim izidom po statističnih regijah 
prebivališča povzročitelja v obdobju 2004-2008 
 
Tabela 4.13: Posledice za povzročitelje prometnih nesreč s smrtnim izidom 
 

Statistična regija 
prebivališča povzročitelja 
prometne nesreče  

Število 
povzroči-
teljev 
prometne 
nesreče s 
smrtnim 
izidom  

% 
umrlih 

% težje 
poškodo- 
vanih 

% lažje 
poškodo-
vanih 

% brez 
poškodb 

Pomurska 93 59,1 2,2 15,1 23,7 
Podravska 183 59,0 6,6 9,8 24,6 
Koroška 46 54,3 4,3 4,3 37,0 
Savinjska 154 59,1 7,1 10,4 23,4 
Zasavska 27 63,0 3,7 14,8 18,5 
Spodnjeposavska 39 59,0 2,6 10,3 28,2 
Jugovzhodna Slovenija 104 69,2 7,7 7,7 15,4 
Osrednjeslovenska 248 57,3 6,9 11,7 24,2 
Gorenjska 102 56,9 7,8 7,8 27,5 
Notranjsko-kraška 31 54,8 12,9 9,7 22,6 
Goriška 51 64,7 7,8 5,9 21,6 
Obalno-kraška 54 55,6 7,4 16,7 20,4 

 
V tem primeru se povzročitelj prometne nesreče s smrtnim izidom navezuje izključno 
samo na posledice, ki jih je utrpel pri tej povzročeni nesreči. Če neka oseba ni povzročila 
prometne nesreče s smrtnim izidom v obdobju 2004-2008, ni šteta v to tabelo. Obe 
spremenljivki: povzročitelj in posledica,  opisujeta isti dogodek – prometno nesrečo s smrtnim 
izidom. Tabela je dvodimenzionalna kontingenčna.  
 
Pri drugi vrsti obravnavanja, rezultate ponazarja naslednja tabela, ki smo jo vzeli za primer, 
pa je zadeva drugačna. 
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Tabela 9.11: Odstotki povzročiteljev prometnih nesreč, ki so najmanj enkrat kršili predpise v 
zvezi z varnostnim pasom (vsa pojavljanja v obdobju 2004-2008) 
 

Statistična regija 

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč s 
smrtnim 
izidom   

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč s težjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč z lažjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč brez 
poškodb   

Pomurska 22,6 31,7 28,0 26,4 
Podravska 35,5 36,3 32,9 33,8 
Koroška 28,3 33,6 26,8 28,7 
Savinjska 45,5 32,7 34,6 35,3 
Zasavska 29,6 42,4 36,1 37,3 
Spodnjeposavska 25,6 35,5 34,5 36,6 
Jugovzhodna Slovenija 27,9 36,0 32,4 35,4 
Osrednjeslovenska 31,0 37,6 36,9 36,8 
Gorenjska 32,4 29,0 29,8 31,1 
Notranjsko-kraška 38,7 36,0 30,2 30,8 
Goriška 29,4 25,5 26,9 27,4 
Obalno-kraška 27,8 31,6 29,5 31,9 

 
 
Pojasnimo samo prvi stolpec Odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom.  
Povzročitelj prometne nesreče s smrtnim izidom je vsaka oseba, ki je v obdobju 2004-2008 
povzročila najmanj eno prometno nesrečo s smrtnim izidom. Kdaj koli v tem obdobju 2004-
2008 pa je lahko kršila predpise v zvezi z varnostnim pasom:  
 
• kot povzročitelj prometne nesreče s smrtnim izidom po kateri se je določila njena izhodiščna 

lastnost,  
• kot morebitni povzročitelj prometne nesreče s hujšo telesno poškodbo,  
• kot morebitni povzročitelj prometne nesreče z lažjo telesno poškodbo,  
• kot morebitni povzročitelj prometne nesreče brez poškodb  
• kot morebitni udeleženec druge prometne nesreče s smrtnim izidom,  
• kot morebitni udeleženec prometne nesreče s hujšo telesno poškodbo,  
• kot morebitni udeleženec prometne nesreče z lažjo telesno poškodbo,  
• kot morebitni udeleženec prometne nesreče brez poškodb, 
• ali samo kot kršitelj.  
 
V prvem stolpcu so torej zajeti vsi povzročitelji prometne nesreče s smrtnim izidom, ki so 
kdaj koli in v katerikoli vlogi kršili predpise v zvezi z varnostnim pasom v obdobju 2004-
2008. Izhodiščna lastnost oseb zajetih v prvem stolpcu je povzročitelj prometne nesreče s 
smrtnim izidom, v drugem stolpcu povzročitelj prometne nesreče s hujšo telesno poškodbo, v 
tretjem stolpcu povzročiteljpl4 in v četrtem stolpcu povzročitelj prometne nesreče brez 
poškodb. Vse tabele, ki vsebujejo rezultate takega obravnavanja podatkov, vsebujejo v 
naslovu tabele v oklepaju besedilo (vsa pojavljanja v obdobju 2004-2008).  
 
Določanje izhodiščne lastnosti osebe, ki »vstopi« v analitični postopek po določeni 
spremenljivki, je prikazan na naslednji shemi.  
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Če je oseba povzročila prometno nesrečo s smrtnim izidom v obdobju 2004-2008, je 
obravnavana kot povzročitelj prometne nesreče s smrtnim izidom, vsi drugi dogodki, v 
katerih je nastopila pa se štejejo med njena pojavljanja v obdobju 2004-2008.  
 
Če je oseba povzročila prometno nesrečo s hujšo telesno poškodbo v obdobju 2004-2008 in 
nobene prometne nesreče s smrtnim izidom, je obravnavana kot povzročitelj prometne 
nesreče s hujšo telesno poškodbo, vsi drugi dogodki, v katerih je nastopila pa se štejejo med 
njena pojavljanja v obdobju 2004-2008. 
  
Če je oseba povzročila prometno nesrečo z lahko telesno poškodbo v obdobju 2004-2008 in 
nobene prometne nesreče s smrtnim izidom in nobene prometne nesreče s hujšo telesno 
poškodbo, je obravnavana kot povzročitelj prometne nesreče z lažjo telesno poškodbo, vsi 
drugi dogodki, v katerih je nastopila pa se štejejo med njena pojavljanja v obdobju 2004-
2008. 
 
Če je oseba povzročila prometno nesrečo brez poškodb v obdobju 2004-2008 in nobene 
prometne nesreče s smrtnim izidom in nobene prometne nesreče s hujšo telesno poškodbo in 
nobene prometne nesreče z lažjo telesno poškodbo, je obravnavana kot povzročitelj 
prometne nesreče brez poškodb, vsi drugi dogodki, v katerih je nastopila pa se štejejo med 
njena pojavljanja v obdobju 2004-2008. 
 
Če je bila oseba udeležena v prometni nesreči s smrtnim izidom v obdobju 2004-2008, ni pa  
povzročila nobene prometne nesreče, je obravnavana kot udeleženec prometne nesreče s 
smrtnim izidom, vsi drugi dogodki, v katerih je nastopila pa se štejejo med njena 
pojavljanja v obdobju 2004-2008. 
 
Če je bila oseba udeležena v prometni nesreči s hujšo telesno poškodbo  v obdobju 2004-
2008, ni pa  povzročila nobene prometne nesreče in ni bila udeležena v prometni nesreči s 
smrtnim izidom, je obravnavana kot udeleženec prometne nesreče s hujšo telesno 
poškodbo, vsi drugi dogodki, v katerih je nastopila pa se štejejo med njena pojavljanja v 
obdobju 2004-2008. 
 
Če je bila oseba udeležena v prometni nesreči z lažjo telesno poškodbo  v obdobju 2004-2008, 
ni pa  povzročila nobene prometne nesreče in ni bila udeležena v prometni nesreči s smrtnim 
izidom in ni bila udeležena v prometni nesreči s hujšo telesno poškodbo, je obravnavana kot 
udeleženec prometne nesreče z lažjo telesno poškodbo, vsi drugi dogodki, v katerih je 
nastopila pa se štejejo med njena pojavljanja v obdobju 2004-2008. 
 
Če je bila oseba udeležena v prometni nesreči brez poškodb v obdobju 2004-2008, ni pa  
povzročila nobene prometne nesreče in ni bila udeležena v prometni nesreči s smrtnim izidom 
in ni bila udeležena v prometni nesreči s hujšo telesno poškodbo in ni bila udeležena v  
prometni nesreči z lažjo telesno poškodbo, je obravnavana kot udeleženec prometne nesreče 
brez poškodb, vsi drugi dogodki, v katerih je nastopila pa se štejejo med njena pojavljanja v 
obdobju 2004-2008. 
 
Če je oseba storila enega ali več cestno-prometnih prekrškov, v obdobju 2004-2008, ni pa  
povzročila nobene prometne nesreče in ni bila udeležena v nobeni prometni nesreči, je 
obravnavana kot kršitelj. 
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2.6 Uporabljene statistične metode 
 
Za analizo in prikaz rezultatov smo uporabili naslednje metode: 
 
• Opisna statistika in grafični prikaz rezultatov: frekvenčne porazdelitve, srednje vrednosti 

(povprečja), standardni odklon, enostavne in večrazsežne strukture, statistični koeficienti, 
histogram, stolpčni grafikon, linijski grafikon, kombinirani stolpčni in linijski grafikon, 
razsevni diagram. 

 
• Linearna  regresija. Linearna regresija se pogosto uporablja v raziskovanju različnih 

dejavnikov varnosti cestnega prometa. V tej analizi se linearna regresija uporablja za 
ugotavljanje linearne povezanosti med prometnimi nesrečami s smrtnim izidom in 
prometnimi nesrečami s težjo in lažjo telesno poškodbo. 

 
• Binarna logistična regresija. Uporabimo jo takrat, ko v statističnem modelu nastopajo 

binarna odvisna spremenljivka, ki ima samo dve vrednosti, npr. 0 in 1 in ena ali več 
neodvisnih spremenljivk  ali regresorjev.  Z binarno logistično regresijo izračunamo 
verjetnost, da odvisna spremenljivka zavzame eno od dveh možnih vrednosti glede na 
vrednosti neodvisnih spremenljivk.  

 
V raziskovanju dejavnikov varnosti cestnega prometa imamo zelo pogosto opravka z 
binarnimi spremenljivkami, zato je tudi uporaba binarne logistične regresije pogosta 
(Browne, 2000; Vanlaar, 2005; Dupont, 2007).  
 
V tej analizi z binarno logistično regresijo računamo verjetnosti povzročitve posamezne 
vrste prometne nesreče glede na število kršitev predpisov v zvezi s hitrostjo in glede na 
število kršitev v zvezi z alkoholom. 
 
 

2.7 Interaktivna karta Slovenije s statističnimi regijami 
 
Za prikazovanje statističnih kazalcev v obliki kartogramov, smo v sodelovanju s firmo 
Monolit iz Ljubljane, razvili interaktivno karto Slovenije s statističnimi regijami. Interaktivna 
karta je dostopna na spletu in omogoča tudi izvoz prikazanih kartogramov v katerokoli drugo 
obliko.  
Nahaja se na spletnem naslovu 
http://www.monolit.si/krimstat/ 
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3 SPLOŠNA STATISTIKA PROMETNIH NESREČ, POVZROČITELJEV 
PROMETNIH NESREČ IN OSEB UDELEŽENIH V PROMETNIH 
NESREČAH  V OBDOBJU 2001-2009 

 
 
3.1 Gibanje prometnih nesreč s smrtnim izidom, s telesno poškodbo in z materialno 

škodo v obdobju 2001-20098 
 
Tabela 3.1: Gibanje števila število prometnih nesreč v letih 2001-2009 
 

Leto 

Prometne 
nesreče s 
smrtnim 
izidom 

Prometne 
nesreče s telesno 
poškodbo 

Prometne 
nesreče z 
materialno 
škodo 

Verižni 
indeks 
prometnih 
nesreč s 
smrtnim 
izidom  

Verižni 
indeks 
število 
prometnih 
nesreč s 
telesno 
poškodbo  

Verižni 
indeks 
prometnih 
nesreč z 
materialno 
škodo 

2001 243 9088 29905 - - - 
2002 212 8158 27288 87,2 89,8 91,2 
2003 220 10593 29506 103,8 129,8 108,1 
2004 231 10949 28599 105,0 103,4 96,9 
2005 221 9763 20353 95,7 89,2 71,2 
2006 233 10366 19574 105,4 106,2 96,2 
2007 264 11427 19302 113,3 110,2 98,6 
2008 201 8972 14059 76,1 78,5 72,8 
2009 152 7375 11222 75,6 82,2 79,8 
Skupaj 1977 86691 199808       

 
Verižni indeks prometnih nesreč s smrtnim izidom se je v letih 2001-2009 gibal v intervalu  
[75,6– 113,3). V letu 2007  je bil največji odstotek povečanja glede na leto 2006, za 13,3 %. 
Največji padec se je zgodil v letu 2009, število prometnih nesreč s smrtnim izidom se je v 
primerjavi z letom 2008 zmanjšalo za 24,4 %. 
 
Verižni indeks prometnih nesreč s telesno poškodbo se je v letih 2001-2009 gibal v intervalu  
[78,5– 129,8). V letu 2003  je bil največji odstotek povečanja glede na leto 2002, za 29,8 %. 
Največji padec se je zgodil v letu 2008, število prometnih nesreč s telesno poškodbo se je v 
primerjavi z letom 2007 zmanjšalo za 21,5 %. 
 
Število prometnih nesreč z materialno škodo se je zmanjševalo od leta 2004 naprej. Največji 
padec je bil leta 2005, za 18,8 %. 
 
Iz tabele in grafa, ki prikazuje število prometnih nesreč s telesno poškodbo (stolpci) in 
prometnih nesreč s smrtnim izidom (krivulja) po letih je razvidno, da je gibanje število 
prometnih nesreč s telesno poškodbo in prometnih nesreč s smrtnim izidom nekako usklajeno. 
Z zmanjševanjem število prometnih nesreč s telesno poškodbo se zmanjša tudi število 
prometnih nesreč s smrtnim izidom. 
 

                                                 
8 V tekstu uporabljamo dva pojma: prometne nesreče z materialno škodo in prometne nesreče brez telesnih poškodb 
oziroma krajše prometne nesreče brez poškodb. Oba pojma označujeta isti pojav. 
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Graf 3.1: (črtnostolpčni na dveh oseh): število prometnih nesreč s telesno poškodbo (stolpci) 
in prometnih nesreč s smrtnim izidom (krivulja) po letih  
 
 

 
 
Graf 3.2: (črtnostolpčni na dveh oseh): število prometnih nesreč z materialno škodo (stolpci) 
in prometnih nesreč s telesno poškodbo (krivulja) po letih  
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3.2 Gibanje ponesrečenih oseb v prometnih nesrečah  v obdobju 2001-2009 
 
Tabela 3.2: Število ponesrečenih oseb z verižnimi indeksi 
 

Leto  

Smrtno 
ponesrečene 
osebe 

Hudo 
poškodovane 
osebe 

Lahko 
poškodovane 
osebe 

Verižni 
indeks smrtno 
ponesrečenih 
oseb v 
prometnih 
nesrečah 

Verižni indeks 
težje 
poškodovanih 
oseb  v 
prometnih 
nesrečah 

Verižni indeks 
lažje 
poškodovanih 
oseb v 
prometnih 
nesrečah  

2001 278 2494 10364 - - - 
2002 239 1289 10123 86,0 51,7 97,7 
2003 242 1410 15482 101,3 109,4 152,9 
2004 249 1157 15188 102,9 82,1 98,1 
2005 260 1224 13019 104,4 105,8 85,7 
2006 263 1124 13970 101,2 91,8 107,3 
2007 294 1303 15177 111,8 115,9 108,6 
2008 215 1047 11658 73,1 80,4 76,8 
2009 171 844 9680 79,5 80,6 83,0 
Skupaj 2211 11892 114661       

 
Ugodni sta leti 2008 in 2009. To sta prvi zaporedni leti v desetletnem obdobju, ko se je število 
prometnih nesreč s smrtnim izidom in število umrlih zapored zmanjšalo za več kot 20 %. 
Zmanjšanje števila umrlih leta 2009 je manjše kot število prometnih nesreč s smrtnim izidom. 
Leta 2008 je v prometni nesreči s smrtnim izidom umrlo 1,07 oseb, leta 2009 pa 1,12. To 
pojasnjuje razliko med prometnimi nesrečami s smrtnim izidom in umrlimi v teh nesrečah.  
 
Leta 2009 se je število umrlih za 20,5 % v primerjavi z letom 2008.  V absolutnih številkah to 
pomeni 44 oseb. V sosednji Avstriji se je na primer, število umrlih zmanjšalo za 46 oseb ali 
6,8 % v primerjavi z letom 2009.9 V Sloveniji se je število vseh poškodovanih v prometnih 
nesrečah zmanjšalo za 15,9 %, v Avstriji pa za 3,2 %.  
 
Število vseh prometnih nesreč se je v Sloveniji leta 2009 v primerjavi z letom 2008 zmanjšalo 
za 19,3 %. Z zmanjševanjem števila vseh prometnih nesreč se zmanjša število prometnih 
nesreč s smrtnim izidom. In tudi z zmanjševanjem števila prometnih nesreč s težjo telesno 
poškodbo se zmanjša število prometnih nesreč s smrtnim izidom. 
 
 
3.3 Primerjava prometnih nesreč s smrtnim izidom in prometnih nesreč s telesno 

poškodbo v obdobju 2001-2009 
 
Iz črtnostolpčnega grafa na dveh oseh, ki prikazuje število prometnih nesreč s telesno 
poškodbo (stolpci) in prometnih nesreč s smrtnim izidom (krivulja) po letih, je razvidno, da 
gibanje števila prometnih nesreč s smrtnim izidom sovpada z gibanjem števila prometnih 
nesreč s telesno poškodbo.  Tudi iz razsevnega diagrama je razvidna enaka smer gibanja enih 
in drugih nesreč. 
 

                                                 
9 http://www.statistik-austria.at/web_en/statistics/transport/road/road_traffic_accidents/index.html, 14.4.2010. 
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Graf 3.3: Razsevni diagram prometnih nesreč s telesno poškodbo in prometnih nesreč s 
smrtnim izidom z vrisano regresijsko premico. 
 

 
 
Izračunamo linearno regresijo med prometnimi nesrečami s smrtnim izidom in prometnimi 
nesrečami s telesno poškodbo, pri čemer prve predstavljajo odvisno, druge pa neodvisno 
spremenljivko. 
 
 
Tabela 3.3: Regresijski koeficienti regresije med prometnimi nesrečami s smrtnim izidom in 
prometnimi nesrečami s težjo telesno poškodbo  
 

Coefficientsa 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 4,003 2,061  1,942 ,055 1 

Prometne nesreče s 

telesno poškodbo 

,018 ,002 ,569 7,128 ,000 

a. Dependent Variable: Prometne nesreče s smrtnim izidom  
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Tabela 3.4: Regresijski model prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo in prometnih nesreč 
s smrtnim izidom 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,569a ,324 ,318 4,909 

a. Predictors: (Constant), Prometne nesreče s telesno poškodbo 

 
 
Enačba linearne regresijske premice se glasi:  
 
število prometnih nesreč s smrtnim izidom = 4 + 0,018 × število prometnih nesreč s telesno poškodbo

 
Primer za leto 2009:  
 
število prometnih nesreč s smrtnim izidom = 4 + 0,018 × 7375 = 137  
 
Število je manjše od dejanske številke, ki znaša 151. Standardna napaka znaša 0,002, kar za 
leto 2009 znaša 14: 137 + 14 =151.  
 
Determinacijski koeficient znaša 0,324, korelacijski koeficient pa 0,569. 
 
Če se število prometnih nesreč s telesno poškodbo zmanjša za 1% odstotek, se za prav toliko 
zmanjša število prometnih nesreč s smrtnim izidom. 
 
 
3.4 Primerjava prometnih nesreč s smrtnim izidom in prometnih brez poškodb (z 

materialno škodo) 
 
Tabela 3.5:  Regresijski model prometnih nesreč brez poškodb in prometnih nesreč s 
smrtnim izidom  
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,225a ,051 ,042 5,817 

a. Predictors: (Constant), Prometne nesreče z materialno škodo 

 
Med gibanjem števila prometnih nesreč s smrtnim izidom in prometnih nesreč brez poškodb 
ni statistično pomembne povezanosti. Determinacijski koeficient znaša samo 0,051. 
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3.5 Glavni vzroki prometnih nesreč v obdobju 2001-2009 
 
Vsota umrlih po vzrokih v naslednji tabeli ni enaka dejanskemu številu umrlih (n=1977), ker 
je policija evidentirala pri nekaj prometnih nesrečah dva glavna vzroka. 
 
Tabela 3.6: Število umrlih v prometnih nesrečah po vzrokih nesreč 
 

Leto 

Umrli v 
prometnih 
nesrečah 

Umrli v 
prometnih 
nesrečah 
zaradi 
neprilagojene 
hitrosti 

Umrli v 
prometnih 
nesrečah 
zaradi 
nepravilne 
smeri/strani 
vožnje 

Umrli v 
prometnih 
nesrečah 
zaradi 
neupoštevanja 
pravil o 
prednosti 

Umrli v 
prometnih 
nesrečah 
zaradi 
nepravilnega 
prehitevanja 

Umrli v 
prometnih 
nesrečah 
zaradi 
nepravilnosti 
pešca 

Umrli v 
prometnih 
nesrečah 
zaradi 
nepravilnega 
premikanja 
vozil 

Umrli v 
prometnih 
nesrečah 
zaradi 
drugih 
vzrokov 

2001 278 140 59 43 10 1 3 5 

2002 239 106 64 31 14 10 3 10 

2003 242 102 74 11 10 3 0 31 

2004 249 119 69 12 20 2 5 23 

2005 260 114 75 34 0 2 0 32 

2006 263 109 55 40 6 6 1 39 

2007 294 126 85 40 3 4 3 25 

2008 215 103 39 36 14 8 6 9 

2009 171 61 52 20 14 3 7 13 

Skupaj 1977 980 572 267 91 39 28 187 

 
 
Tabela 3.7: Odstotki umrlih v prometnih nesrečah po vzrokih nesreč 
 
 

Leto 

Umrli v 
prometnih 
nesrečah 

Odstotek 
umrlih v 
prometnih 
nesrečah 
zaradi 
neprilagojene 
hitrosti 

Odstotek 
umrlih v 
prometnih 
nesrečah 
zaradi 
nepravilne 
smeri/strani 
vožnje 

Odstotek 
umrlih v 
prometnih 
nesrečah 
zaradi 
neupoštevanja 
pravil o 
prednosti 

Odstotek 
umrlih v 
prometnih 
nesrečah 
zaradi 
nepravilnega 
prehitevanja 

Odstotek 
umrlih v 
prometnih 
nesrečah 
zaradi 
nepravilnosti 
pešca 

Odstotek 
umrlih v 
prometnih 
nesrečah 
zaradi 
nepravilnega 
premikanja 
vozil 

Odstotek 
umrlih v 
prometnih 
nesrečah 
zaradi 
drugih 
vzrokov 

2001 278 50,4 21,2 15,5 3,6 0,4 1,1 1,8 
2002 239 44,4 26,8 13,0 5,9 4,2 1,3 4,2 
2003 242 42,1 30,6 4,5 4,1 1,2 0,0 12,8 
2004 249 47,8 27,7 4,8 8,0 0,8 2,0 9,2 
2005 260 43,8 28,8 13,1 0,0 0,8 0,0 12,3 
2006 263 41,4 20,9 15,2 2,3 2,3 0,4 14,8 
2007 294 42,9 28,9 13,6 1,0 1,4 1,0 8,5 
2008 215 47,9 18,1 16,7 6,5 3,7 2,8 4,2 
2009 171 35,7 30,4 11,7 8,2 1,8 4,1 7,6 
Skupaj 1977               

 
 
Neprilagojena hitrost je najbolj pogost vzrok prometnih nesreč s smrtnim izidom v vseh letih. 
Vendar se je delež umrlih zaradi neprilagojene hitrosti v letu 2009 zmanjšal na 35,7 %, kar je 
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za 14,7 % manj, kot leta 2001 in za 12,2 % manj kot leta 2008. Zelo pa se je povečal 2009 
povečal delež umrlih zaradi nepravilne smeri/strani vožnje. V primerjavi z letom 2008 se je 
delež zaradi tega vzroka povečal za 70,0 %. Delež umrlih zaradi neupoštevanja pravil o 
prednosti se je leta 2009 v primerjavi z letom 2008 zmanjšal. Zmanjšal se je tudi delež umrlih 
zaradi nepravilnosti pešca, povečal pa delež umrlih zaradi nepravilnega prehitevanja, 
nepravilnega premikanja vozil in zaradi drugih vzrokov. 
 
Zanimiva sta majhna odstotka umrlih zaradi neupoštevanja pravil o prednosti v letih 2003 in 
2004. 
 
 
3.6 Pogostost pojavljanja oseb po letih v obdobju 2004-2008  
 
V naslednji tabeli so podatki o številu pojavljanj različnih oseb v skupni populaciji 
povzročiteljev prometnih nesreč, udeležencev in kršiteljev v letu 2004. Upoštevane so tudi 
osebe, ki so v evidencah prometnih nesreč zaradi uradnih zaznamkov na kraju prometnih 
nesreč. Te osebe v nadaljevanju analize niso upoštevane. 
 
Približno 70 % se v populaciji 2004 pojavlja samo enkrat, skoraj 18 % dvakrat, 6 % trikrat, 
2,4 % štirikrat, 1,1 % petkrat in 0,6 % šestkrat. Te osebe sestavljajo 99 % populacije. 279 
oseb ali 0,1 % pa se v populaciji pojavljajo več kot 14–krat.  
 
Tabela 3.8: Pogostost pojavljanja oseb v letu 2004 
 

Število pojavljanj v 
letu 2004 Število oseb Odstotek Kumulativni odstotek 
1 206538 70,89 70,79 
2 52900 18,13 88,92 
3 17377 5,96 94,88 
4 7169 2,46 97,33 
5 3271 1,12 98,45 
6 1708 0,59 99,04 
7 926 0,32 99,36 
8 582 0,20 99,56 
9 367 0,13 99,68 
10 218 0,07 99,76 
11 169 0,06 99,82 
12 134 0,05 99,86 
13 75 0,03 99,89 
14 50 0,02 99,90 
Več kot 14 279 0,10 100,00 
Skupaj 291763 100,00  

 
 
V letu 2005 je bilo v populaciji  za 17 %. Manj kot leta 2004 
75 % se v populaciji 2005 pojavlja samo enkrat, 16 % dvakrat, 5 % trikrat, 2 % štirikrat, 0,8 
% petkrat 0,4 & šestkrat. Te osebe sestavljajo 99,3 % populacije. 225 oseb ali 0,09 % pa se v 
populaciji pojavljajo več kot 14–krat.  
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Tabela 3.9: Pogostost pojavljanja oseb v letu 2005 
 

Število pojavljanj v 
let 2005 Število oseb Odstotek Kumulativni odstotek 
1 181877 75,17 75,17 
2 38936 16,09 91,26 
3 11789 4,87 96,13 
4 4468 1,85 97,98 
5 2039 0,84 98,82 
6 1074 0,44 99,26 
7 560 0,23 99,49 
8 345 0,14 99,64 
9 220 0,09 99,73 
10 156 0,06 99,79 
11 99 0,04 99,83 
12 83 0,03 99,87 
13 55 0,02 99,89 
14 41 0,02 99,91 
Več kot 14 225 0,09 100,00 
Skupaj 241967 100,00  

 
45,4 % od skupno 241967 oseb, so se pojavljali tudi v populaciji 2004. 54,6 % oseb (132170) 
pa je v populaciji novih glede na leto 2004. Za razliko od leta 2004, se je kar 85 % »novih« 
oseb pojavilo samo enkrat, 12 % dvakrat in 2,3 % trikrat. 
 
Tabela 3.10: Pogostost pojavljanja oseb v letu 2006 
 

Število pojavljanj v 
letu 2006 Število oseb Odstotek Kumulativni odstotek 
1 190948 76,19 76,19 
2 39129 15,61 91,81 
3 11588 4,62 96,43 
4 4297 1,71 98,15 
5 1937 0,77 98,92 
6 940 0,38 99,29 
7 560 0,22 99,52 
8 358 0,14 99,66 
9 190 0,08 99,74 
10 144 0,06 99,79 
11 103 0,04 99,83 
12 70 0,03 99,86 
13 60 0,02 99,89 
14 43 0,02 99,90 
Več kot 14 242 0,10 100,00 
Skupaj 250609 100,00   

 
V letu 2006 se je število oseb v populaciji 2006 v primerjavi z letom 2005 povečalo za 3,6 %. 
76 % se v populaciji 2006 pojavlja samo enkrat, skoraj 16 % dvakrat, 5 % trikrat, 2 % 
štirikrat, 0,8 % petkrat 0,4 % šestkrat. Te osebe sestavljajo 99,3 % populacije. 242 oseb ali 0,1  
% pa se v populaciji pojavljajo več kot 14–krat. Število pojavljanj je enako kot v letu 2005.  
 
 



 21 

50,6 %, torej skoraj polovica od skupno 250609 oseb, so se pojavljali tudi v populaciji 2004 
ali/in v populaciji 2005. 49,4 % (123732) oseb pa je v populaciji novih glede na leto 2004 in 
2005. 87,5 % »novih« oseb se je pojavilo enkrat, 10,2 % dvakrat in 1,7 % trikrat. 
 
Tabela 3.11: Pogostost pojavljanja oseb v letu 2007 
 

Število pojavljanj v 
letu 2007 Število oseb Odstotek Kumulativni odstotek 
1 203544 76,59 76,59 
2 41255 15,52 92,12 
3 11869 4,47 96,59 
4 4525 1,70 98,29 
5 2004 0,75 99,04 
6 984 0,37 99,41 
7 531 0,20 99,61 
8 317 0,12 99,73 
9 189 0,07 99,80 
10 121 0,05 99,85 
11 104 0,04 99,89 
12 60 0,02 99,91 
13 43 0,02 99,93 
16 31 0,01 99,94 
14 26 0,01 99,95 
Več kot 14 139 0,05 100,00 
Skupaj 265742 100,00   

 
V letu 2007 se je število oseb v populaciji 2007 v primerjavi z letom 2006 povečalo za 6,0 %. 
Skoraj 77 % se v populaciji 2007 pojavlja samo enkrat, 16 % dvakrat, 4,5% trikrat, 1,7 % 
štirikrat, 0,8 % petkrat 0,4 % šestkrat. Te osebe sestavljajo 99,4 % populacije. 139 oseb ali 
0,05  % pa se v populaciji pojavljajo več kot 14–krat. Število pojavljanj je enako skoraj enako 
kot v letu 2006 in 2005. 
 
51,5 %, torej polovica od skupno 265742 oseb, so se pojavljali tudi v populaciji 2004 ali/in v 
populacijah 2005 in 2006. 48,5 % (128794) oseb pa je v populaciji novih glede na leto 2004, 
2005 in 2006. 87,5 % »novih« oseb se je pojavilo enkrat, 10,1 % dvakrat in 1,7 % trikrat. 
Skoraj enako kot v letih 2005 in 2006. 
 
V letu 2008 se je število oseb v populaciji 2008 v primerjavi z letom 2007 povečalo za 1,3 %. 
Skoraj 78 % se v populaciji 2007 pojavlja samo enkrat, 15 % dvakrat, 4,3% trikrat, 1,5 % 
štirikrat, 0,7 % petkrat 0,4 % šestkrat. Te osebe sestavljajo 99,5 % populacije. 72 oseb ali 0,03  
% pa se v populaciji pojavljajo več kot 14–krat. Število pojavljanj je praktično enako v letih 
2005-2008. 
 
42,9 %, od skupno 269095 oseb, so se pojavljali tudi v populaciji 2004 ali/in v populacijah 
2005, 2006 in 2007. 57,1 % (115503) oseb pa je v populaciji novih glede na leto 2004, 2005, 
2006 in 2007. 90 % »novih« oseb se je pojavilo enkrat, 8,5 % dvakrat in 1,2 % trikrat. 
Podobni odstotki kot ve letih 2005, 2006 in 2007. 
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Tabela 3.12: Pogostost pojavljanja oseb v letu 2008 
 

Število pojavljanj v 
letu 2008 Število oseb Odstotek Kumulativni odstotek 
1 209479 77,85 77,85 
2 39932 14,84 92,69 
3 11453 4,26 96,94 
4 4154 1,54 98,48 
5 1806 0,67 99,16 
6 955 0,35 99,51 
7 486 0,18 99,69 
8 273 0,10 99,79 
9 176 0,07 99,86 
10 104 0,04 99,90 
11 72 0,03 99,92 
12 55 0,02 99,94 
13 38 0,01 99,96 
15 24 0,01 99,97 
14 16 0,01 99,97 
Več kot 14 72 0,03 100,00 
Skupaj 269095 100,00  

 
 
3.7 Porazdelitev vzrok vseh prometnih nesreč, ki so jih v obdobju 2004-2008 

povzročili povzročitelji  prometnih nesreč s smrtnim izidom, povzročitelji 
prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo, povzročitelji prometnih nesreč z lažjo 
telesno poškodbo in povzročitelji prometnih nesreč brez poškodb  

 
 
Tabela 3.13: Odstotki vzrokov vseh prometnih nesreč (ne samo s smrtnim izidom), ki so jih 
povzročili povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom (upoštevana vsa pojavljanja osebe 
v obdobju 2004-2008)  
 
Statistična regija 
prebivališča 
povzročitelja 
prometne nesreče 

Neprimerna 
hitrost 

Nepravilna 
smer/stran 

Neupošte- 
vanje 
prednosti 
 

Nepravilno 
prehitevanje 

Nepravilno- 
sti pešca 

Nepravilni 
premiki 
vozil 

Neustrezna 
varnostna 
razdalja 

Pomurska 34,2 26,3 20,2 3,5 0,9 7,9 7,0 
Podravska 35,4 27,6 18,1 3,7 0,8 9,1 5,3 
Koroška 43,8 25,0 12,5 9,4 0,0 4,7 4,7 
Savinjska 39,4 22,7 16,7 7,4 1,5 8,4 3,9 
Zasavska 58,1 19,4 6,5 3,2 3,2 6,5 3,2 
Spodnjeposavska 40,4 23,4 10,6 4,3 4,3 10,6 6,4 
Jugovzhodna 
Slovenija 45,5 23,5 11,4 2,3 6,1 4,5 6,8 
Osrednjeslovenska 40,5 21,8 14,5 4,2 3,8 10,7 4,5 
Gorenjska 41,3 20,7 16,5 4,1 4,1 11,6 1,7 
Notranjsko-kraška 36,1 22,2 22,2 8,3 0,0 5,6 5,6 
Goriška 58,7 15,9 9,5 6,3 1,6 4,8 3,2 
Obalno-kraška 41,1 23,3 13,7 2,7 4,1 15,1 0,0 
 
Povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom so v obdobju 2004-2008 povzročili še druge 
prometne nesreče. V vseh regijah prevladuje neprimerna hitrost, vendar so med njimi 
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razlike. Najmanjši delež teh vzrokov beležita Pomurska in Podravska regija, največji pa 
Goriška. Odstotek Goriške regije je kar za 1,7-krat večji od odstotka Pomurske. Po nepravilni 
smeri/strani vožnje prevladujejo povzročitelji iz Podravske regije, na drugem mestu pa je 
Pomurska regija. Najmanjši odstotek beleži Goriška regija. Neupoštevanje prednosti je 
»lastnost« povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom iz Notranjsko-kraške regije. 
Goriška regija ima kar 2,4-krat manjši odstotek. 
 
Tabela 3.14: Odstotki vzrokov vseh prometnih nesreč (ne samo s težjo telesno poškodbo), ki 
so jih povzročili povzročitelji prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo, niso pa povzročili 
prometne nesreče s smrtnim izidom (upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
  
Statistična regija 
prebivališča 
povzročitelja 
prometne nesreče 

Neprim. 
hitrost 

Neprav. 
smer 

Neupošt. 
prednosti 
 

Neprav. 
prehitev. 

Neprav. 
pešca 

Neprav. 
premiki 
vozil 

Neustr. 
varn. 
razdalja 

Pomurska 35,4 25,3 18,7 5,8 0,8 8,6 5,6 
Podravska 25,6 22,7 23,2 4,5 1,4 14,4 8,3 
Koroška 46,3 18,1 9,7 8,8 0,9 9,7 6,5 
Savinjska 37,0 18,9 20,2 4,3 2,7 11,5 5,5 
Zasavska 41,5 10,0 16,2 6,9 3,1 16,2 6,2 
Spodnjeposavska 38,5 21,8 14,2 4,2 5,0 10,9 5,4 
Jugovzhodna 
Slovenija 39,3 21,2 13,6 6,0 3,7 9,1 7,2 
Osrednjeslovenska 33,8 14,0 24,8 4,2 4,0 14,5 4,6 
Gorenjska 35,8 22,5 17,2 3,6 2,2 12,9 5,9 
Notranjsko-kraška 41,3 24,0 13,3 5,3 5,3 6,7 4,0 
Goriška 41,4 20,3 17,9 5,9 2,0 10,5 2,0 
Obalno-kraška 34,6 19,4 19,4 5,7 2,4 12,6 5,9 
 
Povzročitelji prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo so v obdobju 2004-2008 povzročili še 
druge prometne nesreče. V vseh regijah prevladuje neprimerna hitrost, vendar so med njimi 
razlike. 
Najmanjši delež teh vzrokov zaradi neprimerne hitrosti beleži Podravska regija, največji pa 
Koroška. Odstotek Koroške je za 1,8-krat večji od odstotka Podravske. Po nepravilni 
smeri/strani vožnje prevladujejo povzročitelji iz Pomurske regije, na drugem mestu pa je 
Podravska regija. Najmanjši odstotek beleži Zasavska regija. Neupoštevanje prednosti je 
»lastnost« povzročiteljev prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo iz Podravske regije. 
Koroška regija ima kar 2,4-krat manjši odstotek. 
 
Povzročitelji prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo so v obdobju 2004-2008 povzročili še 
druge prometne nesreče. V 11 regijah prevladuje neprimerna hitrost, v Podravski regiji pa 
neustrezna varnostna razdalja. 
 
Najmanjši delež teh vzrokov zaradi neprimerne hitrosti beleži torej Podravska regija, 
največji pa Goriška. Odstotek Goriške je za 2,1-krat večji od odstotka Podravske. Po 
nepravilni smeri/strani vožnje prevladujejo povzročitelji iz Gorenjske regije, na drugem 
mestu pa Statistična regija prebivališča Spodnjeposavska in Goriška regija. Najmanjši 
odstotek beleži Zasavska regija. Neupoštevanje prednosti je »lastnost« povzročiteljev 
prometnih nesreč s smrtnim izidom iz Osrednjeslovenske regije.  
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Tabela 3.15: Odstotki vzrokov vseh prometnih nesreč (ne samo z lažjo telesno poškodbo), ki 
so jih povzročili povzročitelji prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo, niso pa povzročili 
prometne nesreče s smrtnim izidom in ne prometne nesreče s hujšo telesno poškodbo 
(upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija 
prebivališča 
povzročitelja prometne 
nesreče 

Nepri-
merna 
hitrost 

Nepra-
vilna 
smer 

Neu-
pošte-
vanje 
pred-
nosti 

Nep-
ravilno 
prehit-
evanje 

Nep-
ravil-
nosti 
pešca 

Ne-
pravi-
lni 
premi-
ki 
vozil 

Ne-
prav-
ilnosti 
na 
vozilu 

Neus-
trezna 
varno-
stna 
razda-
lja 

Nep-
ravil-
nosti 
na 
tovoru 

Ne-
pravi-
lnosti 
na 
cesti 

Pomurska 29,3 17,4 20,8 3,8 0,6 13,7 0,1 13,9 0,2 0,2 
Podravska 15,8 17,9 21,7 2,5 0,3 18,8 0,1 22,3 0,3 0,2 
Koroška 27,9 15,7 17,5 4,5 0,4 13,2 0,1 19,9 0,4 0,4 
Savinjska 27,5 14,8 20,8 3,8 0,8 13,6 0,2 18,1 0,4 0,2 
Zasavska 31,7 14,1 17,7 4,3 0,9 14,9 0,0 16,1 0,3 0,1 
Spodnjeposavska 29,2 19,5 19,3 3,6 1,0 11,0 0,5 15,2 0,5 0,3 
Jugovzhodna Slovenija 32,6 16,1 17,9 4,8 0,9 10,5 0,0 16,9 0,3 0,1 
Osrednjeslovenska 27,4 10,0 24,0 2,8 1,1 17,5 0,1 16,8 0,2 0,1 
Gorenjska 26,2 20,0 19,4 3,2 0,9 15,0 0,1 14,6 0,5 0,2 
Notranjsko-kraška 29,5 18,1 21,7 3,8 1,4 11,0 0,1 13,5 0,6 0,3 
Goriška 32,7 19,5 19,4 5,3 1,7 8,9 0,1 11,6 0,5 0,3 
Obalno-kraška 27,3 16,7 19,2 3,6 0,8 19,0 0,1 12,4 0,4 0,5 

 
 
Tabela 3.16: Odstotki vzrokov vseh prometnih nesreč (ne samo brez poškodb), ki so jih 
povzročili povzročitelji prometnih nesreč brez poškodb  (upoštevana vsa pojavljanja osebe v 
obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija 
Nepri-
merna 
hitrost 

Nepra-
vilna 
smer 

Neu-
pošte-
vanje 
pred-
nosti 

Nep-
ravilno 
prehit-
evanje 

Nep-
ravil-
nosti 
pešca 

Ne-
pravi-
lni 
premi-
ki 
vozil 

Ne-
prav-
ilnosti 
na 
vozilu 

Neus-
trezna 
varno-
stna 
razda-
lja 

Nep-
ravil-
nosti 
na 
tovoru 

Ne-
pravi-
lnosti 
na 
cesti 

Pomurska 21,5 19,1 14,3 4,7 0,1 25,6 0,1 13,6 0,7 0,2 
Podravska 11,9 17,7 16,8 2,5 0,1 31,5 0,1 18,7 0,5 0,2 
Koroška 20,2 19,7 11,7 5,7 0,1 26,6 0,2 14,3 1,1 0,3 
Savinjska 21,9 16,2 15,7 3,6 0,3 26,3 0,1 15,2 0,6 0,1 
Zasavska 24,6 14,3 14,0 4,6 0,0 28,9 0,2 12,6 0,8 0,0 
Spodnjeposavska 20,6 21,6 15,4 4,2 0,2 23,0 0,3 13,4 1,0 0,2 
Jugovzhodna Slovenija 23,8 19,5 14,9 4,9 0,2 22,9 0,2 12,5 0,9 0,2 
Osrednjeslovenska 20,6 10,2 15,5 2,9 0,3 34,9 0,1 14,8 0,6 0,1 
Gorenjska 18,2 19,7 14,4 3,3 0,2 29,4 0,1 13,6 0,8 0,3 
Notranjsko-kraška 19,4 19,9 13,7 4,9 0,2 28,5 0,1 12,2 1,1 0,1 
Goriška 23,4 20,0 14,5 4,9 0,3 23,6 0,1 12,1 0,9 0,2 
Obalno-kraška 19,2 15,8 13,4 3,0 0,1 34,8 0,2 12,5 0,7 0,3 

 
Povzročitelji prometnih nesreč brez poškodb so v obdobju 2004-2008 povzročili še druge 
prometne nesreče. Najbolj pogost vzrok je nepravilni premik vozil.  
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4 PORAZDELITEV PROMETNIH NESREČ IN POSLEDIC PO STATISTIČNIH 
REGIJAH KRAJA NESREČE V OBDOBJU 2004-2008 

 
4.1 Vse prometne nesreče po statističnih regijah kraja nesreče 
 
Tabela 4.1:  Vse prometne nesreče po statističnih regijah kraja nesreče in letih 
 

Statistična regija kraja nesreče 2004 2005 2006 2007 2008 
Count 2050 4077 4307 3965 2001 Pomurska 

Row % 12,5% 24,9% 26,3% 24,2% 12,2% 
Count 9106 12754 14552 13455 7375 Podravska 

Row % 15,9% 22,3% 25,4% 23,5% 12,9% 
Count 1229 1343 1375 1415 955 Koroška 

Row % 19,5% 21,3% 21,8% 22,4% 15,1% 
Count 6057 7239 6023 5004 3493 Savinjska 

Row % 21,8% 26,0% 21,7% 18,0% 12,6% 
Count 660 836 862 741 619 Zasavska 

Row % 17,8% 22,5% 23,2% 19,9% 16,6% 
Count 1183 1750 1840 1750 970 Spodnjeposavska 

Row % 15,8% 23,4% 24,6% 23,4% 12,9% 
Count 2404 2885 2982 2587 1796 Jugovzhodna Slovenija 

Row % 19,0% 22,8% 23,6% 20,4% 14,2% 
Count 13251 13656 13815 12986 10391 Osrednjeslovenska 

Row % 20,7% 21,3% 21,6% 20,3% 16,2% 
Count 2716 3362 3455 3353 2384 Gorenjska 

Row % 17,8% 22,0% 22,6% 22,0% 15,6% 
Count 788 1265 1294 1166 792 Notranjsko-kraška 

Row % 14,9% 23,8% 24,4% 22,0% 14,9% 
Count 1413 2004 2134 2110 1640 Goriška 

Row % 15,2% 21,5% 22,9% 22,7% 17,6% 

Count 2299 3882 3663 3422 2677 Obalno-kraška 

Row % 14,4% 24,3% 23,0% 21,5% 16,8% 

 

 
V večini regij je bilo leta 2008 najmanj prometnih nesreč v primerjavi z obdobjem 2004-2008. 
Izjemi sta Goriška in Obalno-kraška regija. Na njihove območju se je  najmanj prometnih 
nesreč zgodilo 2004. V nekaj regijah se je število prometnih nesreč leta 2008 skoraj 
prepolovilo v primerjavi z letom 2007.  
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Graf 4.1: Dinamika vseh prometnih nesreč po letih in statističnih regijah  
 

 
4.2 Prometne nesreče s smrtnim izidom po statističnih regijah kraja nesreče 
 
V 11 regijah se je število prometnih nesreč s smrtnim izidom leta 2008 zmanjšalo v primerjavi 
z letom 2007, le v Notranjsko-kraški regiji je bilo enako. Največji padec beleži Notranjsko-
kraška regija, kjer  se je število prometnih nesreč s smrtnim izidom leta 2008 zmanjšalo za 
trikrat. V Zasavski regiji se je prepolovilo.  Število prometnih nesreč s smrtnim izidom pa se 
je leta 2008 povečalo  v Goriški regiji. Največji doprinos k zmanjšanju prometnih nesreč s 
smrtnim izidom v letu 2008 je prispevala Osrednjeslovenska regija, sledijo pa ji  Savinjska in 
Gorenjska regija. 
 
Graf 4.2: Dinamika prometnih nesreč s smrtnim izidom po letih in statističnih regijah  
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Tabela 4.2: Prometne nesreče s smrtnim izidom po statističnih regijah kraja prometne nesreče 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 Group Total 
Pomurska Count 22 14 22 24 16 98 
  Row % 22,4% 14,3% 22,4% 24,5% 16,3% 100,0% 
Podravska Count 39 35 37 44 41 196 
  Row % 19,9% 17,9% 18,9% 22,4% 20,9% 100,0% 

Koroška Count 7 9 6 8 7 37 

  Row % 18,9% 24,3% 16,2% 21,6% 18,9% 100,0% 

Savinjska Count 33 30 27 41 32 163 

  Row % 20,2% 18,4% 16,6% 25,2% 19,6% 100,0% 

Zasavska Count 4 4 1 6 3 18 

  Row % 22,2% 22,2% 5,6% 33,3% 16,7% 100,0% 

Spodnjeposavska Count 8 6 7 6 6 33 

  Row % 24,2% 18,2% 21,2% 18,2% 18,2% 100,0% 

Jugovzhodna Slovenija Count 30 30 17 21 16 114 

  Row % 26,3% 26,3% 14,9% 18,4% 14,0% 100,0% 

Osrednjeslovenska Count 53 53 57 57 38 258 

  Row % 20,5% 20,5% 22,1% 22,1% 14,7% 100,0% 

Gorenjska Count 20 19 15 25 16 95 

  Row % 21,1% 20,0% 15,8% 26,3% 16,8% 100,0% 

Notranjsko-kraška Count 10 12 8 12 4 46 

  Row % 21,7% 26,1% 17,4% 26,1% 8,7% 100,0% 

Goriška Count 14 7 15 7 13 56 

  Row % 25,0% 12,5% 26,8% 12,5% 23,2% 100,0% 
Obalno-kraška Count 13 10 21 13 8 65 

  Row % 20,0% 15,4% 32,3% 20,0% 12,3% 100,0% 
Group Total Count 253 229 233 264 200 1179 

  Row % 21,5% 19,4% 19,8% 22,4% 17,0% 100,0% 

 
 
4.3 Prometne nesreče s težjo telesno poškodbo po statističnih regijah kraja nesreče 
 
Zmanjšanje števila prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo v letu 2008 v primerjavi z 
letom 2007 je bilo manjše od zmanjšanja števila prometnih nesreč s smrtnim izidom. Največji 
padec v odstotkih beležita Osrednjeslovenska in Obalno-kraška regija, ki ima tudi najmanjši 
odstotek v petletnem obdobju. V Savinjski  in v Zasavski  regiji se je število teh nesreč leta 
2008 povečalo.  
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Tabela 4.3: Prometne nesreče s težjo telesno poškodbo po statističnih regijah kraja prometne 
nesreče 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 
Group 
Total 

Count 58 59 62 61 60 300 Pomurska 

Row % 19,3% 19,7% 20,7% 20,3% 20,0% 100,0% 

Count 198 164 151 160 145 818 Podravska 

Row % 24,2% 20,0% 18,5% 19,6% 17,7% 100,0% 

Count 22 33 33 30 26 144 Koroška 

Row % 15,3% 22,9% 22,9% 20,8% 18,1% 100,0% 

Count 185 161 164 138 143 791 Savinjska 

Row % 23,4% 20,4% 20,7% 17,4% 18,1% 100,0% 

Count 20 5 9 7 13 54 Zasavska 

Row % 37,0% 9,3% 16,7% 13,0% 24,1% 100,0% 

Count 41 36 38 36 27 178 Spodnjeposavska 

Row % 23,0% 20,2% 21,3% 20,2% 15,2% 100,0% 

Count 91 69 70 85 68 383 Jugovzhodna Slovenija 

Row % 23,8% 18,0% 18,3% 22,2% 17,8% 100,0% 

Count 274 277 258 350 258 1417 Osrednjeslovenska 

Row % 19,3% 19,5% 18,2% 24,7% 18,2% 100,0% 

Count 113 94 115 94 79 495 Gorenjska 

Row % 22,8% 19,0% 23,2% 19,0% 16,0% 100,0% 

Count 30 35 34 26 21 146 Notranjsko-kraška 

Row % 20,5% 24,0% 23,3% 17,8% 14,4% 100,0% 

Count 92 87 82 63 63 387 Goriška 

Row % 23,8% 22,5% 21,2% 16,3% 16,3% 100,0% 

Count 80 106 75 83 58 402 Obalno-kraška 

Row % 19,9% 26,4% 18,7% 20,6% 14,4% 100,0% 

Count 1204 1126 1091 1133 961 5515 Group Total 

Row % 21,8% 20,4% 19,8% 20,5% 17,4% 100,0% 
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Graf 4.3: Dinamika prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo po letih in statističnih regijah  
 

 
 
4.4 Prometne nesreče z lažjo telesno poškodbo po statističnih regijah kraja nesreče 
 
Število prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo se je zmanjšalo v vseh regijah v letu 2008 
v primerjavi z letom 2007. 
 
Graf 4.4: Dinamika prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo po letih in statističnih regijah  
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Tabel 4.4: Prometne nesreče z lažjo telesno poškodbo po statističnih regijah kraja prometne 
nesreče 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 
Group 
Total 

Count 491 449 450 466 378 2234 Pomurska 

Row % 22,0% 20,1% 20,1% 20,9% 16,9% 100,0% 

Count 2912 2437 2914 2701 2214 13178 Podravska 

Row % 22,1% 18,5% 22,1% 20,5% 16,8% 100,0% 

Count 491 365 361 348 244 1809 Koroška 

Row % 27,1% 20,2% 20,0% 19,2% 13,5% 100,0% 

Count 1467 1261 1482 1554 1124 6888 Savinjska 

Row % 21,3% 18,3% 21,5% 22,6% 16,3% 100,0% 

Count 152 126 134 140 113 665 Zasavska 

Row % 22,9% 18,9% 20,2% 21,1% 17,0% 100,0% 

Count 300 183 198 227 180 1088 Spodnjeposavska 

Row % 27,6% 16,8% 18,2% 20,9% 16,5% 100,0% 

Count 875 585 607 651 500 3218 Jugovzhodna Slovenija 

Row % 27,2% 18,2% 18,9% 20,2% 15,5% 100,0% 

Count 3345 2329 2603 2719 1997 12993 Osrednjeslovenska 

Row % 25,7% 17,9% 20,0% 20,9% 15,4% 100,0% 

Count 535 543 609 569 471 2727 Gorenjska 

Row % 19,6% 19,9% 22,3% 20,9% 17,3% 100,0% 

Count 207 200 203 221 161 992 Notranjsko-kraška 

Row % 20,9% 20,2% 20,5% 22,3% 16,2% 100,0% 

Count 284 310 349 360 316 1619 Goriška 

Row % 17,5% 19,1% 21,6% 22,2% 19,5% 100,0% 

Count 447 429 406 345 335 1962 Obalno-kraška 

Row % 22,8% 21,9% 20,7% 17,6% 17,1% 100,0% 

Count 11506 9217 10316 10301 8033 49373 Group Total 

Row % 23,3% 18,7% 20,9% 20,9% 16,3% 100,0% 
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4.5 Prometne nesreče brez poškodb po statističnih regijah kraja nesreče 
 
Tudi število prometnih nesreč brez poškodb se je leta 2008 zmanjšalo v primerjavi z letom 
2007 v vseh regijah. 
 
Tabela 4.5: Prometne nesreče brez poškodb po statističnih regijah kraja prometne nesreče 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 
Group 
Total 

Count 1473 1277 1375 1144 721 5990 Pomurska 

Row % 24,6% 21,3% 23,0% 19,1% 12,0% 100,0% 

Count 5949 5138 5174 4687 2657 23605 Podravska 

Row % 25,2% 21,8% 21,9% 19,9% 11,3% 100,0% 

Count 707 522 482 452 380 2543 Koroška 

Row % 27,8% 20,5% 19,0% 17,8% 14,9% 100,0% 

Count 4350 2678 2348 2304 1553 13233 Savinjska 

Row % 32,9% 20,2% 17,7% 17,4% 11,7% 100,0% 

Count 476 341 339 333 227 1716 Zasavska 

Row % 27,7% 19,9% 19,8% 19,4% 13,2% 100,0% 

Count 831 495 535 493 356 2710 Spodnjeposavska 

Row % 30,7% 18,3% 19,7% 18,2% 13,1% 100,0% 

Count 1394 1158 1164 1040 666 5422 Jugovzhodna Slovenija 

Row % 25,7% 21,4% 21,5% 19,2% 12,3% 100,0% 

Count 9560 5560 5276 4901 4301 29598 Osrednjeslovenska 

Row % 32,3% 18,8% 17,8% 16,6% 14,5% 100,0% 

Count 2034 1478 1365 1458 1152 7487 Gorenjska 

Row % 27,2% 19,7% 18,2% 19,5% 15,4% 100,0% 

Count 538 367 409 370 304 1988 Notranjsko-kraška 

Row % 27,1% 18,5% 20,6% 18,6% 15,3% 100,0% 

Count 1008 775 816 860 837 4296 Goriška 

Row % 23,5% 18,0% 19,0% 20,0% 19,5% 100,0% 

Count 1750 1308 1207 1259 985 6509 Obalno-kraška 

Row % 26,9% 20,1% 18,5% 19,3% 15,1% 100,0% 

Count 30070 21097 20490 19301 14139 105097 Group Total 

Row % 28,6% 20,1% 19,5% 18,4% 13,5% 100,0% 
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Graf 4.5: Dinamika prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo po letih in statističnih regijah  
 

 
 
 
4.6 Smrtno ponesrečene osebe po statističnih regijah kraja nesreče 
 
Porazdelitev smrtno ponesrečenih oseb po statističnih regijah seveda sovpada s porazdelitvijo 
prometnih nesreč s smrtnim izidom.  
 
Graf 4.6: Dinamika smrtno ponesrečenih oseb po letih in statističnih regijah  
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Tabela 4.6: Smrtno ponesrečene osebe po statističnih regijah kraja prometne nesreče 
 

Statistična regija kraja nesreče 2004 2005 2006 2007 2008 
Group 
Total 

Count 23 16 23 28 16 106 Pomurska 

Row % 21,7% 15,1% 21,7% 26,4% 15,1% 100,0% 

Count 40 37 44 51 42 214 Podravska 

Row % 18,7% 17,3% 20,6% 23,8% 19,6% 100,0% 

Count 7 9 6 9 8 39 Koroška 

Row % 17,9% 23,1% 15,4% 23,1% 20,5% 100,0% 

Count 36 32 26 41 33 168 Savinjska 

Row % 21,4% 19,0% 15,5% 24,4% 19,6% 100,0% 

Count 5 4 1 6 3 19 Zasavska 

Row % 26,3% 21,1% 5,3% 31,6% 15,8% 100,0% 

Count 9 7 7 6 7 36 Spodnjeposavska 

Row % 25,0% 19,4% 19,4% 16,7% 19,4% 100,0% 

Count 33 40 22 21 17 133 Jugovzhodna Slovenija 

Row % 24,8% 30,1% 16,5% 15,8% 12,8% 100,0% 

Count 54 57 62 63 41 277 Osrednjeslovenska 

Row % 19,5% 20,6% 22,4% 22,7% 14,8% 100,0% 

Count 23 18 18 28 18 105 Gorenjska 

Row % 21,9% 17,1% 17,1% 26,7% 17,1% 100,0% 

Count 10 13 9 15 4 51 Notranjsko-kraška 

Row % 19,6% 25,5% 17,6% 29,4% 7,8% 100,0% 

Count 15 7 19 7 15 63 Goriška 

Row % 23,8% 11,1% 30,2% 11,1% 23,8% 100,0% 

Count 14 10 23 12 8 67 Obalno-kraška 

Row % 20,9% 14,9% 34,3% 17,9% 11,9% 100,0% 

Count 269 250 260 287 212 1278 Group Total 

Row % 21,0% 19,6% 20,3% 22,5% 16,6% 100,0% 

 

 
 
4.7 Težje poškodovane osebe po statističnih regijah kraja nesreče 
 
Tabela 4.7: Težje poškodovane osebe po statističnih regijah kraja prometne nesreče 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 
Group 
Total 

Count 68 63 67 76 68 342 Pomurska 

Row % 19,9% 18,4% 19,6% 22,2% 19,9% 100,0% 

Count 227 190 173 184 165 939 Podravska 

Row % 24,2% 20,2% 18,4% 19,6% 17,6% 100,0% 

Count 24 40 42 32 29 167 Koroška 

Row % 14,4% 24,0% 25,1% 19,2% 17,4% 100,0% 
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Count 207 178 189 154 158 886 Savinjska 

Row % 23,4% 20,1% 21,3% 17,4% 17,8% 100,0% 

Count 22 8 10 8 14 62 Zasavska 

Row % 35,5% 12,9% 16,1% 12,9% 22,6% 100,0% 

Count 48 38 40 40 30 196 Spodnjeposavska 

Row % 24,5% 19,4% 20,4% 20,4% 15,3% 100,0% 

Count 108 81 78 94 85 446 Jugovzhodna Slovenija 

Row % 24,2% 18,2% 17,5% 21,1% 19,1% 100,0% 

Count 301 305 290 380 293 1569 Osrednjeslovenska 

Row % 19,2% 19,4% 18,5% 24,2% 18,7% 100,0% 

Count 126 116 128 110 88 568 Gorenjska 

Row % 22,2% 20,4% 22,5% 19,4% 15,5% 100,0% 

Count 36 40 39 31 27 173 Notranjsko-kraška 

Row % 20,8% 23,1% 22,5% 17,9% 15,6% 100,0% 

Count 110 100 88 69 70 437 Goriška 

Row % 25,2% 22,9% 20,1% 15,8% 16,0% 100,0% 

Count 92 118 87 100 64 461 Obalno-kraška 

Row % 20,0% 25,6% 18,9% 21,7% 13,9% 100,0% 

Count 1369 1277 1231 1278 1091 6246 Group Total 

Row % 21,9% 20,4% 19,7% 20,5% 17,5% 100,0% 

 
 
Graf 4.7: Dinamika težje poškodovanih oseb po letih in statističnih regijah  
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4.8 Lažje poškodovane osebe po statističnih regijah kraja nesreče 
 
Tabela 4.8: Lažje poškodovane osebe po statističnih regijah kraja prometne nesreče 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 
Group 
Total 

Count 648 612 616 609 509 2994 Pomurska 

Row % 21,6% 20,4% 20,6% 20,3% 17,0% 100,0% 

Count 4367 3502 4324 4024 3339 19556 Podravska 

Row % 22,3% 17,9% 22,1% 20,6% 17,1% 100,0% 

Count 780 552 528 522 333 2715 Koroška 

Row % 28,7% 20,3% 19,4% 19,2% 12,3% 100,0% 

Count 2161 1789 2247 2261 1680 10138 Savinjska 

Row % 21,3% 17,6% 22,2% 22,3% 16,6% 100,0% 

Count 228 179 182 208 157 954 Zasavska 

Row % 23,9% 18,8% 19,1% 21,8% 16,5% 100,0% 

Count 425 249 272 294 246 1486 Spodnjeposavska 

Row % 28,6% 16,8% 18,3% 19,8% 16,6% 100,0% 

Count 1371 817 856 961 682 4687 Jugovzhodna Slovenija 

Row % 29,3% 17,4% 18,3% 20,5% 14,6% 100,0% 

Count 5009 3317 3710 3876 2734 18646 Osrednjeslovenska 

Row % 26,9% 17,8% 19,9% 20,8% 14,7% 100,0% 

Count 746 794 840 747 609 3736 Gorenjska 

Row % 20,0% 21,3% 22,5% 20,0% 16,3% 100,0% 

Count 301 279 279 320 224 1403 Notranjsko-kraška 

Row % 21,5% 19,9% 19,9% 22,8% 16,0% 100,0% 

Count 391 415 464 471 394 2135 Goriška 

Row % 18,3% 19,4% 21,7% 22,1% 18,5% 100,0% 

Count 625 558 569 433 417 2602 Obalno-kraška 

Row % 24,0% 21,4% 21,9% 16,6% 16,0% 100,0% 

Count 17052 13063 14887 14726 11324 71052 Group Total 

Row % 24,0% 18,4% 21,0% 20,7% 15,9% 100,0% 
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Graf 4.8: Dinamika lažje poškodovanih oseb po letih in statističnih regijah  
 

 
 
4.9 Struktura posledic prometnih nesreč po statističnih regijah kraja nesreče 
 
Prometna nesreča s smrtnim izidom zahteva večinoma po eno smrtno žrtev, le v Jugovzhodni 
Sloveniji je povprečje 1,2 žrtvi na prometno nesrečo s smrtnim izidom. Podobno velja za 
prometne nesreče s hujšo telesno poškodbo. Razlike med regijami so nepomembne. Tako tudi 
pri prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo, kjer pa znaša povprečje od 1,3 do 1,5 oseb na 
prometno nesrečo. Povprečje nepoškodovanih oseb na prometno nesrečo brez poškodb je 
nekoliko nad 2, razlik med regijami pa ni. 
 
Tabela 4.9: Število posledic na osebah na prometno nesrečo po statističnih regijah kraja 
prometne nesreče 
 

Statistična regija  

Število umrlih na 
prometno nesrečo s 
smrtnim izidom  

Število težje 
poškodovanih na 
prometno nesrečo 
s težjo telesno 
poškodbo  

Število lažje 
poškodovanih na 
prometno nesrečo 
brez poškodb  

Število 
nepoškodovanih 
oseb na prometno 
nesrečo brez 
poškodb  

Pomurska 1,1 1,1 1,3 2,0 
Podravska 1,1 1,1 1,5 2,3 
Koroška 1,1 1,2 1,5 2,3 
Savinjska 1,0 1,1 1,5 2,2 
Zasavska 1,1 1,1 1,4 2,1 
Spodnjeposavska 1,1 1,1 1,4 2,1 
Jugovzhodna Slovenija 1,2 1,2 1,5 2,3 
Osrednjeslovenska 1,1 1,1 1,4 2,2 
Gorenjska 1,1 1,1 1,4 2,2 
Notranjsko-kraška 1,1 1,2 1,4 2,2 



 37 

Goriška 1,1 1,1 1,3 2,1 
Obalno-kraška 1,0 1,1 1,3 2,3 

 
V naslednji tabeli so deleži posledic pri prometnih nesrečah s smrtnim izidom. Razlike med 
regijami so pomembne. V Spodnjeposavski  je delež smrtno ponesrečenih oseb 40,4 %, 30,0 
%  je lažje poškodovanih, kar je največji odstotek med regijami in 7,9 % težje poškodovanih, 
kar pa je pa najmanjši odstotek med regijami. To pomeni, da se poleg smrtno ponesrečenih 
oseb največ udeleženih lažje poškoduje. Največji odstotek zavzemajo smrtno ponesrečene 
osebe med vsemi poškodovanimi v prometnih nesreč s smrtnim izidom na območju Goriške 
regije – 51,6 %. Blizu je Zasavska regija z 51,4 %. V goriški regiji je najmanjši odstotek lažje 
poškodovanih in drugi največji odstotek težje poškodovanih.  
 
Od vseh oseb, udeleženih v prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo, se jih največ težje 
telesno poškoduje na območju Goriške regije (57 %), najmanj pa območju Osrednjeslovenske 
regije (48 %)  
 
Tabela 4.10: Struktura posledic prometnih nesreč s smrtnim izidom po statističnih regijah 
kraja nesreče 
 

Statistična regija kraja 
prometne nesreče 

Posledica prometne nesreče s smrtnim izidom Group Total 

  
Brez 
poškodb 

Težja telesna 
poškodba 

Lažja telesna 
poškodba Smrt Row % 

  Row % Row % Row % Row % Row % 
Pomurska 24,0% 10,6% 14,4% 51,0% 100,0% 

Podravska 25,6% 8,6% 21,9% 43,9% 100,0% 

Koroška 21,3% 9,0% 24,7% 43,8% 100,0% 

Savinjska 26,2% 10,8% 17,6% 45,4% 100,0% 

Zasavska 16,2% 8,1% 24,3% 51,4% 100,0% 

Spodnjeposavska 21,3% 7,9% 30,3% 40,4% 100,0% 

Jugovzhodna Slovenija 20,4% 12,3% 20,7% 46,7% 100,0% 

Osrednjeslovenska 24,5% 9,4% 19,6% 46,5% 100,0% 

Gorenjska 23,3% 14,0% 18,2% 44,5% 100,0% 

Notranjsko-kraška 24,5% 8,2% 20,9% 46,4% 100,0% 

Goriška 20,5% 13,1% 14,8% 51,6% 100,0% 

Obalno-kraška 28,8% 8,8% 20,6% 41,9% 100,0% 

Group Total 24,1% 10,2% 19,8% 45,8% 100,0% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 38 

Tabela 4.11: Struktura posledic prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo po statističnih 
regijah kraja nesreče 
 

Posledica prometne nesreče s težjo telesno 
poškodbo Group Total 

Brez 
poškodb 

Težja 
telesna 
poškodba 

Lažja 
telesna 
poškodba 

Statistična regija kraja 
prometne nesreče 
 Row % Row % Row % Row % 

Pomurska 24,1% 54,4% 21,4% 100,0% 

Podravska 27,3% 50,6% 21,9% 100,0% 

Koroška 22,3% 52,8% 24,9% 100,0% 

Savinjska 28,6% 52,1% 19,2% 100,0% 

Zasavska 29,7% 53,2% 17,1% 100,0% 

Spodnjeposavska 27,7% 54,6% 17,6% 100,0% 

Jugovzhodna Slovenija 26,5% 49,8% 23,3% 100,0% 

Osrednjeslovenska 29,8% 47,9% 22,1% 100,0% 

Gorenjska 31,7% 49,5% 18,4% 100,0% 

Notranjsko-kraška 23,6% 53,1% 23,3% 100,0% 

Goriška 24,8% 57,1% 17,6% 100,0% 

Obalno-kraška 32,1% 50,3% 17,6% 100,0% 

Group Total 28,4% 50,8% 20,7% 100,0% 

 
 
Tabela 4.12: Struktura povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom glede na 
prebivališče in kraj prometne nesreče 
 

Statistična regija kraja prometne nesreče 

Pom Pod Kor Sav Zas Sre Jug Osr Gor Not Gori Oba Statistična regija 
prebivališča % % % % % % % % % % % % 
Pomurska 91,6 7,4         1,1           

Podravska 1,6 90,8   3,8     ,5 1,1 ,5 1,1 ,5   

Koroška   4,3 76,1 13,0       4,3       2,2 

Savinjska ,6 5,1 1,3 83,5   ,6 1,9 3,8 ,6 ,6 ,6 1,3 

Zasavska       11,5 53,8     30,8 3,8       

Srednjeposavska       10,0 5,0 75,0 5,0 2,5 2,5       

Jugovzhodna Slovenija   ,9       ,9 80,2 14,2 ,9 2,8     

Osrednjeslovenska ,4 1,2   3,1 ,8   5,1 81,5 3,5 1,2 ,4 2,8 

Gorenjska           ,9 1,9 16,7 76,9 ,9 1,9 ,9 

Notranjsko-kraška                   90,3 3,2 6,5 

Goriška             2,0 3,9 2,0   88,2 3,9 

Obalno-kraška       1,9     1,9 3,8   3,8   88,7 

 

81 % povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom povzroči prometno nesrečo s 
smrtnim izidom na območju statistične regije prebivališča. Največji odstotek beleži Pomurska 
regija, najmanjši pa Zasavska regija. 84,5 % smrtno ponesrečenih udeležencev, izgubi 
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življenje na območju statistične regije prebivališča. Za Jugovzhodno Slovenijo znaša odstotek 
kar 95,5 %, najmanjši pa je v Zasavski regiji – 55,6 %. 
 
Tabela 4.12a: Struktura povzročiteljev prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo glede na 
prebivališče in kraj prometne nesreče 
 
Statistična regija 
prebivališča  
 Statistična regija kraja prometne nesreče s težjo telesno poškodbo   

  Pom Pod Kor Sav Zas Spo Jug Osr Gor Not Gori Oba % 

  % % % % % % % % % % % % % 
Pomurska 86,2 7,6   2,3   ,2 ,2 2,0 ,5   ,4 ,7 100,0 

Podravska 2,9 89,0 ,2 3,7   ,2 ,1 2,3 ,5 ,2   ,7 100,0 

Koroška ,9 4,9 74,6 11,1 ,9 ,3 ,9 3,7   ,9   2,0 100,0 

Savinjska ,5 3,4 1,5 84,6 ,9 1,4 ,7 5,2 ,4 ,4 ,2 1,0 100,0 

Zasavska       14,2 43,2 1,6 2,6 34,7 2,6     1,1 100,0 

Spodnjeposavska ,3 1,7   4,7   72,3 13,1 5,9 ,3 1,4   ,3 100,0 

Jugovzhodna Slovenija ,1     1,1   2,5 82,0 11,7 ,4 ,9 ,1 1,2 100,0 

Osrednjeslovenska ,1 ,9 ,0 1,1 ,2 ,2 2,2 86,2 3,6 1,6 1,0 2,6 100,0 

Gorenjska   ,5 ,1 1,0 ,1 ,4 1,6 12,6 80,2 ,6 1,5 1,4 100,0 

Notranjsko-kraška     ,4 ,4   ,4 1,2 17,6 ,4 65,2 1,6 12,7 100,0 

Goriška ,5   ,2   ,2   ,6 5,3 1,9 1,7 86,5 3,3 100,0 

Obalno-kraška ,2 ,7   ,8     ,8 5,1 ,7 2,6 2,3 86,9 100,0 

 

Odstotki povzročiteljev prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo so nekoliko manjši, 
vendar z izjemo v Zasavske regije, večina povzročiteljev povzroči prometno nesrečo s hujšo 
telesno poškodbo na območju statistične regije prebivališča. 
 
 
4.10 Posledice za povzročitelje prometnih nesreč  
 
Tabela 4.13: Posledice za povzročitelje prometnih nesreč s smrtnim izidom 
 

Statistična regija 
prebivališča povzročitelja 
prometne nesreče  

Število 
povzroči-
teljev 
prometne 
nesreče s 
smrtnim 
izidom  

% 
umrlih 

% težje 
poškodo- 
vanih 

% lažje 
poškodo-
vanih 

% brez 
poškodb 

Pomurska 93 59,1 2,2 15,1 23,7 
Podravska 183 59,0 6,6 9,8 24,6 
Koroška 46 54,3 4,3 4,3 37,0 
Savinjska 154 59,1 7,1 10,4 23,4 
Zasavska 27 63,0 3,7 14,8 18,5 
Spodnjeposavska 39 59,0 2,6 10,3 28,2 
Jugovzhodna Slovenija 104 69,2 7,7 7,7 15,4 
Osrednjeslovenska 248 57,3 6,9 11,7 24,2 
Gorenjska 102 56,9 7,8 7,8 27,5 
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Notranjsko-kraška 31 54,8 12,9 9,7 22,6 
Goriška 51 64,7 7,8 5,9 21,6 
Obalno-kraška 54 55,6 7,4 16,7 20,4 

 
Med Jugovzhodno Slovenijo in Koroško regijo je skoraj 15 % razlike. Iz Koroške regiji umre 
v prometni nesreči skoraj 15 % manj povzročiteljev prometne nesreče s smrtnim izidom, kot 
iz Jugovzhodne Slovenije. Drugi najmanjši odstotek beleži Notranjsko-kraška regija, ki pa 
ima v primerjavi z drugimi regijami zelo velik odstotek težje poškodovanih povzročiteljev 
prometnih nesreč s smrtnim izidom. Iz Pomurske regije je skoraj šestkrat manj težje 
poškodovanih povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom kot iz Notranjsko-kraške 
regije. Majhen odstotek ima tudi Koroška regija. Velike so razlike tudi med deleži lažje 
poškodovanih povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom. Iz Koroške regije je lažje 
poškodovanih samo 4,4 %, iz Obalno-kraške pa kar 16,7 %. Koroška regija ima tudi največ 
povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom brez poškodb. Najmanj jih beleži 
Jugovzhodna Slovenija.  
 
Povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom iz Koroške regije utrpijo najmanj najhujših 
posledic, kot tudi malo težjih poškodb in najmanj lahkih poškodb. Največji je tudi delež 
povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki ne utrpijo nobenih telesnih poškodb. 
 
Nasprotju Koroške regije je Jugovzhodna Slovenija. Kar 69 % vseh povzročiteljev prometnih 
nesreč s smrtnim izidom se smrtno ponesreči. Po številu težjih in lažjih telesnih poškodb je v 
sredini, beleži pa najmanjši delež povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki ne 
utrpijo nobene telesne poškodbe. 
 
Tabela 4.14: Posledice za povzročitelje prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo za 
povzročitelje same 
 

Statistična regija 
prebivališča povzročitelja 
prometne nesreče 

Število 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč s težjo 
telesno 
poškodbo  

% težje 
poškodovanih 

% lažje 
poškodovanih 

% brez 
poškodb 

Pomurska 289 61,2 10,0 28,7 
Podravska 749 55,9 13,8 30,3 
Koroška 146 58,2 15,1 26,7 
Savinjska 787 58,6 10,9 30,5 
Zasavska 92 58,7 14,1 27,2 
Spodnjeposavska 183 56,3 10,4 33,3 
Jugovzhodna Slovenija 357 56,0 14,8 29,1 
Osrednjeslovenska 1236 52,0 13,4 34,5 
Gorenjska 485 50,7 10,5 38,8 
Notranjsko-kraška 125 59,2 12,8 28,0 
Goriška 322 59,9 8,7 31,4 
Obalno-kraška 295 55,9 9,5 34,6 

 
 
Razlike med regijami so glede na posledice povzročiteljev prometnih nesreč s težjo telesno 
poškodbo za povzročiteljev same, manjše. Najmanj se jih težje poškoduje iz Gorenjske regije 
in največ iz Pomurske.  Še manjše so razlike pri lažjih telesnih poškodbah. 
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4.11 Primerjava med posledicami in prometnimi nesrečami 
 
Tabela 4.15: Povprečno število umrlih oseb na prometno nesrečo s smrtnim izidom 
  

Leto 
 

Povprečno število umrlih oseb  na eno 
prometno nesrečo s smrtnim izidom 

2001 1,15 
2002 1,13 

2003 1,10 

2004 1,08 

2005 1,20 

2006 1,17 

2007 1,11 

2008 1,06 

2009 1,12 

 

 
Devetletno povprečje znaša 1,12 umrlih oseb na eno prometno nesrečo s smrtnim izidom. To 
je v okviru povprečja Evrope.10 
 
Tabela 4.16: Povprečno število poškodovanih oseb na prometno nesrečo s telesnimi 
poškodbami v obdobju 2001-2009. 
 

 Mean 
2001 1,42 
2002 1,40 

2003 2,46 

2004 1,49 

2005 1,48 

2006 1,46 

2007 1,45 

2008 1,42 

2009 1,43 

 

Devetletno povprečje znaša 1,6 poškodovanih oseb na eno prometno nesrečo s telesno 
poškodbo. Tudi to  je v okviru povprečja Evrope.11 
 

 
 
 
 
 

                                                 
10 Nilsson, 2004.  In tudi: 
http://www.dft.gov.uk/pgr/statistics/datatablespublications/accidents/casualtiesgbar/suppletablesfactsheets/fataliti
es2008.pdf 
11 Nilsson, 2004.  In tudi: 
http://www.dft.gov.uk/pgr/statistics/datatablespublications/accidents/casualtiesgbar/suppletablesfactsheets/fataliti
es2008.pdf 



 42 

4.12 Porazdelitev prometnih nesreč po kategorijah cest in statističnih regijah kraja 
prometne nesreče  

 
Število prometnih nesreč po posameznih kategorijah cest je seveda odvisno predvsem od 
dolžin posameznih kategorij cest po statističnih regijah. Namen te tabele je prikazati samo 
dejanske deleže po kategorijah cest, ne pa tudi morebitne razlike med morebitnimi gostitvami 
po statističnih regijah. 
 
Tabela 4.17: Odstotki vseh prometnih nesreč, ki so jih povzročili povzročitelji prometnih 
nesreč po kategorijah cest  obdobju 2004-2008 
 

Statistična regija kraja 
prometne nesreče  
 

Prometne 
nesreče na 
avtocestah 

Prometne 
nesreče na 
glavnih 
cestah 

Prometne 
nesreče na 
regionalnih 
cestah 

Prometne 
nesreče na 
lokalnih 
cestah 

Prometne 
nesreče v 
naseljih z 
uličnim 
sistemom 

Prometne 
nesreče v 
naseljih 
brez 
uličnega 
sistema 

Pomurska 2,0 10,0 26,4 16,7 29,8 15,1 
Podravska 3,0 9,1 14,2 2,2 56,7 14,8 
Koroška 1,9 29,3 22,8 6,3 31,2 8,5 
Savinjska 4,6 11,5 19,2 7,4 44,0 13,3 
Zasavska 3,5 15,9 20,8 1,6 48,8 9,4 
Spodnjeposavska 2,4 11,3 23,3 9,4 35,1 18,5 
Jugovzhodna Slovenija 4,2 11,8 20,8 4,1 41,4 17,7 
Osrednjeslovenska 7,5 6,0 7,7 1,1 69,4 8,2 
Gorenjska 5,9 6,9 20,6 4,5 50,4 11,6 
Notranjsko-kraška 7,6 11,7 20,7 6,4 41,8 11,8 
Goriška 3,3 17,8 22,4 6,5 39,0 11,0 
Obalno-kraška 6,3 13,9 10,3 6,6 54,2 8,8 

 
Tabela 4.18: Število vseh prometnih nesreč, ki so jih povzročili povzročitelji prometnih 
nesreč na 1 km ceste po kategorijah cest 
 

Statistična regija kraja 
prometne nesreče  
 

Število 
prometnih 
nesreč na 1 
km avtocest 

Število 
prometnih 
nesreč na 
1 km 
glavnih 
cest 

Število 
prometnih 
nesreč na 1 
km 
regionalnih 
cest 

Število 
prometnih 
nesreč na 
1 km 
lokalnih 
cest 

Pomurska 24,4 29,0 12,0 3,2 
Podravska 41,6 41,2 19,5 0,9 
Koroška - 28,8 14,3 0,8 
Savinjska 27,3 38,1 12,8 1,4 
Zasavska - 65,9 17,0 0,4 
Spodnjeposavska 5,1 29,3 7,6 1,0 
Jugovzhodna Slovenija 24,4 21,4 6,1 0,6 
Osrednjeslovenska 32,1 37,1 9,8 0,5 
Gorenjska 22,7 35,5 11,8 1,1 
Notranjsko-kraška 12,6 11,0 5,6 0,8 
Goriška - 13,3 4,5 0,6 
Obalno-kraška 12,6 31,2 4,8 2,2 
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4.13 Nevarna mesta  
 
V tem razdelku so navedena nevarna mesta po statističnih regijah. Nevarno mesto je odsek 
ceste ali naselje z ulicami ali brez, na katerem so se zgodile vsaj tri prometne nesreče s 
smrtnim izidom v obdobju 2004-2008. Ime je sestavljeno iz imena odseka, če gre za cesto 
oziroma iz imena naselja in ulice, če gre za naselje z uličnim sistemom. Tudi v Sloveniji 
pojem črne točke izgublja pomen, ker so tudi najhujše prometne nesreče vedno bolj razpršene 
in ostre meje so vedno bolj izbrisane. To ugotavljajo tudi drugje po Evropi. Na Nizozemskem 
na primer, se je pred 10 leti zgodilo 10 % prometnih nesreč s smrtnim izidom na črnih točkah, 
danes 2 % (Wegman, 2008).  
 
Pojem nevarno mesto se uporablja samo v tej analizi.  
 
V Pomurski regiji se je 98 prometnih nesreč s smrtnim izidom zgodilo na 64 različnih mestih 
(1,5 prometne nesreče s smrtnim izidom na 1 mesto). Nevarnih mest je 8 na katerih se je 
zgodilo 32 prometnih nesreč s smrtnim izidom ali 33 %. Prvo število v oklepaju so prometne 
nesreče s smrtnim izidom, drugo pa prometne nesreče s hujšo telesno poškodbo). 
 
• MURSKA SOBOTA: CESTE (8; 17) 
• JULA MAROF-MURSKA SOBOTA (4; 7) 
• MURSKA SOBOTA - GEDEROVCI (4; 7) 
• KRIŽEVCI-LJUTOMER (4; 4) 
• ČRENŠOVCI-D.LAKOŠ (3; 3) 
• GORNJA RADGONA-RADENCI (3; 6) 
• LJUTOMER-PAVLOVCI (3; 5) 
• ŠENTILJ-TRATE-GOR.RADGONA (3) 
 
V Murski soboti se je zgodilo 8 prometnih nesreč s smrtnim izidom in 17 prometnih nesreč s 
hujšo telesno poškodbo. 
 
Na območju celotne regije se je v obdobju 2004-2008 zgodilo 300 prometnih nesreč s hujšo 
telesno poškodbo na 150 različnih odsekih. Največ v Murski Soboti. 
 
V Podravski regiji se je 196 prometnih nesreč s smrtnim izidom zgodilo na 123 različnih 
mestih  (1,6 prometne nesreče s smrtnim izidom na 1 mesto). Nevarnih mest je 17 na katerih 
se je zgodilo 74 prometnih nesreč s smrtnim izidom ali 38 %. Ta mesta so: 
 
• PESNICA-LENART (8; 12) 
• SLIVNICA-SL.BISTRICA (7; 12) 
• RUTA-MB KOR. MOST (7; 16) 
• LENART-GORNJA RADGONA (6; 11) 
• MARIBOR PTUJSKA-HOČE (5; 7) 
• SLOV.BISTRICA-SRED. OB DR  SPUHLJA-ORMOŽ (5; 7) 
• MARIBOR - VURBERK - PTUJ (4; 18) 
• FRAM-SL.BISTRICA (4; 7) 
• ŠENTILJ-TRATE (4; 3) 
• CIRKOVCE (3; 1) 
• MARIBOR  LJUBLJANSKA ULICA (3; 11) 
• MARIBOR  PTUJSKA CESTA (3; 7) 



 44 

• MAJŠPERK-HAJDINA (3; 3) 
• OPLOTNICA-LOŽNICA (3; 4) 
• PRAGERSKO – OBVOZNICA (3; 4) 
• SL.BISTRICA-SL.KONJICE (3; 1) 
• MIKLAVŽ-HAJDINA (3; 15)) 
 
Na cesti Pesnica – Dolga vas, na odseku Pesnica - Lenart se je zgodilo 8,  na odsekih Slivnica 
– Slovenska Bistrica in Ruta – Maribor Kor. Most pa po 7 prometnih nesreč s smrtnim 
izidom. 
 
Na območju celotne regije se je v obdobju 2004-2008 zgodilo 818 prometnih nesreč s hujšo 
telesno poškodbo na 392 mestih. Največ na odseku Maribor-Vurberk- Ptuj). 
 
V Koroški regiji se je 37 prometnih nesreč s smrtnim izidom zgodilo na 20 različnih mestih  
(1,8 prometne nesreče s smrtnim izidom na 1 mesto). Nevarna so 3 mesta na katerih se je 
zgodilo 15 prometnih nesreč s smrtnim izidom ali 40,5 %. Ta mesta so: 
 
• OTIŠKI VRH-SL.GRADEC (7; 5) 
• SL.GRADEC-ZG.DOLIČ (4; 14) 
• RADLJE-BREZNO (4;6 ) 
 
Na območju celotne regije se je v obdobju 2004-2008 zgodilo 144 prometnih nesreč s hujšo 
telesno poškodbo na 62 mestih. Največ na Slovenj Gradec-Zgornji Dolič (14). Poleg zgoraj 
navedenih mest sta pomembna še odseka Dravograd-Radlje in Poljana-Ravne s 13 in 10 
prometnimi nesrečami s hujšo telesno poškodbo in nobeno s smrtnim izidom. 
 
V Savinjski regiji se je 163 prometnih nesreč s smrtnim izidom zgodilo na 118 različnih 
mestih  (1,4 prometne nesreče s smrtnim izidom na 1 mesto). Nevarnih je 8 mest na katerih se 
je zgodilo  35 prometnih nesreč s smrtnim izidom ali 21,5 %. Ta mesta so: 
 
• VELENJE-ČRNOVA (6; 8) 
• ŽALEC-ŠEMPETER (5; 4) 
• CELJE-ŠMARJETA (5; 8) 
• ČRNOVA-ARJA VAS (4; 12) 
• STRANICE-VIŠNJA VAS (4; 7) 
• SL.KONJICE-DRAMLJE (4; 4) 
• ČRNOLICA-LESIČNO (4; 6) 
• LATKOVA VAS-TRBOVLJE (3; 8) 
 
Na območju celotne regije se je v obdobju 2004-2008 zgodilo 791 prometnih nesreč s hujšo 
telesno poškodbo na 398 mestih. Največ -25 v Celju na Mariborski cesti. Na drugem mestu je 
odsek Šentjur-Mestinje s 15 prometnimi nesrečami s hujšo telesno poškodbo. Pomembna 
mesta s prometnimi nesrečami s hujšo telesno poškodbo so še Pesje-Gorenje (11), Šentrupert-
Ločica (10),  Celje-Šentjur (10), Podplat-Rogatec (10), Ljubljanska cesta v Celju (9), 
Mestinje-Golobinjek (9). 
 
V Zasavski regiji se je 18 prometnih nesreč s smrtnim izidom zgodilo na 11 različnih mestih  
(1,6 prometne nesreče s smrtnim izidom na 1 mesto). Nevarno mesto je samo eno s 4 
prometnimi nesrečami s smrtnim izidom. To je: 
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• ZAGORJE-TRBOVLJE (4; 5) 
 
Na območju te regije se je v obdobju 2004-2008 zgodilo 54 prometnih nesreč s hujšo telesno 
poškodbo na 30 mestih. Po 5 prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo se je zgodilo še na 
odseku Zagorje-Bevško in na Cesti zmage v Zagorju. 
 
V Spodnjeposavski regiji se je 33 prometnih nesreč s smrtnim izidom zgodilo na 32 različnih 
mestih. Nevarnega mesta po naši definiciji ni. 
 
Na območju te regije se je zgodilo 178 prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo na 96 
različnih mestih. Po 7 prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo se je zgodilo na odsekih 
Impoljca-Brestanica, Breg-Sevnica-Brestanica in Križaj-Čatež ob Savi. 
 
V Jugovzhodni Sloveniji se je 114 prometnih nesreč s smrtnim izidom zgodilo na 67 različnih 
mestih  (1,7 prometne nesreče s smrtnim izidom na 1 mesto). Nevarnih je 11 mest, na katerih 
se je zgodilo  50 prometnih nesreč s smrtnim izidom ali 44 %. Ta mesta so: 
 
• TREBNJE-HRASTJE (12; 12) 
• PLUSKA-TREBNJE (6; 7) 
• TREBNJE-MOKRONOG (5; 6) 
• LIVOLD-FARA (4; 11) 
• SOTESKA-NOVO MESTO (4; 10) 
• TREBNJE-NM BRŠLJIN (4; 6) 
• GABER-URŠNA S.-NOVO M. (3; 3) 
• SOTESKA-ČRMOŠNJICE (3; 4) 
• STARI LOG-DVOR (3; 7) 
• NOVO MESTO-REVOZ-METLIKA (3; 18) 
• NOVO MESTO-ŠENTJERNEJ (3; 6) 
 
Na prvi dveh mestih se je zgodilo skupaj 18 prometnih nesreč s smrtnim izidom.12 
 
Na območju celotne regije se je zgodilo 383 prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo na 
210 različnih mestih. Največ – 18 prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo se je zgodilo na 
odseku Novo mesto-Revoz-Metlika. Na drugem mestu je odsek Žlebič-Kočevje z 12 
prometnimi nesrečami s hujšo telesno poškodbo in brez prometnih nesreč s smrtnim izidom. 
 
V Osrednjeslovenski regiji se je 258 prometnih nesreč s smrtnim izidom zgodilo na 173 
različnih mestih  (1,5 prometne nesreče s smrtnim izidom na 1 mesto). Nevarnih je 18 mest, 
na katerih se je zgodilo  79 prometnih nesreč s smrtnim izidom ali 31 %. Ta mesta so: 
 
• ŠKOFLJICA-RAŠICA (8; 18) 
• ŠENTJAKOB-RIBČE  (8; 17) 
• LITIJA-ZAGORJE (7; 15) 
• ŠENTILJ-MB-K.DEKANI-KOPER  BREZOVICA-VRHNIKA (6;13) 
• LJ(VIČ)-VRHNIKA-KOZINA  BREZOVICA-VRHNIKA (5; 8) 
• ŽELODNIK-DRTIJA (5;7) 
• KAMNIK-LOČICA (4; 10) 

                                                 
12 30. junija 2010 je bil odprt avtocestni odsek mimo Trebnjega in ti dve mesti ne bosta več nevarni. 
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• GROSUPLJE-IVANČNA GORICA (4; 20) 
• LJUBLJANA  DUNAJSKA CESTA (4;29) 
• LOGATEC-UNEC (4;4) 
• LJ ŠMARTNO-BROD (3; 1) 
• ČRNUČE-TOMAČEVO (3; 9) 
• JEPRCA-LJ(ŠENTVID) (3; 8) 
• VRHNIKA-LOGATEC (3; 13) 
• LJUBLJANA  IŽANSKA CESTA (3; 4) 
• STANEŽIČE (3; 0) 
• DOMŽALE-ŠENTJAKOB (3; 2) 
 
Na območju celotne regije se je zgodilo 1417 prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo na 
594 različnih mestih. Na naslednjih odsekih so se zgodile številne prometne nesreče s hujšo 
telesno poškodbo, ne  pa tudi prometne nesreče s smrtnim izidom:  
 
• LJUBLJANA  ZALOŠKA CESTA (38) 
• LJUBLJANA  CELOVŠKA CESTA (36) 
• LJUBLJANA  SLOVENSKA CESTA (23) 
• LJUBLJANA  TRŽAŠKA CESTA (23) 
• LJUBLJANA  ŠMARTINSKA CESTA (20) 
• LJUBLJANA  VODNIKOVA CESTA (15) 
• KAMNIK  LJUBLJANSKA CESTA (13) 
• TROJANE-KOMPOLJE (13) 
• LJUBLJANA  LITIJSKA CESTA (12) 
• LJUBLJANA  TIVOLSKA CESTA (10) 
  
V Gorenjski regiji se je 95 prometnih nesreč s smrtnim izidom zgodilo na 59 različnih mestih  
(1,6 prometne nesreče s smrtnim izidom na 1 mesto). Nevarnih je 9 mest, na katerih se je 
zgodilo  39 prometnih nesreč s smrtnim izidom ali 41 %. Ta mesta so: 
 
• KRANJ(LABORE)-JEPRCA (6; 6) 
• ŠK.LOKA-GORENJA VAS (6; 5) 
• ŽIROVNICA-VRBA (5; 0) 
• LESCE-BLED (5; 6) 
• LESCE-ČRNIVEC (5, 9) 
• TRŽIČ-KOKRICA (3; 9) 
• KRANJ  CESTA STANETA ŽAGARJA (3; 0) 
• KRANJ-SP.BRNIK (3; 14) 
• KR(PRIMSKOVO-LABORE) (3; 8) 
 
Na območju Gorenjske regije se je zgodilo 495 prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo na 
245 različnih mestih. Poleg zgoraj navedenih odsekov se je več prometnih nesreč s hujšo 
telesno poškodbo zgodilo še na naslednjih: Češnjica-Škofja Loka (15) in Tržič-Kokrica Obala 
(9). 
 
V Notranjsko-kraški regiji se je 46 prometnih nesreč s smrtnim izidom zgodilo na 30 različnih 
mestih  (1,5 prometne nesreče s smrtnim izidom na 1 mesto). Nevarna so 3 mesta, na katerih 
se je zgodilo  15 prometnih nesreč s smrtnim izidom ali 33 %. Ta mesta so: 
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• POSTOJNA-RAZDRTO (8; 12) 
• POSTOJNA-PIVKA (4; 10) 
• IL.BISTRICA-PIVKA (3; 4) 
 
Na območju Notranjsko-kraške regije se je zgodilo 146 prometnih nesreč s hujšo telesno 
poškodbo na 69 različnih mestih. Poleg zgoraj navedenih odsekov se je več prometnih nesreč 
s hujšo telesno poškodbo zgodilo še na odseku Planina-Ravbarkomanda (11). 
 
V Goriški regiji se je 56 prometnih nesreč s smrtnim izidom zgodilo na 41 različnih mestih  
(1,4 prometne nesreče s smrtnim izidom na 1 mesto). Nevarnih je 5 mest, na katerih se je 
zgodilo  16 prometnih nesreč s smrtnim izidom ali 29 %. Ta mesta so: 
 
• SELO-NOVA GORICA (4; 6) 
• PLAVE-SOLKAN (3; 12) 
• SOLKAN-NOVA GORICA (3; 6) 
• BOVEC-ŽAGA (3; 7) 
• ŽELIN-SP.IDRIJA-MAROF (3; 6) 
 
Na območju Goriške regije se je zgodilo 387 prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo na 
187 različnih mestih. Poleg zgoraj navedenih odsekov se je več prometnih nesreč s hujšo 
telesno poškodbo zgodilo še na naslednjih: Šempeter-Dornberk (14), Trenta-Bovec (11), 
Ušnik-Plave (11) in Spodnja Idrija-Godovič (11). 
 
V Obalno-kraški regiji se je 65 prometnih nesreč s smrtnim izidom zgodilo na 39 različnih 
mestih  (1,7 prometne nesreče s smrtnim izidom na 1 mesto). Nevarnih je 6 mest, na katerih 
se je zgodilo  22 prometnih nesreč s smrtnim izidom ali 38 %. Ta mesta so: 
 
• KOPER-RUDA(IZOLA) (5; 11) 
• VALETA-SEČOVLJE (4; 19) 
• KRIŽ. DEKANI-LAZARET (4; 5) 
• MATAVUN-KOZINA (3; 4) 
• BERTOKI-KP ŠKOCJAN (3; 4) 
• KOPER-DRAGONJA (3; 29) 
 
Na območju Obalno-kraške regije se je zgodilo 402 prometnih nesreč s hujšo telesno 
poškodbo na 164 različnih mestih. Poleg zgoraj navedenih odsekov se je več prometnih 
nesreč s hujšo telesno poškodbo zgodilo še na naslednjih: Ruda Izola-Valeta (17), Portorož 
Obala (11) in Obrov-Kozina (11).  
 
V povprečju se je na vsakem od 164 mest zgodilo 2,5 prometnih nesreč s hujšo telesno 
poškodbo, kar je največji koeficient med regijami, čeprav so vsi nahajajo v intervalu [1,8-2,5]. 
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5 PROMETNE NESREČE PO ŠTEVILU UDELEŽENIH OSEB V OBDOBJU 
2004-2008 

 
5.1 Prometne nesreče po številu udeležencev 
 
 

Pri skoraj 47 % vseh prometnih nesreč s smrtnim izidom sta bila udeležena povzročitelj in en 
udeleženec . Pri 20 % nesreč je bil povzročitelj sam. 
 

Tabela 5.1: Število udeleženih oseb – povzročiteljev in udeležencev – v prometnih nesrečah s 
smrtnim izidom  
 

  Frequency Percent 
Cumulative 
Percent 

Samo povzročitelj 245 20,0 20,0 

Povzročitelj in 1 
udeleženec 

573 46,8 66,8 

Povzročitelj in 2 
udeleženca  

212 17,3 84,2 

Povzročitelj in 3 
udeleženci 

155 12,7 96,8 

Povzročiteljev in 4 
udeleženci  

20 1,6 98,4 

Povzročitelj in 5 
udeležencev  

11 ,9 99,3 

Povzročitelj in več kot 5 
udeležencev   

8 ,2 99,6 

Total 1224 100,0   

 
 

Tabela 5.2: Porazdelitev prometnih nesreč s smrtnim izidom po številu udeleženih oseb po 
statističnih regijah kraja prometne nesreče  
 

Povzročitelj in eden ali več 
udeležencev Samo povzročitelj Group Total 

 Count Row % Count Row % Count Row % 
Pomurska 76 76,0% 24 24,0% 100 100,0% 

Podravska 170 83,7% 33 16,3% 203 100,0% 

Koroška 29 78,4% 8 21,6% 37 100,0% 

Savinjska 130 78,8% 35 21,2% 165 100,0% 

Zasavska 13 72,2% 5 27,8% 18 100,0% 

Srednjeposavska 28 80,0% 7 20,0% 35 100,0% 

Jugovzhodna Slovenija 95 81,2% 22 18,8% 117 100,0% 

Osrednjeslovenska 215 79,0% 57 21,0% 272 100,0% 

Gorenjska 90 87,4% 13 12,6% 103 100,0% 

Notranjsko-kraška 34 72,3% 13 27,7% 47 100,0% 

Goriška 44 74,6% 15 25,4% 59 100,0% 

Obalno-kraška 55 80,9% 13 19,1% 68 100,0% 

Group Total 979 80,0% 245 20,0% 1224 100,0% 
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Med regijami izstopa Gorenjska regija z najmanjšim odstotkom prometnih nesreč s smrtnim 
izidom, pri katerih je bil udeležen samo povzročitelj (12,6 %), sicer ni večjih odstopanj od 
slovenskega povprečja 20 %. 
 
 
5.2 Prometne nesreče s smrtnim izidom v katerih je bil udeležen samo povzročitelj 

(samo eno vozilo z eno osebo) 
 
 

V nadaljevanju analiziramo povzročitelje, ki so bili samo oni (in edini) udeleženi v prometni 
nesreči in so tudi vsi umrli. To je verjetno skupina prometnih nesreč, pri katerih imajo slučajni 
faktorji največjo moč.  
 

Tabela 5.3: Povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so bili sami udeleženi v 
prometni nesreči, po vrsti udeležbe v prometu 
 
 

  Frequency Percent 
Cumulative 
Percent 

VOZNIK OSEBNEGA 
AVTOMOBILA 

121 49,4 49,4 

VOZNIK 
MOTORNEGA 
KOLESA 

60 24,5 73,9 

VOZNIK TRAKTORJA 20 8,2 82,0 

KOLESAR 18 7,3 89,4 

VOZNIK KOLESA Z 
MOTORJEM 

14 5,7 95,1 

VOZNIK 
TOVORNEGA 
VOZILA 

6 2,4 97,6 

VOZNIK 
DELOVNEGA STROJA 

2 ,8 98,4 

VOZNIK 
KOMBINIRANEGA 
VOZILA 

1 ,4 98,8 

VOZNIK MOPEDA 1 ,4 99,2 

OSTALO 1 ,4 99,6 

VOZNIK TRIKOLESA 1 ,4 100,0 

Total 245 100,0   

 

 
Skoraj polovica povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom pri katerih je bil udeležen 
samo povzročitelj, je voznikov osebnih avtomobilov, četrtina je bila motoristov, sledijo pa še 
vozniki traktorjev, kolesarji, vozniki koles z motorjem. 
 
31 % prometnih nesreč s smrtnim izidom, v katerih so udeleženi samo povzročitelji, se je 
zgodilo v naseljih, 69 % pa na cestah različnih kategorij.  
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Tabela 5.4: Povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so bili sami udeleženi v 
prometni nesreči po kategorijah cest in naselij kraja prometne nesreče 
 

  Frequency Percent 
Cumulative 
Percent 

Naselje brez uličnega 
sistema 

51 20,8 20,8 

Lokalna cesta 46 18,8 39,6 

Regionalna cesta II. reda 35 14,3 53,9 

Naselje z uličnim 
sistemom 

25 10,2 64,1 

Regionalna cesta III. 
reda 

22 9,0 73,1 

Regionalna cesta I. reda 21 8,6 81,6 

Avtocesta 14 5,7 87,3 

Glavna cesta II. reda 14 5,7 93,1 

Glavna cesta I. reda 12 4,9 98,0 

Hitra cesta 3 1,2 99,2 

Turistična cesta 2 ,8 100,0 

Total 245 100,0   

 

 
Skorja 60 % prometnih nesreč s smrtnim izidom v katerih so bili udeleženi samo 
povzročitelji, se je zgodilo zaradi neprilagojene hitrosti in skoraj 31 % zaradi nepravilne 
smeri/strani vožnje. 
 

Tabela 5.5: Povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so bili sami udeleženi v 
prometni nesreči po vzroku prometne nesreče  
 
 
 

  Frequency Percent 
Cumulative 
Percent 

NEPRILAGOJENA HITROST 149 60,8 60,8 

NEPRAVILNA STRAN / SMER VOŽNJE 75 30,6 91,4 

OSTALO 18 7,3 98,8 

NEPRAVILNO PREHITEVANJE 1 ,4 99,2 

PREMIKI Z VOZILOM 1 ,4 99,6 

NEPRAVILNOSTI NA VOZILU 1 ,4 100,0 

Total 245 100,0   

 
Tabela 5.6: Povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so bili sami udeleženi v 
prometni nesreči po spolu povzročitelja 
 
 

  Frequency Percent 
Cumulative 
Percent 

MOŠKI 225 91,8 91,8 

ŽENSKA 20 8,2 100,0 

Total 245 100,0   
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Tabela 5.7: Povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so bili sami udeleženi v 
prometni nesreči po starosti 
 
 

Starost Število Širina razreda Gostota razreda 
Od 14,0 do 15,9 let 2 2 1,0 
Od 16,0 do 17,9 let 3 2 1,5 
Od 18,0 do 19,9 let 12 2 6,0 
Od 20,0 do 21,9 let 13 2 6,5 
Od 22,0 do 23,9 let 21 2 10,5 
Od 24,0 do 25,9 let 10 2 5,0 
Od 26,0 do 29,9 let 34 4 8,5 
Od 30,0 do 39,9 let 48 10 4,8 
Od 40,0 do 49,9 let 39 10 3,9 
Od 50,0 do 59,9 let 28 10 2,8 
Od 60,0 do 69,9 let 19 10 1,9 
Od 70,0 do 79,9 let 11 10 1,1 
Od 80,0 let do 84,9 let 3 5 0,6 
85 in več let 2 5 0,4 
Skupaj 245     

 

 
Tabela 5.8: Količina alkohola v krvi povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so 
bili sami udeleženi v prometni nesreči 
 

 Količina alkohola v g/kg 
krvi Frequency Percent 

Cumulative 
Percent 

0,00 73 29,8 29,8 

0,01 - 0,50 40 16,3 46,1 

0,51 - 0,80 4 1,6 47,8 

0,81 - 1,10 10 4,1 51,8 

1,11 - 1,50 28 11,4 63,3 

1,51 - 2,00 51 20,8 84,1 

2,01 - 2,50 23 9,4 93,5 

2,51 - 3,00 9 3,7 97,1 

Več kot 3,00 7 2,9 100,0 

Total 245 100,0   

 

 
 
5.3 Prometne nesreče s smrtnim izidom v katerih sta bili udeleženi dve osebi (poleg  

povzročitelja še ena oseba) 
 

Pri 573 prometnih nesrečah s smrtnim izidom je bila poleg povzročitelja udeležena še ena 
oseba. Podatki so razvidni iz naslednje tabele. 
 

 
 
 
 



 52 

Tabela 5.9: Povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom, v katerih je bila poleg 
povzročitelja udeležena še ena oseba 
 

  Frequency Percent 
Cumulative 
Percent 

VOZNIK OSEBNEGA AVTOMOBILA 349 60,9 60,9 

VOZNIK MOTORNEGA KOLESA 58 10,1 71,0 

VOZNIK TOVORNEGA VOZILA 50 8,7 79,8 

PEŠEC 48 8,4 88,1 

KOLESAR 32 5,6 93,7 

VOZNIK KOLESA Z MOTORJEM 10 1,7 95,5 

VOZNIK TRAKTORJA 10 1,7 97,2 

VOZNIK KOMBINIRANEGA VOZILA 7 1,2 98,4 

VOZNIK AVTOBUSA 4 ,7 99,1 

VOZNIK ŠTIRIKOLESA 3 ,5 99,7 

VOZNIK DELOVNEGA STROJA 1 ,2 99,8 

OSTALO 1 ,2 100,0 

Total 573 100,0   

 

Graf 5.1: Primerjava povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom po vrsti udeležbe 
glede na to, ali so bili sami udeleženi ali je bila poleg njih še ena oseba 
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Tabela 5.10: Povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom, v katerih je bila poleg 
povzročitelja udeležena še ena oseba po kategorijah cest in naselij kraja prometne nesreče 
 
 

  Frequency Percent 
Cumulative 
Percent 

Naselje z uličnim 
sistemom 

130 22,7 22,7 

Naselje brez uličnega 
sistema 

86 15,0 37,7 

Regionalna cesta II. reda 82 14,3 52,0 

Glavna cesta I. reda 59 10,3 62,3 

Regionalna cesta I. reda 58 10,1 72,4 

Glavna cesta II. reda 42 7,3 79,8 

Regionalna cesta III. 
reda 

42 7,3 87,1 

Lokalna cesta 36 6,3 93,4 

Avtocesta 26 4,5 97,9 

Hitra cesta 11 1,9 99,8 

Turistična cesta 1 ,2 100,0 

Total 573 100,0   

 

Graf 5.2: Primerjava povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom po kategorijah cest in 
vrsti naselij glede na to, ali so bili sami udeleženi ali je bila poleg njih še ena oseba 
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Zanimiva je primerjava med vzroki prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki jih povzročijo 
povzročitelji, ki so sami udeleženi v prometni nesreči in povzročitelji, poleg katerih je 
udeležena še ena oseba. Povzročitelji, ki so bili sami, so zaradi neprilagojene hitrosti 
povzročili 61 % nesreč, v prometnih nesrečah, v katerih je bila udeležena še ena oseba, pa se 
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je zaradi neprilagojene hitrosti zgodilo 40 % nesreč. Nepravilna smer/stran vožnje je za 10 % 
bolj pogost vzrok prometnim nesrečam, v katerih je udeležen samo povzročitelj. 
Neupoštevanje prednosti pa je razumljivo predvsem vzrok nesrečam, v katerih je udeleženih 
več oseb. 
 
Tabela 5.11: Povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom, v katerih je bila poleg 
povzročitelja udeležena še ena oseba po glavnem vzroku prometne nesreče 
 

  Frequency Percent 
Cumulative 
Percent 

NEPRILAGOJENA HITROST 228 39,8 39,8 

NEPRAVILNA STRAN / SMER VOŽNJE 116 20,2 60,0 

NEUPOŠTEVANJE PRAVIL O PREDNOSTI 114 19,9 79,9 

NEPRAVILNOSTI PEŠCA 37 6,5 86,4 

OSTALO 32 5,6 92,0 

PREMIKI Z VOZILOM 25 4,4 96,3 

NEPRAVILNO PREHITEVANJE 18 3,1 99,5 

NEPRAVILNOSTI NA VOZILU 2 ,3 99,8 

NEUSTREZNA VARNOSTNA RAZDALJA 1 ,2 100,0 

Total 573 100,0   

 

Tabela 5.12: Povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom, v katerih je bila poleg 
povzročitelja udeležena še ena oseba po spolu  
 

  Frequency Percent 
Cumulative 
Percent 

MOŠKI 504 88,0 88,0 

ŽENSKA 69 12,0 100,0 

Total 573 100,0   

 

Graf 5.3: Primerjava povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom po spolu glede na to, 
ali so bili sami udeleženi ali je bila poleg njih še ena oseba 
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Tabela 5.13: Povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom, v katerih je bila poleg 
povzročitelja udeležena še ena oseba po starosti  
 

Starost Število Širina razreda Gostota razreda 
Od 0,1 do 4,9 let 1 5 0,2 
Od 5,0 do 9,9 let 2 5 0,4 
Od 10,0 do 13,9 let 1 4 0,3 
Od 14,0 do 15,9 let 4 2 2,0 
Od 16,0 do 17,9 let 5 2 2,5 
Od 18,0 do 19,9 let 19 2 9,5 
Od 20,0 do 21,9 let 26 2 13,0 
Od 22,0 do 23,9 let 42 2 21,0 
Od 24,0 do 25,9 let 29 2 14,5 
Od 26,0 do 29,9 let 56 4 14,0 
Od 30,0 do 29,9 let 116 10 11,6 
Od 40,0 do 49,9 let 108 10 10,8 
Od 50,0 do 59,9 let 78 10 7,8 
Od 60,0 do 69,9 let 36 10 3,6 
Od 70,0 do 79,9 let 34 10 3,4 
Od 80,0 let do 84,9 let 12 5 2,4 
85 in več let 4 5 0,8 
Total 573     

 
Porazdelitev starosti povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom je glede na to, ali so 
bili udeleženi sami, ali pa je bilo udeleženih več oseb, podobna. 
 
Graf 5.4: Primerjava povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom po starosti glede na 
to, ali so bili sami udeleženi ali pa je bilo udeleženih več oseb 
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Tabela 5.14: Količina alkohola v krvi povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, v 
katerih je bila poleg povzročitelja udeležena še ena oseba po starosti  
 
 

  Frequency Percent 
Cumulative 
Percent 

0,00 317 55,3 55,3 

0,01 - 0,50 81 14,1 69,5 

0,51 - 0,80 22 3,8 73,3 

0,81 - 1,10 19 3,3 76,6 

1,11 - 1,50 44 7,7 84,3 

1,51 - 2,00 37 6,5 90,8 

2,01 - 2,50 35 6,1 96,9 

2,51 - 3,00 8 1,4 98,3 

3,01 - 3,50 7 1,2 99,5 

3,51 - 4,00 3 ,5 100,0 

Total 573 100,0   

 

 
 
 
 
Graf 5.5: Primerjava povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom po količini alkohola v 
krvi glede na to, ali so bili sami udeleženi ali je bila poleg njih še ena oseba 
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Tabela 5.15 : Povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom, v katerih je bila poleg 
povzročitelj udeležena še ena oseba po posledicah za povzročitelja  
 
 

  Frequency Percent 
Cumulative 
Percent 

Smrt 288 50,3 50,3 

Brez poškodb 212 37,0 87,3 

Lažja telesna poškodba 48 8,4 95,6 

Težja telesna poškodba 25 4,4 100,0 

Total 573 100,0   
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6 PROMETNE NESREČE IN PREKRŠKI  V NASELJIH IN IZVEN NASELIJ 
PO STATISTIČNIH REGIJAH KRAJA DOGODKA 

 
 
V obdobju 2004-2008 se je v Sloveniji 67,4 % prometnih nesreč zgodilo v naseljih in 32,6 % 
izven naselij. To je podobno evropskemu povprečju.13 
Deleža prometnih nesreč in prekrškov CPP v naselju sta podobna. Največja razliko beleži 
Pomurska regija, kjer je 10 % več prekrškov kot prometnih nesreč. Razlik pa skoraj ni v 
Osrednjeslovenski in Spodnjeposavski regiji.  
 
Iz tabele 6.2 je razvidno, da so povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom povzročili v 
obdobju 2004-2008 več prometnih nesreč (vse nesreče, ne samo s smrtnim izidom) izven 
naselij. Izjemi sta le Podravska in Osrednjeslovenska regija.  
 
Deleži prometnih nesreč, ki so jih v naseljih povzročili povzročitelji prometno nesrečo s hujšo 
telesno poškodbo, so večji. Podobni so pri povzročiteljih prometnih nesreč z lažjo telesno 
poškodbo, še večji pa pri povzročiteljih prometnih nesreč brez poškodb (tabela 6.3, tabela 6.4 
in tabela 6.5).  
 
Deleži prekrškov CPP v naseljih so pri vseh povzročiteljih podobni. 
 
Tabela 6.1: Odstotki vseh prometnih nesreč in prekrškov, ki so jih povzročili povzročitelji 
prometnih nesreč in drugi kršitelji v naselju in izven naselja 
 

Statistična regija kraja 
dogodka 

Vse prometne 
nesreče v 
naselju 

Vse prometne 
nesreče izven 
naselja 

Vsi 
prekrški 
CPP v 
naselju 

Vsi prekrški 
CPP izven 
naselja 

Pomurska 59,6 40,4 69,9 30,1 
Podravska 74,0 26,0 69,0 31,0 
Koroška 46,7 53,3 41,7 58,3 
Savinjska 62,2 37,8 66,4 33,6 
Zasavska 62,1 37,9 66,1 33,9 
Spodnjeposavska 57,1 42,9 58,2 41,8 
Jugovzhodna Slovenija 60,8 39,2 65,4 34,6 
Osrednjeslovenska 77,3 22,7 77,4 22,6 
Gorenjska 63,9 36,1 57,3 42,7 
Notranjsko-kraška 55,4 44,6 62,1 37,9 
Goriška 52,4 47,6 57,2 42,8 
Obalno-kraška 65,9 34,1 56,7 43,3 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 http://www.articlealley.com/article_671235_29.html. 
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Graf 6.1: Grafični prikaz porazdelitve deležev vseh prometnih nesreč in prekrškov v naseljih 
in izven naselij po statističnih regijah kraja dogodka (graf ni linijski diagram; linije so samo 
pomožne črte, ki povezujejo točke zaradi boljše predstave). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po deležu prometnih nesreč v naseljih izstopata Osrednjeslovenska in Podravska regija. 
Koroška regija je edina regija, na  območju katere se zgodi več prometnih nesreč in prekrškov 
izven naselij. Podobno velja za prekrške. Iz grafa je razvidno, da so deleži prometnih nesreč 
zelo podobni deležem prekrškov tako v naseljih kot izven naselij. 
 
Tabela 6.2: Odstotki vseh prometnih nesreč in prekrškov, ki so jih povzročili povzročitelji 
prometnih nesreč s smrtnim izidom v naselju in izven naselja (upoštevana vsa pojavljanja 
osebe v obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija 
Vse prometne 
nesreče v naselju 

Vse prometne nesreče 
izven naselja 

Vsi prekrški 
CPP v naselju 

Vsi prekrški CPP 
izven naselja 

Pomurska 49,3 50,7 68,1 31,9 
Podravska 50,9 49,1 63,4 36,6 
Koroška 30,3 69,7 52,0 48,0 
Savinjska 39,7 60,3 66,8 33,2 
Zasavska 44,4 55,6 79,0 21,0 
Spodnjeposavska 47,1 52,9 57,6 42,4 
Jugovzhodna Slovenija 37,6 62,4 66,9 33,1 
Osrednjeslovenska 55,9 44,1 80,7 19,3 
Gorenjska 37,6 62,4 62,2 37,8 
Notranjsko-kraška 42,9 57,1 63,0 37,0 
Goriška 32,4 67,6 64,1 35,9 
Obalno-kraška 37,6 62,4 61,7 38,3 
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Graf 6.2: grafični prikaz porazdelitve deležev vseh prometnih nesreč in prekrškov, ki so jih 
povzročili povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom v naseljih po statističnih regijah 
kraja dogodka v letih 2004-2008 (graf ni linijski diagram; linije so samo pomožne črte, ki 
povezujejo točke zaradi boljše predstave) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 6.3: Grafični prikaz porazdelitve deležev vseh prometnih nesreč in prekrškov, ki so jih 
povzročili povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom izven naselij po statističnih 
regijah kraja dogodka v letih 2004-2008 (graf ni linijski diagram; linije so samo pomožne 
črte, ki povezujejo točke zaradi boljše predstave) 
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Iz prvega grafa, ki kaže porazdelitev prometnih nesreč in prekrškov v naseljih je razvidno, da 
so deleži prekrškov v naseljih večji od deležev prometnih nesreč v naseljih. Zato je obratno na 
grafu, ki kaže porazdelitev prometnih nesreč in prekrškov izven naselij. Sklepamo lahko, da 
več zaznanih prekrškov v naseljih pomeni manj prometnih nesreč v naseljih in manj zaznanih 
prekrškov izven naselji več prometnih nesreč izven naselij. 
 
Tabela 6.3: Odstotki vseh prometnih nesreč in prekrškov, ki so jih povzročili povzročitelji 
prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo (upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 2004-
2008)  
 

Statistična regija kraja dogodka 

Vse prometne 
nesreče v 
naselju 

Vse prometne 
nesreče izven 
naselja 

Vsi 
prekrški 
CPP v 
naselju 

Vsi prekrški 
CPP izven 
naselja 

Pomurska 52,8 47,2 66,2 33,8 
Podravska 66,7 33,3 70,8 29,2 
Koroška 37,7 62,3 45,0 55,0 
Savinjska 54,0 46,0 66,9 33,1 
Zasavska 51,7 48,3 72,3 27,7 
Spodnjeposavska 53,1 46,9 58,5 41,5 
Jugovzhodna Slovenija 53,5 46,5 66,2 33,8 
Osrednjeslovenska 70,7 29,3 81,4 18,6 
Gorenjska 54,8 45,2 60,0 40,0 
Notranjsko-kraška 43,0 57,0 54,1 45,9 
Goriška 39,8 60,2 58,7 41,3 
Obalno-kraška 46,5 53,5 57,2 42,8 

 
 
Graf 6.4: Grafični prikaz porazdelitve deležev vseh prometnih nesreč in prekrškov, ki so jih 
povzročili povzročitelji prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo v naseljih po statističnih 
regijah kraja dogodka v letih 2004-2008 (graf ni linijski diagram; linije so samo pomožne 
črte, ki povezujejo točke zaradi boljše predstave) 
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Graf 6.5: Grafični prikaz porazdelitve deležev vseh prometnih nesreč in prekrškov, ki so jih 
povzročili povzročitelji prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo izven naselij po statističnih 
regijah kraj dogodka (graf ni linijski diagram; linije so samo pomožne črte, ki povezujejo 
točke zaradi boljše predstave) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razlike med krivuljami, ki ponazarjajo prometne nesreče in prekrške so pri povzročiteljih 
prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo manjše kot pri povzročiteljih prometnih nesreč s 
smrtnim izidom. 
 
Tabela 6.4: Odstotki vseh prometnih nesreč in prekrškov, ki so jih povzročili povzročitelji 
prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo (upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 2004-
2008)  
 

Statistična regija kraja dogodka 

Vse prometne 
nesreče v 
naselju 

Vse prometne 
nesreče izven 
naselja 

Vsi 
prekrški 
CPP v 
naselju 

Vsi prekrški 
CPP izven 
naselja 

Pomurska 57,3 42,7 66,4 33,6 
Podravska 71,1 28,9 69,6 30,4 
Koroška 40,6 59,4 42,0 58,0 
Savinjska 58,2 41,8 67,4 32,6 
Zasavska 55,6 44,4 68,9 31,1 
Spodnjeposavska 55,0 45,0 54,4 45,6 
Jugovzhodna Slovenija 58,2 41,8 65,3 34,7 
Osrednjeslovenska 75,1 24,9 79,6 20,4 
Gorenjska 58,4 41,6 58,6 41,4 
Notranjsko-kraška 53,1 46,9 63,4 36,6 
Goriška 43,7 56,3 58,7 41,3 
Obalno-kraška 56,7 43,3 57,9 42,1 
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Graf 6.6: Grafični prikaz porazdelitve deležev vseh prometnih nesreč in prekrškov, ki so jih 
povzročili povzročitelji prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo v naseljih po statističnih 
regijah kraja dogodka v letih 2004-2008 (graf ni linijski diagram; linije so samo pomožne 
črte, ki povezujejo točke zaradi boljše predstave) 
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Graf 6.7: Grafični prikaz porazdelitve deležev vseh prometnih nesreč in prekrškov, ki so jih 
povzročili povzročitelji prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo  izven naselij po 
statističnih regijah kraj dogodka (graf ni linijski diagram; linije so samo pomožne črte, ki 
povezujejo točke zaradi boljše predstave) 
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Tabela 6.5: Odstotki vseh prometnih nesreč in prekrškov, ki so jih povzročili povzročitelji 
prometnih nesreč brez poškodb (upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija 

Vse prometne 
nesreče v 
naselju 

Vse prometne 
nesreče izven 
naselja 

Vsi 
prekrški 
CPP v 
naselju 

Vsi prekrški 
CPP izven 
naselja 

Pomurska 62,4 37,6 66,5 33,5 
Podravska 74,5 25,5 69,9 30,1 
Koroška 50,2 49,8 43,2 56,8 
Savinjska 63,4 36,6 66,5 33,5 
Zasavska 64,0 36,0 69,0 31,0 
Spodnjeposavska 56,8 43,2 54,9 45,1 
Jugovzhodna Slovenija 62,1 37,9 65,2 34,8 
Osrednjeslovenska 77,2 22,8 78,5 21,5 
Gorenjska 65,1 34,9 57,7 42,3 
Notranjsko-kraška 56,7 43,3 60,0 40,0 
Goriška 53,5 46,5 57,2 42,8 
Obalno-kraška 65,6 34,4 58,0 42,0 

 
 
Graf 6.8: Grafični prikaz porazdelitve deležev vseh prometnih nesreč in prekrškov, ki so jih 
povzročili povzročitelji prometnih nesreč brez poškodb v naseljih po statističnih regijah kraja 
dogodka v letih 2004-2008 (graf ni linijski diagram; linije so samo pomožne črte, ki 
povezujejo točke zaradi boljše predstave) 
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Graf 6.9: Grafični prikaz porazdelitve deležev vseh prometnih nesreč in prekrškov, ki so jih 
povzročili povzročitelji prometnih nesreč brez poškodb izven naselij po statističnih regijah 
kraj dogodka 
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7 POVZROČITELJI PROMETNIH NESREČ PO STATISTIČNIH 
REGIJAH IN UPRAVNIH ENOTAH PREBIVALIŠČA V OBDOBJU 2004-
2008 

  
7.1 Porazdelitev povzročiteljev prometnih nesreč po statističnih regijah prebivališča 
 
Tabela 7.1: Porazdelitev različnih povzročiteljev prometnih nesreč  in povzročenih prometnih 
nesreč po statističnih regijah v obdobju 2004-2008 
 

Število povzročiteljev 
prometnih nesreč s 
smrtnim izidom  

Število povzročiteljev 
prometnih nesreč s 
težjo telesno poškodbo  

Število povzročiteljev 
prometnih nesreč z 
lažjo telesno poškodbo 

Število povzročiteljev 
prometnih nesreč brez 
poškodb  

Statistična regija 
prebivališča 
 
 

Število 
različnih 
povzroči-
teljev 

Število 
povzroče-
nih nesreč 

Število 
različnih 
povzroči-
teljev 

Število 
povzroče-
nih nesreč 

Število 
različnih 
povzroči-
teljev 

Število 
povzroče-
nih nesreč 

Število 
različnih 
povzroči-
teljev 

Število 
povzroče-
nih nesreč 

Pomurska 93 93 287 292 2175 2271 4747 2271 

Podravska 183 183 743 754 10963 11732 16691 11732 

Koroška 46 46 146 147 1737 1837 2333 1837 

Savinjska 154 154 784 792 6350 6762 10955 6762 

Zasavska 27 27 92 93 932 985 1787 985 

Spodnjeposavska 39 39 183 183 1117 1155 2266 1155 

Jugovzhodna Slovenija 
104 104 356 360 3136 3308 4423 3308 

Osrednjeslovenska 248 248 1234 1241 9735 10229 19594 10229 

Gorenjska 102 102 482 492 2857 2975 6640 2975 

Notranjsko-kraška 31 31 125 126 805 848 1524 848 

Goriška 51 51 322 326 1512 1575 3482 1575 

Obalno-kraška 54 54 294 300 1523 1570 4314 1570 

Table Total 1132 1132 5048 5106 42842 45247 78756 88811 

 
 

Gornja tabela vsebuje absolutne številke povzročiteljev prometnih nesreč  po statističnih 
regijah v obdobju 2004-2008.  Spodnja tabela pa vsebuje statistične koeficiente povzročiteljev 
prometnih nesreč na 10.000 prebivalcev in range teh koeficientov.  
 
Po številu povzročiteljev prometnih nesrečah s smrtnim izidom na 10.000 prebivalcev je na 
prvem mestu Pomurska regija, sledijo pa ji Jugovzhodna Slovenija, Koroška, Zasavska, 
Notranjsko-kraška in Savinjska. V drugi polovici pa so regije Podravska, Spodnjeposavska, 
Gorenjska, Obalno-karška, Osrednjeslovenska in z najmanjšim koeficientom: Obalno-kraška. 
 
Povsem drugačne range dobimo za koeficiente število povzročiteljev prometnih nesreč s težjo 
telesno poškodbo, lažjo telesno poškodbo in prometnih nesreč brez poškodb. 
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Graf 7.1: Gibanje števila povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom in prometnih 
nesreč s težjo telesno poškodbo v obdobju 2004-2008 po statističnih regijah prebivališča (graf 
ni linijski diagram; linije so samo pomožne črte, ki povezujejo točke zaradi boljše predstave) 
 

 
 
Graf 7.2: Gibanje števila povzročiteljev prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo in 
prometnih nesreč brez poškodb v obdobju 2004-2008 po statističnih regijah prebivališča (graf 
ni linijski diagram; linije so samo pomožne črte, ki povezujejo točke zaradi boljše predstave) 
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Tabela 7.2: Koeficienti povzročiteljev prometnih nesreč  v petletnem obdobju na 10.000 
prebivalcev po statističnih regijah in rangi koeficientov 
 

Statistična regija 
prebivališča 

Število 
povzroč. 
prometnih 
nesreč s 
smrtnim 
izidom  na 
10.000 
prebival. 

Število 
povzroč. 
prometnih 
nesreč s 
težjo 
telesno 
poškodbo  
na 10.000 
prebival. 

Število 
povzroč. 
prometnih 
nesreč z 
lažjo 
telesno 
poškodbo  
na 10.000 
prebival. 

Število 
povzroč. 
prometnih 
nesreč brez 
poškodb  
na 10.000 
prebival. 

Rang 
števila 
povzroč. 
prometnih 
nesreč s 
smrtnim 
izidom  na 
10.000 
prebival 

Rang 
števila 
povzroč. 
prometnih 
nesreč s 
težjo 
telesno 
poškodbo  
na 10.000 
prebival 

Rang 
števila 
povzroč. 
prometnih 
nesreč z 
lažjo 
telesno 
poškodbo  
na 10.000 
prebival. 

Rang 
števila 
povzroč. 
prometnih 
nesreč brez 
poškodb  na 
10.000 
prebival. 

Pomurska 7,6 24 186 437 1 9 7 5 

Podravska 5,7 23 365 596 7 10 1 1 

Koroška 6,2 20 249 347 3 12 3 10 

Savinjska 5,9 30 259 478 6 1 2 2 

Zasavska 6,0 21 218 451 5 11 5 3 

Spodnjeposavska 5,5 26 164 359 8 4 8 8 

Jugovzhodna Slovenija 7,3 25 234 350 2 5 4 9 

Osrednjeslovenska 4,9 24 201 433 11 7 6 6 

Gorenjska 5,1 24 148 367 9 7 10 7 

Notranjsko-kraška 6,0 24 163 321 5 8 9 11 

Goriška 4,2 27 131 318 12 3 12 12 

Obalno-kraška 5,0 28 146 447 10 2 11 4 
 

 
Statistične regije, ki so v prvi polovici po številu povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim 
izidom na 10.000 prebivalcev, so po številu povzročiteljev prometnih nesreč s težjo telesno 
poškodbo na 10.000 prebivalcev praviloma v drugi polovici in obratno. Rangi števila 
povzročiteljev prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo in števila povzročiteljev prometnih 
nesreč brez poškodb se manj razlikujejo. Zanimiva je Podravska regija z največ povzročiteljev 
prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo in prometnih nesreč brez poškodb na 10.000 
prebivalcev. Goriška regija pa je po obeh koeficientih na zadnjem mestu. 
 
 
7.2 Povzročitelji prometnih nesreč po spolu v obdobju 2004-2008 
 
77 % povzročiteljev prometnih nesreč v obdobju 2004-2008 je bilo moških, 23% pa ženske. 
Evropsko povprečje je 75 % in 25 %.14 Ženske so povzročile 11,1 % prometnih nesreč s 
smrtnim izidom, 19,3 % prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo, 26,8 % prometnih nesreč 
z lažjo telesno poškodbo in 21,5 % prometnih nesreč brez poškodb.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
14 http://www.articlealley.com/article_671235_29.html  
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Tabela: 7.3 Povzročitelji prometnih nesreč  po spolu 
 

Spol Group Total 

MOŠKI ŽENSKA Klasifikacija prometne 
nesreče  Count Row % Count Row % Count Row % 

brez poškodbe 77488 78,5% 21179 21,5% 98667 100,0% 

težja telesna poškodba 4425 80,7% 1059 19,3% 5484 100,0% 

lažja telesna poškodba 35115 73,2% 12831 26,8% 47946 100,0% 

smrt 1088 88,9% 136 11,1% 1224 100,0% 

Group Total 118116 77,0%     153321 100,0% 

 

 
Tabela 7.4: Povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom po spolu in statističnih regijah 
kraja prometne nesreče 
 

Spol Group Total 

MOŠKI ŽENSKA 

 Count Row % Count Row % Count Row % 

Pomurska 91 91,0% 9 9,0% 100 100,0% 

Podravska 181 89,2% 22 10,8% 203 100,0% 

Koroška 30 81,1% 7 18,9% 37 100,0% 

Savinjska 147 89,1% 18 10,9% 165 100,0% 

Zasavska 15 83,3% 3 16,7% 18 100,0% 

Spodnjeposavska 29 82,9% 6 17,1% 35 100,0% 

Jugovzhodna Slovenija 107 91,5% 10 8,5% 117 100,0% 

Osrednjeslovenska 236 86,8% 36 13,2% 272 100,0% 

Gorenjska 89 86,4% 14 13,6% 103 100,0% 

Notranjsko-kraška 42 89,4% 5 10,6% 47 100,0% 

Goriška 56 94,9% 3 5,1% 59 100,0% 

Obalno-kraška 65 95,6% 3 4,4% 68 100,0% 

Group Total 1088 88,9% 136 11,1% 1224 100,0% 

 

Povprečni odstotek prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so jih povzročile ženske je sicer 
11,1 %, vendar so razlike med statističnimi regijami. Na območju Srednjeposavske regije so 
ženske povzročile 17,1 % prometnih nesreč s smrtnim izidom, na območju Goriške in 
Obalno-kraške pa samo 5,1 % oziroma 4,4 %.  
Porazdelitev odstotkov po statističnih regijah prebivališča povzročiteljev je podobna 
porazdelitvi po statističnih regijah kraja prometnih nesreč. 
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Tabela 7.5: Povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom po spolu in statističnih regijah 
prebivališča 
 

 
Spol Group Total 

MOŠKI ŽENSKA 

 Count Row % Count Row % Count Row % 

Pomurska 85 89,5% 10 10,5% 95 100,0% 

Podravska 159 86,4% 25 13,6% 184 100,0% 

Koroška 40 87,0% 6 13,0% 46 100,0% 

Savinjska 144 91,1% 14 8,9% 158 100,0% 

Zasavska 22 84,6% 4 15,4% 26 100,0% 

Spodnjeposavska 33 82,5% 7 17,5% 40 100,0% 

Jugovzhodna Slovenija 98 92,5% 8 7,5% 106 100,0% 

Osrednjeslovenska 220 86,6% 34 13,4% 254 100,0% 

Gorenjska 94 87,0% 14 13,0% 108 100,0% 

Notranjsko-kraška 29 93,5% 2 6,5% 31 100,0% 

Goriška 48 94,1% 3 5,9% 51 100,0% 

Obalno-kraška 47 88,7% 6 11,3% 53 100,0% 

Group Total 1019 88,5% 133 11,5% 1152 100,0% 

 

 
 
7.3 Povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom  po upravnih enotah 
prebivališča 
 
Od 1224 povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom jih 72 ni imelo izpolnjenega 
podatka o upravni enoti prebivališča. Od ostalih 1152, jih je 42 % prebivalo na območju 
upravnih enot, ki pokriva 11 mestnih občin, ostalih 58 % pa na območju drugih upravnih enot. 
Največ -12,6% povzročiteljev je imelo prebivališče na območju upravne enote Ljubljana, 
sledi Maribor s 5,2 %, Novo mesto s 4,0%, Ptuj s 3,8 %, Kranj s 3,3 % itd. 50 % vseh 
prometnih nesreč s smrtnim izidom se je zgodilo na območju 14 upravnih enot, na območju 
katerih živi. 
 
Primerjava deležev povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom in deležev prebivalstva 
kaže, da je delež povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom v populaciji vseh 
povzročiteljev teh nesreč, večji od deleža prebivalstva upravne enote v populaciji vseh 
prebivalcev Slovenije, na območju naslednjih upravnih enot (prvi odstotek v oklepaju je 
odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, drugi pa odstotek prebivalstva): 
 
• Ljutomer (1,9 %; 0,9 %), 
• Trebnje(1,8 %; 0,9 %),  
• Novo mesto (4,0%, 3,1 %), 
• Radlje ob Dravi (1,5 %; 0,8 %), 
• Šentjur pri Celju (1,5 %, 0,9 %), 
• Gornja Radgona (1,6 %; 1,0%) 
• Žalec (2,5 %, 1,9 %), 
• Ptuj (3,8 %, 3,4 %), 
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• Slovenska Bistrica (2,1 %; 1,7 %), 
• Domžale (2,9%; 2,6 %), 
• Grosuplje /2,0 %; 1,7 %), 
• Lendava (1,5 %; 1,2 %). 
 
Tabela 7.6: Povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom po upravnih enotah prebivališča 
 

Upravna enota prebivališča Število Odstotek 
Kumulativni 
odstotek 

LJUBLJANA 154 12,6 12,6 
MARIBOR 72 5,9 18,5 
NOVO MESTO 49 4,0 22,5 
PTUJ 47 3,8 26,3 
KRANJ 40 3,3 29,6 
DOMŽALE 36 2,9 32,5 
MURSKA SOBOTA 34 2,8 35,3 
CELJE 31 2,5 37,8 
ŽALEC 31 2,5 40,4 
SLOVENSKA BISTRICA 26 2,1 42,5 
VELENJE 26 2,1 44,6 
 RADOVLJICA 25 2,0 46,7 
GROSUPLJE 24 2,0 48,6 
KOPER 23 1,9 50,5 
LJUTOMER 23 1,9 52,4 
NOVA GORICA 23 1,9 54,2 
TREBNJE 22 1,8 56,0 
GORNJA RADGONA 20 1,6 57,7 
ŠKOFJA LOKA 19 1,6 59,2 
JESENICE 18 1,5 60,7 
LENDAVA 18 1,5 62,2 
RADLJE OB DRAVI 18 1,5 63,6 
ŠENTJUR PRI CELJU 18 1,5 65,1 
SEŽANA 17 1,4 66,5 
ŠMARJE PRI JELŠAH 16 1,3 67,8 
ČRNOMELJ 15 1,2 69,0 
KRŠKO 14 1,1 70,2 
LITIJA 14 1,1 71,3 
SEVNICA 14 1,1 72,5 
SLOVENSKE KONJICE 14 1,1 73,6 
 AJDOVŠČINA 13 1,1 74,7 
ILIRSKA BISTRICA 13 1,1 75,7 
KOČEVJE 13 1,1 76,8 
SLOVENJ GRADEC 13 1,1 77,9 
PESNICA 13 1,1 78,9 
BREŽICE 12 1,0 79,9 
MOZIRJE 12 1,0 80,9 
POSTOJNA 11 0,9 81,8 
ZAGORJE OB SAVI 11 0,9 82,7 
DRUGE UPRAVNE 
ENOTE 140 11,4 94,1 
NI PODATKA 72 5,9 100,0 
SKUPAJ 1224 100,0   
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Pri vseh drugih upravnih enotah je delež prebivalstva večji od deleža povzročiteljev 
prometnih nesreč s smrtnim izidom. Največje razlike so pri upravni enotah Ljutomer, Trebnje, 
Novo mesto, Radlje ob Dravi, Šentjur pri Celju, Gornja Radgona in Žalec. 
 
81 %vseh povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom iz območja upravne enote 
Ljubljana je povzročilo prometno nesrečo s smrtnim izidom na območju te oziroma sosednji 
upravnih enot (Vrhnika, Grosuplje, Domžale). 
 
81 %vseh povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom iz območja upravne enote 
Maribor je povzročilo prometno nesrečo s smrtnim izidom na območju te oziroma sosednji 
upravnih enot (Ptuj, Slovenska Bistrica, Pesnica, Ruše). 
 
71 %vseh povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom iz območja upravne enote 
Ljutomer je povzročilo prometno nesrečo s smrtnim izidom na območju te oziroma sosednje 
upravne enote (Gornja Radgona). 
 
73 %vseh povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom iz območja upravne enote 
Trebnje je povzročilo prometno nesrečo s smrtnim izidom na območju te oziroma sosednje 
upravne enote (Novo mesto). 
 
89 %vseh povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom iz območja upravne enote Novo 
mesto je povzročilo prometno nesrečo s smrtnim izidom na območju te oziroma sosednjih 
upravnih enot (Trebnje, Krško, Grosuplje). 
 
72 %vseh povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom iz območja upravne enote Radlje 
ob Dravi je povzročilo prometno nesrečo s smrtnim izidom na območju te oziroma sosednje 
upravne enote (Ravne na Koroškem). 
 
62 %vseh povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom iz območja upravne enote 
Šentjur pri Celju je povzročilo prometno nesrečo s smrtnim izidom na območju te oziroma 
sosednjih upravnih enot (Celje, Laško). 
 
81 %vseh povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom iz območja upravne enote 
Gornja Radgona je povzročilo prometno nesrečo s smrtnim izidom na območju te oziroma 
sosednjih upravnih enot (Lenart, Ljutomer). 
 
 
7.4 Povzročitelji prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo, z lažjo telesno poškodbo 

in brez poškodb po upravnih enotah prebivališča 
 
Od 5465 povzročiteljev prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo jih 355 ni imelo 
izpolnjenega podatka o upravni enoti prebivališča. Od ostalih 5110, jih je 48 % prebivalo na 
območju upravnih enot, ki pokriva 11 mestnih občin, ostalih 52 % pa na območju drugih 
upravnih enot. Največ -14,7% povzročiteljev je imelo prebivališče na območju upravne enote 
Ljubljana, sledi Maribor s 5,5 %, Kranj s 3,8 %, Ptuj s 3,5 %, Nova Gorica s 3,2 %, Celje s 
3,1 %, Novo mesto s 3,1%, itd. 
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Tabela 7.7: Povzročitelji prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo po upravnih enotah 
prebivališča 
 

Upravna enota prebivališča Število Odstotek Kumulativni odstotek 
LJUBLJANA 802 14,7 14,7 
MARIBOR 298 5,5 20,1 
KRANJ 209 3,8 24,0 
PTUJ 189 3,5 27,4 
NOVA GORICA 175 3,2 30,6 
CELJE 170 3,1 33,7 
NOVO MESTO 168 3,1 36,8 
MURSKA SOBOTA 149 2,7 39,5 
ŽALEC 132 2,4 41,9 
VELENJE 127 2,3 44,3 
KOPER 122 2,2 46,5 
DOMŽALE 119 2,2 48,7 
ŠMARJE PRI JELŠAH 98 1,8 50,5 
GROSUPLJE 93 1,7 52,2 
KAMNIK 93 1,7 53,9 
ŠKOFJA LOKA 88 1,6 55,5 
 RADOVLJICA 84 1,5 57,0 
SLOVENSKA BISTRICA 83 1,5 58,5 
SLOVENSKE KONJICE 83 1,5 60,1 
KRŠKO 75 1,4 61,4 
JESENICE 74 1,4 62,8 
SEŽANA 69 1,3 64,0 
GORNJA RADGONA 65 1,2 65,2 
POSTOJNA 65 1,2 66,4 
PIRAN 64 1,2 67,6 
ŠENTJUR PRI CELJU 62 1,1 68,7 
MOZIRJE 59 1,1 69,8 
VRHNIKA 59 1,1 70,9 
PESNICA 59 1,1 72,0 
BREŽICE 57 1,0 73,0 
 AJDOVŠČINA 55 1,0 74,0 
LITIJA 55 1,0 75,0 

 
Od 48018 povzročiteljev prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo jih 2399 (5 %) ni imelo 
izpolnjenega podatka o upravni enoti prebivališča. Od ostalih 45619, jih je 51,3 % prebivalo 
na območju upravnih enot, ki pokriva 11 mestnih občin, ostalih 48,7 % pa na območju drugih 
upravnih enot. Največ – 13,6 % povzročiteljev je imelo prebivališče na območju upravne 
enote Ljubljana, sledi Maribor s 10,8 %, Ptuj s 6,4 %, Celje s 3,7 %, Novo mesto s 3,0%, itd. 
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Tabela 7.8: Povzročitelji prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo po upravnih enotah 
prebivališča 
 

Upravna enota prebivališča Število Odstotek 
Kumulativni 
odstotek 

LJUBLJANA 6542 13,6 13,6 
MARIBOR 5186 10,8 24,4 
PTUJ 3079 6,4 30,8 
CELJE 1770 3,7 34,5 
NOVO MESTO 1441 3,0 37,5 
KRANJ 1357 2,8 40,3 
SLOVENSKA BISTRICA 1335 2,8 43,1 
DOMŽALE 1093 2,3 45,4 
MURSKA SOBOTA 1041 2,2 47,6 
VELENJE 1018 2,1 49,7 
SLOVENSKE KONJICE 910 1,9 51,6 
ŠMARJE PRI JELŠAH 909 1,9 53,5 
ŽALEC 906 1,9 55,4 
KAMNIK 817 1,7 57,1 
NOVA GORICA 791 1,6 58,7 
GROSUPLJE 750 1,6 60,3 
KOPER 709 1,5 61,8 
RAVNE NA KOROŠKEM 628 1,3 63,1 
PESNICA 607 1,3 64,3 
PESNICA 607 1,3 64,3 
ŠENTJUR PRI CELJU 578 1,2 65,5 
KOČEVJE 575 1,2 66,7 
LENART 554 1,2 67,9 
LITIJA 533 1,1 69,0 
RADLJE OB DRAVI 533 1,1 70,1 
ŠKOFJA LOKA 532 1,1 71,2 
ORMOŽ 506 1,1 72,3 
KRŠKO 503 1,0 73,3 
SLOVENJ GRADEC 481 1,0 74,3 
RADOVLJICA 480 1,0 75,3 

 
 
 
Od 98907 povzročiteljev prometnih nesreč brez poškodb jih 10012 (10,3 %) ni imelo 
izpolnjenega podatka o upravni enoti prebivališča. Od ostalih 88895, jih je 52,5 % prebivalo 
na območju upravnih enot, ki pokriva 11 mestnih občin, ostalih 47,5 % pa na območju drugih 
upravnih enot. Največ – 15,0 % povzročiteljev je imelo prebivališče na območju upravne 
enote Ljubljana, sledi Maribor s 9,4 %, Ptuj s 4,0 %, Celje s 3,5 %, Kranj s 3,1%, itd. 
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Tabela 7.9: Povzročitelji prometnih nesreč brez poškodb po upravnih enotah prebivališča 
 

Upravna enota prebivališča Število Odstotek 
Kumulativni 
odstotek 

LJUBLJANA 14871 15,0 15,0 
MARIBOR 9297 9,4 24,4 
PTUJ 3928 4,0 28,4 
CELJE 3495 3,5 31,9 
KRANJ 3046 3,1 35,0 
MURSKA SOBOTA 2526 2,6 37,6 
KOPER 2420 2,4 40,0 
NOVO MESTO 2215 2,2 42,3 
NOVA GORICA 2135 2,2 44,4 
DOMŽALE 2121 2,1 46,6 
SLOVENSKA BISTRICA 2015 2,0 48,6 
VELENJE 1974 2,0 50,6 
ŽALEC 1917 1,9 52,5 
GROSUPLJE 1464 1,5 54,0 
ŠMARJE PRI JELŠAH 1405 1,4 55,4 
 RADOVLJICA 1284 1,3 56,7 
SLOVENSKE KONJICE 1269 1,3 58,0 
KAMNIK 1264 1,3 59,3 
ŠKOFJA LOKA 1246 1,3 60,6 
JESENICE 1176 1,2 61,7 
LENART 1166 1,2 62,9 
PESNICA 1083 1,1 64,0 
ŠENTJUR PRI CELJU 1076 1,1 65,1 
KRŠKO 1053 1,1 66,2 
GORNJA RADGONA 1052 1,1 67,2 
VRHNIKA 1007 1,0 68,3 
LENDAVA 992 1,0 69,3 
TRBOVLJE 884 0,9 70,1 
RAVNE NA KOROŠKEM 877 0,9 71,0 
BREŽICE 864 0,9 71,9 
PIRAN 854 0,9 72,8 
LITIJA 836 0,8 73,6 
RUŠE 801 0,8 74,4 
LJUTOMER 791 0,8 75,2 
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Tabela 7.10: Rangi upravnih enot prebivališča povzročiteljev po klasifikaciji prometne 
nesreče  
 

Upravna enota prebivališča 
povzročitelja 

Povzročitelji 
prometnih 
nesreč s 
smrtnim 
izidom 

Povzročitelji 
prometnih 
nesreč s 
težjo telesno 
poškodbo 

Povzročitelji 
prometnih 
nesreč z lažjo 
telesno 
poškodbo 

Povzročitelji 
prometnih 
nesreč brez 
poškodb 

LJUBLJANA 1 1 1 1 
MARIBOR 2 2 2 2 
NOVO MESTO 3 7 5 8 
PTUJ 4 4 3 3 
KRANJ 5 3 6 5 
DOMŽALE 6 12 8 10 
MURSKA SOBOTA 7 8 9 6 
CELJE 8 6 4 4 
ŽALEC 9 9 13 13 
SLOVENSKA BISTRICA 10 18 7 11 
VELENJE 11 10 10 12 
 RADOVLJICA 12 17 29 16 
GROSUPLJE 13 14 16 14 
KOPER 14 11 43 7 
LJUTOMER 15 43 38 34 
NOVA GORICA 16 5 15 9 

 
 
7.5 Starostna struktura povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom   
 
Povprečna starost povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom je znašala 39,3 leta. 
Najmlajši povzročitelj je bil star 2,9 let, najstarejši pa 89,5 let. Standardni odklon znaša 16,9 
let. Gre za razpršeno populacijo. Polovico povzročiteljev je bilo mlajših od 35,6 let, polovico 
pa starejših.  
 
Iz naslednje tabele je razvidno, da so najbolj pogosti povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim 
izidom stari od  18 do 30 let. Predstavljajo kar 36 % vseh povzročiteljev prometnih nesreč s 
smrtnim izidom.  
Najbolj obremenjeni leti pa sta 22 in 23 let s po 49 povzročitelji. Na drugem mestu so 
povzročitelji stari 20 in 21 let.  Verjetnost, da oseba stara 22 let povzroči prometno nesrečo s 
smrtnim izidom, je dvakrat večja od verjetnosti, da jo povzroči oseba stara od 30 do 39 let.  
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Graf 7.3: Histogram starosti povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom  

 
Delež voznikov B kategorije starih med 22 in 23 let znaša med povzročitelji prometnih nesreč 
s smrtnim izidom 5,9 %, v populaciji vseh voznikov B kategorije pa 3,5.  
 
Za primerjavo starostne strukture povzročiteljev, ki so imeli v času povzročitve prometne 
nesreče s smrtnim izidom dovoljenje B kategorije in starostne strukture voznikov B kategorije 
v registru voznikov, smo uporabili podatke iz registra na dan 31.12.2008. Statistika starostne 
strukture povzročiteljev je izračunana na petletnem obdobju, podatki iz registra voznikov pa 
se nanašajo le na leto 2008. Zaradi tega se rezultati primerjav obeh populacij lahko za kakšno 
desetinko odstotka razlikujejo od natančnih rezultatov. 
 
Tabela 7.11: Starostna struktura vseh povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom  
 

Starost Število Odstotek 
Širina 
razreda Gostota razreda 

Od 22,0 do 23,9 let 98 8,0 2 49,0 
Od 20,0 do 21,9 let 73 6,0 2 36,5 
Od 26,0 do 29,9 let 144 11,8 4 36,0 
Od 24,0 do 25,9 let 64 5,2 2 32,0 
Od 18,0 do 19,9 let 63 5,1 2 31,5 
Od 30,0 do 39,9 let 242 19,8 10 24,2 
Od 40,0 do 49,9 let 210 17,2 10 21,0 
Od 50,0 do 59,9 let 143 11,7 10 14,3 
Od 60,0 do 69,9 let 74 6,0 10 7,4 
Od 70,0 do 79,9 let 64 5,2 10 6,4 
Od 16,0 do 17,9 let 11 0,9 2 5,5 
Od 14,0 do 15,9 let 9 0,7 2 4,5 
Od 80,0 do 84,9 let 18 1,5 5 3,6 
85 let in več 6 0,5 5 1,2 
Od 5,0 do 9,9 let 3 0,2 5 0,6 
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Od 10,0 do 13,9 let 1 0,1 4 0,3 
Od 0,1 do 4,9 let 1 0,1 5 0,2 

 
 
Tabela 7.12: Primerjava zastopanosti starostnih razredov voznikov B kategorije med 
populacijo povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom in populacijo vseh voznikov B 
kategorije  
 

Starost 

Število 
povzročiteljev - 
voznikov B 
kategorije 

Odstotek v 
populaciji 
povzročiteljev  
prometnih 
nesreč s 
smrtnim 
izidom  

Odstotek v 
populaciji vseh 
voznikov B 
kategorije Koeficient 

Od 18,0 do 19,9 let 57 7,2 2,0 3,61 
Od 22,0 do 23,9 let 72 9,1 3,5 2,60 
80 let in več 16 2,0 0,8 2,53 
Od 20,0 do 21,9 let 61 7,7 3,3 2,34 
Od 24,0 do 25,9 let 47 5,9 3,8 1,57 
Od 26,0 do 29,9 let 85 10,8 8,6 1,25 
Od 30,0 do 39,9 let 157 19,9 21,6 0,92 
Od 70,0 do 79,9 let 37 4,7 5,4 0,87 
Od 40,0 do 49,9 let 126 15,9 21,3 0,75 
Od 50,0 do 59,9 let 93 11,8 18,9 0,62 
Od 60,0 do 69,9 let 39 4,9 10,9 0,45 
 Skupaj 790 100,0 100,1   

 
Koeficient je razmerje med obema odstotkoma. Največji koeficient ima starost 18 in 19 let. 
Znaša 3,61, kar pomeni, da je tveganje za voznike B kategorije stare 18 in 19 let 3,6 večja, kot 
je njihova statistična verjetnost pojavljanja v populaciji vseh voznikov B kategorije. Ali 
drugače: verjetnost, da voznik B kategorije star 18 ali 19 let povzroči prometno nesrečo s 
smrtnim izidom, je skoraj   4-krat večja, kot verjetnost, da jo povzroči voznik B kategorije star 
med 30 in 39 let. 
Večje tveganje za povzročitev prometne nesreče s smrtnim izidom kaže statistika za vse 
starosti od 18 do 24 let, vmes pa je tudi starost nad 8o let. 
Med vozniki motornih koles so najbolj pogosti povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim 
izidom stari med 22 in 29 let. Najbolj tvegani leti z vidika povzročitve prometne nesreče s 
smrtnim izidom sta leti 22 in 23. 
 
Primerjava povprečnih starosti povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom po 
statističnih regijah kaže, da najstarejši povzročitelji prebivajo na območju Osrednjeslovenske 
statistične enote, najmlajši pa na območju Notranjsko-kraške in Zasavske. Razpršenost okrog 
povprečne starosti je najmanjša na območju Zasavske statistične enote. 
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Tabela 7.13: Povprečne starosti in standardni odkloni povzročiteljev prometnih nesreč s 
smrtnim izidom po statističnih regijah 
 

 Mean 
Std 
Deviation 

Pomurska   
39,2 16,4 

Podravska   39,5 16,9 
Koroška   37,5 16,7 
Savinjska   39,7 17,3 
Zasavska   35,2 10,9 
Spodnjeposavska   39,5 18,2 
Jugovzhodna Slovenija   37,5 17,5 
Osrednjeslovenska   40,9 17,6 
Gorenjska   38,7 17,2 
Notranjsko-kraška   35,1 17,2 
Goriška   38,7 17,7 
Obalno-kraška   37,2 16,3 

 

 
Tabela 7.14: Najbolj pogoste starosti povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom  
 

Statistična regija 
Najbolj pogoste starosti (število 
povzročiteljev na posamezno leto v 
tem razredu starosti) 

Druge najbolj pogoste starosti 
(število povzročiteljev na 
posamezno leto v tem razredu 
starosti) 

Pomurska Od 26,0 do 29,9 let (2,5) Od 30,0 do 39,9 let (2,5) 
Podravska Od 22,0 do 23,9 let (6,5) Od 24,0 do 25,9 let (6,5) 
Koroška Od 22,0 do 23,9 let (3,0) Od 20,0 do 21,9 let (1,5) 
Savinjska Od 22,0 do 23,9 let (8,5) Od 20,0 do 21,9 let (5,0) 
Zasavska Od 22,0 do 23,9 let (2,0) Od 26,0 do 29,9 let (1,5) 
Spodnjeposavska Od 22,0 do 23,9 let (2,5) Od 18,0 do 19,9 let (1,0) 
Jugovzhodna Slovenija Od 18,0 do 19,9 let (5,5) Od 22,0 do 23,9 let (4,5) 
Osrednjeslovenska Od 22,0 do 23,9 let (8,5) Od 18,0 do 19,9 let (8,0) 
Gorenjska Od 20,0 do 21,9 let (5,0) Od 24,0 do 25,9 let (5,0) 
Notranjsko-kraška Od 20,0 do 21,9 let (1,5) Od 24,0 do 25,9 let (1,5) 
Goriška Od 20,0 do 21,9 let (3,0) Od 24,0 do 25,9 let (2,0) 
Obalno-kraška Od 22,0 do 23,9 let (3,5) Od 18,0 do 19,9 let (2,5) 

 
Najbolj pogosta starost povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom je 22-23 let. S sto 
starostjo izstopajo statistične regije: Savinjska, Osrednjeslovenska  in Podravska. Na drugem 
mestu je starost 18-19 let. Izstopata Osrednjeslovenska in Jugovzhodna Slovenija. Na tretjem 
mestu je starost 20-21 let. Izstopata Gorenjska in Savinjska regija. 
 
Povprečna starost povzročiteljev prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo je znašala 37,2 
leti. Najmlajši povzročitelj je bil star 3,2 leti, najstarejši pa 91,7 let. Standardni odklon znaša 
16,9 let. Gre za razpršeno populacijo. Polovico povzročiteljev je bilo mlajših od 33,2 leti, 
polovico pa starejših.  
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Graf 7.4: Histogram starosti povzročiteljev prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo  

 
Iz naslednje tabele je razvidno, da so najbolj pogosti povzročitelji prometnih nesreč s težjo 
telesno poškodbo stari od  18 do 30 let. Predstavljajo 36 % vseh povzročiteljev prometnih 
nesreč s težjo telesno poškodbo. 
 
Najbolj obremenjeni leti pa sta 20 in 21 let s po 198 povzročitelji. Na drugem mestu so 
povzročitelji stari 22 in 23 let.  Verjetnost, da oseba stara 22 let povzroči prometno nesrečo s 
smrtnim izidom, je dvakrat večja od verjetnosti, da jo povzroči oseba stara od 30 do 39 let.  
 
 
Tabela 7.15: Starostna struktura vseh povzročiteljev prometnih nesreč s težjo telesno 
poškodbo  
 

Starost Število Odstotek Širina razreda Gostota razreda 
Od 20,0 do 21,9 let 396 7,2 2 198,0 
Od 22,0 do 23,9 let 381 7,0 2 190,5 
Od 24,0 do 25,9 let 326 6,0 2 163,0 
Od 18,0 do 19,9 let 315 5,8 2 157,5 
Od 26,0 do 29,9 let 566 10,4 4 141,5 
Od 30,0 do 39,9 let 992 18,2 10 99,2 
Od 16,0 do 17,9 let 171 3,1 2 85,5 
Od 40,0 do 49,9 let 822 15,0 10 82,2 
Od 50,0 do 59,9 let 645 11,8 10 64,5 
Od 14,0 do 15,9 let 108 2,0 2 54,0 
Od 60,0 do 69,9 let 333 6,1 10 33,3 
Od 70,0 do 79,9 let 229 4,2 10 22,9 
Od 10,0 do 13,9 let 67 1,2 4 16,8 
Od 80,0 do 84,9 let 46 0,8 5 9,2 
Od 5,0 do 9,9 let 40 0,7 5 8,0 
85 let in več 14 0,3 5 2,8 
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Od 0,1 do 4,9 let 10 0,2 5 2,0 
Ni podatka 4 0,1     
  5465 100,0     

 
 
Tabela: 7.16 Primerjava zastopanosti starostnih razredov voznikov B kategorije med 
populacijo povzročiteljev prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo in populacijo vseh 
voznikov B kategorije 
 

Starost Število 

Odstotek v 
populaciji 
povzročiteljev 
prometnih nesreč 
s težjo telesno 
poškodbo 

Odstotek v 
populaciji vseh 
voznikov B 
kategorije Koeficient 

Od 14,0 do 15,9 let 4,0 0,1 -  - 
Od 16,0 do 17,9 let 18,0 0,6 -  - 
Od 18,0 do 19,9 let 241,0 7,4 2,0 3,7 
Od 20,0 do 21,9 let 287,0 8,9 3,3 2,7 
Od 22,0 do 23,9 let 276,0 8,5 3,5 2,4 
Od 24,0 do 25,9 let 221,0 6,8 3,8 1,8 
Od 26,0 do 29,9 let 368,0 11,4 8,6 1,3 
80 let in več 23,0 0,8 0,8 1,0 
Od 30,0 do 39,9 let 647,0 20,0 21,6 0,9 
Od 40,0 do 49,9 let 505,0 15,6 21,3 0,7 
Od 70,0 do 79,9 let 122,0 3,8 5,4 0,7 
Od 50,0 do 59,9 let 348,0 10,7 18,9 0,6 
Od 60,0 do 69,9 let 176,0 5,4 10,9 0,5 
Ni podatka 3,0 0,1 -   
Skupaj 3239,0 100,0     

 
Za primerjavo starostne strukture povzročiteljev, ki so imeli v času povzročitve prometne 
nesreče s hujšo telesno poškodbo dovoljenje B kategorije in starostne strukture voznikov B 
kategorije v registru voznikov, smo uporabili podatke iz registra na dan 31.12.2008. Statistika 
starostne strukture povzročiteljev je izračunana na petletnem obdobju, podatki iz registra 
voznikov pa se nanašajo le na leto 2008. Zaradi tega se rezultati primerjav obeh populacij 
lahko za kakšno desetinko odstotka razlikujejo od natančnih rezultatov. 
 
Koeficient je razmerje med obema odstotkoma. Največji koeficient ima starost 18 in 19 let. 
Znaša 3,7, kar pomeni, da je tveganje za voznike B kategorije stare 18 in 19 let 3,7 večja, kot 
je njihova statistična verjetnost pojavljanja v populaciji vseh voznikov B kategorije. Ali 
drugače: verjetnost, da voznik B kategorije star 18 ali 19 let povzroči prometno nesrečo s 
smrtnim izidom, je skoraj   4-krat večja, kot verjetnost, da jo povzroči voznik B kategorije star 
med 30 in 39 let. 
 
Večje tveganje za povzročitev prometne nesreče s smrtnim izidom kaže statistika za vse 
starosti od 18 do 29 let, vmes pa je tudi starost nad 80 let. 
Med vozniki motornih koles so najbolj pogosti povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim 
izidom stari med 22 in 29 let.  
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8 POVZROČITELJI PROMETNIH NESREČ, KI SO POVZROČILI VEČ KOT 

ENO PROMETNO NESREČO V OBDOBJU  2004-2008  PO STATISTIČNIH 
REGIJAH PREBIVALIŠČA IN NJIHOVA UDELEŽBA (NI POVZROČITELJ) 
V DRUGIH PROMETNIH NESREČAH  

 
 
8.1 Povzročitelji prometnih nesreč, ki so povzročili več kot eno prometno nesrečo iste 

vrste  
 
Tabela 8.1: Odstotki povzročiteljev prometnih nesreč, ki so povzročili več kot eno prometno 
nesrečo iste vrste 
 

Statistična regija prebivališča 

% 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč s težjo 
telesno 
poškodbo 

% 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč z lažjo 
telesno 
poškodbo 

% 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč brez 
poškodb 

Pomurska 1,7 4,0 9,6 
Podravska 1,5 6,2 11,7 
Koroška 0,7 5,3 8,4 
Savinjska 1,0 5,8 10,8 
Zasavska 1,1 5,3 10,7 
Spodnjeposavska 0,0 3,3 9,2 
Jugovzhodna Slovenija 1,1 4,8 9,5 
Osrednjeslovenska 0,6 4,5 10,1 
Gorenjska 2,1 3,9 9,4 
Notranjsko-kraška 0,8 5,0 8,4 
Goriška 1,2 4,0 8,1 
Obalno-kraška 2,0 2,8 9,9 

 
Povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom niso prikazani, ker so povzročili po eno 
prometno nesrečo s smrtnim izidom.  
 
Obstajajo razlike med statističnimi regijami. 2,1 % povzročiteljev iz Gorenjske regije je 
povzročilo več kot eno prometno nesrečo s težjo telesno poškodbo, v Srednjeposavski regiji 
takih povzročiteljev ni bilo. 
 
S povzročitelji – povratniki prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo je najbolj obremenjena 
Podravska regija s 6,2 %. 5 % ali več  imajo še Savinjska, Koroška, Zasavska in Notranjsko-
kraška regija. Najmanj tovrstnih povratnikov v petletnem obdobju beleži Obalno-kraška 
regija, ki ima več kot dvakrat manjši odstotek kot Podravska regija.  
  
Najmanjše razlike so med povzročitelji prometnih nesreč brez poškodb.  
Razpon znaša 8,1–11,7 %.  Tudi s temi povratniki je najbolj obremenjena Podravska, najmanj 
pa Goriška regija.  
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8.2 Povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so poleg prometne nesreče s 
smrtnim izidom povzročili še druge prometne nesreče 

 
Tabela 8.2: Odstotki povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so poleg prometne 
nesreče s smrtnim izidom povzročili še druge prometne nesreče 
 

Statistična regija prebivališča 

% povzročiteljev, 
ki so povzročili še 
prometno nesrečo s 
težjo telesno 
poškodbo 

% povzročiteljev, ki so 
povzročili še prometno 
nesrečo z lažjo telesno 
poškodbo 

% povzročiteljev, ki so 
povzročili še prometno 
nesrečo brez poškodb 

Pomurska 0,0 4,3 15,1 
Podravska 0,0 8,7 16,9 
Koroška 0,0 13,0 17,4 
Savinjska (1) 12,3 16,2 
Zasavska 0,0 3,7 7,4 
Spodnjeposavska 0,0 2,6 7,7 
Jugovzhodna Slovenija 2,9 7,7 19,2 
Osrednjeslovenska 1,2 4,8 11,7 
Gorenjska (1) 2,9 14,7 
Notranjsko-kraška 0,0 6,5 12,9 
Goriška 3,9 2,0 11,8 
Obalno-kraška 0,0 5,6 22,2 

 
3,9 % povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom iz Goriške regije je povzročilo tudi 
prometno nesrečo s hujšo telesno poškodbo. Na  drugem mestu je Jugovzgodna Slovenija s 
2,9 %. V večini regij tovrstnih povratnikov v obdobju 2004-2008 ni bilo. So pa povzročitelji 
prometnih nesreč s smrtnim izidom povzročili več prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo 
in prometnih nesreč brez poškodb.  
 
Tudi v tem primeru so razlike med statističnimi regijami. Na območju Koroške regije je kar 
13 % povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom povzročilo še eno ali več prometnih 
nesreč z lažjo telesno poškodbo. Nasprotje temu je Goriška regija, ki ima samo 2,0 % takšnih 
povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom. 
 
Odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom iz Jugovzhodne Slovenije, ki so v 
obdobju 2004-2008 povzročili še prometno nesrečo brez poškodb, znaša kar 19,2 %. Vsak 
peti povzročitelj prometne nesreče s smrtnim izidom je povzročil tudi prometno nesrečo brez 
poškodb. V Zasavski regiji je takih povzročiteljev samo 7,4 %. 
 
 
8.3 Statistične verjetnosti, da povzročitelj prometne nesreče določene vrste povzroči 

še prometno nesrečo druge vrste 
 
Statistične verjetnosti da povzročitelj prometne nesreče s smrtnim izidom povzroči drugo 
prometno nesrečo, se razlikujejo med statističnimi regijami. Primer: verjetnost, da 
povzročitelj prometne nesreče s težjo telesno poškodbo iz Podravske regije povzroči 
prometno nesrečo z lahko telesno poškodbo je trikrat večja, kot verjetnost povzročitelja iz 
Zasavske regije ali Goriške regije. 
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Tabela 8.3: Statistične verjetnosti, da povzročitelj prometne nesreče s težjo telesno poškodbo 
povzroči še druge prometne nesreče 
 

Statistična regija 

Verjetnost, da 
povzročitelj prometne 
nesreče s težjo telesno 
poškodbo povzroči tudi  
prometno nesrečo s 
smrtnim izidom 
  

Verjetnost, da povzročitelj 
prometne nesreče s težjo 
telesno poškodbo povzroči 
tudi prometno nesrečo z 
lahko telesno poškodbo  

Verjetnost, da 
povzročitelj 
prometne nesreče s 
težjo telesno 
poškodbo povzroči 
tudi  prometno 
nesrečo brez 
poškodb  

Pomurska 0,00 0,06 0,20 
Podravska 0,00 0,12 0,24 
Koroška 0,00 0,10 0,16 
Savinjska 0,00 0,09 0,21 
Zasavska 0,00 0,04 0,22 
Spodnjeposavska 0,00 0,07 0,19 
Jugovzhodna Slovenija 0,01 0,07 0,19 
Osrednjeslovenska 0,00 0,09 0,18 
Gorenjska 0,00 0,07 0,18 
Notranjsko-kraška 0,00 0,07 0,14 
Goriška 0,01 0,04 0,12 
Obalno-kraška 0,00 0,08 0,19 

 
 
Tabela 8.4: Statistične verjetnosti, da povzročitelj prometne nesreče z lažjo telesno poškodbo 
povzroči še druge prometne nesreče 
 

Statistična regija 

Verjetnost, da 
povzročitelj prometne 
nesreče z lažjo telesno 
poškodbo povzroči tudi  
prometno nesrečo s 
smrtnim izidom 
  

Verjetnost, da povzročitelj 
prometne nesreče z lažjo 
telesno poškodbo povzroči 
tudi prometno nesrečo s 
težjo telesno poškodbo  

Verjetnost, da 
povzročitelj 
prometne nesreče z 
lažjo telesno 
poškodbo  povzroči 
tudi  prometno 
nesrečo brez 
poškodb  

Pomurska 0,002 0,007 0,19 
Podravska 0,001 0,007 0,23 
Koroška 0,003 0,007 0,14 
Savinjska 0,003 0,010 0,22 
Zasavska 0,001 0,004 0,19 
Spodnjeposavska 0,001 0,011 0,13 
Jugovzhodna Slovenija 0,003 0,007 0,17 
Osrednjeslovenska 0,001 0,010 0,21 
Gorenjska 0,001 0,011 0,16 
Notranjsko-kraška 0,002 0,010 0,15 
Goriška 0,001 0,007 0,12 
Obalno-kraška 0,002 0,014 0,19 

 
Večje so samo verjetnosti povzročitve prometne nesreče brez poškodb. 
 
 
 
 



 85 

Tabela 8.5: Statistične verjetnosti, da povzročitelj prometne nesreče brez poškodbe povzroči 
še druge prometne nesreče 
 

Statistična regija 

Verjetnost, da  
povzročitelj 
prometne 
nesreče brez 
poškodb  
povzroči tudi  
prometno 
nesrečo s 
smrtnim izidom 
  

Verjetnost, da  
povzročitelj 
prometne 
nesreče brez 
poškodb  
povzroči tudi 
prometno 
nesrečo s težjo 
telesno 
poškodbo  

Verjetnost, da  
povzročitelj 
prometne nesreče 
brez poškodb  
povzroči tudi  
prometno 
nesrečo z lahko 
telesno poškodbo  

Pomurska 0,003 0,009 0,072 
Podravska 0,002 0,008 0,130 
Koroška 0,003 0,008 0,102 
Savinjska 0,002 0,012 0,109 
Zasavska 0,001 0,009 0,084 
Spodnjeposavska 0,001 0,010 0,057 
Jugovzhodna Slovenija 0,005 0,012 0,102 
Osrednjeslovenska 0,001 0,009 0,087 
Gorenjska 0,002 0,010 0,058 
Notranjsko-kraška 0,003 0,010 0,066 
Goriška 0,002 0,009 0,049 
Obalno-kraška 0,003 0,009 0,054 

 
Večje so samo verjetnosti povzročitve prometne nesreče z lažjo telesno poškodbo. 
 
 
8.4 Udeležba povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom v drugih prometnih 

nesrečah  
 
Tabela 8.6: Število udeležb povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom v drugih 
prometnih nesrečah (povzročitelji teh nesreč so druge osebe) 
 

Statistična regija 

Število 
povzroči-
teljev 
prometnih 
nesreč s 
smrtnim 
izidom  

Število 
udeležb v 
prometnih 
nesrečah s 
smrtnim 
izidom  

Število 
udeležb v 
prometnih 
nesrečah s 
težjo 
telesno 
poškodbo  

Število 
udeležb v v 
prometnih 
nesrečah z 
lažjo 
telesno 
poškodbo  

Število 
udeležb v  v 
prometnih 
nesrečah 
brez 
poškodb  

Pomurska 93 . . . 6 
Podravska 183 . . 12 15 
Koroška 46 . . 5 5 
Savinjska 154 . 2 6 18 
Zasavska 27 . . . 2 
Spodnjeposavska 39 . . 2 2 
Jugovzhodna Slovenija 104 1 . 10 10 
Osrednjeslovenska 248 . 2 13 23 
Gorenjska 102 . 2 5 3 
Notranjsko-kraška 31 . . 2 2 
Goriška 51 . . 3 2 
Obalno-kraška 54 . . 4 1 
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Tabela 8.7: Statistične verjetnosti, da je povzročitelj prometne nesreče s smrtnim izidom 
udeležen v drugih prometnih nesrečah 
 

Statistična regija 

Verjetnost, da je 
povzročitelj 
prometne nesreče s 
smrtnim izidom  
udeležen v  prometni 
nesreči s smrtnim 
izidom  

Verjetnost, da je 
povzročitelj prometne 
nesreče s smrtnim 
izidom  udeležen v  
prometni nesreči s težjo 
telesno poškodbo  

Verjetnost, da je 
povzročitelj prometne 
nesreče s smrtnim 
izidom  udeležen v  
prometni nesreči z 
lažjo telesno poškodbo  

Verjetnost, da je 
povzročitelj prometne 
nesreče s smrtnim 
izidom  udeležen v 
prometni nesreči brez 
poškodb  

Pomurska 0,00 0,00 0,00 0,06 
Podravska 0,00 0,00 0,07 0,08 
Koroška 0,00 0,00 0,11 0,11 
Savinjska 0,00 0,01 0,04 0,12 
Zasavska 0,00 0,00 0,00 0,07 
Spodnjeposavska 0,00 0,00 0,05 0,05 
Jugovzhodna 
Slovenija 0,00 0,00 0,10 0,10 
Osrednjeslovenska 0,00 0,01 0,05 0,09 
Gorenjska 0,00 0,02 0,05 0,03 
Notranjsko-kraška 0,00 0,00 0,06 0,06 
Goriška 0,00 0,00 0,06 0,04 
Obalno-kraška 0,00 0,00 0,07 0,02 

 
 
Verjetnosti, da je povzročitelj prometne nesreče s smrtnim izidom udeležen v prometni 
nesreči s smrtnim izidom ali v prometni nesreči s težjo telesno poškodbo je enaka 0 oziroma 
zelo majhna. Večja je verjetnost, da je povzročitelj prometne nesreče s smrtnim izidom 
udeležen v prometni nesreči z lažjo telesno poškodbo oziroma v prometni nesreči brez 
poškodb. Verjetnosti se razlikujejo med statističnimi regijami.  
 
 
8.5 Udeležba povzročiteljev prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo v drugih 
prometnih nesrečah  
 
Tabela 8.8: Število udeležb povzročiteljev prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo v drugih 
prometnih nesrečah (povzročitelji teh nesreč so druge osebe) 
 
 

Statistična regija 

Število 
povzroči-
teljev 
prometnih 
nesreč s 
težjo 
telesno 
poškodbo  

Število 
udeležb v 
prometnih 
nesrečah s 
smrtnim 
izidom  

Število 
udeležb v 
prometnih 
nesrečah s 
težjo 
telesno 
poškodbo  

Število 
udeležb v 
prometnih 
nesrečah z 
lažjo 
telesno 
poškodbo  

Število 
udeležb v  
prometnih 
nesrečah 
brez 
poškodb  

Pomurska 287 . 3 14 21 
Podravska 743 1 6 76 118 
Koroška 146 . 2 12 19 
Savinjska 784 3 7 61 90 
Zasavska 92 1 . 7 10 
Spodnjeposavska 183 1 1 6 10 
Jugovzhodna Slovenija 356 . 5 27 32 
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Osrednjeslovenska 1234 1 7 95 150 
Gorenjska 482 1 6 25 55 
Notranjsko-kraška 125 . . 4 4 
Goriška 322 1 3 13 21 
Obalno-kraška 294 . 3 8 25 

 
 
Tabela  8.9: Statistične verjetnosti, da je povzročitelj prometne nesreče s težjo telesno 
poškodbo  udeležen v drugih prometnih nesrečah 
 

Statistična regija 

Verjetnost, da je 
povzročitelj 
prometne nesreče s 
težjo telesno 
poškodbo  udeležen v  
prometni nesreči s 
smrtnim izidom 
  

Verjetnost, da je 
povzročitelj prometne 
nesreče s težjo telesno 
poškodbo  udeležen v  
prometni nesreči s težjo 
telesno poškodbo  

Verjetnost, da je 
povzročitelj prometne 
nesreče s težjo telesno 
poškodbo  udeležen v  
prometni nesreči z 
lažjo telesno poškodbo  

Verjetnost, da je 
povzročitelj prometne 
nesreče s težjo telesno 
poškodbo  udeležen  v 
prometni nesreči brez 
poškodb  

Pomurska 0,000 0,01 0,05 0,07 
Podravska 0,001 0,01 0,10 0,16 
Koroška 0,000 0,01 0,08 0,13 
Savinjska 0,004 0,01 0,08 0,11 
Zasavska 0,011 0,00 0,08 0,11 
Spodnjeposavska 0,005 0,01 0,03 0,05 
Jugovzhodna 
Slovenija 0,000 0,01 0,08 0,09 
Osrednjeslovenska 0,001 0,01 0,08 0,12 
Gorenjska 0,002 0,01 0,05 0,11 
Notranjsko-kraška 0,000 0,00 0,03 0,03 
Goriška 0,003 0,01 0,04 0,07 
Obalno-kraška 0,000 0,01 0,03 0,09 

Med regijami izstopa Podravska. Beleži največji verjetnosti, da je povzročitelj prometne 
nesreče s težjo telesno poškodbo udeležen v  prometni nesreči z lažjo telesno poškodbo in  v 
prometni nesreči brez poškodb. 
 
 
 
8.6 Udeležba povzročiteljev prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo  v drugih 

prometnih nesrečah  
 
Tabela 8.10: Število udeležb povzročiteljev prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo v 
drugih prometnih nesrečah (povzročitelji teh nesreč so druge osebe) 
 

Statistična regija 

Število 
povzroči-
teljev 
prometnih 
nesreč z 
lažjo 
telesno 
poškodbo  

Število 
udeležb v 
prometni 
nesreči s 
smrtnim 
izidom  

Število 
udeležb v 
prometni 
nesreči s 
težjo 
telesno 
poškodbo  

Število 
udeležb v 
prometni 
nesreči z 
lažjo 
telesno 
poškodbo  

Število 
udeležb  v 
prometni 
nesreči brez 
poškodb  

Pomurska 2175 3 14 110 216 
Podravska 10963 17 56 1337 1524 
Koroška 1737 1 10 152 167 
Savinjska 6350 13 51 605 764 
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Zasavska 932 1 3 63 120 
Spodnjeposavska 1117 2 7 60 64 
Jugovzhodna Slovenija 3136 8 22 270 297 
Osrednjeslovenska 9735 14 83 771 1103 
Gorenjska 2857 3 22 134 238 
Notranjsko-kraška 805 2 3 43 56 
Goriška 1512 4 9 57 88 
Obalno-kraška 1523 1 15 59 147 

 
 
Tabela 8.11: Statistične verjetnosti, da je povzročitelj prometne nesreče z lažjo telesno 
poškodbo udeležen v drugih prometnih nesrečah 
 

Statistična regija 

Verjetnost, da je 
povzročitelj 
prometne nesreče z 
lažjo telesno 
poškodbo  udeležen v  
prometni nesreči s 
smrtnim izidom  

Verjetnost, da je 
povzročitelj prometne 
nesreče z lažjo telesno 
poškodbo  udeležen v  
prometni nesreči s težjo 
telesno poškodbo  

Verjetnost, da je 
povzročitelj prometne 
nesreče z lažjo telesno 
poškodbo  udeležen v  
prometni nesreči z 
lažjo telesno poškodbo  

Verjetnost, da je 
povzročitelj prometne 
nesreče z lažjo telesno 
poškodbo  udeležen  v 
prometni nesreči brez 
poškodb  

Pomurska 0,001 0,01 0,05 0,10 
Podravska 0,002 0,01 0,12 0,14 
Koroška 0,001 0,01 0,09 0,10 
Savinjska 0,002 0,01 0,10 0,12 
Zasavska 0,001 0,00 0,07 0,13 
Spodnjeposavska 0,002 0,01 0,05 0,06 
Jugovzhodna 
Slovenija 0,003 0,01 0,09 0,09 
Osrednjeslovenska 0,001 0,01 0,08 0,11 
Gorenjska 0,001 0,01 0,05 0,08 
Notranjsko-kraška 0,002 0,00 0,05 0,07 
Goriška 0,003 0,01 0,04 0,06 
Obalno-kraška 0,001 0,01 0,04 0,10 
 
Tudi pri povzročitelji prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo iz Podravske regije imajo 
največji verjetnosti, da so udeleženi v prometni nesreči z lažjo telesno poškodbo in v prometni 
nesreči brez poškodb.  
 
 
8.7 Udeležba povzročiteljev prometnih nesreč brez poškodb v drugih prometnih 
nesrečah  
 
Kar velja za povzročitelje prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo in prometnih nesreč z 
lažjo telesno poškodbo, velja tudi za povzročitelje prometnih nesreč brez poškodb. V 
Podravski regiji imajo povzročitelji prometnih nesreč brez poškodb največji verjetnosti, da so 
udeleženi v prometni nesreči z lažjo telesno poškodbo in v prometni nesreči brez poškodb. 
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Tabela 8.12: Število udeležb povzročiteljev prometnih nesreč brez poškodb v drugih 
prometnih nesrečah (povzročitelji teh nesreč so druge osebe) 
 

Statistična regija 

Število 
povzroči-
teljev 
prometnih 
nesreč brez 
poškodb  

Število 
udeležb v 
prometni 
nesreči s 
smrtnim 
izidom  

Število 
udeležb v 
prometni 
nesreči s 
težjo 
telesno 
poškodbo  

Število 
udeležb v 
prometni 
nesreči z 
lažjo 
telesno 
poškodbo  

Število 
udeležb  v 
prometni 
nesreči brez 
poškodb  

Pomurska 4747 11 15 195 475 

Podravska 16691 34 92 1769 2397 

Koroška 2333 3 19 154 215 

Savinjska 10955 28 97 845 1280 

Zasavska 1787 3 9 113 223 

Spodnjeposavska 2266 2 12 102 178 

Jugovzhodna Slovenija 4423 4 41 331 431 

Osrednjeslovenska 19594 24 151 1255 2340 

Gorenjska 6640 10 45 256 569 

Notranjsko-kraška 1524 3 10 75 140 

Goriška 3482 2 17 79 266 

Obalno-kraška 4314 7 35 126 466 

 
 
Tabela 8.13: Statistične verjetnosti, da je povzročitelj prometne nesreče brez poškodb 
udeležen v drugih prometnih nesrečah 
 

Statistična regija 

Verjetnost, da je 
povzročitelj 
prometne nesreče 
brez poškodb  
udeležen v  prometni 
nesreči s smrtnim 
izidom  

Verjetnost, da je 
povzročitelj prometne 
nesreče brez poškodb  
udeležen v  prometni 
nesreči s težjo telesno 
poškodbo  

Verjetnost, da je 
povzročitelj prometne 
nesreče brez poškodb  
udeležen v   prometni 
nesreči z lažjo telesno 
poškodbo  

Verjetnost, da je 
povzročitelj prometne 
nesreče brez poškodb  
udeležen v    prometni 
nesreči brez poškodb  

Pomurska 0,002 0,00 0,04 0,10 
Podravska 0,002 0,01 0,11 0,14 
Koroška 0,001 0,01 0,07 0,09 
Savinjska 0,003 0,01 0,08 0,12 
Zasavska 0,002 0,01 0,06 0,12 
Spodnjeposavska 0,001 0,01 0,05 0,08 
Jugovzhodna 
Slovenija 0,001 0,01 0,07 0,10 
Osrednjeslovenska 0,001 0,01 0,06 0,12 
Gorenjska 0,002 0,01 0,04 0,09 
Notranjsko-kraška 0,002 0,01 0,05 0,09 
Goriška 0,001 0,00 0,02 0,08 
Obalno-kraška 0,002 0,01 0,03 0,11 
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9 KRŠITVE POVZROČITELJEV IN UDELEŽENCEV PROMETNIH NESREČ 
V OBDOBJU 2004-2008 PO STATISTIČNIH REGIJAH PREBIVALIŠČA  

 
9.1 Kršitve povzročiteljev prometnih nesreč  
 
V naslednjih tabelah so zajete osebe, ki so vsaj enkrat povzročile eno od prometnih nesreč.  
 
• Če je oseba povzročila prometno nesrečo s smrtnim izidom, je šteta med povzročitelje 

prometnih nesreč s smrtnim izidom, pri čemer pa so štete vse njene kršitve, ki jih je lahko 
naredila kot povzročitelj prometne nesreče s smrtnim izidom, prometne nesreče s težjo 
telesno poškodbo ali prometne nesreče z lažjo telesno poškodbo ali prometne nesreče brez 
poškodb ali pa samo kot kršitelj.  

• Če je oseba povzročila vsaj eno prometno nesrečo s težjo telesno poškodbo, ne pa tudi 
prometno nesrečo s smrtnim izidom, je šteta med povzročitelje prometnih nesreč s težjo 
telesno poškodbo, pri čemer pa so štete vse njene kršitve, ki jih je lahko naredila kot 
povzročitelj prometne nesreče s težjo telesno poškodbo, prometne nesreče z lažjo telesno 
poškodbo ali prometne nesreče brez poškodb ali pa samo kot kršitelj.  

• Če je oseba povzročila vsaj eno prometno nesrečo z lahko telesno poškodbo, ne pa tudi 
prometno nesrečo s smrtnim izidom in ne prometno nesrečo s težjo telesno poškodbo, je 
šteta med povzročitelje prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo, pri čemer pa so štete vse 
njene kršitve, ki jih je lahko naredila kot povzročitelj prometne nesreče z lažjo telesno 
poškodbo, prometne nesreče brez poškodb ali pa samo kot kršitelj.  

• Če je oseba povzročila vsaj eno prometno nesrečo brez poškodb, ne pa tudi prometno 
nesrečo s smrtnim izidom in ne prometno nesrečo s težjo telesno poškodbo in ne prometno 
nesrečo z lahko telesno poškodbo, je šteta med povzročitelje prometnih nesreč brez 
poškodb, pri čemer pa so štete vse njene kršitve, ki jih je lahko naredila kot povzročitelj 
prometne nesreče brez poškodb ali pa samo kot kršitelj.  

 
Tabela 9.1: Število vseh povzročiteljev prometnih nesreč in skupno število njihovih kršitev 
(upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija 
prebivališča  

Število 
povzroči-
teljev 
prometnih 
nesreč s 
smrtnim 
izidom 

Število 
vseh 
kršitev 
povzroči-
teljev 
prometnih 
nesreč s 
smrtnim 
izidom 

Število 
povzroči-
teljev 
prometnih 
nesreč s 
težjo 
telesno 
poškodbo 

Število 
vseh 
kršitev 
povzroči-
teljev 
prometnih 
nesreč s 
težjo 
telesno 
poškodbo 

Število 
vseh 
povzroči-
teljev 
prometnih 
nesreč z 
lažjo 
telesno 
poškodbo 

Število 
vseh 
kršitev 
povzroči-
teljev 
prometnih 
nesreč z 
lažjo 
telesno 
poškodbo 

Število 
vseh 
povzroči-
teljev 
prometnih 
nesreč 
brez 
poškodb 

Število 
vseh 
kršitev 
povzroči-
teljev 
prometnih 
nesreč 
brez 
poškodb 

Pomurska 93 606 287 1907 2175 12605 4747 27516 
Podravska 183 1058 743 5821 10962 66755 16690 101862 
Koroška 46 237 146 996 1737 8863 2333 12958 
Savinjska 154 1117 784 6167 6350 43749 10955 75901 
Zasavska 27 156 92 1060 932 6857 1787 13125 
Spodnjeposavska 39 194 183 1939 1117 7245 2266 18769 
Jugovzhodna Slovenija 104 928 356 2939 3136 22440 4423 36149 
Osrednjeslovenska 248 1559 1234 10291 9734 71624 19594 135381 
Gorenjska 102 648 482 3042 2857 15760 6640 38090 
Notranjsko-kraška 31 136 125 723 805 4017 1524 8326 
Goriška 51 300 322 1689 1512 7381 3482 16987 
Obalno-kraška 54 276 294 2163 1523 8506 4314 22982 
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Tabela 9.2: Število kršitev na  povzročitelja prometne nesreče (upoštevana vsa pojavljanja 
osebe v obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija prebivališča  

Število kršitev na 
povzročitelja 
prometne nesreče s 
smrtnim izidom  
 

Število kršitev na 
povzročitelja 
prometne nesreče 
s težjo telesno 
poškodbo   
 

Število kršitev na 
povzročitelja 
prometne nesreče z 
lažjo telesno 
poškodbo   
 

Število kršitev na 
povzročitelja 
prometne nesreče 
brez poškodbe  
 

Pomurska 6,5 6,6 5,8 5,8 
Podravska 5,8 7,8 6,1 6,1 
Koroška 5,2 6,8 5,1 5,6 
Savinjska 7,3 7,9 6,9 6,9 
Zasavska 5,8 11,5 7,4 7,3 
Spodnjeposavska 5,0 10,6 6,5 8,3 
Jugovzhodna Slovenija 8,9 8,3 7,2 8,2 
Osrednjeslovenska 6,3 8,3 7,4 6,9 
Gorenjska 6,4 6,3 5,5 5,7 
Notranjsko-kraška 4,4 5,8 5,0 5,5 
Goriška 5,9 5,2 4,9 4,9 
Obalno-kraška 5,1 7,4 5,6 5,3 

 
Koeficienti kršitev na povzročitelja prometne nesreče so zanimivi predvsem zato, ker se malo 
razlikujejo. Izjemi z nekoliko večjima koeficientoma kršitev na povzročitelja prometne 
nesreče s hujšo telesno poškodbo sta le Zasavska in Spodnjeposavska regija.  
 
V naslednji tabeli  so najpogosteje obravnavane kršitve povzročiteljev prometnih nesreč s 
smrtnim izidom v opazovanem obdobju. 
 
Tabela 9.3: Najpogosteje obravnavane kršitve povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim 
izidom (upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
  

Kršitev Število Odstotek 
Neprimerna hitrost in največja 
dovoljena hitrost 1212 22,4 
Varnostni pas 770 14,1 
Alkohol 591 10,9 
Povzročitev prometne nesreče 
zaradi malomarnosti (KZ) 341 6,3 
Vozniško dovoljenje 332 6,1 
Smer vožnje 314 5,8 
Registracija 225 4,6 
Signalizacija 184 3,4 
Oprema vozila 120 2,2 
Prometna nesreča-prekršek 111 2,0 
Varnostna čelada 70 1,3 
Skupaj   73,3 

  
Povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom so bili največkrat obravnavani zaradi kršitev 
prepisov o hitrosti, sledi neuporaba varnostnega pasu in na tretjem mestu je alkohol.  
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Koeficient voznikov povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom na 10.000 voznikov je 
kar 6 krat večji od koeficienta voznic – povzročiteljic prometnih nesreč s smrtnim izidom na 
10.000 voznic. 
  
Povprečna števila kršitev na posameznega povzročitelja prometne nesreče v obdobju 2004-
2008 se razlikujejo med statističnimi regijami. V Notranjsko-kraški regiji pride na 
povzročitelja prometne nesreče s smrtnim izidom 4,4 kršitev ali povprečno manj kot ena na 
leto, v Jugovzhodni Sloveniji pa 8,9 ali povprečno ena na sedem mesecev. Relativno visok 
koeficient ima še Savinjska regija. 
Izmed povzročiteljev prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo so najbolj pogosti kršitelji iz 
Zasavske regije in Spodnjeposavske regije, najmanj kršitev pa beležijo povzročitelji iz 
Goriške regije in Notranjsko-kraške regije.  
Manjše so razlike med povzročitelji prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo. Zanimiva je 
primerjava med povprečnimi števili kršitev povzročiteljev prometnih nesreč z lažjo telesno 
poškodbo in povzročiteljev prometnih nesreč brez poškodb. Z izjemo Spodnjeposavske regije 
in Jugovzhodne Slovenije so skoraj enaka. 
 
Povzročitelji prometnih nesreč iz Notranjsko-kraške in Goriške regije naredijo v povprečju  
najmanj prekrškov. Na tretjem mestu je Koroška regija. Najbolj pa Statistična regija 
prebivališča obremenjeni Jugovzhodna Slovenija in Zasavska regija. Večjih razlik med 
povzročitelji posameznih kategorij prometnih nesreč ni. Števila prekrškov  na posameznega 
povzročitelja se malo razlikujejo. 
 
 
9.2 Kršitve udeležencev prometnih nesreč  
 
V naslednjih tabelah so zajete osebe, ki so bile vsaj  enkrat udeležene v eni od prometnih 
nesreč.  
 
• Če je bila oseba udeležena v  prometni nesreči s smrtnim izidom, je šteta med udeležence 

prometnih nesreč s smrtnim izidom, pri čemer pa so štete vse njene kršitve, ki jih je lahko 
naredila kot povzročitelj ali udeleženec prometne nesreče s smrtnim izidom,prometne 
nesreče s težjo telesno poškodbo ali prometne nesreče z lažjo telesno poškodbo ali prometne 
nesreče brez poškodb ali pa naredila samo prekršek.  

• Če je bila oseba udeležena vsaj v eni prometni nesreči s težjo telesno poškodbo, ne pa tudi v 
prometni nesreči s smrtnim izidom, je šteta med udeležence prometnih nesreč s težjo telesno 
poškodbo, pri čemer pa so štete vse njene kršitve, ki jih je lahko naredila kot povzročitelj ali 
udeleženec prometne nesreče s težjo telesno poškodbo, prometne nesreče z lažjo telesno 
poškodbo ali prometne nesreče brez poškodb ali pa naredila samo prekršek.  

• Če je bila oseba udeležena vsaj v eni prometni nesreči z lahko telesno poškodbo, ne pa tudi 
v prometni nesreči s smrtnim izidom in ne v prometni nesreči s težjo telesno poškodbo, je 
šteta med udeležence prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo, pri čemer pa so štete vse 
njene kršitve, ki jih je lahko naredila kot povzročitelj ali udeleženec prometne nesreče z 
lažjo telesno poškodbo, prometne nesreče brez poškodb ali pa naredila samo prekršek.  

• Če je bila oseba udeležena vsaj v eni prometni nesreči brez poškodb, ne pa tudi v prometni 
nesreči s smrtnim izidom in ne v prometni nesreči s težjo telesno poškodbo in ne v prometni 
nesreči z lahko telesno poškodbo, je šteta med udeležence prometnih nesreč brez poškodb, 
pri čemer pa so štete vse njene kršitve, ki jih je lahko naredila kot povzročitelj ali 
udeleženec prometne nesreče brez poškodb ali pa naredila samo prekršek.  
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Tabela 9.4: Število vseh udeležencev prometnih nesreč in skupno število njihovih kršitev  
  

Statistična regija 
prebivališča 

Število 
udele- 
žencev 
prometnih 
nesreč s 
smrtnim 
izidom 

Število  
kršitev 
udele- 
žencev 
prometnih 
nesreč s 
smrtnim 
izidom 

Število 
udele- 
žencev 
prometnih 
nesreč s 
težjo 
telesno 
poškodbo 

Število  
kršitev 
udele-
žencev 
prometnih 
nesreč s 
težjo 
telesno 
poškodbo 

Število 
vseh udele-
žencev 
prometnih 
nesreč z 
lažjo 
telesno 
poškodbo 

Število  
kršitev 
udele-
žencev 
prometnih 
nesreč z 
lažjo 
telesno 
poškodbo 

Število 
vseh udele-
žencev 
prometnih 
nesreč brez 
poškodb 

Število  
kršitev 
udele-
žencev 
prometnih 
nesreč brez 
poškodb 

Pomurska 57 356 146 596 1178 5480 2707 11619 

Podravska 143 749 495 2516 8394 41764 11458 53129 

Koroška 24 75 104 422 1209 4938 1443 6221 

Savinjska 102 731 478 2749 4528 24850 6721 35580 

Zasavska 14 75 58 289 657 3961 1124 5782 

Spodnjeposavska 31 223 98 524 628 3748 1211 5901 
Jugovzhodna 
Slovenija 52 268 228 1446 1986 14989 2535 14532 

Osrednjeslovenska 120 683 848 5738 7715 47488 13638 74293 

Gorenjska 64 416 284 1291 1792 7908 4039 16681 

Notranjsko-kraška 15 80 65 283 453 1945 768 3247 

Goriška 25 149 146 524 684 2612 1812 6495 

Obalno-kraška 22 130 176 906 845 3744 2400 10268 

 
 
Tabela 9.5: Število kršitev na  udeleženca prometne nesreče  
  

Statistična regija prebivališča  

Število kršitev na 
udeleženca 
prometne nesreče s 
smrtnim izidom  
 

Število kršitev na 
udeleženca 
prometne nesreče 
s težjo telesno 
poškodbo   
 

Število kršitev na 
udeleženca prometne 
nesreče z lažjo 
telesno poškodbo   
 

Število kršitev na 
udeleženca prometne 
nesreče brez 
poškodbe  
 

Pomurska 6,2 4,1 4,7 4,3 
Podravska 5,2 5,1 5,0 4,6 
Koroška 3,1 4,1 4,1 4,3 
Savinjska 7,2 5,8 5,5 5,3 
Zasavska 5,4 5,0 6,0 5,1 
Spodnjeposavska 7,2 5,3 6,0 4,9 
Jugovzhodna Slovenija 5,2 6,3 7,5 5,7 
Osrednjeslovenska 5,7 6,8 6,2 5,4 
Gorenjska 6,5 4,5 4,4 4,1 
Notranjsko-kraška 5,3 4,4 4,3 4,2 
Goriška 6,0 3,6 3,8 3,6 
Obalno-kraška 5,9 5,1 4,4 4,3 

 
 
Z izjemo Jugovzhodne Slovenije in Koroške regije se število kršitev na povzročitelja 
prometne nesreče s smrtnim izidom in udeleženca prometne nesreče s smrtnim izidom ne 
razlikuje. Udeleženci prometnih nesreč s smrtnim izidom iz Jugovzhodne Slovenije pa 
naredijo v povprečju 3 prekrške manj kot povzročitelji iz te regije, udeleženci iz Koroške 
regije pa 2 prekrška manj. Število prekrškov na udeleženca drugih prometnih nesreč pa je v 
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vseh regijah manjše od števila prekrškov povzročiteljev. Najmanjše povprečje ima Koroška 
regija, največjega pa Jugovzhodna Slovenija, vendar so razlike majhne. 
 
V naslednji tabeli so prikazana razmerja med številom kršitev na udeleženca prometne 
nesreče in številom kršitev na povzročitelja prometne nesreče. V Spodnjeposavski regiji je 
število kršitev na udeleženca prometne nesreče s smrtnim izidom skoraj 1,5 večje od števila 
kršitev na povzročitelja prometnih nesreč s smrtnim izidom.  
 
Tabela 9.6: Razmerja med številom kršitev na udeleženca v prometni nesreči in  številom 
kršitev na povzročitelja prometne nesreče  v odstotkih (število kršitev na povzročitelja 
prometne nesreče je osnova – 100 %)  
 

Statistična regija prebivališča  

Razmerje med 
številom kršitev na 
udeleženca v 
prometni nesreči s 
smrtnim izidom in  
številom kršitev na 
povzročitelja 
prometne nesreče s 
smrtnim izidom  v 
% 
 

Razmerje med 
številom kršitev 
na udeleženca v 
prometni nesreči 
s težjo telesno 
poškodbo  in  
številom kršitev 
na povzročitelja 
prometne nesreče 
s težjo telesno 
poškodbo v  % 
 

Razmerje med 
številom kršitev na 
udeleženca v 
prometni nesreči z 
lažjo telesno 
poškodbo  in  
številom kršitev na 
povzročitelja 
prometne nesreče z 
lažjo telesno 
poškodbo v  % 
 

Razmerje med 
številom kršitev na 
udeleženca v 
prometni nesreči 
brez poškodb  in  
številom kršitev na 
povzročitelja 
prometne nesreče 
brez poškodb v  % 
 

Pomurska 96,1 61,9 80,2 74,0 
Podravska 90,3 65,2 81,6 76,0 
Koroška 60,1 59,7 80,1 77,0 
Savinjska 98,2 72,8 79,5 76,7 
Zasavska 92,4 43,3 81,5 70,5 
Spodnjeposavska 143,9 50,4 91,8 58,7 
Jugovzhodna Slovenija 57,9 76,4 104,8 69,9 
Osrednjeslovenska 90,3 81,5 83,2 78,9 
Gorenjska 101,6 72,2 80,2 72,5 
Notranjsko-kraška 121,2 75,1 85,9 76,9 
Goriška 101,0 69,0 77,9 73,2 
Obalno-kraška 115,9 69,6 79,1 80,7 

 
Izstopata tudi Jugovzhodna Slovenija in Koroška regija. Udeleženci prometnih nesreč s 
smrtnim izidom iz teh regij naredijo mnogo manj prekrškov kot udeleženci iz drugih 10 regij. 
Povprečje razmerja med povzročitelji in udeleženci prometnih nesreč s smrtnim izidom znaša 
97,4 %, kar pomeni, da so udeleženci prometnih nesreč s smrtnim izidom v povprečju enako 
aktivni pri kršitvah CPP, kot povzročitelji teh nesreč.  
 
Povprečje razmerij med povzročitelji in udeleženci prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo  
je nekoliko drugačno. Znaša 66,4 %. Izstopa Zasavska regija z najmanjšim razmerjem. 
Razlike med ostalimi niso velike.  
 
Povprečje razmerij med povzročitelji in udeleženci prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo  
je večje kot pri prometnih nesrečah s težjo telesno poškodbo. Znaša skoraj 84 %. Pri vseh 
regijah je večje od 77 %, izstopa pa Jugovzhodna Slovenija s skoraj 105 %.  
Statistične regije so zelo homogene pri razmerjih med povzročitelji in udeleženci prometnih 
nesreč brez poškodb. Povprečje znaša približno 74 %. 
 
Največja je torej razlika med povzročitelji in udeleženci prometnih nesreč s težjo telesno 
poškodbo. Povzročitelji naredijo pomembno več prekrškov kot udeleženci. 
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Naslednja tabela vsebuje števila kršitev na »čistega« povzročitelja, »čistega« udeleženca, 
»čistega« kršitelja in povzročitelja/udeleženca.  
 
Največ kršitev naredijo osebe, ki se v prometu pojavljajo kot povzročitelji in kot udeleženci. 
Razlike med regijami niso pomembno velike. Izstopa Jugovzhodna Slovenija z 10 kršitvami 
na povzročitelja/udeleženca. Povzročiteljem/udeležencem sledijo »čisti« povzročitelji. Tudi 
pri teh so razlike med regijami majhne. 
 
Na četrtem mestu po številu kršitev pa so »čisti« kršitelji, ki v opazovanem obdobju niso 
povzročili prometne nesreče in niso bili udeleženi v prometni nesreči. V vseh regijah znaša 
povprečje okoli 2 kršitvi na kršitelja.  
 
Iz teh podatkov lahko sklepamo, da imajo najpogostejši kršitelji največjo verjetnost, da 
postanejo povzročitelji in udeleženci prometnih nesreč oziroma obratno: povzročitelji in 
udeleženci prometnih nesreč v isti osebi največ kršijo prometne predpise. Enako sklep lahko 
sprejmemo za »čiste« povzročitelje prometnih nesreč. Osebe s povprečno dvema kršitvama v 
obdobju 2004-2008 so »čisti« kršitelji, niso ne povzročitelji ne udeleženci prometnih nesreč. 
  
Tabela 9.7: Število kršitev na  povzročitelja/udeleženca prometne nesreče  
 

Statistična regija prebivališča  
 

Število kršitev 
na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče, ki ni 
bil tudi 
udeleženec 

Število kršitev 
na udeleženca 
prometne 
nesreče, ki ni 
bil tudi 
povzročitelj 

Število kršitev 
na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče, ki je 
bil tudi 
udeleženec 

Število kršitev 
na kršitelja, ki 
ni bil 
povzročitelj ali 
udeleženec 
prometne 
nesreče 

Pomurska 4,8 3,0 7,1 2,1 
Podravska 4,8 3,1 7,2 2,1 
Koroška 4,5 3,0 7,0 2,0 
Savinjska 5,4 3,4 8,9 2,2 
Zasavska 5,9 3,2 9,3 2,2 
Spodnjeposavska 6,7 3,6 9,0 2,5 
Jugovzhodna Slovenija 6,2 4,0 10,2 2,4 
Osrednjeslovenska 5,4 3,7 9,9 2,2 
Gorenjska 4,9 3,2 7,6 2,1 
Notranjsko-kraška 4,5 3,0 6,8 2,0 
Goriška 4,3 2,8 6,1 1,9 
Obalno-kraška 4,6 3,0 6,8 2,1 

 
 
9.3 Kršitve v zvezi s smerjo/stranjo vožnje 
 
Iz naslednje tabele je razvidno, da so povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom najbolj 
pogosti kršitelji predpisov v zvezi s smerjo/stranjo vožnje. Povprečje znaša približno 31 %. 
Povprečje povzročiteljev prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo znaša 26 %, povprečje 
povzročiteljev prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo 24 % in povprečje prometnih nesreč 
brez poškodb 23 %. Nekoliko torej odstopajo le povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim 
izidom. Najmanjši odstotek med povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom beleži 
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Zasavska, največji pa Podravska regija. Zasavska regija ima tudi najmanjši odstotek med 
povzročitelji prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo.  
 
Tabela 9.7: Odstotki povzročiteljev prometnih nesreč, ki so kršili predpise v zvezi s 
smerjo/stranjo vožnje (upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
  

Statistična regija prebivališča  
 

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč s 
smrtnim 
izidom   

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč s težjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč z lažjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč brez 
poškodb   

Pomurska 34,4 30,3 22,8 22,8 
Podravska 37,2 30,6 25,7 23,7 
Koroška 28,3 19,9 18,2 21,8 
Savinjska 35,7 27,6 24,1 23,7 
Zasavska 22,2 16,3 21,8 21,7 
Spodnjeposavska 28,2 27,3 29,2 28,9 
Jugovzhodna Slovenija 28,8 28,9 23,7 25,1 
Osrednjeslovenska 30,6 22,5 18,6 18,1 
Gorenjska 31,4 28,8 25,4 24,7 
Notranjsko-kraška 32,3 27,2 25,6 25,5 
Goriška 23,5 28,0 26,9 24,8 
Obalno-kraška 37,0 27,6 24,2 21,8 

 
Najvišji povprečni odstotek, ki upošteva povzročitelje vseh vrst prometnih nesreč, ima 
Podravska regija – 29,3 %, na drugem mestu pa je Spodnjeposavska regija – 28,4 %. 
Najmanjši povprečni odstotek beleži Zasavska regija z 20,5 %.  
 
Primerjava med kršitvami predpisov v zvezi s smerjo/stranjo vožnje in vzrokov prometnih 
nesreč s smrtnim izidom po statističnih regijah prebivališča povzročiteljev kaže večji odstotek 
kršitev za vse regije razen za Gorenjsko. Odstotek povzročiteljev iz te regije, ki so kršili 
prepise v zvezi s smerjo/stranjo vožnje je celo nekoliko manjši, kot je odstotek prometnih 
nesreč s smrtnim izidom, ki so jih povzročili zaradi nepravilne smeri/strani vožnje. Največja 
razlika je pri povzročiteljih iz Obalno-kraške regije. Delež povzročiteljev, ki so kršili predpise 
v zvezi s smerjo/stranjo vožnje znaša 37 %, delež prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so 
jih povzročili zaradi nepravilne smeri/strani vožnje pa 22 %. 
 
Tabela 9.8: Število kršitev v zvezi s smerjo/stranjo vožnje  na  povzročitelja prometne nesreče 
– upoštevani samo povzročitelji, ki so vsaj enkrat kršili predpise v smerjo/stranjo vožnje v 
obdobju 2004-2008 (upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
  

Statistična regija prebivališča  
 

Število kršitev 
v zvezi s 
smerjo/stranjo 
vožnje na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče s 
smrtnim 
izidom  

Število kršitev 
v zvezi s 
smerjo/stranjo 
vožnje na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče s težjo 
telesno 
poškodbo  

Število kršitev 
v zvezi s 
smerjo/stranjo 
vožnje na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče z lažjo 
telesno 
poškodbo  

Število kršitev 
v zvezi s 
smerjo/stranjo 
vožnje na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče brez 
poškodbe  

Pomurska 1,1 1,2 1,2 1,2 
Podravska 1,1 1,3 1,2 1,2 
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Koroška 1,0 1,2 1,1 1,2 
Savinjska 1,1 1,4 1,3 1,3 
Zasavska 1,0 1,5 1,2 1,2 
Spodnjeposavska 1,1 1,8 1,3 1,3 
Jugovzhodna Slovenija 1,5 1,3 1,2 1,3 
Osrednjeslovenska 1,1 1,4 1,3 1,3 
Gorenjska 1,3 1,2 1,2 1,2 
Notranjsko-kraška 1,1 1,2 1,1 1,2 
Goriška 1,3 1,3 1,2 1,2 
Obalno-kraška 1,1 1,6 1,2 1,2 

 
Iz tabele 9.8 je razvidno, da je največ povratnikov – kršiteljev predpisov v zvezi s 
smerjo/stranjo vožnje med povzročitelji prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo iz 
Spodnjeposavske regije. 
 
Zanimiva je primerjava med povzročitelji in udeleženci prometnih nesreč, ki so kršili predpise 
v zvezi s smerjo/stranjo vožnje. Odstotki udeležencev so nekajkrat manjši od odstotkov 
povzročiteljev, še večja pa je razlika med povzročitelji in samo kršitelji. Kršenje predpisov v 
zvezi s smerjo/stranjo vožnje je torej lastnost, ki je bližja povzročiteljem prometnih nesreč. 
 
Tabela 9.9: Odstotki udeležencev prometnih nesreč, ki so kršili predpise v zvezi s 
stranjo/smerjo vožnje (upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija prebivališča  
 

Odstotek 
udeležencev 
prometnih 
nesreč s 
smrtnim 
izidom   

Odstotek 
udeležencev  
prometnih 
nesreč s težjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
udeležencev  
prometnih 
nesreč z lažjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
udeležencev  
prometnih 
nesreč brez 
poškodb   

Pomurska 2,3 9,3 7,0 5,8 
Podravska 3,1 4,8 4,9 4,9 
Koroška 0,0 5,1 2,9 5,0 
Savinjska 9,4 5,1 8,0 8,3 
Zasavska 0,0 8,3 5,2 5,1 
Spodnjeposavska 7,7 5,1 4,5 6,1 
Jugovzhodna Slovenija 0,0 7,4 6,2 5,7 
Osrednjeslovenska 3,5 7,1 6,1 6,1 
Gorenjska 10,2 5,6 5,6 5,3 
Notranjsko-kraška 10,0 3,8 3,3 7,1 
Goriška 5,3 5,9 6,2 7,4 
Obalno-kraška 0,0 3,2 6,6 4,5 

 
 
Tabela 9.9a: Kršitve v zvezi s smerjo/stranjo vožnje, ki so jih storili kršitelji, ki niso 
povzročili prometne nesreče in niso bili udeleženi v prometni nesreči (upoštevana vsa 
pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija 

Število kršitev na 
kršitelja - upoštevani vsi 
kršitelji 
 

Odstotek kršiteljev, ki 
so kršili predpise v 
zvezi s smerjo/stranjo 
vožnje 

Število kršitev na kršitelja, 
ki je kršil predpise v zvezi 
smerjo/stranjo vožnje 

Pomurska 0,03 2,7 1,1 
Podravska 0,03 2,6 1,1 
Koroška 0,03 2,4 1,1 
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Savinjska 0,04 4,1 1,1 
Zasavska 0,03 3,2 1,1 
Spodnjeposavska 0,05 4,1 1,1 
Jugovzhodna Slovenija 0,03 2,7 1,1 
Osrednjeslovenska 0,03 3,1 1,1 
Gorenjska 0,03 2,9 1,1 
Notranjsko-kraška 0,03 2,5 1,0 
Goriška 0,04 3,5 1,1 
Obalno-kraška 0,03 3,0 1,1 

 
 
9.4 Kršitve v zvezi z varnostnim pasom 
 
Tabela 9.10: Število kršitev v zvezi z varnostnim pasom  na  povzročitelja prometne nesreče – 
upoštevani so vsi povzročitelji (vsa pojavljanja v obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija 

Število kršitev 
v zvezi z 
varnostnim 
pasom na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče s 
smrtnim 
izidom  

Število kršitev 
v zvezi z 
varnostnim 
pasom na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče s težjo 
telesno 
poškodbo  

Število kršitev 
v zvezi z 
varnostnim 
pasom na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče z lažjo 
telesno 
poškodbo  

Število kršitev 
v zvezi z 
varnostnim 
pasom na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče brez 
poškodbe  

Pomurska 0,5 0,7 0,6 0,6 
Podravska 0,7 1,0 0,8 0,9 
Koroška 0,5 0,7 0,6 0,6 
Savinjska 1,0 0,9 0,9 0,9 
Zasavska 0,6 1,6 1,2 1,1 
Spodnjeposavska 0,7 1,3 1,0 1,3 
Jugovzhodna Slovenija 1,6 1,1 1,3 1,4 
Osrednjeslovenska 1,0 1,1 1,2 1,1 
Gorenjska 0,8 0,7 0,7 0,8 
Notranjsko-kraška 0,5 0,8 0,6 0,7 
Goriška 0,6 0,5 0,6 0,6 
Obalno-kraška 0,5 0,7 0,7 0,7 

 
 
Največ informacij dobimo iz naslednje tabele. V povprečju je 32,3 % vseh povzročiteljev 
vseh vrst prometnih nesreč kršilo predpise v zvezi z varnostnim pasom. Najbolj pogosto so to 
storili povzročitelji iz Savinjske regije s 37 % povprečjem. Zelo blizu sta ji Zasavska in 
Osrednjeslovenska regija. Najmanjše povprečje beležijo povzročitelji iz Pomurske regije – 
27,2 %.  
 
Med povzročitelji posameznih vrst prometnih nesreč pa imajo največje povprečje 
povzročitelji prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo – 34 %. Na drugem mestu so 
povzročitelji prometnih nesreč brez poškodb, tem sledijo povzročitelji prometnih nesreč z 
lažjo telesno poškodbo, najmanjše povprečje pa beležijo povzročitelji prometnih nesreč s 
smrtnim izidom – 31,2 %. Te razlike niso značilne.   
 
Drugo statistično sliko pa dobimo, če primerjamo povzročitelje prometnih nesreč s smrtnim 
izidom med regijami. Razlika med največjim in najmanjšim deležem znaša skoraj 23 % 
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oziroma največji delež je dvakrat večji od najmanjšega. Kar 45,5 % vseh povzročiteljev 
prometnih nesreč s smrtnim izidom iz Savinjske regije  je v petletnem obdobju vsaj enkrat 
kršilo predpise v zvezi z varnostnim pasom, iz Pomurske regije pa je bilo takih povzročiteljev 
samo 22,6 %. 
 
Tabela 9.11: Odstotki povzročiteljev prometnih nesreč, ki so kršili predpise v zvezi z 
varnostnim pasom (upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija 

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč s 
smrtnim 
izidom   

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč s težjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč z lažjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč brez 
poškodb   

Pomurska 22,6 31,7 28,0 26,4 
Podravska 35,5 36,3 32,9 33,8 
Koroška 28,3 33,6 26,8 28,7 
Savinjska 45,5 32,7 34,6 35,3 
Zasavska 29,6 42,4 36,1 37,3 
Spodnjeposavska 25,6 35,5 34,5 36,6 
Jugovzhodna Slovenija 27,9 36,0 32,4 35,4 
Osrednjeslovenska 31,0 37,6 36,9 36,8 
Gorenjska 32,4 29,0 29,8 31,1 
Notranjsko-kraška 38,7 36,0 30,2 30,8 
Goriška 29,4 25,5 26,9 27,4 
Obalno-kraška 27,8 31,6 29,5 31,9 

 
 
Tabela 9.12: Število kršitev v zvezi z varnostnim pasom na  povzročitelja prometne nesreče – 
upoštevani samo povzročitelji, ki so vsaj enkrat kršili predpise v zvezi z varnostnim pasom 
(upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija 

Število kršitev 
v zvezi z 
varnostnim 
pasom na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče s 
smrtnim 
izidom  

Število kršitev 
v zvezi z 
varnostnim 
pasom na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče s težjo 
telesno 
poškodbo  

Število kršitev 
v zvezi z 
varnostnim 
pasom na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče z lažjo 
telesno 
poškodbo  

Število kršitev 
v zvezi z 
varnostnim 
pasom na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče brez 
poškodbe  

Pomurska 2,0 2,4 2,1 2,1 
Podravska 1,9 2,8 2,5 2,5 
Koroška 1,7 2,2 2,1 2,1 
Savinjska 2,1 2,7 2,6 2,5 
Zasavska 2,0 3,7 3,3 3,0 
Spodnjeposavska 2,7 3,8 2,8 3,5 
Jugovzhodna Slovenija 5,8 3,1 3,9 4,0 
Osrednjeslovenska 3,3 3,0 3,2 3,0 
Gorenjska 2,4 2,4 2,4 2,4 
Notranjsko-kraška 1,3 2,1 2,0 2,4 
Goriška 2,2 2,1 2,3 2,2 
Obalno-kraška 1,9 2,3 2,2 2,3 
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Če analiziramo samo povzročitelje prometnih nesreč , ki so vsaj enkrat kršili predpise v zvezi 
z varnostnim pasom, vidimo, da ima Jugovzhodna Slovenija največje povprečje števila teh 
kršitev na povzročitelja, kar 4,2. Povprečja vseh regij so v intervalu [2,0-4,2]. Še večje je 
povprečje povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom iz Jugovzhodne Slovenije. Na 
povzročitelja pride skoraj 6 kršitev.  
 
Najmanjše povprečje za vse povzročitelje imata Koroška in Notranjsko-kraška regija – po 2 
kršitvi na povzročitelja. 
 
Da bi lahko bolje vrednotili gornje podatke, analiziramo še uporabo varnostnega pasu 
povzročiteljev prometnih nesreč, ki so jo utrpeli v nesreči. Pri tem upoštevamo samo 
povzročitelje – voznike osebnih avtomobilov.15 
 

Tabela 9.12a: Porazdelitev posledic za povzročitelja prometne nesreče s smrtnim izidom 
glede na uporabo varnostnega pasu  
 

Posledica za povzročitelja prometnih nesreč s smrtnim 
izidom – voznika osebnega avtomobila Uporaba varnostnega pasu Group Total 

  Neznano Da Ne Neznano 
Brez poškodb Count 14 188 6 208 

  Row % 6,7% 90,4% 2,9% 100,0% 

  Col % 28,0% 36,7% 2,6% 26,2% 

Hujša telesna poškodba Count 3 39 23 65 

  Row % 4,6% 60,0% 35,4% 100,0% 

  Col % 6,0% 7,6% 9,9% 8,2% 

Lažja telesna poškodba Count 5 78 22 105 

  Row % 4,8% 74,3% 21,0% 100,0% 

  Col % 10,0% 15,2% 9,4% 13,2% 

Smrt Count 28 207 182 417 

  Row % 6,7% 49,6% 43,6% 100,0% 

  Col % 56,0% 40,4% 78,1% 52,5% 

Group Total Count 50 512 233 795 

  Row % 6,3% 64,4% 29,3% 100,0% 

  Col % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

V nadaljevanju upoštevamo samo znane podatke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
15 Razlike med rezultati, če upoštevamo vse povzročitelje ali samo voznike osebnih avtomobilov niso značilne. 
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Tabela 9.12b: Porazdelitev posledic za povzročitelja prometne nesreče s smrtnim izidom 
glede na uporabo varnostnega pasu brez prometnih nesreč, pri katerih uporaba varnostnega 
pasu ni bila znana 
 

Posledica za povzročitelja prometnih nesreč s smrtnim 
izidom – voznika osebnega avtomobila Uporaba varnostnega pasu Group Total 

  Da Ne Da 
Brez poškodb Count 188 6 194 

  Row % 96,9% 3,1% 100,0% 

  Col % 36,7% 2,6% 26,0% 

Hujša telesna poškodba Count 39 23 62 

  Row % 62,9% 37,1% 100,0% 

  Col % 7,6% 9,9% 8,3% 

Lažja telesna poškodba Count 78 22 100 
  Row % 78,0% 22,0% 100,0% 

  Col % 15,2% 9,4% 13,4% 

Smrt Count 207 182 389 

  Row % 53,2% 46,8% 100,0% 
  Col % 40,4% 78,1% 52,2% 

Group Total Count 512 233 745 

  Row % 68,7% 31,3% 100,0% 

  Col % 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Iz te tabele je razvidno, da največji odstotek neuporabe varnostnega pasu – 46,8 % pri 
povzročiteljih, ki so se smrtno ponesrečili.16 Med huje poškodovanimi povzročitelji – vozniki 
osebnih avtomobilov je neprivezanih 37,1 %, med lažje 22 % in med tistimi brez poškodb 
samo 2,6 %. Če bi bilo od 233 neprivezanih mrtvih povzročiteljev privezanih pol – 167 bi jih 
po tej statistiki 78 umrlo manj v obdobju 2004-2008. Če bi bilo privezanih vseh 233 
povzročiteljev, bi jih umrlo 109 manj.  
 
Iz petletnih podatkov o povzročiteljih – voznikov osebnih avtomobilov vseh prometnih nesreč 
(smrtne, s hujšo telesno poškodbo, z lažjo telesno poškodbo, brez telesnih poškodb) in 
posledic za povzročitelje smo izračunali, da znaša verjetnost, da bi se privezani povzročitelj 
prometne nesreče – voznik osebnega avtomobila smrtno ponesrečil 0,002 ali 0,2 %. 
Verjetnost, da bi se smrtno ponesrečil neprivezani povzročitelj pa znaša 0,071 ali 7,1 %. 
Razmerje med verjetnostma je 36 ali 3600 %. To velja za kateregakoli naključno izbranega 
povzročitelja prometne nesreče.  
 
Verjetnost, da bi se privezani povzročitelj prometne nesreče huje poškodoval, znaša 0,008 ali 
0,8 %. Verjetnost, da bi se huje poškodoval neprivezani povzročitelj pa znaša 0,123 ali 12,3 
%.  Razmerje med verjetnostma je 15 ali 1500 %. To velja za kateregakoli naključno 
izbranega povzročitelja prometne nesreče.  
 
Verjetnost, da bi se privezani povzročitelj prometne nesreče lažje poškodoval, znaša 0,137 ali 
13,7 %. Verjetnost, da bi se lažje poškodoval neprivezani povzročitelj pa znaša 0,388 ali 38,8 

                                                 
16 Če bi upoštevali vse povzročitelje prometnih nesreč s smrtnim izidom, ne samo voznike osebnih avtomobilov, bi 
ta odstotek znašal 43,1 %. 



 102 

%.   Razmerje med verjetnostma je 3 ali 300 %. To velja za kateregakoli naključno izbranega 
povzročitelja prometne nesreče.  
 
Verjetnost, da se privezani povzročitelj prometne nesreče sploh ne bi poškodoval, znaša 0,853 
ali 85,3 %. Verjetnost, da se sploh ne bi poškodoval neprivezani povzročitelj pa znaša 0,40 ali 
40 %.   Razmerje med verjetnostma je 2 ali 200 %. To velja za kateregakoli naključno 
izbranega povzročitelja prometne nesreče.  
 
Tabela 9.12c: Verjetnosti posledice  (v %) za povzročitelja prometne nesreče (upoštevane vse 
prometne nesreče v obdobju 2004-2008) 
 

Posledica za povzročitelja 
prometnih nesreč s smrtnim 
izidom – voznika osebnega 
avtomobila 

Uporaba varnostnega pasu 

  Da Ne  
Brez poškodb 85,3 % 40,8 % 
Lažja telesna poškodba 13,7 % 38,8 % 
Hujša telesna poškodba 0,8 % 12,3 % 
Smrt 0,2 % 7,1 % 

 
Iz naslednje tabele pa je razvidno, da so verjetnosti za telesno poškodbo oziroma smrt 
nekoliko večje, če upoštevamo samo prometne nesreče s telesno poškodbo in smrtnim izidom. 
 
Tabela 9.12d: Verjetnosti posledice v %  za povzročitelja prometne nesreče (upoštevane samo 
prometne nesreče s telesno poškodbo ali smrtjo v obdobju 2004-2008) 
 

Posledica za povzročitelja 
prometnih nesreč s smrtnim 
izidom – voznika osebnega 
avtomobila 

Uporaba 
varnostnega 
pasu    

  Da Ne  
Lažja telesna poškodba 93,2 % 66,7 % 
Hujša telesna poškodba 5,5% 21,2% 
Smrt 1,2% 12,1% 

 
Verjetnosti posameznih posledic se med spoloma povzročiteljev – voznikov osebnih 
avtomobilov, nekoliko razlikujejo. Verjetnost, da se povzročiteljica ne poškoduje, če je 
pripeta z varnostnim pasom je 8 % manjša (moški: 87,5 %, ženske 79,5 %). Verjetnost, da se 
lažje poškodujejo je za 8 % večja (moški: 11,4 %, ženske 19,6 %), verjetnost hujše poškodbe 
je pri obeh spolih enaka (0,8 %), verjetnost, da se privezana povzročiteljica smrtno poškoduje 
pa je dvakrat manjša (moški: 0,2 %, ženske: 0,1 %). 
 
Povzročitelji – vozniki osebnih avtomobilov, ki so se smrtno ponesrečili vseh starosti od 20 
do 60 let, beležijo visok odstotek neuporabe varnostnega pasu.  
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Tabela 9.12e: Porazdelitev povzročiteljih, ki so smrtno ponesrečili po starosti povzročiteljev 
in uporabi varnostnega pasu 
 

Uporaba varnostnega pasu Group Total 

Da Ne 
 Count Row % Count Row % Count Row % 

Od 16,0 do 17,9 let     2 100,0% 2 100,0% 

Od 18,0 do 19,9 let 15 62,5% 9 37,5% 24 100,0% 

Od 20,0 do 21,9 let 18 58,1% 13 41,9% 31 100,0% 

Od 22,0 do 23,9 let 14 41,2% 20 58,8% 34 100,0% 

Od 24,0 do 25,9 let 11 57,9% 8 42,1% 19 100,0% 

Od 26,0 do 29,9 let 25 53,2% 22 46,8% 47 100,0% 

Od 30,0 do 29,9 let 40 52,6% 36 47,4% 76 100,0% 

Od 40,0 do 49,9 let 30 44,8% 37 55,2% 67 100,0% 

Od 50,0 do 59,9 let 20 48,8% 21 51,2% 41 100,0% 

Od 60,0 do 69,9 let 11 73,3% 4 26,7% 15 100,0% 

Od 70,0 do 79,9 let 17 73,9% 6 26,1% 23 100,0% 

Od 80,0 let do 84,9 let 
5 71,4% 2 28,6% 7 100,0% 

85 in več let 1 33,3% 2 66,7% 3 100,0% 

Group Total 207 53,2% 182 46,8% 389 100,0% 

 

 
Tabela 9.12f: Uporaba varnostnega pasu pri povzročiteljih prometnih nesreč, ki so se v 
nesreči smrtno ponesrečili po statističnih regijah kraja nesreče (upoštevani samo vozniki 
osebnih avtomobilov, pri katerih je bil znan podatke o uporabi oziroma neuporabi varnostnega 
pasu) 
 

Uporaba varnostnega pasu Group Total 

Da Ne 
Statistična regija kraja 
nesreče 

Count Row % Count Row % Count Row % 

Pomurska 20 52,6% 18 47,4% 38 100,0% 

Podravska 41 52,6% 37 47,4% 78 100,0% 

Koroška 10 58,8% 7 41,2% 17 100,0% 

Savinjska 23 46,0% 27 54,0% 50 100,0% 

Zasavska 5 55,6% 4 44,4% 9 100,0% 

Spodnjeposavska 3 37,5% 5 62,5% 8 100,0% 

Jugovzhodna Slovenija 25 59,5% 17 40,5% 42 100,0% 

Osrednjeslovenska 34 50,0% 34 50,0% 68 100,0% 

Gorenjska 15 57,7% 11 42,3% 26 100,0% 

Notranjsko-kraška 11 91,7% 1 8,3% 12 100,0% 

Goriška 13 59,1% 9 40,9% 22 100,0% 

Obalno-kraška 7 36,8% 12 63,2% 19 100,0% 

Group Total 207 53,2% 182 46,8% 389 100,0% 
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Tabela 9.12g: Uporaba varnostnega pasu pri povzročiteljih prometnih nesreč, ki so se v 
nesreči smrtno ponesrečili po statističnih regijah kraja prebivališča  (upoštevani samo vozniki 
osebnih avtomobilov, pri katerih je bil znan podatke o uporabi oziroma neuporabi varnostnega 
pasu) 
 

Uporaba varnostnega pasu Group Total 

Da Ne 
 Count Row % Count Row % Count Row % 

Pomurska 21 53,8% 18 46,2% 39 100,0% 

Podravska 38 51,4% 36 48,6% 74 100,0% 

Koroška 11 57,9% 8 42,1% 19 100,0% 

Savinjska 18 42,9% 24 57,1% 42 100,0% 

Zasavska 4 36,4% 7 63,6% 11 100,0% 

Spodnjeposavska 4 44,4% 5 55,6% 9 100,0% 

Jugovzhodna Slovenija 21 60,0% 14 40,0% 35 100,0% 

Osrednjeslovenska 35 55,6% 28 44,4% 63 100,0% 

Gorenjska 20 64,5% 11 35,5% 31 100,0% 

Notranjsko-kraška 8 88,9% 1 11,1% 9 100,0% 

Goriška 12 54,5% 10 45,5% 22 100,0% 

Obalno-kraška 5 31,3% 11 68,8% 16 100,0% 

Group Total 197 53,2% 173 46,8% 370 100,0% 

 

Na območju Obalno-kraške regije ni bilo privezanih kar 63 % povzročiteljev, ki so se smrtno 
ponesrečili. Enak odstotek beleži Spodnjeposavska regija, vendar so frekvence majhne. 
Najmanjši odstotek ima Notranjsko-kraška regija. Samo 1 voznik osebnega avtomobila, ki se 
je smrtno ponesrečil, ni bil privezan (tabela 9.12f) 
 
Največji delež povzročiteljev, ki so se smrtno ponesrečili, so prebivali na območju Obalno-
kraške regije, najmanjši pa na območju Notranjsko-kraške regije (tabela 9.12g)  
 
Tabela 9.13: Število kršitev v zvezi z varnostnim pasom  na  udeleženca prometne nesreče - 
upoštevani vsi tisti udeleženci, ki niso bili tudi povzročitelji (upoštevana vsa pojavljanja osebe 
v obdobju 2004-2008) 
 

Statistična regija 

Število kršitev 
v zvezi z 
varnostnim 
pasom na 
udeleženca 
prometne 
nesreče s 
smrtnim 
izidom  

Število kršitev 
v zvezi z 
varnostnim 
pasom na 
udeleženca 
prometne 
nesreče s težjo 
telesno 
poškodbo  

Število kršitev 
v zvezi z 
varnostnim 
pasom na 
udeleženca 
prometne 
nesreče z lažjo 
telesno 
poškodbo  

Število kršitev 
v zvezi z 
varnostnim 
pasom na 
udeleženca 
prometne 
nesreče brez 
poškodbe  

Pomurska 0,7 0,5 0,6 0,5 
Podravska 0,6 0,7 0,8 0,8 
Koroška 0,3 0,6 0,6 0,6 
Savinjska 1,2 0,7 0,8 0,8 
Zasavska 1,2 1,5 1,0 0,9 
Spodnjeposavska 0,6 0,8 0,9 0,9 
Jugovzhodna Slovenija 1,0 0,9 1,6 1,2 
Osrednjeslovenska 0,9 0,9 1,0 1,0 
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Gorenjska 1,2 0,7 0,7 0,7 
Notranjsko-kraška 1,1 0,6 0,7 0,8 
Goriška 1,2 0,7 0,7 0,7 
Obalno-kraška 0,8 0,7 0,9 0,8 

 
 
Tabela 9.14: Odstotki udeležencev prometnih nesreč, ki so kršili predpise z varnostnim pasom 
(upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija 

Odstotek 
udeležencev 
prometnih 
nesreč s 
smrtnim 
izidom   

Odstotek 
udeležencev  
prometnih 
nesreč s težjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
udeležencev  
prometnih 
nesreč z lažjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
udeležencev  
prometnih 
nesreč brez 
poškodb   

Pomurska 30,2 33,1 35,3 31,5 
Podravska 38,1 42,2 40,4 38,7 
Koroška 25,0 34,6 37,3 34,1 
Savinjska 48,4 40,6 42,8 39,9 
Zasavska 66,7 47,9 44,6 42,9 
Spodnjeposavska 34,6 46,2 43,4 40,5 
Jugovzhodna Slovenija 52,4 45,1 48,3 42,3 
Osrednjeslovenska 48,8 41,4 43,4 41,9 
Gorenjska 42,9 40,8 38,0 37,5 
Notranjsko-kraška 80,0 47,2 42,1 40,5 
Goriška 52,6 40,7 40,9 38,2 
Obalno-kraška 50,0 39,2 43,3 42,0 

 
Primerjava tabele 9.12 in zgornje tabele 9.14 kaže, da je delež udeležencev prometnih nesreč, 
ki so kršili predpise v zvezi z varnostnim pasom večji kot delež povzročiteljev. Medtem ko je 
delež vseh povzročiteljev 32,3 %, je delež vseh udeležencev 42,5 %. To verjetno kaže, da je 
za  povzročitelje prometnih nesreč, nesreča večji poduk kot udeležencem, kar zadeva uporabo 
varnostnega pasu. Deleži pri udeležencih po regijah so tudi drugače razporejeni kot pri 
povzročiteljih. V Notranjsko-kraški regiji je kar 80 % udeležencev prometnih nesreč s 
smrtnim izidom kršilo predpise v zvezi z varnostnim pasom, medtem ko je samo 38,7 % 
povzročiteljev. Na drugem mestu je Zasavska regija s 66,7 %. Najmanjši delež ima Koroška 
regija, samo 25 %. Zanimivo tudi delež povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom 
znaša samo 28,3 %. 
 
Tabela 9.14a: Uporaba varnostnega pasu pri udeležencih prometnih nesreč - potnikih, ki so se 
v nesreči smrtno ponesrečili po statističnih regijah kraja nesreče (upoštevani samo udeleženci, 
pri katerih je bil znan podatek o uporabi oziroma neuporabi varnostnega pasu) 
 

Uporaba varnostnega pasu Group Total 

Da Ne 
Statistična regija kraja 
nesreče 

Count Row % Count Row % Count Row % 

Pomurska 6 40,0% 9 60,0% 15 100,0% 

Podravska 23 52,3% 21 47,7% 44 100,0% 

Koroška 2 33,3% 4 66,7% 6 100,0% 

Savinjska 8 32,0% 17 68,0% 25 100,0% 

Zasavska 2 100,0%     2 100,0% 
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Spodnjeposavska     3 100,0% 3 100,0% 

Jugovzhodna Slovenija 11 50,0% 11 50,0% 22 100,0% 

Osrednjeslovenska 19 46,3% 22 53,7% 41 100,0% 

Gorenjska 13 72,2% 5 27,8% 18 100,0% 

Notranjsko-kraška 3 42,9% 4 57,1% 7 100,0% 

Goriška 6 42,9% 8 57,1% 14 100,0% 

Obalno-kraška 4 40,0% 6 60,0% 10 100,0% 

Group Total 97 46,9% 110 53,1% 207 100,0% 

 

 
Povprečji odstotkov neprivezanih potnikov, ki so se smrtno ponesrečili v obdobju 2004-2008 
je tako po kraju nesreče kot po prebivališču večji od 50 %. 
 
Največje deleže neprivezanih potnikov, ki so se smrtno ponesrečili v obdobju 2004-2008 
beležijo Spodnjeposavska, Savinjska in Koroška regija. V Zasavski regiji pa so bili vsi trije 
potniki, ki so se smrtno ponesrečili privezani z varnostnim pasom. 
 
Tabela 9.14b: Uporaba varnostnega pasu pri udeležencih prometnih nesreč - potnikih, ki so se 
v nesreči smrtno ponesrečili po statističnih regijah prebivališča povzročitelja (upoštevani 
samo udeleženci, pri katerih je bil znan podatek o uporabi oziroma neuporabi varnostnega 
pasu) 
 

Uporaba varnostnega pasu Group Total 

Da Ne 
Statistična regija 
prebivališča 

Count Row % Count Row % Count Row % 

Pomurska 6 37,5% 10 62,5% 16 100,0% 

Podravska 20 50,0% 20 50,0% 40 100,0% 

Koroška 2 33,3% 4 66,7% 6 100,0% 

Savinjska 4 20,0% 16 80,0% 20 100,0% 

Zasavska 4 80,0% 1 20,0% 5 100,0% 

Spodnjeposavska     2 100,0% 2 100,0% 

Jugovzhodna Slovenija 8 47,1% 9 52,9% 17 100,0% 

Osrednjeslovenska 23 57,5% 17 42,5% 40 100,0% 

Gorenjska 7 46,7% 8 53,3% 15 100,0% 

Notranjsko-kraška 2 100,0%     2 100,0% 

Goriška 7 53,8% 6 46,2% 13 100,0% 

Obalno-kraška 2 28,6% 5 71,4% 7 100,0% 

9999 1 100,0%     1 100,0% 

Group Total 86 46,7% 98 53,3% 184 100,0% 
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Tabela 9.15: Število kršitev v zvezi z varnostnim pasom na  udeleženca prometne nesreče – 
upoštevani samo tisti udeleženci, ki niso bili tudi povzročitelji in ki so kršili predpise v zvezi z 
varnostnim pasom (upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija 

Število kršitev 
na udeleženca 
prometne 
nesreče s 
smrtnim 
izidom  

Število kršitev 
na udeleženca 
prometne 
nesreče s težjo 
telesno 
poškodbo  

Število kršitev  
na udeleženca 
prometne 
nesreče z lažjo 
telesno 
poškodbo  

Število kršitev 
na udeleženca 
prometne 
nesreče brez 
poškodbe  

Pomurska 2,2 1,6 1,7 1,7 
Podravska 1,5 1,8 2,0 2,0 
Koroška 1,0 1,7 1,7 1,7 
Savinjska 2,4 1,7 1,9 2,0 
Zasavska 1,8 3,2 2,2 2,1 
Spodnjeposavska 1,7 1,8 2,1 2,2 
Jugovzhodna Slovenija 2,0 2,0 3,4 2,9 
Osrednjeslovenska 1,8 2,2 2,4 2,3 
Gorenjska 2,7 1,7 1,9 1,9 
Notranjsko-kraška 1,4 1,2 1,8 1,9 
Goriška 2,3 1,8 1,8 1,9 
Obalno-kraška 1,6 1,8 2,0 1,9 

 
Povprečni odstotek kršiteljev, ki so kršili predpise v zvezi z varnostnim pasom v obdobju 
2004-2008, znaša 31 % in je najmanjši odstotek v primerjavi z odstotki povzročiteljev in 
udeležencev vseh vrst prometnih nesreč.  
 
Tabela 9.16: Kršitve v zvezi z varnostnim pasom, ki so jih storili kršitelji, ki niso povzročili 
prometne nesreče in niso bili udeleženi v prometni nesreči (upoštevana vsa pojavljanja osebe 
v obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija 

Število kršitev na 
kršitelja - upoštevani vsi 
kršitelji 
 

Odstotek kršiteljev, ki 
so kršili predpise v 
zvezi z varnostnim 
pasom 

Število kršitev na kršitelja, 
ki je kršil predpise v zvezi 
z varnostnim pasom 

Pomurska 0,32 23,9 1,4 
Podravska 0,45 30,1 1,5 
Koroška 0,34 24,7 1,4 
Savinjska 0,46 30,7 1,5 
Zasavska 0,56 36,2 1,5 
Spodnjeposavska 0,58 33,7 1,7 
Jugovzhodna Slovenija 0,60 33,8 1,8 
Osrednjeslovenska 0,51 31,5 1,6 
Gorenjska 0,43 27,8 1,5 
Notranjsko-kraška 0,47 33,3 1,4 
Goriška 0,48 33,5 1,4 
Obalno-kraška 0,50 33,8 1,5 
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9.5 Kršitve v zvezi z varnostno čelado 
 
11 povzročiteljev – motoristov, ki so se smrtno ponesrečili od 128 (8,6 %) v obdobju 2004-
2008  ni uporabljalo varnostne čelade. Med hujše in lažje poškodovanimi motoristi je bil samo 
po 1 primer neuporabe. 
 
Tabela 9.17: Število kršitev v zvezi z varnostno čelado  na  povzročitelja prometne nesreče – 
voznika motornega kolesa (upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija statistična 
regija prebivališča 

Število kršitev 
v zvezi z 
varnostno 
čelado na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče s 
smrtnim 
izidom  

Število kršitev 
v zvezi z 
varnostno 
čelado na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče s težjo 
telesno 
poškodbo  

Število kršitev 
v zvezi z 
varnostno 
čelado na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče z lažjo 
telesno 
poškodbo  

Število kršitev 
v zvezi z 
varnostno 
čelado na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče brez 
poškodbe  

Pomurska 0,00 0,03 0,03 0,00 
Podravska 0,08 0,15 0,12 0,15 
Koroška 0,20 0,32 0,14 0,10 
Savinjska 0,31 0,16 0,30 0,38 
Zasavska 0,20 0,08 0,10 0,19 
Spodnjeposavska 0,00 0,13 0,12 0,11 
Jugovzhodna Slovenija 0,18 0,19 0,08 0,12 
Osrednjeslovenska 0,06 1,30 0,72 0,93 
Gorenjska 0,00 0,17 0,19 0,08 
Notranjsko-kraška 0,00 0,14 0,13 0,19 
Goriška 0,00 0,07 0,10 0,36 
Obalno-kraška 0,11 0,32 0,38 0,52 

 
Največji povprečni delež povzročiteljev vseh vrst prometnih nesreč – voznikov motornih 
koles je bilo iz Obalno-kraške regije. Povprečje znaša kar 30 % in je skoraj dvakrat večje od 
povprečja Osrednjeslovenske regije, ki je na drugem mestu (17,6 %).  
 
Tabela 9.18: Odstotki povzročiteljev prometnih nesreč – voznikov motornih koles, ki so kršili 
predpise v zvezi z varnostno čelado (upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija statistična 
regija prebivališča 

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč s 
smrtnim 
izidom   

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč s težjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč z lažjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč brez 
poškodb   

Pomurska 0,0 2,9 3,2 0,0 
Podravska 7,7 10,6 8,9 12,8 
Koroška 20,0 20,0 9,1 9,7 
Savinjska 10,3 13,7 17,2 21,6 
Zasavska 20,0 8,3 7,3 13,9 
Spodnjeposavska 0,0 12,5 6,1 11,1 
Jugovzhodna Slovenija 18,2 16,7 7,4 10,8 
Osrednjeslovenska 6,1 22,9 20,0 21,2 
Gorenjska 0,0 11,3 12,6 6,5 
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Notranjsko-kraška 0,0 14,3 10,0 18,8 
Goriška 0,0 7,1 6,8 16,1 
Obalno-kraška 27,8 31,6 29,5 31,9 

 
Največ povratnikov je bilo z območij Osrednjeslovenske in Obalno-kraške regije. 
 
Tabela 9.19: Število kršitev v zvezi z varnostno čelado na  povzročitelja prometne nesreče –  
voznika motornega kolesa upoštevani samo povzročitelji, ki so vsaj enkrat kršili predpise v 
zvezi z varnostno čelado (upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija statistična 
regija prebivališča 

Število kršitev  
na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče s 
smrtnim 
izidom  

Število kršitev 
na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče s težjo 
telesno 
poškodbo  

Število kršitev 
na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče z lažjo 
telesno 
poškodbo  

Število kršitev 
na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče brez 
poškodbe  

Pomurska - 1,00 1,00 - 
Podravska 1,00 1,43 1,36 1,21 
Koroška 1,00 1,60 1,50 1,00 
Savinjska 3,00 1,15 1,76 1,75 
Zasavska 1,00 1,00 1,33 1,40 
Spodnjeposavska - 1,00 2,00 1,00 
Jugovzhodna Slovenija 1,00 1,14 1,13 1,13 
Osrednjeslovenska 1,00 5,71 3,61 4,37 
Gorenjska - 1,50 1,50 1,20 
Notranjsko-kraška - 1,00 1,25 1,00 
Goriška - 1,00 1,40 2,22 
Obalno-kraška 1,00 2,00 2,23 3,09 

 
Značilnih razlik med povzročitelji prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo, prometnih 
nesreč z lažjo telesno poškodbo in prometnih nesreč brez poškodb ni, razlike pa so med 
regijami. Nekoliko manjši je odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom v 
primerjavi z drugimi povzročitelji, kar pa je posledica smrtno ponesrečenih motoristov. 
 
 
9.6 Kršitve v zvezi s prehitevanjem 
 
Največji povprečni odstotek vseh povzročiteljev beleži Koroška regija (15,8 %), na drugem 
mestu pa je Savinjska regija z 11 %. 
Najmanjši povprečni odstotek ima Gorenjska regija (7,4 %). 
 
Odstotki povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so kršili predpise v zvezi s 
prehitevanjem, se med seboj zelo razlikujejo. Zasavska regija beleži šestkrat manjši odstotek 
kot Koroška. Ta je sploh nekaj posebnega, saj ima Savinjska regija, ki je na drugem mestu za 
8 % manjši odstotek.  
Odstotki povzročiteljev prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo se manj razlikujejo, še 
manj odstotki povzročiteljev prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo in še manj odstotki 
povzročiteljev  prometnih nesreč brez poškodb. Sicer pa so povprečni odstotki za vse štiri 
vrste povzročiteljev prometnih nesreč podobni in znašajo okoli 9 %.  
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Tabela 9.20: Odstotki povzročiteljev prometnih nesreč, ki so kršili predpise v zvezi s 
prehitevanjem (upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
  

Statistična regija 

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč s 
smrtnim 
izidom   

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč s težjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč z lažjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč brez 
poškodb   

Pomurska 7,5 8,7 9,7 11,0 
Podravska 10,9 11,3 8,6 8,7 
Koroška 21,7 16,4 12,8 12,4 
Savinjska 13,6 10,1 10,3 9,9 
Zasavska 3,7 9,8 10,0 10,3 
Spodnjeposavska 10,3 7,1 8,0 8,9 
Jugovzhodna Slovenija 7,7 10,1 8,8 9,4 
Osrednjeslovenska 8,5 9,2 8,4 8,1 
Gorenjska 7,8 8,9 6,2 6,7 
Notranjsko-kraška 6,5 9,6 7,0 9,2 
Goriška 9,8 9,9 8,0 9,2 
Obalno-kraška 5,6 12,9 10,0 8,4 

 
 
Značilnih razlik med povzročitelji posameznih vrst prometnih nesreč torej ni, razlike pa so 
med regijami. Povprečni odstotki za povzročitelje prometnih nesreč so v intervalu [9 %-10%]. 
 
Tabela 9.21: Število kršitev v zvezi s prehitevanjem na  povzročitelja prometne nesreče – 
upoštevani samo povzročitelji, ki so vsaj enkrat kršili predpise v zvezi s prehitevanjem 
(upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija 

Število kršitev 
na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče s 
smrtnim 
izidom  

Število kršitev 
na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče s težjo 
telesno 
poškodbo  

Število kršitev 
na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče z lažjo 
telesno 
poškodbo  

Število kršitev 
na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče brez 
poškodbe  

Pomurska 1,00 1,20 1,25 1,23 
Podravska 1,25 1,44 1,25 1,23 
Koroška 1,10 1,38 1,26 1,30 
Savinjska 1,14 1,39 1,38 1,38 
Zasavska 1,00 1,44 1,26 1,23 
Spodnjeposavska 1,25 1,69 1,29 1,23 
Jugovzhodna Slovenija 1,75 1,33 1,29 1,29 
Osrednjeslovenska 1,19 1,27 1,28 1,25 
Gorenjska 1,13 1,21 1,18 1,24 
Notranjsko-kraška 1,00 1,17 1,09 1,12 
Goriška 2,20 1,44 1,11 1,25 
Obalno-kraška 1,00 1,61 1,36 1,40 
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Tabela9.22: Odstotki udeležencev prometnih nesreč, ki so kršili predpise v zvezi s 
prehitevanjem (upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
  

Statistična regija 

Odstotek 
udeležencev 
prometnih 
nesreč s 
smrtnim 
izidom   

Odstotek 
udeležencev  
prometnih 
nesreč s težjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
udeležencev  
prometnih 
nesreč z lažjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
udeležencev  
prometnih 
nesreč brez 
poškodb   

Pomurska 9,3 6,8 5,8 6,4 
Podravska 7,2 6,0 5,7 6,3 
Koroška 10,0 9,0 8,7 9,4 
Savinjska 6,3 6,3 5,3 6,9 
Zasavska 0,0 2,1 7,3 4,9 
Spodnjeposavska 0,0 3,8 4,0 4,0 
Jugovzhodna Slovenija 2,4 5,1 5,2 5,3 
Osrednjeslovenska 4,7 3,8 4,7 4,9 
Gorenjska 6,1 2,3 3,4 4,0 
Notranjsko-kraška 10,0 1,9 5,6 6,4 
Goriška 0,0 5,9 5,3 6,0 
Obalno-kraška 7,1 4,8 6,6 5,4 

 
Tabela 9.23: Število kršitev v zvezi s prehitevanjem na  udeleženca prometne nesreče – 
upoštevani samo tisti udeleženci, ki niso bili tudi povzročitelji in ki so kršili predpise v zvezi s 
prehitevanjem (upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
  
 

Statistična regija 

Število kršitev 
na udeleženca 
prometne 
nesreče s 
smrtnim 
izidom  

Število kršitev 
na udeleženca 
prometne 
nesreče s težjo 
telesno 
poškodbo  

Število kršitev  
na udeleženca 
prometne 
nesreče z lažjo 
telesno 
poškodbo  

Število kršitev 
na udeleženca 
prometne 
nesreče brez 
poškodbe  

Pomurska 1,3 1,1 1,2 1,2 
Podravska 1,0 1,2 1,2 1,1 
Koroška 1,0 1,0 1,1 1,2 
Savinjska 2,0 1,3 1,3 1,2 
Zasavska - 1,0 1,2 1,1 
Spodnjeposavska - 1,3 1,1 1,2 
Jugovzhodna Slovenija 1,0 1,6 1,2 1,1 
Osrednjeslovenska 1,0 1,1 1,2 1,1 
Gorenjska 1,3 1,0 1,1 1,1 
Notranjsko-kraška 1,0 2,0 1,1 1,1 
Goriška - 1,0 1,1 1,1 
Obalno-kraška 1,0 1,0 1,2 1,2 

 
Razlik med udeleženci posameznih vrst prometnih nesreč ni, vsi odstotki so v intervalu              
[5 % - 6 %]. Razlike pa so tako kot pri povzročiteljih, med regijami. Interval [5 % - 6 %] pa je 
manjši od intervala povzročiteljev [9 % - 10 %]. Prehitevanje je kršitev, ki značilna za 
povzročitelje prometnih nesreč.  
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Tabela 9.24: Kršitve v zvezi s prehitevanjem, ki so jih storili kršitelji, ki niso povzročili 
prometne nesreče in niso bili udeleženi v prometni nesreči (upoštevana vsa pojavljanja osebe 
v obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija 
Odstotek kršiteljev, ki 
so kršili predpise v 
zvezi s prehitevanjem 

Število kršitev na kršitelja, 
ki je kršil predpise v zvezi 
s prehitevanjem 

Pomurska 3,0 1,1 
Podravska 2,9 1,1 
Koroška 4,5 1,1 
Savinjska 3,0 1,1 
Zasavska 2,3 1,1 
Spodnjeposavska 1,8 1,1 
Jugovzhodna Slovenija 2,4 1,1 
Osrednjeslovenska 2,0 1,1 
Gorenjska 1,8 1,1 
Notranjsko-kraška 2,6 1,1 
Goriška 2,6 1,1 
Obalno-kraška 2,9 1,1 

 
Povprečni odstotek kršiteljev predpisov v zvezi s prehitevanjem znaša samo 2,7 % in je 
dvakrat manjši od povprečnega odstotka udeležencev in več kot trikrat manjši od povprečnega 
odstotka povzročiteljev.   
 
Prehitevanje je značilnost povzročiteljev in udeležencev prometnih nesreč. 
 
 
9.7 Kršitve v zvezi s prednostjo 
 
Povzročitelji prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo so v največjem deležu kršili predpise 
v zvezi s prednostjo. Povprečni odstotek znaša 19 %, najmanjša povprečna odstotka pa imajo 
povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom in prometnih nesreč brez poškodb – 15 %.  
 
Razlike med regijami so značilne predvsem pri povzročiteljih prometnih nesreč s smrtnim 
izidom. 
Odstotek teh povzročiteljev iz Zasavske regije znaša samo 3,7 %, iz Spodnjeposavske regije 
7,7 %, največji odstotek pa beležijo povzročitelji iz Koroške regije, znaša kar 23,9 %. 
Razlike med regijami povzročiteljev drugih prometnih nesreč so manjše. 
 
Tabela 9.25: Odstotki povzročiteljev prometnih nesreč, ki so kršili predpise v zvezi s 
prednostjo (upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija 

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč s 
smrtnim 
izidom   

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč s težjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč z lažjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč brez 
poškodb   

Pomurska 19,4 20,2 22,0 14,3 
Podravska 19,1 24,9 25,7 18,9 
Koroška 23,9 14,4 21,1 13,0 
Savinjska 21,4 21,3 24,7 17,8 
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Zasavska 3,7 18,5 19,2 15,3 
Spodnjeposavska 7,7 18,0 22,1 17,2 
Jugovzhodna Slovenija 14,4 16,0 18,2 15,2 
Osrednjeslovenska 14,9 25,0 26,6 16,1 
Gorenjska 15,7 17,4 20,6 14,4 
Notranjsko-kraška 19,4 13,6 20,4 12,0 
Goriška 9,8 17,1 20,2 13,9 
Obalno-kraška 13,0 19,7 22,8 13,8 

 
 
Povratništva med kršitvami predpisov v zvezi s prednostjo pri povzročiteljih prometnih nesreč 
praktično ni, kar kaže na to, da so kršitve večinoma povezane s prometnimi nesrečami. 
 
Tabela 9.26: Število kršitev v zvezi s prednostjo na  povzročitelja prometne nesreče – 
upoštevani samo povzročitelji, ki so vsaj enkrat kršili predpise v zvezi s prednostjo 
(upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija 

Število kršitev 
na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče s 
smrtnim 
izidom  

Število kršitev 
na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče s težjo 
telesno 
poškodbo  

Število kršitev 
na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče z lažjo 
telesno 
poškodbo  

Število kršitev 
na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče brez 
poškodbe  

Pomurska 1,1 1,1 1,0 1,0 
Podravska 1,1 1,1 1,1 1,1 
Koroška 1,1 1,0 1,0 1,1 
Savinjska 1,1 1,2 1,1 1,1 
Zasavska 1,0 1,2 1,1 1,1 
Spodnjeposavska 1,0 1,1 1,1 1,1 
Jugovzhodna Slovenija 1,1 1,1 1,1 1,1 
Osrednjeslovenska 1,0 1,1 1,1 1,1 
Gorenjska 1,2 1,1 1,0 1,0 
Notranjsko-kraška 1,0 1,1 1,0 1,0 
Goriška 1,2 1,1 1,0 1,1 
Obalno-kraška 1,1 1,1 1,0 1,0 

 
Odstotki udeležencev prometnih nesreč, ki so kršili predpise v zvezi s prednostjo,  so manjši 
od odstotkov povzročiteljev. Izjema je le Gorenjska regija z večjim odstotkom povzročiteljev 
prometnih nesreč s smrtnim izidom.  
 
Odstotki kršiteljev pa so še manjši od odstotkov udeležencev. Razlik med regijami ni. 
Relativno visoki odstotki povzročiteljev prometnih nesreč in majhni odstotki kršiteljev kažejo 
na to, da kršitev v zvezi s prednostjo zaznava le ob prometnih nesrečah. 
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Tabela 9.27: Odstotki udeležencev prometnih nesreč, ki so kršili predpise v zvezi s prednostjo 
(upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija 

Odstotek 
udeležencev 
prometnih 
nesreč s 
smrtnim 
izidom   

Odstotek 
udeležencev  
prometnih 
nesreč s težjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
udeležencev  
prometnih 
nesreč z lažjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
udeležencev  
prometnih 
nesreč brez 
poškodb   

Pomurska 0,0 0,8 0,6 1,3 
Podravska 1,0 1,4 2,0 2,0 
Koroška 0,0 3,8 1,4 1,9 
Savinjska 3,1 2,7 2,1 2,2 
Zasavska 0,0 6,3 1,6 1,2 
Spodnjeposavska 0,0 1,3 1,5 2,2 
Jugovzhodna Slovenija 0,0 2,3 2,3 2,1 
Osrednjeslovenska 2,3 2,2 2,1 2,3 
Gorenjska 10,2 1,9 1,3 1,4 
Notranjsko-kraška 0,0 0,0 0,9 1,9 
Goriška 5,3 1,7 2,0 1,9 
Obalno-kraška 0,0 1,6 2,1 1,0 

 
Tabela 9.28: Kršitve v zvezi s prednostjo, ki so jih storili kršitelji, ki niso povzročili prometne 
nesreče in niso bili udeleženi v prometni nesreči (upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 
2004-2008)  
 

Statistična regija 
Odstotek kršiteljev, ki 
so kršili predpise v 
zvezi s prednostjo 

Število kršitev na kršitelja, 
ki je kršil predpise v zvezi 
s prednostjo 

Pomurska 0,8 1,0 
Podravska 1,3 1,0 
Koroška 0,7 1,0 
Savinjska 1,4 1,0 
Zasavska 1,0 1,0 
Spodnjeposavska 1,7 1,0 
Jugovzhodna Slovenija 0,9 1,1 
Osrednjeslovenska 1,2 1,0 
Gorenjska 0,8 1,0 
Notranjsko-kraška 0,9 1,0 
Goriška 0,9 1,0 
Obalno-kraška 0,6 1,0 
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10 NEKATERI POSTOPKI ZOPER POVZROČITELJE IN UDELEŽENCE 
PROMETNIH NESREČ TER KRŠITELJE PO STATISTIČNIH REGIJAH 
PREBIVALIŠČA V OBDOBJU 2004-2008 

 
 
10.1 Plačilni nalogi 
 

Plačilni nalog se izda in vroči kršitelju takoj na kraju prekrška, če pooblaščena uradna oseba 
prekrškovnega organa prekršek osebno zazna ali ga ugotovi z uporabo ustreznih tehničnih 
sredstev ali naprav.  

Tabela 10.1: Število plačilnih nalogov  na  povzročitelja prometne nesreče – upoštevani so vsi 
povzročitelji (upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija prebivališča 

Število na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče s 
smrtnim 
izidom  

Število kršitev 
na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče s težjo 
telesno 
poškodbo  

Število kršitev 
na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče z lažjo 
telesno 
poškodbo  

Število kršitev 
na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče brez 
poškodbe  

Pomurska 3,2 3,7 3,3 3,7 
Podravska 3,2 4,4 3,6 4,0 
Koroška 2,5 3,7 2,7 3,4 
Savinjska 4,2 4,4 3,9 4,4 
Zasavska 2,9 5,8 4,0 4,3 
Spodnjeposavska 2,9 6,3 3,9 5,5 
Jugovzhodna Slovenija 5,6 4,3 4,1 4,9 
Osrednjeslovenska 3,6 4,2 4,2 4,3 
Gorenjska 3,2 3,2 2,9 3,4 
Notranjsko-kraška 2,3 2,9 2,4 3,3 
Goriška 3,6 2,5 2,4 2,8 
Obalno-kraška 2,8 4,2 3,1 3,3 

 
Značilnih razlik povprečnih odstotkov povzročiteljev po posameznih vrstah prometnih nesreč, 
ki so najmanj enkrat prejeli plačilne naloge v obdobju 2004-2008, ni. Povprečni odstotek za 
vse povzročitelje znaša 76,4 %, za povzročitelje prometnih nesreč s smrtnim izidom 77,3 %, 
za povzročitelje prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo 74,4 %, za povzročitelje 
prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo 72,0 % in za povzročitelje prometnih nesreč brez 
poškodb 81,8 %. Tudi med regijami ni večjih razlik. Največji odstotek beleži Podravska regija 
– 80,1 %, najmanjši pa Goriška regija – 71,7 %. 
 
V Jugovzhodni Sloveniji pride na vsakega povzročitelja prometne nesreče s smrtnim izidom 
kar 5,6 plačilnih nalogov, v Notranjski-kraški regiji pa samo 2,3 plačilni nalogi.  Največji 
koeficient plačilnih nalogov pa imajo povzročitelji prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo 
v Spodnjeposavski regiji – 6,3 plačilne naloge na povzročitelja, pri čemer so šteti vsi 
povzročitelji prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo. Še večji pa je koeficient v tej regiji, 
če upoštevamo samo povzročitve prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo, ki so prejeli 
najmanj en plačilni nalog 7,6 plačnih nalogov. 
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Tabela 10.2: Odstotki povzročiteljev prometnih nesreč, ki so prejeli plačilne naloge 
(upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija prebivališča 

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč s 
smrtnim 
izidom   

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč s težjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč z lažjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč brez 
poškodb   

Pomurska 75,3 74,9 74,2 84,2 
Podravska 80,3 75,0 76,9 88,2 
Koroška 76,1 74,7 72,4 84,2 
Savinjska 81,8 78,4 73,3 84,5 
Zasavska 85,2 81,5 71,7 79,4 
Spodnjeposavska 66,7 83,1 75,5 84,2 
Jugovzhodna Slovenija 77,9 76,1 68,5 78,3 
Osrednjeslovenska 77,0 71,2 74,1 83,0 
Gorenjska 70,6 68,9 69,7 79,5 
Notranjsko-kraška 80,6 69,6 68,3 79,2 
Goriška 78,4 64,9 68,1 75,3 
Obalno-kraška 77,8 74,5 70,8 81,3 

 
Tabela 10.3: Število plačilnih nalogov na  povzročitelja prometne nesreče – upoštevani samo 
povzročitelji, ki so prejeli vsaj en plačilni nalog (upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 
2004-2008)  
 

Statistična regija prebivališča 

Število kršitev 
na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče s 
smrtnim 
izidom  

Število kršitev 
na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče s težjo 
telesno 
poškodbo  

Število kršitev 
na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče z lažjo 
telesno 
poškodbo  

Število kršitev 
na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče brez 
poškodbe  

Pomurska 4,2 5,0 4,5 4,4 
Podravska 4,0 5,9 4,6 4,6 
Koroška 3,2 5,0 3,8 4,0 
Savinjska 5,1 5,7 5,3 5,2 
Zasavska 3,4 7,1 5,6 5,4 
Spodnjeposavska 4,3 7,6 5,2 6,5 
Jugovzhodna Slovenija 7,2 5,7 6,0 6,2 
Osrednjeslovenska 4,7 6,0 5,7 5,2 
Gorenjska 4,6 4,6 4,1 4,3 
Notranjsko-kraška 2,8 4,2 3,5 4,1 
Goriška 4,6 3,9 3,6 3,7 
Obalno-kraška 3,6 5,6 4,4 4,1 

 
 
Odstotki udeležencev vseh vrst prometnih nesreč so večji od odstotkov povzročiteljev. 
Povprečja so v intervalu [89,1 % - 93,5 %]. Značilnih razlik med regijami ni. Večji delež 
kaznovanih udeležencev prometnih nesreč s plačilnim nalogom verjetno kaže na to, da 
povzročitelji prometnih nesreč po povzročeni prometni nesreči manj tvegajo. To lahko 
sklepamo tudi iz velikega deleža kršitelje s plačilnimi nalogi. So pa koeficienti število 
plačilnih nalogov na kršitelja manjši kot na povzročitelja oziroma udeleženca. Kazen izrečena 
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s plačilnim nalogom ima večji preventivni učinek na osebe, ki se ne pojavljajo kot 
povzročitelji oziroma udeleženci prometnih nesreč.  
 
Tabela 10.4: Število plačilnih nalogov na  udeleženca prometne nesreče - upoštevani vsi tisti 
udeleženci, ki niso bili tudi povzročitelji (upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 2004-
2008)  
 

Statistična regija prebivališča 

Število kršitev 
na udeleženca 
prometne 
nesreče s 
smrtnim 
izidom  

Število kršitev 
na udeleženca 
prometne 
nesreče s težjo 
telesno 
poškodbo  

Število kršitev 
na udeleženca 
prometne 
nesreče z lažjo 
telesno 
poškodbo  

Število kršitev 
na udeleženca 
prometne 
nesreče brez 
poškodbe  

Pomurska 3,4 2,5 2,8 2,7 
Podravska 2,2 2,7 2,8 2,8 
Koroška 2,3 2,2 2,5 2,6 
Savinjska 4,1 2,5 2,8 3,0 
Zasavska 2,8 3,5 2,9 2,7 
Spodnjeposavska 3,6 2,7 3,0 3,0 
Jugovzhodna Slovenija 3,0 2,9 4,3 3,5 
Osrednjeslovenska 3,2 3,0 3,3 3,3 
Gorenjska 4,5 2,6 2,7 2,9 
Notranjsko-kraška 4,4 2,3 2,5 2,8 
Goriška 2,9 2,2 2,5 2,5 
Obalno-kraška 2,5 2,4 2,9 2,7 

 
 
Tabela 10.5: Odstotki udeležencev prometnih nesreč, ki so prejeli plačilne naloge (upoštevana 
vsa pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija prebivališča 

Odstotek 
udeležencev 
prometnih 
nesreč s 
smrtnim 
izidom   

Odstotek 
udeležencev  
prometnih 
nesreč s težjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
udeležencev  
prometnih 
nesreč z lažjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
udeležencev  
prometnih 
nesreč brez 
poškodb   

Pomurska 88,4 91,5 94,2 94,6 
Podravska 92,8 87,2 92,6 94,8 
Koroška 95,0 93,6 93,1 92,7 
Savinjska 96,9 84,5 90,6 93,2 
Zasavska 100,0 81,3 93,8 94,0 
Spodnjeposavska 84,6 89,7 94,9 93,3 
Jugovzhodna Slovenija 92,9 85,1 88,9 90,9 
Osrednjeslovenska 89,5 86,0 91,2 93,7 
Gorenjska 93,9 95,8 92,4 94,5 
Notranjsko-kraška 100,0 94,3 88,4 93,3 
Goriška 84,2 90,7 90,8 92,1 
Obalno-kraška 85,7 89,6 91,6 94,4 
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Tabela 10.6: Število plačilnih nalogov na  udeleženca prometne nesreče – upoštevani samo 
tisti udeleženci, ki niso bili tudi povzročitelji in ki prejeli plačilne naloge (upoštevana vsa 
pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija prebivališča 

Število kršitev 
na udeleženca 
prometne 
nesreče s 
smrtnim 
izidom  

Število kršitev 
na udeleženca 
prometne 
nesreče s težjo 
telesno 
poškodbo  

Število kršitev  
na udeleženca 
prometne 
nesreče z lažjo 
telesno 
poškodbo  

Število kršitev 
na udeleženca 
prometne 
nesreče brez 
poškodbe  

Pomurska 3,9 2,8 3,0 2,9 
Podravska 2,4 3,1 3,0 3,0 
Koroška 2,4 2,4 2,7 2,8 
Savinjska 4,3 3,0 3,1 3,3 
Zasavska 2,8 4,3 3,1 2,9 
Spodnjeposavska 4,2 3,0 3,2 3,2 
Jugovzhodna Slovenija 3,2 3,4 4,8 3,8 
Osrednjeslovenska 3,5 3,5 3,6 3,5 
Gorenjska 4,8 2,8 2,9 3,0 
Notranjsko-kraška 4,4 2,4 2,8 3,0 
Goriška 3,4 2,4 2,8 2,7 
Obalno-kraška 2,9 2,6 3,2 2,9 

 
 
Tabela 10.7: Število plačilnih nalogov, ki so jih prejeli kršitelji, ki niso povzročili prometne 
nesreče in niso bili udeleženi v prometni nesreči (upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 
2004-2008)  
 

Statistična regija prebivališča 

Število plačilnih 
nalogov na kršitelja - 
upoštevani vsi kršitelji 
 

Odstotek kršiteljev, ki 
so prejeli plačilne 
naloge 

Število plačilnih nalogov 
na kršitelja, ki je prejel 
vsaj en plačilni nalog 

Pomurska 1,7 92,2 1,9 
Podravska 1,8 92,6 1,9 
Koroška 1,6 91,6 1,8 
Savinjska 1,8 89,9 2,0 
Zasavska 1,8 91,9 2,0 
Spodnjeposavska 2,0 89,6 2,2 
Jugovzhodna Slovenija 1,9 88,1 2,1 
Osrednjeslovenska 1,9 90,7 2,0 
Gorenjska 1,8 93,2 1,9 
Notranjsko-kraška 1,6 90,7 1,8 
Goriška 1,6 90,7 1,8 
Obalno-kraška 1,8 92,9 1,9 
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10.2 Odločbe po hitrem postopku 
 
Povprečni odstotek vseh povzročiteljev vseh vrst prometnih nesreč, ki so prejeli odločbe po 
hitrem postopku, znaša 15,5 %. Najmanjši povprečni odstotek imajo povzročitelji prometnih 
nesreč s smrtnim izidom – 13,3 %, največji pa povzročitelji prometnih nesreč brez poškodb – 
17,4 %. Pomembne značilne razlike med povzročitelji torej ni. Večje so razlike med regijami. 
Odstotek povzročiteljev prometnih nesreč iz Pomurske regije znaša 12,6 %, odstotek 
povzročiteljev iz Zasavske regije pa 18,6 %. Tudi med koeficienti število odločba na 
povzročitelja ni večjih razlik. Med deleži povzročiteljev in udeležencev prometnih nesreč ni 
razlik, za 4 % pa je manjši povprečni odstotek kršiteljev. 
 
Tabela 10.8: Število odločb v hitrem postopku  na  povzročitelja prometne nesreče – 
upoštevani so vsi povzročitelji (upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija prebivališča 

Število 
odločba na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče s 
smrtnim 
izidom  

Število odločb 
na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče s težjo 
telesno 
poškodbo  

Število odločb 
na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče z lažjo 
telesno 
poškodbo  

Število odločb 
na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče brez 
poškodbe  

Pomurska 0,1 0,2 0,2 0,2 
Podravska 0,2 0,2 0,2 0,2 
Koroška 0,3 0,2 0,2 0,2 
Savinjska 0,1 0,3 0,2 0,2 
Zasavska 0,2 0,3 0,2 0,3 
Spodnjeposavska 0,2 0,3 0,2 0,3 
Jugovzhodna Slovenija 0,1 0,3 0,2 0,2 
Osrednjeslovenska 0,2 0,2 0,2 0,3 
Gorenjska 0,1 0,2 0,2 0,2 
Notranjsko-kraška 0,2 0,1 0,2 0,2 
Goriška 0,1 0,2 0,2 0,2 
Obalno-kraška 0,1 0,2 0,1 0,2 

 
Tabela 10.9: Odstotki povzročiteljev prometnih nesreč, ki so prejeli odločbe po hitrem 
postopku (upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija prebivališča 

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč s 
smrtnim 
izidom   

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč s težjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč z lažjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč brez 
poškodb   

Pomurska 8,6 16,0 13,1 12,7 
Podravska 15,8 16,2 15,2 16,6 
Koroška 21,7 12,3 14,5 17,6 
Savinjska 13,6 18,6 17,4 18,3 
Zasavska 14,8 19,6 18,5 21,6 
Spodnjeposavska 12,8 21,9 17,4 18,4 
Jugovzhodna Slovenija 12,5 18,5 14,5 18,2 
Osrednjeslovenska 14,1 18,0 17,8 21,4 
Gorenjska 8,8 15,4 13,5 17,2 
Notranjsko-kraška 16,1 8,8 13,5 14,6 
Goriška 9,8 15,5 14,6 16,9 
Obalno-kraška 11,1 15,3 11,9 15,0 
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Tabela 10.11: Število odločb po hitrem postopku na  povzročitelja prometne nesreče – 
upoštevani samo povzročitelji, ki so prejeli vsaj eno odločbo po hitrem postopku 
 

Statistična regija prebivališča 

Število odločb 
na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče s 
smrtnim 
izidom  

Število odločb 
na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče s težjo 
telesno 
poškodbo  

Število odločb 
na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče z lažjo 
telesno 
poškodbo  

Število odločb 
na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče brez 
poškodbe  

Pomurska 1,1 1,2 1,3 1,3 
Podravska 1,3 1,4 1,3 1,3 
Koroška 1,5 1,3 1,3 1,4 
Savinjska 1,1 1,4 1,3 1,3 
Zasavska 1,3 1,6 1,3 1,3 
Spodnjeposavska 1,4 1,6 1,3 1,4 
Jugovzhodna Slovenija 1,1 1,4 1,3 1,4 
Osrednjeslovenska 1,5 1,3 1,4 1,4 
Gorenjska 1,4 1,2 1,3 1,3 
Notranjsko-kraška 1,0 1,2 1,1 1,2 
Goriška 1,2 1,2 1,3 1,3 
Obalno-kraška 1,2 1,4 1,2 1,2 

 
 
Tabela 10.12: Število odločb po hitrem postopku na  udeleženca prometne nesreče - 
upoštevani vsi tisti udeleženci, ki niso bili tudi povzročitelji (upoštevana vsa pojavljanja osebe 
v obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija prebivališča 

Število odločb 
na udeleženca 
prometne 
nesreče s 
smrtnim 
izidom  

Število odločb 
na udeleženca 
prometne 
nesreče s težjo 
telesno 
poškodbo  

Število odločb 
na udeleženca 
prometne 
nesreče z lažjo 
telesno 
poškodbo  

Število odločb 
na udeleženca 
prometne 
nesreče brez 
poškodbe  

Pomurska 0,2 0,1 0,1 0,2 
Podravska 0,2 0,1 0,2 0,2 
Koroška 0,1 0,2 0,2 0,2 
Savinjska 0,2 0,2 0,2 0,2 
Zasavska 0,1 0,1 0,2 0,2 
Spodnjeposavska 0,1 0,1 0,2 0,2 
Jugovzhodna Slovenija 0,1 0,2 0,2 0,2 
Osrednjeslovenska 0,2 0,2 0,2 0,2 
Gorenjska 0,1 0,2 0,2 0,2 
Notranjsko-kraška 0,1 0,1 0,1 0,2 
Goriška 0,3 0,1 0,2 0,2 
Obalno-kraška 0,4 0,1 0,1 0,2 
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Tabela 10.13: Odstotki udeležencev prometnih nesreč, ki so prejeli odločbe po hitrem 
postopku (upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija prebivališča 

Odstotek 
udeležencev 
prometnih 
nesreč s 
smrtnim 
izidom   

Odstotek 
udeležencev  
prometnih 
nesreč s težjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
udeležencev  
prometnih 
nesreč z lažjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
udeležencev  
prometnih 
nesreč brez 
poškodb   

Pomurska 16,3 11,9 11,5 15,1 
Podravska 18,6 13,4 15,6 17,3 
Koroška 10,0 14,1 17,1 18,8 
Savinjska 17,2 17,6 18,3 20,2 
Zasavska 11,1 10,4 14,9 17,7 
Spodnjeposavska 3,8 10,3 14,7 18,8 
Jugovzhodna Slovenija 11,9 13,7 16,5 20,1 
Osrednjeslovenska 14,0 13,7 16,8 18,1 
Gorenjska 10,2 14,1 13,4 16,0 
Notranjsko-kraška 10,0 9,4 12,2 17,0 
Goriška 31,6 13,6 16,3 16,9 
Obalno-kraška 28,6 9,6 11,7 13,7 

 
 
Tabela 10.14: Število odločb po hitrem postopku na  udeleženca prometne nesreče – 
upoštevani samo tisti udeleženci, ki niso bili tudi povzročitelji in ki so prejeli odločbe po 
hitrem postopku  (upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija prebivališča 

Število kršitev 
na udeleženca 
prometne 
nesreče s 
smrtnim 
izidom  

Število kršitev 
na udeleženca 
prometne 
nesreče s težjo 
telesno 
poškodbo  

Število kršitev  
na udeleženca 
prometne 
nesreče z lažjo 
telesno 
poškodbo  

Število kršitev 
na udeleženca 
prometne 
nesreče brez 
poškodbe  

Pomurska 1,1 1,1 1,1 1,2 
Podravska 1,1 1,1 1,2 1,2 
Koroška 1,0 1,3 1,2 1,2 
Savinjska 1,1 1,2 1,1 1,2 
Zasavska 1,0 1,0 1,1 1,2 
Spodnjeposavska 2,0 1,1 1,1 1,2 
Jugovzhodna Slovenija 1,0 1,3 1,2 1,2 
Osrednjeslovenska 1,2 1,1 1,2 1,2 
Gorenjska 1,2 1,1 1,2 1,1 
Notranjsko-kraška 1,0 1,0 1,2 1,1 
Goriška 1,0 1,0 1,1 1,1 
Obalno-kraška 1,3 1,2 1,1 1,1 
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Tabela 10.15: Število odločb po hitrem postopku, ki so jih prejeli kršitelji, ki niso povzročili 
prometne nesreče in niso bili udeleženi v prometni nesreči (upoštevana vsa pojavljanja osebe 
v obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija prebivališča 

Število odločb na 
kršitelja - upoštevani vsi 
kršitelji 
 

Odstotek kršiteljev, ki 
so prejeli odločbe  

Število odločb na kršitelja  

Pomurska 0,1 8,2 1,1 
Podravska 0,1 10,4 1,1 
Koroška 0,1 10,7 1,1 
Savinjska 0,1 12,8 1,1 
Zasavska 0,1 9,9 1,1 
Spodnjeposavska 0,1 11,1 1,1 
Jugovzhodna Slovenija 0,1 12,1 1,1 
Osrednjeslovenska 0,1 11,4 1,1 
Gorenjska 0,1 10,0 1,1 
Notranjsko-kraška 0,1 10,3 1,1 
Goriška 0,1 12,0 1,1 
Obalno-kraška 0,1 9,0 1,1 

 
 
10.3 Obdolžilni predlogi 
 
Povprečni odstotek vseh povzročiteljev vseh vrst prometnih nesreč, z katere so bili vloženi 
obdolžilni predlogi, znaša 63,9 %. Najmanjši povprečni odstotek imajo povzročitelji 
prometnih nesreč s smrtnim izidom – 51,5 %, največji pa povzročitelji prometnih nesreč z 
lažjo telesno poškodbo  – 79,2 %. Značilne razlike med povzročitelji po posameznih vrstah 
prometnih nesreč torej so. Ni pa značilnih razlik med regijami. Vse regije so v intervalu [61,6 
% - 67,1 %].  
 
Tabela 10.16: Število obdolžilnih nalogov  na  povzročitelja prometne nesreče – upoštevani so 
vsi povzročitelji  (upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija prebivališča 

Število 
odbolžilnih 
predlogov na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče s 
smrtnim 
izidom  

Število 
obdolžilnih 
predlogov na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče s težjo 
telesno 
poškodbo  

Število 
obdolžilnih 
predlogov na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče z lažjo 
telesno 
poškodbo  

Število 
obdolžilnih 
predlogov na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče brez 
poškodbe  

Pomurska 2,6 2,0 2,3 1,9 
Podravska 1,7 2,5 2,3 1,8 
Koroška 1,6 2,1 2,1 1,8 
Savinjska 2,1 2,5 2,7 2,2 
Zasavska 1,9 4,5 2,9 2,5 
Spodnjeposavska 1,2 3,2 2,3 2,4 
Jugovzhodna Slovenija 2,6 2,8 2,8 2,8 
Osrednjeslovenska 1,5 2,9 2,7 2,0 
Gorenjska 2,1 2,0 2,3 1,9 
Notranjsko-kraška 1,3 2,0 2,4 1,9 
Goriška 1,6 1,8 2,1 1,7 
Obalno-kraška 1,4 2,2 2,2 1,6 
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Tabela 10.17: Odstotki povzročiteljev prometnih nesreč, ki za katere so bili vloženi obdolžilni 
predlogi (upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija prebivališča 

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč s 
smrtnim 
izidom   

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč s težjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč z lažjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč brez 
poškodb   

Pomurska 48,4 63,4 77,0 63,1 
Podravska 55,7 65,7 76,4 56,7 
Koroška 52,2 65,1 79,8 60,5 
Savinjska 59,1 63,6 81,5 64,3 
Zasavska 51,9 64,1 81,3 65,5 
Spodnjeposavska 43,6 63,4 78,3 60,9 
Jugovzhodna Slovenija 51,9 62,1 78,1 67,5 
Osrednjeslovenska 46,8 62,2 78,9 58,3 
Gorenjska 49,0 60,8 79,6 61,2 
Notranjsko-kraška 58,1 61,6 80,1 60,6 
Goriška 51,0 63,4 80,4 61,7 
Obalno-kraška 50,0 65,0 78,5 57,0 

 
Razlike med koeficienti število predlogov na povzročitelja so razlike.  
 
Tabela 10.18: Število obdolžilnih predlogov na  povzročitelja prometne nesreče – upoštevani 
samo povzročitelji, za katere je bil vložen vsaj en obdolžilni predlog (upoštevana vsa 
pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija prebivališča 

Število 
predlogov na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče s 
smrtnim 
izidom  

Število 
predlogov na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče s težjo 
telesno 
poškodbo  

Število 
predlogov na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče z lažjo 
telesno 
poškodbo  

Število 
predlogov na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče brez 
poškodbe  

Pomurska 5,3 3,2 3,0 3,1 
Podravska 3,1 3,7 3,0 3,2 
Koroška 3,0 3,3 2,7 3,0 
Savinjska 3,5 3,9 3,3 3,5 
Zasavska 3,7 7,0 3,6 3,9 
Spodnjeposavska 2,8 5,0 2,9 4,0 
Jugovzhodna Slovenija 5,1 4,5 3,5 4,2 
Osrednjeslovenska 3,2 4,6 3,4 3,4 
Gorenjska 4,4 3,4 2,9 3,0 
Notranjsko-kraška 2,2 3,2 2,9 3,1 
Goriška 3,2 2,8 2,7 2,7 
Obalno-kraška 2,8 3,4 2,9 2,9 
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Tabela 10.19: Število obdolžilnih predlogov na  udeleženca prometne nesreče - upoštevani vsi 
tisti udeleženci, ki niso bili tudi povzročitelji (upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 
2004-2008)  
 

Statistična regija prebivališča 

Število 
predlogov na 
udeleženca 
prometne 
nesreče s 
smrtnim 
izidom  

Število 
predlogov na 
udeleženca 
prometne 
nesreče s težjo 
telesno 
poškodbo  

Število 
predlogov na 
udeleženca 
prometne 
nesreče z lažjo 
telesno 
poškodbo  

Število 
predlogov na 
udeleženca 
prometne 
nesreče brez 
poškodbe  

Pomurska 1,5 0,5 0,3 0,3 
Podravska 0,4 0,5 0,4 0,2 
Koroška 0,5 0,3 0,3 0,3 
Savinjska 0,4 0,6 0,4 0,3 
Zasavska 0,4 0,9 0,4 0,2 
Spodnjeposavska 0,7 0,8 0,4 0,3 
Jugovzhodna Slovenija 1,6 0,7 0,7 0,6 
Osrednjeslovenska 0,3 0,8 0,6 0,4 
Gorenjska 0,6 0,5 0,4 0,3 
Notranjsko-kraška 0,3 0,3 0,4 0,3 
Goriška 0,6 0,5 0,3 0,2 
Obalno-kraška 0,4 0,4 0,5 0,3 

 
Odstotki udeležencev prometnih nesreč, za katere so bili vloženi obdolžilni predlogi so veliko 
manjši od odstotkov povzročiteljev. Povprečni odstotek za vse udeležence znaša 22 %. 
Največji odstotek beležijo udeleženci prometnih nesreč s smrtnim izidom, najmanjši pa 
udeleženci prometnih nesreč brez poškodb. Povprečni odstotek kršiteljev pa znaša 14 % 
 
Tabela 10.20: Odstotki udeležencev prometnih nesreč, za katere so bili vloženi obdolžilni 
predlogi (upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija prebivališča a 

Odstotek 
udeležencev 
prometnih 
nesreč s 
smrtnim 
izidom   

Odstotek 
udeležencev  
prometnih 
nesreč s težjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
udeležencev  
prometnih 
nesreč z lažjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
udeležencev  
prometnih 
nesreč brez 
poškodb   

Pomurska 37,2 28,8 19,5 16,4 
Podravska 16,5 26,2 18,1 14,4 
Koroška 20,0 19,2 18,2 17,0 
Savinjska 21,9 27,5 21,6 17,5 
Zasavska 22,2 22,9 18,5 14,4 
Spodnjeposavska 38,5 29,5 22,1 17,1 
Jugovzhodna Slovenija 33,3 29,7 24,9 20,8 
Osrednjeslovenska 20,9 31,7 22,4 18,4 
Gorenjska 30,6 19,7 18,4 14,4 
Notranjsko-kraška 10,0 17,0 20,8 14,7 
Goriška 42,1 22,9 17,4 14,3 
Obalno-kraška 21,4 24,0 22,0 16,1 
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Tabela 10.21: Število obdolžilnih predlogov na  udeleženca prometne nesreče – upoštevani 
samo tisti udeleženci, ki niso bili tudi povzročitelji in za katere je bil vložen vsaj en obdolžilni 
predlog (upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija 

Število kršitev 
na udeleženca 
prometne 
nesreče s 
smrtnim 
izidom  

Število kršitev 
na udeleženca 
prometne 
nesreče s težjo 
telesno 
poškodbo  

Število kršitev  
na udeleženca 
prometne 
nesreče z lažjo 
telesno 
poškodbo  

Število kršitev 
na udeleženca 
prometne 
nesreče brez 
poškodbe  

Pomurska 3,9 1,8 1,8 1,6 
Podravska 2,5 1,9 2,1 1,7 
Koroška 2,5 1,6 1,9 1,6 
Savinjska 1,8 2,0 2,0 1,9 
Zasavska 2,0 3,9 2,0 1,7 
Spodnjeposavska 1,8 2,6 2,0 1,8 
Jugovzhodna Slovenija 4,9 2,3 2,8 2,8 
Osrednjeslovenska 1,4 2,6 2,7 1,9 
Gorenjska 1,8 2,4 2,0 1,8 
Notranjsko-kraška 3,0 1,7 1,9 2,2 
Goriška 1,4 2,3 1,9 1,7 
Obalno-kraška 1,7 1,7 2,3 1,8 

 
 
Tabela 10.21: Število obdolžilnih predlogov, ki so jih prejeli kršitelji, ki niso povzročili 
prometne nesreče in niso bili udeleženi v prometni nesreči (upoštevana vsa pojavljanja osebe 
v obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija prebivališča 

Število predlogov na 
kršitelja - upoštevani vsi 
kršitelji 
 

Odstotek kršiteljev, za 
katere so bili vloženi 
predlogi  

Število predlogov na 
kršitelja  

Pomurska 0,3 14,5 1,8 
Podravska 0,2 12,2 1,8 
Koroška 0,2 13,9 1,7 
Savinjska 0,3 15,2 1,8 
Zasavska 0,3 12,6 2,0 
Spodnjeposavska 0,4 19,0 2,1 
Jugovzhodna Slovenija 0,4 16,9 2,2 
Osrednjeslovenska 0,3 14,5 1,8 
Gorenjska 0,2 10,9 1,7 
Notranjsko-kraška 0,2 12,8 1,8 
Goriška 0,2 12,2 1,7 
Obalno-kraška 0,2 12,1 1,7 
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10.4 Posebni plačilni nalogi 
 
Deleži povzročiteljev in udeležencev prometnih nesreč ter kršitelji, ki so prejeli posebne 
plačilne naloge, so majhni. 
 
Tabela 10.22: Število posebnih plačilnih nalogov  na  povzročitelja prometne nesreče – 
upoštevani so vsi povzročitelji (upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija 

Število 
nalogov na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče s 
smrtnim 
izidom  

Število 
nalogov na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče s težjo 
telesno 
poškodbo  

Število 
nalogov na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče z lažjo 
telesno 
poškodbo  

Število 
nalogov na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče brez 
poškodbe  

Pomurska 0,00 0,05 0,04 0,05 
Podravska 0,02 0,07 0,05 0,07 
Koroška 0,02 0,11 0,07 0,14 
Savinjska 0,04 0,08 0,07 0,11 
Zasavska 0,00 0,22 0,13 0,25 
Spodnjeposavska 0,08 0,14 0,09 0,18 
Jugovzhodna Slovenija 0,03 0,21 0,13 0,23 
Osrednjeslovenska 0,06 0,24 0,19 0,30 
Gorenjska 0,05 0,15 0,13 0,24 
Notranjsko-kraška 0,06 0,10 0,09 0,18 
Goriška 0,00 0,09 0,12 0,23 
Obalno-kraška 0,07 0,06 0,08 0,17 

 
 
Tabela 10.23: Odstotki povzročiteljev prometnih nesreč, ki so prejeli posebne plačilne naloge 
(upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija prebivališča 

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč s 
smrtnim 
izidom   

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč s težjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč z lažjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč brez 
poškodb   

Pomurska 0,0 3,1 3,4 3,2 
Podravska 1,6 3,6 3,3 4,8 
Koroška 2,2 7,5 4,9 9,7 
Savinjska 3,2 5,6 5,1 7,3 
Zasavska 0,0 12,0 9,2 16,6 
Spodnjeposavska 7,7 9,3 7,0 13,7 
Jugovzhodna Slovenija 1,9 14,6 9,8 16,7 
Osrednjeslovenska 4,8 17,3 13,5 20,2 
Gorenjska 2,0 8,1 10,0 16,6 
Notranjsko-kraška 3,2 8,0 7,5 13,8 
Goriška 0,0 6,8 8,9 16,9 
Obalno-kraška 5,6 4,8 5,7 11,2 
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Tabela 10.24: Število posebnih nalogov na  povzročitelja prometne nesreče – upoštevani samo 
povzročitelji, ki so prejeli vsaj en posebni plačilni nalog (upoštevana vsa pojavljanja osebe v 
obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija prebivališča 

Število 
nalogov na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče s 
smrtnim 
izidom  

Število 
nalogov na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče s težjo 
telesno 
poškodbo  

Število 
nalogov na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče z lažjo 
telesno 
poškodbo  

Število 
nalogov na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče brez 
poškodbe  

Pomurska 0,0 1,6 1,2 1,4 
Podravska 1,3 1,9 1,4 1,5 
Koroška 1,0 1,5 1,4 1,5 
Savinjska 1,2 1,4 1,4 1,4 
Zasavska 0,0 1,8 1,4 1,5 
Spodnjeposavska 1,0 1,5 1,3 1,3 
Jugovzhodna Slovenija 1,5 1,4 1,3 1,4 
Osrednjeslovenska 1,3 1,4 1,4 1,5 
Gorenjska 2,5 1,9 1,3 1,5 
Notranjsko-kraška 2,0 1,3 1,3 1,3 
Goriška 0,0 1,4 1,4 1,4 
Obalno-kraška 1,3 1,3 1,4 1,6 

 
 
Tabela 10.25: Število posebnih plačilnih nalogov na  udeleženca prometne nesreče - 
upoštevani vsi tisti udeleženci, ki niso bili tudi povzročitelji (upoštevana vsa pojavljanja osebe 
v obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija prebivališča 

Število 
nalogov na 
udeleženca 
prometne 
nesreče s 
smrtnim 
izidom  

Število 
nalogov na 
udeleženca 
prometne 
nesreče s težjo 
telesno 
poškodbo  

Število 
nalogov na 
udeleženca 
prometne 
nesreče z lažjo 
telesno 
poškodbo  

Število 
nalogov na 
udeleženca 
prometne 
nesreče brez 
poškodbe  

Pomurska 0,00 0,00 0,01 0,01 
Podravska 0,00 0,02 0,01 0,01 
Koroška 0,05 0,03 0,02 0,02 
Savinjska 0,02 0,04 0,02 0,02 
Zasavska 0,11 0,10 0,03 0,03 
Spodnjeposavska 0,00 0,04 0,02 0,02 
Jugovzhodna Slovenija 0,05 0,10 0,03 0,02 
Osrednjeslovenska 0,07 0,07 0,03 0,03 
Gorenjska 0,06 0,02 0,02 0,01 
Notranjsko-kraška 0,00 0,02 0,02 0,03 
Goriška 0,00 0,01 0,02 0,02 
Obalno-kraška 0,00 0,00 0,01 0,01 
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Tabela 10.26: Odstotki udeležencev prometnih nesreč, ki so prejeli posebne plačilne naloge 
(upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija 

Odstotek 
udeležencev 
prometnih 
nesreč s 
smrtnim 
izidom   

Odstotek 
udeležencev  
prometnih 
nesreč s težjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
udeležencev  
prometnih 
nesreč z lažjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
udeležencev  
prometnih 
nesreč brez 
poškodb   

Pomurska 0,0 0,0 1,1 0,5 
Podravska 0,0 1,7 0,7 0,5 
Koroška 5,0 2,6 1,4 1,8 
Savinjska 1,6 3,3 2,1 2,3 
Zasavska 11,1 10,4 3,0 2,2 
Spodnjeposavska 0,0 3,8 1,1 1,6 
Jugovzhodna Slovenija 4,8 8,6 2,6 1,8 
Osrednjeslovenska 7,0 6,2 3,2 3,0 
Gorenjska 4,1 2,3 1,5 1,4 
Notranjsko-kraška 0,0 1,9 1,8 2,4 
Goriška 0,0 0,8 2,0 1,8 
Obalno-kraška 0,0 0,0 1,1 1,0 

 
 
Tabela 10.27: Število posebnih plačilnih nalogov na  udeleženca prometne nesreče – 
upoštevani samo tisti udeleženci, ki niso bili tudi povzročitelji in ki so prejeli vsaj en posebni 
plačilni nalog (upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija prebivališča 

Število 
nalogov na 
udeleženca 
prometne 
nesreče s 
smrtnim 
izidom  

Število 
nalogov na 
udeleženca 
prometne 
nesreče s težjo 
telesno 
poškodbo  

Število 
nalogov na 
udeleženca 
prometne 
nesreče z lažjo 
telesno 
poškodbo  

Število 
nalogov na 
udeleženca 
prometne 
nesreče brez 
poškodbe  

Pomurska 0,0 0,0 1,2 1,2 
Podravska 0,0 1,2 1,2 1,1 
Koroška 1,0 1,0 1,5 1,1 
Savinjska 1,0 1,3 1,1 1,1 
Zasavska 1,0 1,0 1,1 1,2 
Spodnjeposavska 0,0 1,0 1,6 1,1 
Jugovzhodna Slovenija 1,0 1,2 1,1 1,1 
Osrednjeslovenska 1,0 1,2 1,1 1,1 
Gorenjska 1,5 1,0 1,0 1,1 
Notranjsko-kraška 0,0 1,0 1,0 1,1 
Goriška 0,0 1,0 1,0 1,0 
Obalno-kraška 0,0 0,0 1,3 1,1 
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Tabela 10.28: Število posebnih plačilnih nalogov, ki so jih prejeli kršitelji, ki niso povzročili 
prometne nesreče in niso bili udeleženi v prometni nesreči (upoštevana vsa pojavljanja osebe 
v obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija prebivališča 

Število predlogov na 
kršitelja - upoštevani vsi 
kršitelji 
 

Odstotek kršiteljev, ki 
so prejeli posebne 
plačilne naloge  

Število posebnih plačilnih 
nalogov na kršitelja  

Pomurska 0,00 0,2 1,1 
Podravska 0,00 0,3 1,1 
Koroška 0,01 0,5 1,1 
Savinjska 0,01 0,7 1,1 
Zasavska 0,01 0,6 1,1 
Spodnjeposavska 0,01 0,7 1,1 
Jugovzhodna Slovenija 0,01 0,6 1,1 
Osrednjeslovenska 0,01 0,7 1,1 
Gorenjska 0,00 0,3 1,1 
Notranjsko-kraška 0,00 0,4 1,1 
Goriška 0,00 0,4 1,1 
Obalno-kraška 0,00 0,3 1,1 

 
 
10.5  Predlogi za uklonilni zapor 
 
Povprečni odstotek vseh povzročiteljev vseh vrst prometnih nesreč, za katere je bil podan 
predlog za uklonilni zapor znaša 4 %. Najmanjši povprečni odstotek imajo povzročitelji 
prometnih nesreč s smrtnim izidom – 3,1 %, največji pa povzročitelji prometnih nesreč s 
hujšo telesno poškodbo  – 4,6 %. Pomembne značilne razlike med povzročitelji torej ni. Večje 
so razlike med regijami. Odstotek povzročiteljev prometnih nesreč iz Goriške regije znaša 
samo 1,9 %, odstotek povzročiteljev iz Koroške regije pa 6,0 %.  
 
Tabel 10.29: Odstotki povzročiteljev prometnih nesreč, za katere je bil podan predlog za 
uklonilni zapor (upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija prebivališča 

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč s 
smrtnim 
izidom   

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč s težjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč z lažjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč brez 
poškodb   

Pomurska 2,2 5,6 3,4 3,3 
Podravska 3,8 5,1 4,4 4,7 
Koroška 13,0 2,7 3,9 4,5 
Savinjska 2,6 5,4 5,4 5,2 
Zasavska 0,0 8,7 4,3 5,5 
Spodnjeposavska 2,6 6,6 3,9 5,4 
Jugovzhodna Slovenija 2,9 3,7 3,9 4,7 
Osrednjeslovenska 4,4 4,5 5,2 5,5 
Gorenjska 2,9 3,1 3,2 3,5 
Notranjsko-kraška 3,2 4,0 2,9 2,4 
Goriška 0,0 2,2 2,4 3,1 
Obalno-kraška 0,0 4,1 2,0 2,3 
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Tabela 10.30: Število predlogov za uklonilni zapor na  povzročitelja prometne nesreče – 
upoštevani samo povzročitelji, za katere je bil podan vsaj en predlog za uklonilni zapor 
(upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija prebivališča 

Število 
predlogov na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče s 
smrtnim 
izidom  

Število 
predlogov na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče s težjo 
telesno 
poškodbo  

Število 
predlogov na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče z lažjo 
telesno 
poškodbo  

Število 
predlogov na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče brez 
poškodbe  

Pomurska 0,0 1,3 1,3 1,3 
Podravska 1,3 1,4 1,3 1,3 
Koroška 1,2 1,5 1,2 1,3 
Savinjska 1,0 1,6 1,4 1,3 
Zasavska 0,0 1,8 1,5 1,4 
Spodnjeposavska 1,0 1,8 1,4 1,4 
Jugovzhodna Slovenija 1,0 1,6 1,4 1,5 
Osrednjeslovenska 1,0 1,1 1,2 1,3 
Gorenjska 1,3 1,4 1,4 1,3 
Notranjsko-kraška 1,0 1,0 1,3 1,4 
Goriška 0,0 1,0 1,2 1,1 
Obalno-kraška 0,0 1,4 1,2 1,2 

 
 
Tabela 10.31: Odstotki udeležencev prometnih nesreč, za katere je bil podan predlog za 
uklonilni zapor (upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija 

Odstotek 
udeležencev 
prometnih 
nesreč s 
smrtnim 
izidom   

Odstotek 
udeležencev  
prometnih 
nesreč s težjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
udeležencev  
prometnih 
nesreč z lažjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
udeležencev  
prometnih 
nesreč brez 
poškodb   

Pomurska 4,7 0,8 1,8 1,9 
Podravska 4,1 2,3 3,5 3,2 
Koroška 5,0 1,3 2,8 2,7 
Savinjska 0,0 2,7 3,5 3,7 
Zasavska 0,0 4,2 3,2 2,4 
Spodnjeposavska 3,8 0,0 1,9 2,8 
Jugovzhodna Slovenija 2,4 2,9 3,8 3,7 
Osrednjeslovenska 1,2 2,5 2,9 3,1 
Gorenjska 4,1 2,3 1,8 2,0 
Notranjsko-kraška 0,0 0,0 1,2 2,1 
Goriška 0,0 0,8 2,2 1,4 
Obalno-kraška 0,0 2,4 1,8 1,8 

 
 
Povprečni delež udeležencev prometnih nesreč je manjši in znaša 2,3 %, delež kršiteljev pa 
samo 0,5 %. 
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Tabela 10.32: Število uklonilnih zaporov kršiteljev, ki niso povzročili prometne nesreče in 
niso bili udeleženi v prometni nesreči (upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 2004-
2008)  
 

Statistična regija prebivališča 
Število na kršitelja – 
upoštevani vsi kršitelji 
 

Odstotek kršiteljev  za 
katere je bil odrejen 
uklonilni zapor 

Število na kršitelja, za 
katerega je bil odrejen vsaj 
en uklonilni zapor  

Pomurska 0,00 0,2 1,1 
Podravska 0,00 0,3 1,1 
Koroška 0,01 0,5 1,1 
Savinjska 0,01 0,7 1,1 
Zasavska 0,01 0,6 1,1 
Spodnjeposavska 0,01 0,7 1,1 
Jugovzhodna Slovenija 0,01 0,6 1,1 
Osrednjeslovenska 0,01 0,7 1,1 
Gorenjska 0,00 0,3 1,1 
Notranjsko-kraška 0,00 0,4 1,1 
Goriška 0,00 0,4 1,1 
Obalno-kraška 0,00 0,3 1,1 

 
 
10.6 Odrejen tehnični pregled vozila 
 
Tehnični pregled vozila je bil odrejen za povzročitelje prometnih nesreč s smrtnim izidom, v 
manj primerih pa za povzročitelje prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo. Razlike med 
regijami so velike. Odstotek tehničnih pregledov vozil povzročiteljev prometnih nesreč s 
smrtnim izidom iz Savinjske regije znaša 44,2 %, iz Osrednjeslovenske regije pa samo 2,4 %. 
 
Tabela 10.33: Odstotki povzročiteljev prometnih nesreč, za katere je bil odrejen tehnični 
pregled vozila (upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija prebivališča 

Odstotek 
povzročiteljev   
prometnih 
nesreč s 
smrtnim 
izidom   

Odstotek 
povzročiteljev    
prometnih 
nesreč s težjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
povzročiteljev   
prometnih 
nesreč z lažjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
povzročiteljev   
prometnih 
nesreč brez 
poškodb   

Pomurska 3,2 1,0 0,6 0,6 
Podravska 29,5 3,6 0,4 0,4 
Koroška 15,2 2,1 0,6 0,6 
Savinjska 44,2 6,4 1,5 0,7 
Zasavska 11,1 2,2 1,0 0,7 
Spodnjeposavska 10,3 2,7 0,7 0,6 
Jugovzhodna Slovenija 4,8 2,5 0,7 0,8 
Osrednjeslovenska 2,4 0,8 0,3 0,3 
Gorenjska 5,9 1,2 0,8 0,4 
Notranjsko-kraška 6,5 2,4 0,5 0,6 
Goriška 17,6 13,0 7,1 3,6 
Obalno-kraška 3,7 0,7 0,4 0,5 
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Tabela 10.34: Število tehničnih pregledov povzročitelja  prometne nesreče – upoštevani so 
samo povzročitelji, za katere je bil odrejen vsaj en tehnični pregled vozila (upoštevana vsa 
pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija 

Na 
povzročitelja   
prometne 
nesreče s 
smrtnim 
izidom 

Na 
povzročitelja   
prometne 
nesreče s težjo 
telesno 
poškodbo 

Na 
povzročitelja   
prometne 
nesreče z lažjo 
telesno 
poškodbo 

Na 
povzročitelja   
prometne 
nesreče brez 
poškodbe 

Pomurska 1,0 1,0 1,0 4,7 
Podravska 1,0 0,5 1,0 1,7 
Koroška 1,0 0,4 1,0 3,3 
Savinjska 1,0 0,7 1,0 1,9 
Zasavska 1,0 0,7 1,0 4,5 
Spodnjeposavska 1,0 1,3 1,0 1,6 
Jugovzhodna Slovenija 1,0 1,8 1,2 2,1 
Osrednjeslovenska 1,0 1,7 1,0 2,6 
Gorenjska 1,0 1,0 1,2 3,4 
Notranjsko-kraška 1,0 1,5 1,0 1,3 
Goriška 1,0 4,7 1,0 2,6 
Obalno-kraška 1,0 1,0 1,0 3,0 

 
 
10.7 Začasna prepoved vožnje 
 
Povprečni odstotek vseh povzročiteljev vseh vrst prometnih nesreč, za katere je bila izrečena 
začasna prepoved vožnje, znaša 20,8 %. Najmanjši povprečni odstotek imajo povzročitelji 
prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo  – 18,7 %, največji pa povzročitelji prometnih 
nesreč s hujšo telesno poškodbo   – 24,2 %. Značilne razlike med povzročitelji po posameznih 
vrstah prometnih nesreč niso pomembne. So pa značilne razlike med regijami. Vse regije so v 
intervalu [16,7 % - 25,7 %].  
 
Tabela 10.35: Odstotki povzročiteljev prometnih nesreč, za katere je bil odrejena začasna 
prepoved vožnje (upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija prebivališča 

Odstotek 
povzročiteljev   
prometnih 
nesreč s 
smrtnim 
izidom   

Odstotek 
povzročiteljev    
prometnih 
nesreč s težjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
povzročiteljev   
prometnih 
nesreč z lažjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
povzročiteljev   
prometnih 
nesreč brez 
poškodb   

Pomurska 20,4 31,7 20,4 21,2 
Podravska 18,6 20,1 17,7 18,7 
Koroška 28,3 31,5 19,3 23,5 
Savinjska 29,9 29,5 20,8 21,3 
Zasavska 18,5 26,1 16,3 18,7 
Spodnjeposavska 12,8 29,5 23,2 23,3 
Jugovzhodna Slovenija 19,2 25,0 18,1 20,9 
Osrednjeslovenska 12,5 20,9 17,1 16,4 
Gorenjska 20,6 21,0 18,3 18,6 
Notranjsko-kraška 19,4 16,0 19,4 19,1 
Goriška 27,5 20,8 20,0 18,0 
Obalno-kraška 24,1 17,7 13,6 14,5 



 133 

Tabela 10.36: Število začasnih prepovedi vožnje povzročitelja  prometne nesreče – upoštevani 
so samo povzročitelji, za katere je bil izrečen vsaj en ukrep začasne prepovedi vožnje 
(upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija prebivališča 

Na 
povzročitelja   
prometne 
nesreče s 
smrtnim 
izidom 

Na 
povzročitelja   
prometne 
nesreče s težjo 
telesno 
poškodbo 

Na 
povzročitelja   
prometne 
nesreče z lažjo 
telesno 
poškodbo 

Na 
povzročitelja   
prometne 
nesreče brez 
poškodbe 

Pomurska 2,3 2,1 2,2 2,2 
Podravska 1,7 2,5 2,5 5,1 
Koroška 1,9 1,8 2,5 2,9 
Savinjska 2,2 2,3 2,4 2,3 
Zasavska 4,0 1,2 3,8 1,7 
Spodnjeposavska 1,8 6,0 5,2 0,9 
Jugovzhodna Slovenija 2,8 1,6 2,8 2,3 
Osrednjeslovenska 1,9 4,4 2,7 2,4 
Gorenjska 2,3 2,1 1,8 2,9 
Notranjsko-kraška 1,8 1,8 1,6 5,0 
Goriška 1,5 3,2 1,7 2,6 
Obalno-kraška 1,5 2,7 1,9 2,1 

 
 
10.8  Izločitev vozila 
 
Razlike so med povzročitelji po posameznih vrst prometnih nesreč in med regijami. 
  
Tabela 10.37: Odstotki povzročiteljev prometnih nesreč, za katere je bil odrejena izločitev 
vozila (upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija 

Odstotek 
povzročiteljev   
prometnih 
nesreč s 
smrtnim 
izidom   

Odstotek 
povzročiteljev    
prometnih 
nesreč s težjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
povzročiteljev   
prometnih 
nesreč z lažjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
povzročiteljev   
prometnih 
nesreč brez 
poškodb   

Pomurska 47,3 30,0 14,3 7,5 
Podravska 10,4 10,5 5,8 5,5 
Koroška 8,7 8,2 3,9 3,4 
Savinjska 45,5 25,0 12,5 9,3 
Zasavska 7,4 17,4 7,3 7,3 
Spodnjeposavska 7,7 19,7 8,1 8,2 
Jugovzhodna Slovenija 16,3 13,8 7,7 7,1 
Osrednjeslovenska 8,1 10,2 7,3 7,2 
Gorenjska 20,6 9,1 6,0 4,6 
Notranjsko-kraška 9,7 8,8 6,7 5,2 
Goriška 37,3 28,3 19,2 11,2 
Obalno-kraška 11,1 5,8 3,5 2,9 
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Tabela 10.38: Število izločitev vozil povzročitelja  prometne nesreče – upoštevani so samo 
povzročitelji, za katere je bil izrečen vsaj en ukrep izločitve vozila (upoštevana vsa 
pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija 

Na 
povzročitelja   
prometne 
nesreče s 
smrtnim 
izidom 

Na 
povzročitelja   
prometne 
nesreče s težjo 
telesno 
poškodbo 

Na 
povzročitelja   
prometne 
nesreče z lažjo 
telesno 
poškodbo 

Na 
povzročitelja   
prometne 
nesreče brez 
poškodbe 

Pomurska 1,2 1,7 1,5 2,5 
Podravska 1,1 3,7 1,4 5,9 
Koroška 1,3 2,4 1,1 5,2 
Savinjska 1,2 2,3 1,6 2,5 
Zasavska 1,0 8,0 1,9 2,3 
Spodnjeposavska 1,0 12,0 2,1 1,2 
Jugovzhodna Slovenija 1,7 1,7 1,7 2,8 
Osrednjeslovenska 1,1 5,7 1,8 3,1 
Gorenjska 1,2 1,7 1,1 3,5 
Notranjsko-kraška 1,0 3,7 1,2 4,2 
Goriška 1,1 4,6 1,1 2,9 
Obalno-kraška 1,0 2,8 1,2 2,7 

 
 
10.9 Strokovni pregled na drogo 
 
Policija je v obdobju 2004-2008 odredila skupaj 10924 strokovnih pregledov na drogo, od 
tega 78,6 % pri obravnavi prekrška in 21,4 % pri obravnavi prometne nesreče. 
 
Strokovni pregled na drogo je bil odrejen predvsem za povzročitelje prometnih nesreč s 
smrtnim izidom in povzročitelje prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo. Po koeficientih 
števila pregledov na povzročitelja lahko sklepamo, da je bil pregled odrejen predvsem ob 
povzročitvi prometne nesreče s smrtnim izidom in prometne nesreče s hujšo telesno 
poškodbo, število drugih pojavljanj v obdobju 2004-2008 pa je bilo majhno. Največji delež 
povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, za katere je bil odrejen strokovni pregled 
na drogo je prebivalo na območju Obalno-kraške regije – 66,7 %, najmanjši pa za 
povzročitelje iz območja Zasavske regije – 14,8 %. Ima pa ta regija največji delež strokovnih 
pregledov na drogo za povzročitelje prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo.  
Odstotki udeležencev prometnih nesreč so manjši, odstotki kršiteljev pa neznatni. 
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Tabela 10.39: Odstotki povzročiteljev prometnih nesreč, za katere je bil odrejen strokovni 
pregled na drogo (upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija 

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč s 
smrtnim 
izidom   

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč s težjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč z lažjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč brez 
poškodb   

Pomurska 17,2 7,7 2,8 2,0 
Podravska 22,4 9,0 1,7 1,5 
Koroška 21,7 8,9 2,2 2,4 
Savinjska 30,5 10,8 2,0 1,8 
Zasavska 14,8 76,1 3,4 2,3 
Spodnjeposavska 23,1 8,2 2,6 2,2 
Jugovzhodna Slovenija 26,9 19,1 3,3 2,5 
Osrednjeslovenska 29,0 15,4 3,2 2,3 
Gorenjska 63,7 21,0 5,4 2,8 
Notranjsko-kraška 51,6 21,6 4,7 3,9 
Goriška 64,7 29,5 9,3 3,7 
Obalno-kraška 66,7 35,0 9,2 4,3 

 
Tabela 10.40: Število strokovnih pregledov na drogo na  povzročitelja prometne nesreče – 
upoštevani samo povzročitelji, za katere je bil odrejen vsaj en strokovni pregled na drogo 
(upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija 

Na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče s 
smrtnim 
izidom 

Na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče s težjo 
telesno 
poškodbo 

Na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče z lažjo 
telesno 
poškodbo 

Na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče brez 
poškodbe 

Pomurska 1,3 0,9 1,6 2,7 
Podravska 1,1 1,2 1,4 2,8 
Koroška 1,0 1,1 1,2 2,9 
Savinjska 1,0 1,4 1,3 1,5 
Zasavska 1,0 3,0 5,8 0,5 
Spodnjeposavska 1,0 0,9 1,9 1,9 
Jugovzhodna Slovenija 1,0 1,6 1,5 1,5 
Osrednjeslovenska 1,3 1,4 1,8 1,6 
Gorenjska 1,3 1,3 1,2 1,5 
Notranjsko-kraška 1,2 1,4 1,2 1,4 
Goriška 1,3 2,4 1,2 1,5 
Obalno-kraška 1,1 2,3 1,3 1,4 
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Tabela 10.41: Odstotki udeležencev prometnih nesreč, za katere je bil odrejen strokovni 
pregled na drogo (upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija 

Odstotek 
udeležencev  
prometnih 
nesreč s 
smrtnim 
izidom   

Odstotek 
udeležencev  
prometnih 
nesreč s težjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
udeležencev  
prometnih 
nesreč z lažjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
udeležencev  
prometnih 
nesreč brez 
poškodb   

Pomurska 14,0 0,0 1,1 0,3 
Podravska 2,1 0,9 0,7 0,4 
Koroška 5,0 1,3 0,2 0,7 
Savinjska 1,6 3,3 0,8 0,5 
Zasavska 0,0 4,2 1,2 0,5 
Spodnjeposavska 7,7 3,8 1,5 0,6 
Jugovzhodna Slovenija 9,5 4,6 1,7 1,1 
Osrednjeslovenska 4,7 2,9 1,1 0,7 
Gorenjska 20,4 7,5 1,3 0,7 
Notranjsko-kraška 10,0 5,7 2,7 1,0 
Goriška 21,1 11,0 2,5 0,6 
Obalno-kraška 21,4 18,4 3,0 1,0 

 
 
Tabela 10.42: Število strokovnih pregledov na drogo na  udeleženca  prometne nesreče – 
upoštevani samo udeleženci, za katere je bil odrejen vsaj en strokovni pregled na drogo 
(upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija 

Na udeleženca  
prometne 
nesreče s 
smrtnim 
izidom 

Na udeleženca  
prometne 
nesreče s težjo 
telesno 
poškodbo 

Na udeleženca  
prometne 
nesreče z lažjo 
telesno 
poškodbo 

Na udeleženca  
prometne 
nesreče brez 
poškodbe 

Pomurska 1,3 0,9 1,6 2,7 
Podravska 1,1 1,2 1,4 2,8 
Koroška 1,0 1,1 1,2 2,9 
Savinjska 1,0 1,4 1,3 1,5 
Zasavska 1,0 3,0 5,8 0,5 
Spodnjeposavska 1,0 0,9 1,9 1,9 
Jugovzhodna Slovenija 1,0 1,6 1,5 1,5 
Osrednjeslovenska 1,3 1,4 1,8 1,6 
Gorenjska 1,3 1,3 1,2 1,5 
Notranjsko-kraška 1,2 1,4 1,2 1,4 
Goriška 1,3 2,4 1,2 1,5 
Obalno-kraška 1,1 2,3 1,3 1,4 
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Tabela 10.43: Število strokovnih pregledov na drogo kršiteljev, ki niso povzročili prometne 
nesreče in niso bili udeleženi v prometni nesreči (upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 
2004-2008)  
 
 

Statistična regija 
Odstotek kršiteljev za 
katere je bil strokovni 
pregled  

Število pregledov v na 
kršitelja, za katerega je bil 
vsaj en strokovni pregled 
na drogo 

Pomurska 0,5 1,7 
Podravska 0,3 1,4 
Koroška 0,4 1,6 
Savinjska 0,3 1,5 
Zasavska 0,6 2,4 
Spodnjeposavska 0,6 1,8 
Jugovzhodna Slovenija 0,5 1,8 
Osrednjeslovenska 0,4 1,7 
Gorenjska 0,4 1,3 
Notranjsko-kraška 0,7 2,4 
Goriška 0,8 1,7 
Obalno-kraška 0,9 1,6 

 
 
Tabela 10.44: Odstotki povzročiteljev prometnih nesreč, za katere je bil rezultat strokovnega 
pregleda na drogo pozitiven glede na povzročitelje, za katere je bil strokovni pregled odrejen 
(100% = povzročitelji za katere je bil strokovni pregled na drogo odrejen) (upoštevana vsa 
pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija 

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč s 
smrtnim 
izidom   

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč s težjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč z lažjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč brez 
poškodb   

Pomurska 18,8 22,7 56,7 65,6 
Podravska 4,9 19,4 64,2 72,3 
Koroška 0,0 7,7 52,6 60,0 
Savinjska 0,0 17,6 49,6 62,2 
Zasavska 0,0 7,1 59,4 70,7 
Spodnjeposavska 0,0 13,3 41,4 69,4 
Jugovzhodna Slovenija 3,6 14,7 34,3 52,3 
Osrednjeslovenska 9,7 17,4 55,3 76,7 
Gorenjska 3,1 6,9 26,1 51,4 
Notranjsko-kraška 6,3 11,1 39,5 64,4 
Goriška 9,1 10,5 25,5 52,7 
Obalno-kraška 5,6 9,7 20,7 46,0 
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11 DEJAVNIK TVEGANJA: HITROST 
 
 

Hitrost je srž varnosti cestnega prometa. Dejansko je hitrost vpletena v vse nesreče: ni hitrosti, 
ni nesreč. V približno 30 % vseh prometnih nesreč s smrtnim izidom je hitrost bistveni 
vzrok.17  
V Sloveniji je ta odstotek večji, za obdobje 2004-2008 znaša 45,2 %. 
 
 
11.1 Osnovna statistika prometnih nesreč s smrtnim izidom in prometnih nesreč s 

težjo telesno poškodbo zaradi neprilagojene hitrosti 
 
Hitrost je z vidika varnosti cestnega prometa zelo pomemben dejavnik tveganja. Od leta 2004, 
ko se je zaradi neprilagojene hitrosti zgodilo 19,5 % vseh prometnih nesreč, ta odstotek pada. 
Leta 2008 je znašal 13,6 %. 
 
Zaradi neprilagojene hitrosti je v obdobju 2001-2009 umrlo 44,3 % vseh smrtno ponesrečenih 
oseb.  
 
Zaradi neprilagojene hitrosti se je v obdobju 2001-2009 hudo poškodovalo 38,6 % % vseh 
hudo poškodovanih oseb.  
 
Tabela 11.1: Prometne nesreče s smrtnim izidom po statističnih regijah kraja prometne 
nesreče v obdobju 2004-2008  
 

Statistična regija kraja storitve 
prometne nesreče s smrtnim 
izidom  

Vse prometne 
nesreče s 
smrtnim 
izidom    

Prometne 
nesreče s 
smrtnim 
izidom zaradi 
neprilagojene 
hitrosti   

Odstotek 
prometnih 
nesreč s 
smrtnim 
izidom zaradi 
neprilagojene 
hitrosti 

Vse prometne 
nesreče s težjo 
telesno 
poškodbo 
    

Prometne 
nesreče s težjo 
telesno 
poškodbo  
zaradi 
neprilagojene 
hitrosti   

Odstotek 
prometnih 
nesreč s težjo 
telesno 
poškodbo  
zaradi 
neprilagojene 
hitrosti 

Pomurska 98 38 38,8 300 121 40,3 
Podravska 196 78 39,8 818 241 29,5 
Koroška 37 19 51,4 144 69 47,9 
Savinjska 163 73 44,8 791 304 38,4 
Zasavska 18 9 50,0 54 28 51,9 
Spodnjeposavska 33 17 51,5 178 76 42,7 
Jugovzhodna Slovenija 114 55 48,2 383 157 41,0 
Osrednjeslovenska 258 106 41,1 1417 496 35,0 
Gorenjska 95 44 46,3 495 173 34,9 
Notranjsko-kraška 46 20 43,5 146 65 44,5 
Goriška 56 39 69,6 387 151 39,0 
Obalno-kraška 65 35 53,8 402 149 37,1 
Skupaj 1179 533 45,2 5515 2030 36,8 

 
 
Če bi za 5 % zmanjšali število prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi neprilagojene 
hitrosti, bi za dobra 2 % zmanjšali število vseh prometnih nesreč s smrtnim izidom. 
 

                                                 
17 ESRO, Speed, http://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/knowledge/speed/index.htm, 25.4..2010 
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Če bi za 5 % zmanjšali število prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo zaradi neprilagojene 
hitrosti, bi za dobra 2 % zmanjšali število vseh prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo. 
 
Deleži prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti se po regijah 
razlikujejo. Med Goriško regijo z 69,6 % (največji odstotek)  in Pomursko regijo z 38,8 % 
(najmanjši odstotek)  je razlike 30,8 %. Goriška izstopa med vsemi regijami.  
 
Tudi deleži prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo zaradi neprilagojene hitrosti se po 
regijah razlikujejo. Med Zasavsko regijo z 51,9 % (največji odstotek)  in Podravsko regijo z 
29,5 % (najmanjši odstotek)  je razlike 22,4 %.  
 
V regijah Pomurska, Koroška, Zasavska in Notranjsko-kraška ni večjih razlik med deleži 
prometnih nesrečah s smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti in deleži prometnih nesreč 
s težjo telesno poškodbo. Največji razliki sta pri Goriški – 30,6 % in Obalno-kraški regiji – 
16,7 %. 
 
Deleži prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti se med regijami 
razlikujejo. Poseben primer je Goriška regija z 69,6 % . Več kot polovica  teh prometnih 
nesreč se zgodi  še v Obalno-kraški, Srednjeposavski, Koroški in Zasavski regiji (50,0 %) 
Najmanjša deleža imata Pomurska in Podravska regija. 

 
Deleži prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo zaradi neprilagojene hitrosti se med 
regijami razlikujejo. Poseben primer je Zasavska  regija s 51,9 % . Najmanjša deleža imata 
Podravska regija in Gorenjska regija. 

 
Graf 11.1: Črtnostolpčni graf na 2 oseh: stolpci: število vseh prometnih nesreč s smrtnim 
izidom, krivulja: odstotek prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti 
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Iz grafa je razvidno, da je delež prometnih nesrečah s smrtnim izidom zaradi neprilagojene 
hitrosti skoraj enak v statističnih regijah z največjim številom prometnih nesreč s smrtnim 
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izidom oziroma, da je delež podoben v vseh regijah, ne glede na število prometnih nesreč s 
smrtnim izidom. Izstopata Goriška in Obalno-kraška regija, z majhnim številom prometnih 
nesreč s smrtnim izidom in velikim deležem teh nesreč zaradi neprilagojene hitrosti. 
 
Velik delež v Goriški regiji deloma pojasnjujejo znamke in tipi udeleženih vozil v prometnih 
nesreč s smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti: Ford Fiesta, Renault Clio, Fiat Tipo, 
Suzuki Serija GSXR, Honda Serija CBR, Opel Astra. Večinoma gre za vozila, katerih delež v 
prometnih nesrečah s smrtnim izidom je večji od deleža v registru motornih vozil. Izjema je 
Renault Clio. 
 
Graf 11.2: Črtnostolpčni graf na 2 oseh: stolpci: število vseh prometnih nesreč s težjo telesno 
poškodbo, krivulja: odstotek prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo zaradi neprilagojene 
hitrosti 
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Graf 11.3: Primerjava odstotkov prometnih nesrečah s smrtnim izidom zaradi neprilagojene 
hitrosti in odstotkov prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo zaradi neprilagojene hitrosti 
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11.2 Posledice povzročiteljev in udeležencev prometnih nesreč s smrtnim izidom in 

prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo zaradi neprilagojene hitrosti 
 
Tabela 11.2: Smrtno ponesrečeni povzročitelji in udeleženci po vrstah udeležbe v prometnih 
nesrečah zaradi neprilagojene hitrosti po statističnih regijah v obdobju 2004-2008 
 

Statistična regija kraja 
prometne nesreče Skupaj 

Voznik 
osebnega 
vozila Potnik 

Voznik 
motornega 
kolesa Pešec 

Voznik 
tovornega 
vozila Kolesar Drugo 

Pomurska 42 17 12 5 2 0 2 4 
Podravska 84 32 22 11 11 0 4 4 
Koroška 20 10 3 2 5 0 0 0 
Savinjska 75 29 15 15 11 2 1 2 
Zasavska 10 5 2 2 1 0 0 0 
Spodnjeposavska 20 8 5 3 3 0 0 1 
Jugovzhodna Slovenija 59 25 11 14 4 0 0 5 
Osrednjeslovenska 115 50 29 16 11 2 6 1 
Goerenjska 49 14 10 8 10 0 6 1 
Notranjsko-kraška 22 7 5 7 2 0 0 1 
Goriška 46 15 14 8 5 1 2 1 
Obalno-kraška 34 13 8 10 0 3 0 0 
Skupaj 576 225 136 101 65 8 21 20 
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Tabela 11.3: Struktura smrtno ponesrečenih povzročiteljev in udeležencev  po vrstah udeležbe 
v prometnih nesrečah zaradi neprilagojene hitrosti po statističnih regijah v obdobju 2004-2008 
(v %) 

 

Statistična regija kraja 
prometne nesreče Skupaj 

Voznik 
osebnega 
vozila Potnik 

Voznik 
motornega 
kolesa Pešec 

Voznik 
tovornega 
vozila Kolesar Drugo 

Pomurska 100,0 40,5 28,6 11,9 4,8 0,0 4,8 9,5 
Podravska 100,0 38,1 26,2 13,1 13,1 0,0 4,8 4,8 
Koroška 100,0 50,0 15,0 10,0 25,0 0,0 0,0 0,0 
Savinjska 100,0 38,7 20,0 20,0 14,7 2,7 1,3 2,7 
Zasavska 100,0 50,0 20,0 20,0 10,0 0,0 0,0 0,0 
Spodnjeposavska 100,0 40,0 25,0 15,0 15,0 0,0 0,0 5,0 
Jugovzhodna Slovenija 100,0 42,4 18,6 23,7 6,8 0,0 0,0 8,5 
Osrednjeslovenska 100,0 43,5 25,2 13,9 9,6 1,7 5,2 0,9 
Gorenjska 100,0 28,6 20,4 16,3 20,4 0,0 12,2 2,0 
Notranjsko-kraška 100,0 31,8 22,7 31,8 9,1 0,0 0,0 4,5 
Goriška 100,0 32,6 30,4 17,4 10,9 2,2 4,3 2,2 
Obalno-kraška 100,0 38,2 23,5 29,4 0,0 8,8 0,0 0,0 

 
Tudi struktura umrlih povzročiteljev in udeležencev prometnih nesreč po vrsti udeležbe ne 
pojasnjuje velikega odstotka prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti 
v Goriški regiji 
 
Delež umrlih voznikov osebnih vozil se med statističnimi regijami zelo razlikuje. V Gorenjski 
regiji znaša samo 28,6 %, v Koroški in Zasavski pa kar 50,0 %. Največji delež umrlih 
potnikov beleži Goriška regija, najmanjši pa Koroška. Največji delež umrlih voznikov 
motornih koles  beleži Notranjsko-kraška regija, najmanjši pa Koroška. Je pa v tej regiji 
največji delež umrlih pešcev. 
 
Tabela 11.4: Težje poškodovani povzročitelji in udeleženci po vrstah udeležbe v prometnih 
nesrečah zaradi neprilagojene hitrosti po statističnih regijah v obdobju 2004-2008 
 

Statistična regija kraja 
prometne nesreče Skupaj 

Voznik 
osebnega 
vozila Potnik 

Voznik 
motornega 
kolesa Pešec 

Voznik 
tovornega 
vozila Kolesar Drugo 

Pomurska 141 46 28 20 14 3 18 12 
Podravska 289 105 76 33 30 7 20 18 
Koroška 82 28 18 14 10 2 3 7 
Savinjska 352 124 77 59 24 2 23 43 
Zasavska 33 9 10 5 3 1 3 2 
Spodnjeposavska 84 38 17 15 3 1 8 2 
Jugovzhodna Slovenija 182 68 49 40 7 1 9 8 
Osrednjeslovenska 572 232 157 65 34 10 45 29 
Gorenjska 196 51 43 37 31 1 25 8 
Notranjsko-kraška 79 28 24 20 1 3 1 2 
Goriška 179 61 33 41 13 6 13 12 
Obalno-kraška 174 69 35 33 13 4 5 15 
Skupaj 2363 859 567 382 183 41 173 158 
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Tabela 11.5: Struktura težje poškodovanih povzročiteljev in udeležencev  po vrstah udeležbe 
v prometnih nesrečah zaradi neprilagojene hitrosti po statističnih regijah v obdobju 2004-2008 

 

Statistična regija kraja 
prometne nesreče Skupaj 

Voznik 
osebnega 
vozila Potnik 

Voznik 
motornega 
kolesa Pešec 

Voznik 
tovornega 
vozila Kolesar Drugo 

Pomurska 100,0 32,6 19,9 14,2 9,9 2,1 12,8 8,5 
Podravska 100,0 36,3 26,3 11,4 10,4 2,4 6,9 6,2 
Koroška 100,0 34,1 22,0 17,1 12,2 2,4 3,7 8,5 
Savinjska 100,0 35,2 21,9 16,8 6,8 0,6 6,5 12,2 
Zasavska 100,0 27,3 30,3 15,2 9,1 3,0 9,1 6,1 
Spodnjeposavska 100,0 45,2 20,2 17,9 3,6 1,2 9,5 2,4 
Jugovzhodna Slovenija 100,0 37,4 26,9 22,0 3,8 0,5 4,9 4,4 
Osrednjeslovenska 100,0 40,6 27,4 11,4 5,9 1,7 7,9 5,1 
Gorenjska 100,0 26,0 21,9 18,9 15,8 0,5 12,8 4,1 
Notranjsko-kraška 100,0 35,4 30,4 25,3 1,3 3,8 1,3 2,5 
Goriška 100,0 34,1 18,4 22,9 7,3 3,4 7,3 6,7 
Obalno-kraška 100,0 39,7 20,1 19,0 7,5 2,3 2,9 8,6 

 
 
Delež težje poškodovanih voznikov osebnih vozil je najmanjši v Gorenjski regiji – enako kot 
delež umrlih voznikov osebnih vozil, največji pa je v Srednjiposavski regiji. Razlike med 
deleži pa so sicer manjše kot pri umrlih voznikih osebnih vozil. 
Notranjsko-kraška regija ima največji delež umrlih in težje poškodovanih voznikov motornih 
koles. 
 
 
11.3 Porazdelitev prometnih nesreč s smrtnim izidom po kategorijah cest in 

statističnih  regijah kraja prometne nesreče  
 
Iz tabele 11.6 je razvidno, da so prometnih nesreč s smrtnim izidom zelo različno 
porazdeljene po kategorijah cest po statističnih enotah. Največji odstotki so obarvani rdeče. 
Podatki so z vidika preventivne dejavnosti sicer pomembni, ne vsebujejo pa informacije o 
dejanskem prometu na teh cestah. Na primer: V Koroški regiji se kar 57,9 % vseh prometnih 
nesreč s smrtnim izidom zgodi na glavnih cestah I. reda. Lahko je to posledica dejanskega 
prometa v tek regiji, ki morda poteka predvsem na teh cestah. 
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Tabela 11.6: Prometne nesreče s smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti po kategorijah 
cest in po statističnih regijah kraja prometne nesreče 

 

Statistična regija kraja 
prometne nesreče 

Avtoc
esta 

Glavn
a 
cesta 
I. 
reda 

Glavn
a 
cesta 
II. 
reda 

Regio
nalna 
cesta 
I. 
reda 

Regio
nalna 
cesta 
II. 
reda 

Regio
nalna 
cesta 
III. 
reda 

Hitra 
cesta 

Lokal
na 
cesta 

Nasel
je z 
ulični
m 
siste
mom 

Turist
ična 
cesta 

Nasel
je 
brez 
ulične
ga 
siste
ma 

Grou
p 
Total 

Count 1 5   4 7 4   13     4 38 Pomurska 

Row % 2,6 13,2   10,5 18,4 10,5   34,2     10,5 100,0 

Count 8 11   3 10 9 2 4 11 1 19 78 Podravska 

Row % 10,3 14,1   3,8 12,8 11,5 2,6 5,1 14,1 1,3 24,4 100,0 

Count   11   3 1 1   2     1 19 Koroška 

Row %   57,9   15,8 5,3 5,3   10,5     5,3 100,0 

Count 6 8 3 7 19 3   12 8   7 73 Savinjska 

Row % 8,2 11,0 4,1 9,6 26,0 4,1   16,4 11,0   9,6 100,0 

Count     6 2             1 9 Zasavska 

Row %     66,7 22,2             11,1 100,0 

Count   3   1     1 2 1   9 17 Srednjeposa-
vska 

Row %   17,6   5,9     5,9 11,8 5,9   52,9 100,0 

Count     9 11 5 7 5 3 5   10 55 Jugovzhodna 
Slovenija 

Row %     16,4 20,0 9,1 12,7 9,1 5,5 9,1   18,2 100,0 

Count 28   11 5 11 8   2 29   12 106 Osrednjeslo-
venska 

Row % 26,4   10,4 4,7 10,4 7,5   1,9 27,4   11,3 100,0 

Count 2 4 1 14 2 5   3 8   5 44 Goerenjska 

Row % 4,5 9,1 2,3 31,8 4,5 11,4   6,8 18,2   11,4 100,0 

Count 5 2   2 5     1     5 20 Notranjsko-
kraška 

Row % 25,0 10,0   10,0 25,0     5,0     25,0 100,0 

Count     17 4 3 4 2 5 2   2 39 Goriška 

Row %     43,6 10,3 7,7 10,3 5,1 12,8 5,1   5,1 100,0 

Count 6 4 4 1 7 3   4 4 1 1 35 Obalno-kraška 

Row % 17,1 11,4 11,4 2,9 20,0 8,6   11,4 11,4 2,9 2,9 100,0 

Count 56 48 51 57 70 44 10 51 68 2 76 533 Group Total 

Row % 10,5 9,0 9,6 10,7 13,1 8,3 1,9 9,6 12,8 ,4 14,3 100,0 

 

 
Nekoliko več povedo koeficienti v naslednji tabeli 
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Tabela 11.7: Koeficienti prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti po 
kategorijah cest in po statističnih regijah18 
 
Statistična regija kraja storitve 
prometne nesreče s smrtnim izidom  

Število 
promet-
nih nesreč 
s smrtnim 
izidom 
zaradi 
neprila-
gojene 
hitrosti na 
10 km 
avtocest 

Število 
prometnih 
nesreč s 
smrtnim 
izidom 
zaradi 
neprila-
gojene 
hitrosti na 
10 km 
hitrih cest 

Število 
prometnih 
nesreč s 
smrtnim 
izidom 
zaradi 
neprila-
gojene 
hitrosti na 
10 km 
glavnih 
cest I. reda 

Število 
prometnih 
nesreč s 
smrtnim 
izidom 
zaradi 
neprila-
gojene 
hitrosti na 
10 km 
glavnih cest 
II. reda 

Število 
prometnih 
nesreč s 
smrtnim 
izidom 
zaradi 
neprila-
gojene 
hitrosti na 
10 km 
regionalnih 
cest I. reda 

Število 
prometnih 
nesreč s 
smrtnim 
izidom 
zaradi 
neprila-
gojene 
hitrosti na 
10 km 
regionalnih 
cest II. reda 

Število 
prometnih 
nesreč s 
smrtnim 
izidom 
zaradi 
neprila-
gojene 
hitrosti na 
10 km 
regionalnih 
cest III. 
reda 

Število 
prometnih 
nesreč s 
smrtnim 
izidom 
zaradi 
neprila-
gojene 
hitrosti na 
10 km 
lokalnih 
cest 

Pomurska 0,7 - 0,9 0,0 0,5 0,5 0,2 0,1 
Podravska 1,6 1,9 0,7 - 0,5 0,7 0,3 0,0 
Koroška - - 1,5 0,0 2,0 0,3 0,1 0,0 
Savinjska 0,9 - 1,3 0,6 0,8 0,8 0,1 0,1 
Zasavska 0,0 - - 3,9 0,5 0,0 0,0 0,0 
Spodnjeposavska 0,0 - 1,0 - 0,2 0,0 0,0 0,0 
Jugovzhodna Slovenija 0,0 - - 1,0 0,6 0,6 0,2 0,0 
Osrednjeslovenska 1,7 0,0 0,0 1,0 1,0 0,6 0,3 0,0 
Gorenjska 0,4 - 4,3 0,3 0,9 0,2 0,5 0,0 
Notranjsko-kraška 1,6 0,0 0,4 - 0,4 0,8 0,0 0,0 
Goriška - 0,6 0,0 1,4 0,3 0,3 0,1 0,0 
Obalno-kraška 0,9 0,0 1,0 1,8 0,2 0,8 0,2 0,1 

 
 
11.4 Porazdelitev smrtno ponesrečenih in težje poškodovanih pri prometnih nesrečah 

zaradi neprilagojene hitrosti po mesecih v obdobju 2004-2008 
 
Tabela 11.8: Povprečni odstotki prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi neprilagojene 
hitrosti po mesecih v obdobju  2004 – 2008 v Sloveniji 
 

Mesec 
Odstotek prometnih nesreč s smrtnim izidom  zaradi neprilagojene 
hitrosti po mesecih v obdobju   2004 - 2008 

Januar 41,0 
Februar 37,3 
Marec 37,5 
April 37,2 
Maj 47,2 
Junij 45,2 
Julij 39,2 
Avgust 46,7 
September 46,3 
Oktober 46,9 
November 45,0 
December 48,5 

                                                 
18 Za dolžino cest po statističnih regijah so vzeti podatki za leto 2007, zato so možna manjša odstopanja od 
izračunanih koeficientov. 
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December ima največji povprečni odstotek 48,5 %. Večji skok je narejen maja, ko se 
povprečni odstotek v primerjavi z aprilom poveča kar za 10 %. Zelo homogeni so meseci od 
avgusta do novembra. 
 
Tabela 11.9: Povprečni odstotki prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo zaradi 
neprilagojene hitrosti po mesecih v obdobju  2004 – 2008 v Sloveniji 
 

Mesec 
Odstotek prometnih nesreč s težjo telesno 
poškodbo  zaradi neprilagojene hitrosti po 
mesecih v obdobju   2001 - 2008 

Januar 40,8 

Februar 42,0 

Marec 37,8 

April 35,5 

Maj 36,5 

Junij 33,5 

Julij 37,4 

Avgust 38,9 

September 36,2 

Oktober 36,3 

November 34,0 

December 36,3 

 
Povprečni odstotki prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo po mesecih se malo razlikujejo. 
Izstopata junij s 33,5 % in februar z 42,0 %. 
 
Medtem ko je bilo odstotek prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti 
februarja najmanjši, je odstotek težje poškodovanih največji. Odstotki se med meseci z izjemo 
februarja ne razlikujejo veliko.  
 
Tabela 11.10: Porazdelitev prometnih nesreč s smrtnim izidom in prometnih nesreč s težjo 
telesno poškodbo zaradi neprilagojene hitrosti po mesecih in statističnih regijah  
 

Statistična regija kraja 
prometne nesreče  JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC Total 

N 9 6 8 13 21 14 22 25 14 14 5 8 159 Pomurska 

Row % 5,7 3,8 5,0 8,2 13,2 8,8 13,8 15,7 8,8 8,8 3,1 5,0 100,0 

N 12 19 28 27 29 29 33 29 26 36 25 26 319 Podravska 

Row % 3,8 6,0 8,8 8,5 9,1 9,1 10,3 9,1 8,2 11,3 7,8 8,2 100,0 

N 4 6 3 5 11 8 7 14 12 5 4 9 88 Koroška 

Row % 4,5 6,8 3,4 5,7 12,5 9,1 8,0 15,9 13,6 5,7 4,5 10,2 100,0 

Savinjska N 20 24 20 31 39 43 38 38 41 26 24 33 377 
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Row % 5,3 6,4 5,3 8,2 10,3 11,4 10,1 10,1 10,9 6,9 6,4 8,8 100,0 

N 2 2 3 3 3 9 4 4 4 1 1 1 37 Zasavska 

Row % 5,4 5,4 8,1 8,1 8,1 24,3 10,8 10,8 10,8 2,7 2,7 2,7 100,0 

N 4 7 5 6 6 13 12 14 8 7 5 6 93 Spodnjeposavska 

Row % 4,3 7,5 5,4 6,5 6,5 14,0 12,9 15,1 8,6 7,5 5,4 6,5 100,0 

N 7 16 16 20 30 21 24 19 18 18 9 14 212 Jugovzhodna 
Slovenija 

Row % 3,3 7,5 7,5 9,4 14,2 9,9 11,3 9,0 8,5 8,5 4,2 6,6 100,0 

N 42 35 40 47 42 74 52 71 55 58 33 53 602 Osrednjesloven-ska 

Row % 7,0 5,8 6,6 7,8 7,0 12,3 8,6 11,8 9,1 9,6 5,5 8,8 100,0 

N 10 13 11 18 17 14 22 28 21 30 15 18 217 Gorenjska 

Row % 4,6 6,0 5,1 8,3 7,8 6,5 10,1 12,9 9,7 13,8 6,9 8,3 100,0 

N 6 2 4 5 7 5 11 14 12 6 10 3 85 Notranjsko-kraška 

Row % 7,1 2,4 4,7 5,9 8,2 5,9 12,9 16,5 14,1 7,1 11,8 3,5 100,0 

N 13 13 9 16 27 20 12 19 25 13 11 12 190 Goriška 

Row % 6,8 6,8 4,7 8,4 14,2 10,5 6,3 10,0 13,2 6,8 5,8 6,3 100,0 

N 14 15 13 7 17 12 24 24 15 22 9 12 184 Obalno-kraška 

Row % 7,6 8,2 7,1 3,8 9,2 6,5 13,0 13,0 8,2 12,0 4,9 6,5 100,0 

N 143 158 160 198 249 262 261 299 251 236 151 195 2563 Group Total 

Row % 5,6 6,2 6,2 7,7 9,7 10,2 10,2 11,7 9,8 9,2 5,9 7,6 100,0 

 

 
V tabeli 11.10 so prikazani odstotki prometnih nesreč s smrtnim izidom in prometnih nesreč s 
težjo telesno poškodbo skupaj po statističnih regijah. Kar pet regij beleži največje deleže 
avgusta. Posebno izstopa Zasavska regija. Na njenem območju se je junija v povprečju 
zgodilo kar 24,3 % vseh prometnih nesreč s smrtnim izidom in prometnih nesreč s težjo 
telesno poškodbo. 
 
Ukrepi v zvezi s preprečevanjem kršitev zaradi neprilagojene hitrosti so aktualni celo leto, 
posebno pomembni pa so od maja do septembra. 
 
11.5 Porazdelitev prometnih nesreč s smrtnim izidom in prometnih nesreč s težjo 

telesno poškodbo  zaradi neprilagojene hitrosti po dnevih v tednu   
 
Tabela 11.11: Porazdelitev prometnih nesreč s smrtnim izidom  zaradi neprilagojene hitrosti 
po dnevih v tednu  v obdobju  2004 - 2008 
 

  Frequency Percent 
Cumulative 
Percent 

Ponedeljek 56 10,5 10,5 

Torek 54 10,1 20,6 

Sreda 72 13,5 34,1 

Četrtek 62 11,6 45,8 

Petek 83 15,6 61,4 

Sobota 110 20,6 82,0 

Nedelja 96 18,0 100,0 

Total 533 100,0   
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V prvih štirih dneh tedna se je zgodilo samo 45,8 % vseh prometnih nesreč s smrtnim izidom 
zaradi neprilagojene hitrosti, v treh vikend dnevih pa 54,2 %, največ ob sobotah – 20,6 %. 
Sobota ima največji odstotek v regijah: Zasavska – 33,3 %, Gorenjska – 27,3 %, Podravska- 
26,9 %, Savinjska – 26,0 % in Obalno-kraška – 22,9 %.  
 
Nedelja ima največji odstotek v regijah: Spodnjeposavska – 29,4 %, Pomurska – 23,7 %, 
Goriška – 23, 1%, Jugovzhodna Slovenija – 21,8 % in Osrednjeslovenska – 21,7 %. 
 

 
Tabela 11.13: Porazdelitev prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo  zaradi neprilagojene 
hitrosti po dnevih v tednu  v obdobju  2004 - 2008 
 

  Frequency Percent 
Cumulative 
Percent 

Ponedeljek 215 10,6 10,6 

Torek 231 11,4 22,0 

Sreda 210 10,3 32,3 

Četrtek 246 12,1 44,4 

Petek 316 15,6 60,0 

Sobota 395 19,5 79,5 

Nedelja 417 20,5 100,0 
Total 2030 100,0   

 

Porazdelitev prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo po dnevih v tednu je podobna 
porazdelitvi prometnih nesreč s smrtnim izidom. 
 
Tabela 11.14: Porazdelitev prometnih nesreč s smrtnim izidom in prometnih nesreč s težjo 
telesno poškodbo po statističnih regijah in po dnevih v tednu v letih 2004-2008 
 

 PON TOR SRE ČET PET SOB NED Skupaj 
Count 14 17 18 28 20 33 29 159 Pomurska 

Row % 8,8 10,7 11,3 17,6 12,6 20,8 18,2 100,0 

Count 24 31 32 42 56 75 59 319 Podravska 

Row % 7,5 9,7 10,0 13,2 17,6 23,5 18,5 100,0 

Count 10 9 15 8 12 18 16 88 Koroška 

Row % 11,4 10,2 17,0 9,1 13,6 20,5 18,2 100,0 

Count 46 42 42 41 54 77 75 377 Savinjska 

Row % 12,2 11,1 11,1 10,9 14,3 20,4 19,9 100,0 

Count 7 4 5 2 6 9 4 37 Zasavska 
Row % 18,9 10,8 13,5 5,4 16,2 24,3 10,8 100,0 
Count 18 10 8 9 17 13 18 93 Spodnjeposavska 

Row % 19,4 10,8 8,6 9,7 18,3 14,0 19,4 100,0 

Count 17 24 25 21 29 37 59 212 Jugovzhodna Slovenija 

Row % 8,0 11,3 11,8 9,9 13,7 17,5 27,8 100,0 

Count 66 79 64 81 92 104 116 602 Osrednjeslovenska 

Row % 11,0 13,1 10,6 13,5 15,3 17,3 19,3 100,0 

Gorenjska Count 22 19 22 22 40 49 43 217 
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Row % 10,1 8,8 10,1 10,1 18,4 22,6 19,8 100,0 
Count 9 10 9 7 12 20 18 85 Notranjsko-kraška 
Row % 10,6 11,8 10,6 8,2 14,1 23,5 21,2 100,0 
Count 18 21 23 27 23 38 40 190 Goriška 

Row % 9,5 11,1 12,1 14,2 12,1 20,0 21,1 100,0 
Count 20 19 19 20 38 32 36 184 Obalno-kraška 

Row % 10,9 10,3 10,3 10,9 20,7 17,4 19,6 100,0 
Count 271 285 282 308 399 505 513 2563 Group Total 

Row % 10,6 11,1 11,0 12,0 15,6 19,7 20,0 100,0 

 

Največ prometnih nesreč s smrtnim izidom in prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo se 
po vseh regijah zgodi ob sobotah in nedeljah. 
 
Ukrepi za preprečevanje kršitev zaradi neprilagojene hitrosti morajo biti najbolj 
intenzivni ob petkih, sobotah in nedeljah. 
 
 
11.6 Starostna struktura povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom (vse vrste 

udeležbe) 
 
Iz naslednje tabele je razvidno, da so v povprečju najmlajši povzročitelji prometnih nesreč s 
smrtnim izidom tisti, ki te nesreče povzročijo zaradi neprilagojene hitrosti in zaradi 
nepravilnega prehitevanja. Razlika med to starostjo in naslednjo pri vzroku nepravilna 
stran/smer vožnje znaša kar 8 let. Polovica vseh povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim 
izidom je mlajših od 30,3 let, polovica pa starejših.  
 
Tabela 11.15: Povprečna starost povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom  po 
glavnih vzrokih prometne nesreče  
 

 Count 
Mean Std 

Deviation Median 
NEPRILAGOJENA HITROST 565 34,6 14,3 30,3 
NEPRAVILNOSTI PEŠCA 43 49,9 20,1 53,0 

OSTALO 56 42,6 16,6 40,5 

NEUPOŠTEVANJE PRAVIL O PREDNOSTI 171 45,4 19,4 41,3 

NEPRAVILNO PREHITEVANJE 59 34,8 13,7 31,9 

PREMIKI Z VOZILOM 33 45,8 18,0 44,2 

NEPRAVILNA STRAN / SMER VOŽNJE 292 42,4 16,8 41,2 

NEPRAVILNOSTI NA VOZILU 3 50,5 2,9 51,8 

NEUSTREZNA VARNOSTNA RAZDALJA 2 62,9 28,5 62,9 

Group Total 1224 39,3 16,9 35,6 
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Graf 11.5: Histogram povprečne starosti povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom 
zaradi neprilagojene hitrosti z dodano krivuljo normalne porazdelitve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iz tabele in grafa je razvidno, da je najbolj zastopana starost med 18 in 31 leti. 
 
Tabela 11.16: Povprečne starosti vseh povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom in 
povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti po statističnih 
regijah  
 

Statistična regija 
prebivališča 

Število vseh 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč s 
smrtnim 
izidom  

Število  
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč s 
smrtnim 
izidom zaradi 
neprilagojene 
hitrosti 

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč s 
smrtnim 
izidom zaradi 
neprilagojene 
hitrosti  

Povprečna 
starost vseh 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč s 
smrtnim 
izidom  

Povprečna 
starost  
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč s 
smrtnim 
izidom zaradi 
neprilagojene 
hitrosti  

Razlika med 
povprečno starostjo 
vseh povzročiteljev 
prometnih nesreč s 
smrtnim izidom in 
povzročiteljev 
prometnih nesreč s 
smrtnim izidom zaradi 
neprilagojene hitrosti  

Pomurska 95 35 36,8 39,2 33,5 5,7 

Podravska 184 79 42,9 39,5 37,2 2,3 

Koroška 46 22 47,8 37,5 35,8 1,7 

Savinjska 158 76 48,1 39,7 33,2 6,5 

Zasavska 26 16 61,5 35,2 34,9 0,3 

Spodnjeposavska 40 20 50,0 39,5 36,9 2,6 

Jugovzhodna Slovenija 106 53 50,0 37,5 34,1 3,4 

Osrednjeslovenska 254 108 42,5 40,9 35,3 5,6 

Gorenjska 108 52 48,1 38,7 35,2 3,5 

Notranjsko-kraška 31 12 38,7 35,1 28,3 6,8 

Goriška 51 36 70,6 38,7 31,3 7,4 

Obalno-kraška 53 27 50,9 37,2 30,6 6,6 

Skupaj 1152 536 46,5 39,1 34,4 4,7 
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V povprečju so povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti 
mlajši od vseh povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom za približno 5 let. Največjo 
razliko beleži Goriška regija -7,4 let. V Zasavski regiji pa so povzročitelji prometnih nesreč s 
smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti skoraj enako stari kot vsi povzročitelji prometnih 
nesreč s smrtnim izidom. 
 
Tabela 11.17: Povprečne starosti vseh povzročiteljev, udeležencev prometnih nesreč in 
kršiteljev (niso povzročili in niso bili udeleženi v prometnih nesrečah)  po statističnih regijah  
 

Statistična regija prebivališča Count Mean Std Deviation Median 
Pomurska 103959 36,7 12,8 34,2 
Podravska 336422 37,3 13,5 35,2 

Koroška 60290 36,2 13,2 33,4 

Savinjska 239301 36,7 13,3 34,4 

Zasavska 41413 36,7 13,2 34,4 

Spodnjeposavska 72383 36,9 13,2 34,9 

Jugovzhodna Slovenija 119790 35,6 12,9 33,3 

Osrednjeslovenska 537410 37,9 13,8 35,9 

Gorenjska 167676 37,4 13,6 35,0 

Notranjsko-kraška 37888 37,9 13,4 36,0 

Goriška 75806 37,8 13,6 35,7 

Obalno-kraška 85612 37,5 13,7 35,3 

 

Za primerjavo je prikazana še tabela vseh oseb v populaciji povzročiteljev in udeležencev 
prometnih nesreč in kršiteljev v Sloveniji v obdobju 2004-2008. Vsaka oseba je šteta 
tolikokrat, kolikokrat nastopa v populaciji. Primerjava zgornje in spodnje tabele kaže, da so 
povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom najmlajši na območju Notranjsko-kraške 
regije, čeprav je povprečna starost vseh oseb v opazovani populaciji največja med regijami.  
 
Tabela 11.18: Porazdelitev povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi 
neprilagojene hitrosti po starostnih razredih 
 

Starostni razred Število Širina razreda Gostota razreda 
Od 0,1 do 4,9 let 1 5 0,2 
Od 14,0 do 15,9 let 3 2 1,5 
Od 16,0 do 17,9 let 5 2 2,5 
Od 18,0 do 19,9 let 39 2 19,5 
Od 20,0 do 21,9 let 46 2 23,0 
Od 22,0 do 23,9 let 69 2 34,5 
Od 24,0 do 25,9 let 42 2 21,0 
Od 26,0 do 29,9 let 74 4 18,5 
Od 30,0 do 29,9 let 116 10 11,6 
Od 40,0 do 49,9 let 84 10 8,4 
Od 50,0 do 59,9 let 52 10 5,2 
Od 60,0 do 69,9 let 15 10 1,5 
Od 70,0 do 79,9 let 14 10 1,4 
Od 80,0 let do 84,9 let 3 5 0,6 
85 in več let 2 5 0,4 
Skupaj 565     
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Najbolj zastopana oziroma tvegana starost je 22-23 let. Na vsako leto pride 34,5 
povzročiteljev. Sledi starost 20-21- let, nato 24-25 let in 18-19 let. 34,7 % vseh povzročiteljev 
prometnih nesreč s smrtnim izidom je starih med 18 in 25 let. Evropsko povprečje te starosti 
(med 18 in 25 let) se giblje okoli 21 %.19 68% vseh povzročiteljev prometnih nesreč s 
smrtnim izidom je starih od 10 do 30 let. 
 
Vozniki osebnih avtomobilov, ki so povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi 
neprilagojene hitrosti, so v povprečju za 5 let mlajši od povprečja vseh voznikov osebnih 
avtomobilov, ki so povzročili prometno nesrečo s smrtnim izidom. Starost voznikov motornih 
koles se ne razlikuje. 
 
Tabela 11.19: Statistika starosti povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi 
neprilagojene hitrosti po vrsti udeležbe v času povzročitve prometne nesreče s smrtnim 
izidom  
 

 Count Col % Mean Median 
Std 
Deviation 

VOZNIK OSEBNEGA AVTOMOBILA   378 66,9% 33,55 29,23 13,85 

VOZNIK MOTORNEGA KOLESA   109 19,3% 31,82 29,25 10,07 
VOZNIK TOVORNEGA VOZILA   30 5,3% 37,26 38,31 10,57 
PEŠEC20   14 2,5% 58,60 61,55 20,27 
KOLESAR   11 1,9% 55,18 54,33 17,96 
VOZNIK KOLESA Z MOTORJEM   6 1,1% 43,88 44,98 24,45 
VOZNIK TRAKTORJA   6 1,1% 47,08 50,02 17,51 
VOZNIK KOMBINIRANEGA VOZILA   5 ,9% 27,04 26,91 6,83 
VOZNIK AVTOBUSA   1 ,2% 41,05 41,05 . 
VOZNIK DELOVNEGA STROJA   1 ,2% 35,59 35,59 . 
ODGOVORNA OSEBA   1 ,2% 27,62 27,62 . 
VOZNIK ŠTIRIKOLESA   1 ,2% 23,79 23,79 . 
VOZNIK SPECIALNEGA VOZILA   1 ,2% 22,53 22,53 . 
VOZNIK TRIKOLESA   1 ,2% 32,19 32,19 . 
Group Total 565 100,0% 34,62 30,27 14,34 

 

 
Tabela11.20: Statistika starosti voznikov osebnih avtomobilov - povzročiteljev prometnih 
nesreč s smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti v času povzročitve prometne nesreče s 
smrtnim izidom po statističnih regijah. 
 

Statistična regija prebivališča  Count Mean Median 
Std 
Deviation 

Pomurska   24 32,25 28,21 12,53 

Podravska   63 35,12 34,20 13,24 
Koroška   18 38,05 36,69 16,97 
Savinjska   44 34,35 30,79 14,89 
Zasavska   12 37,83 38,50 11,61 
Spodnjeposavska   14 35,76 27,71 18,53 

                                                 
19 http://www.articlesbase.com/cars-articles/the-worlds-worst-drivers-car-accident-statistics-from-around-the-
world-609862.html, 4.5.2010 
20 Možna napaka v podatkih? 
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Jugovzhodna Slovenija   36 33,02 28,98 12,62 
Osrednjeslovenska   67 33,19 28,58 15,43 
Gorenjska   32 31,13 25,14 13,12 
Notranjsko-kraška   7 27,54 24,77 9,82 
Goriška   26 28,36 25,19 10,24 
Obalno-kraška   18 32,64 30,17 13,97 
Group Total 361 33,42 28,77 13,95 

 

 
Iz tabele je razvidno, da od povprečne slovenske starosti voznikov osebnih avtomobilov – 
povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, najbolj odstopa Notranjsko-kraška regija. 
Vozniki osebnih avtomobilov, ki prebivajo na območju te regije, so v povprečju skoraj za 6 
let mlajši. Polovica voznikov je mlajša od 24,8 let, polovica pa starejših. Na drugem mestu je 
Goriška regija z razliko 5 let. Najstarejši vozniki osebnih avtomobilov, ki so povzročili 
prometno nesrečo s smrtnim izidom, pa prebivajo na območju Koroške in Zasavske regije. V 
povprečju so starejši za 4,5 oziroma 4 leta. 
  
Tabela 11.21: Statistika starosti voznikov motornih koles - povzročiteljev prometnih nesreč s 
smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti po vrsti udeležbe v času povzročitve prometne 
nesreče s smrtnim izidom po statističnih regijah. 
 

Statistična regija prebivališča  Count Col % Mean 
Std 
Deviation Median 

Pomurska   6 5,9% 29,06 11,42 26,25 

Podravska   8 7,8% 31,72 8,86 30,02 
Koroška   3 2,9% 23,53 1,68 22,97 
Savinjska   23 22,5% 28,57 8,35 26,11 
Zasavska   4 3,9% 26,20 3,37 26,58 
Spodnjeposavska   3 2,9% 45,29 24,74 40,28 
Jugovzhodna Slovenija   8 7,8% 32,93 11,51 30,05 
Osrednjeslovenska   21 20,6% 34,01 8,25 31,75 
Gorenjska   10 9,8% 34,97 10,73 31,87 
Notranjsko-kraška   5 4,9% 29,32 7,11 32,45 
Goriška   4 3,9% 37,43 16,61 35,80 
Obalno-kraška   7 6,9% 25,95 4,30 27,44 
Group Total 102 100,0% 31,39 10,06 28,98 

 

 
Največ povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom – voznikov motornih koles – je 
imelo v letih 2004-2008 prebivališče na območju Savinjske regije, na drugem mestu je 
Osrednjeslovenska regija. Povprečna starost povzročiteljev – voznikov motornih koles iz 
Savinjske regije je znašala približno 29 let. Relativno majhen standardni odklon kaže na 
razmeroma homogeno starostno skupino povzročiteljev. Povzročitelji iz Osrednjeslovenske 
regije so bili v povprečju starejši za 5 let, skupina pa ej še bolj homogena. 
 
11.7 Starostna struktura udeležencev  (niso povzročitelji) prometnih nesreč s smrtnim 
izidom (vse vrste udeležbe) 
 
Iz naslednje tabele je razvidno, da so v povprečju najmlajši udeleženci  prometnih nesreč s 
smrtnim izidom tisti, ki so udeleženi v prometni nesreči zaradi neustrezne varnostne razdalje 
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in zaradi neprilagojene hitrosti Razlike med starostjo udeležencev v prometnih nesrečah s 
smrtnim izidom po vzrokih je manjša kot pri povzročiteljih. Povprečna starost vseh 
udeležencev v prometnih nesrečah s smrtnim izidom znaša 38,7 let.  
 
Tabela 11.22: Povprečna starost udeležencev prometnih nesreč s smrtnim izidom  po glavnih 
vzrokih prometne nesreče  
 

GLAVNI VZROK Count Mean Median 
Std 
Deviation 

NEPRILAGOJENA 
HITROST 

  
650 36,81 32,66 18,16 

NEPRAVILNA STRAN 
/ SMER VOŽNJE 

  
436 38,94 37,01 18,16 

NEUPOŠTEVANJE 
PRAVIL O 
PREDNOSTI 

  
222 41,01 36,95 20,49 

NEPRAVILNO 
PREHITEVANJE 

  
126 39,29 39,60 16,66 

OSTALO   52 43,84 41,82 20,72 
NEPRAVILNOSTI 
PEŠCA 

  
42 39,79 42,00 14,84 

PREMIKI Z VOZILOM   32 45,63 43,17 22,54 
NEUSTREZNA 
VARNOSTNA 
RAZDALJA 

  
4 34,14 35,12 8,03 

NEPRAVILNOSTI NA 
VOZILU 

  
2 57,89 57,89 19,86 

Group Total 1566 38,71 35,47 18,57 

 
Graf 11.6: Histogram povprečne starosti udeležencev prometnih nesreč s smrtnim izidom 
zaradi neprilagojene hitrosti z dodano krivuljo normalne porazdelitve 
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Iz tabele in grafa je razvidno, da je najbolj zastopana starost med 16 in 30 leti. 
 
Tabela 11.23: Povprečne starosti udeležencev prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi 
neprilagojene hitrosti po statističnih regijah v letih 2004-2008 
 

Statistična regija 
prebivališča udeleženca Count Mean Median 

Std 
Deviation 

Povprečna 
starost 
prebivalstva 

Pomurska 36 32,5 28,37 16,47 41,6 
Podravska 99 37,1 34,0 18,65 41,8 
Koroška 28 39,9 42,1 22,15 40,5 
Savinjska 84 34,5 27,3 15,92 40,4 
Zasavska 21 30,6 24,6 16,52 42,1 
Spodnjeposavska 16 38,0 34,0 17,4 41,2 
Jugovzhodna Slovenija 46 31,3 23,1 17,21 39,8 
Osrednjeslovenska 104 37,0 31,5 20,1 40,8 
Gorenjska 52 42,2 34,9 20,61 40,5 
Notranjsko-kraška 10 40,1 37,4 17,48 41,3 
Goriška 40 38,4 31,4 20,74 42,0 
Obalno-kraška 28 38,0 29,6 18,58 42,5 
Neznano 2 33,4 33,4 14,85 - 
Group Total 566 36,5 30,7 18,76   

 
Udeleženci prometnih nesreč s smrtnim izidom so najmlajši na območju Zasavske, najstarejši 
pa na območju Gorenjske regije. Razlika med tema regijama znaša kar 12 let. Zanimiva je 
Notranjsko-kraška regija. Povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi 
neprilagojene hitrosti so v povprečju najmlajši med vsemi regijami, udeleženci prometnih 
nesreč s smrtnim izidom pa med najstarejšimi. 
 
Tabela 11.24: Porazdelitev udeležencev prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi 
neprilagojene hitrosti po starostnih razredih 

Starostni razred Število Širina razreda Gostota razreda 
Od 0,1 do 4,9 let 5 5 1,0 
Od 5,0 do 9,9 let 8 5 1,6 
Od 10,0 do 13,9 let 11 4 2,8 
Od 14,0 do 15,9 let 6 2 3,0 
Od 16,0 do 17,9 let 37 2 18,5 
Od 18,0 do 19,9 let 57 2 28,5 
Od 20,0 do 21,9 let 39 2 19,5 
Od 22,0 do 23,9 let 40 2 20,0 
Od 24,0 do 25,9 let 36 2 18,0 
Od 26,0 do 29,9 let 64 4 16,0 
Od 30,0 do 39,9 let 98 10 9,8 
Od 40,0 do 49,9 let 95 10 9,5 
Od 50,0 do 59,9 let 74 10 7,4 
Od 60,0 do 69,9 let 39 10 3,9 
Od 70,0 do 79,9 let 28 10 2,8 
Od 80,0 let do 84,9 let 9 5 1,8 
85 in več let 4 5 0,8 
Skupaj 650     
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Najbolj zastopana oziroma tvegana starost je 18-19 let. Na vsako leto pride 28,5 udeležencev. 
Sledi starost 20-21- let, nato 22-23 let in 16-18 let. 26,5 % udeležencev prometnih nesreč s 
smrtnim izidom je starih med 18 in 25 let. 48% vseh udeležencev prometnih nesreč s smrtnim 
izidom je starih od 16 do 30 let. 
 
Tabela 11.25: Statistika starosti udeležencev prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi 
neprilagojene hitrosti po vrsti udeležbe v času prometne nesreče s smrtnim izidom  
 

 Count Col % Mean Median 
Std 
Deviation 

POTNIK   344 52,9% 29,62 24,21 15,75 

VOZNIK OSEBNEGA AVTOMOBILA   137 21,1% 41,04 38,76 14,91 
VOZNIK TOVORNEGA VOZILA   62 9,5% 42,69 43,71 10,52 
PEŠEC   58 8,9% 54,53 63,06 24,61 
KOLESAR   10 1,5% 51,33 54,49 19,12 
OSTALO   10 1,5% 50,13 46,21 13,64 
VOZNIK MOTORNEGA KOLESA   9 1,4% 43,85 42,17 17,73 
VOZNIK AVTOBUSA   7 1,1% 41,67 43,42 10,58 
VOZNIK KOMBINIRANEGA VOZILA   6 ,9% 44,43 47,83 13,77 
VOZNIK TRAKTORJA   5 ,8% 46,14 40,83 15,53 
VOZNIK DELOVNEGA STROJA   1 ,2% 29,69 29,69 . 
VOZNIK KOLESA Z MOTORJEM   1 ,2% 74,44 74,44 . 
Group Total 650 100,0% 36,81 32,66 18,16 

 

Potniki so najmlajši udeleženci prometnih nesreč s smrtnim izidom.  Vozniki osebnih 
avtomobilov so kot udeleženci v povprečju za 8 let starejši od povzročiteljev prometnih 
nesreč s smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti.  
 
Tabela 11.26: Smrtno ponesrečeni udeleženci prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi 
neprilagojene hitrosti po vrsti udeležbe  
 

VRSTA UDELEŽENCA 

Vsi udeleženci v 
prometni nesreči s 
smrtnim izidom  

Smrtno ponesrečeni 
udeleženci v prometni 
nesreči s smrtnim izidom  Odstotek 

POTNIK 344 136 39,5 
VOZNIK OSEBNEGA AVTOMOBILA 137 22 16,1 
VOZNIK TOVORNEGA VOZILA 62 0 0,0 
PEŠEC 58 51 87,9 
KOLESAR 10 10 100,0 
OSTALO 10 0 0,0 
VOZNIK MOTORNEGA KOLESA 9 3 33,3 
VOZNIK AVTOBUSA 7 0 0,0 
VOZNIK KOMBINIRANEGA VOZILA 6 2 33,3 
VOZNIK TRAKTORJA 5 2 40,0 
VOZNIK DELOVNEGA STROJA 1 0 0,0 
VOZNIK KOLESA Z MOTORJEM 1 1 100,0 
Skupaj 650 227 34,9 
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11.8 Čas med pridobitvijo vozniškega dovoljenja in povzročitvijo prometne nesreče s 
smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti 

 
V prvem mesecu po pridobitvi vozniškega dovoljenja je 9 povzročiteljev povzročilo prometno 
nesrečo s smrtnim izidom (2,7 %), v drugem mesecu 17 ali 5,3 %. V prvih šestih mesecih je 
skupaj 73 ali skoraj 23 % povzročiteljev povzročilo prometno nesrečo s smrtnim izidom, v 
prvem letu pa skupaj že skoraj 40 % od vseh povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim 
izidom v obdobju 2004-2008. Največ povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom je 
povzročilo prometno nesrečo s smrtnim izidom v drugem letu posedovanja vozniškega 
dovoljenja -  27,8 %.Upoštevani so samo povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki 
so vozniško dovoljenje pridobili v obdobju 2004-2008. 
 
Povprečne vrednosti časovnih intervalov se sicer razlikujejo, so pa vse nad 1 leto. Več povedo 
prvi in tretji kvartil ter mediana. Medtem, ko je v Notranjsko-kraški regiji 25 % povzročiteljev 
prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so pridobili vozniško dovoljenje v obdobju 2004-2008, 
povzročilo prometno nesrečo s smrtnim izidom v dobrih dveh mesecih po pridobitvi 
vozniškega dovoljenja, je ta interval v Srednjeposavski regiji kar 5 in pol krat večji21. 
Intervala krajša od pol leta beležita še Zasavska in Podravska regija. 
V zasavski regiji je polovica povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so 
pridobili vozniško dovoljenje v obdobju 2004-2008, povzročilo prometno nesrečo s smrtnim 
izidom v manj kot sedmih mesecih po pridobitvi vozniškega dovoljenja. Interval krajši od 
enega leta ima še Notranjsko-kraška regija. 
 
Tabela 11.27: Porazdelitev vseh povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom po času 
med pridobitvijo vozniškega dovoljenja in povzročitvijo prometne nesreče s smrtnim izidom  
(upoštevani samo povzročitelji, ki so pridobili vozniško dovoljenje v obdobju 2004-2008) 
 

Čas med pridobitvijo vozniškega dovoljenja in 
povzročitvijo prometne nesreče s smrtnim 
izidom   Število Odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

V prvih 5 dneh 0 0,0 0 
Od 6 do 10 dni 3 0,9 0,9 
Od 11 do 15 dni 3 0,9 1,9 
Od 16 do 30 dni 3 0,9 2,8 
V drugem mesecu 17 5,3 8,1 
V tretjem mesecu 12 3,8 11,9 
Od 4. do 6. meseca 35 10,9 22,8 
Od 7. do 12. meseca 53 16,6 39,4 
V drugem letu 89 27,8 67,2 
V tretjem letu 64 20,0 87,2 
Po treh letih 41 12,8 100,0 
Skupaj 320 100,0   

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 0,189 leta = 68 dni; 1,022 leta = 373 dni 
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Graf 11.7: Histogram časa (v letih) med pridobitvijo vozniškega dovoljenja in povzročitvijo 
prometne nesreče s smrtnim izidom (en stolpec predstavlja 3 mesece); N=320 

 
 
Tabela 11.28: Statistika časovnega intervala med pridobitvijo vozniškega dovoljenja in 
povzročitvijo prometne nesreče s smrtnim izidom po statističnih regijah prebivališča 
povzročiteljev  (upoštevani samo povzročitelji, ki so pridobili vozniško dovoljenje v obdobju 
2004-2008) 
 

Čas med pridobitvijo vozniškega dovoljenja in povzročitvijo prometne 
nesreče s smrtnim izidom (v letih) 

Statistična regija 
prebivališča  Count Mean Median 

Percentile 
25 

Percentile 
75 

Pomurska 21 1,612 1,436 ,588 2,456 

Podravska 48 1,661 1,434 ,379 2,671 

Koroška 17 1,506 1,381 ,405 2,071 

Savinjska 41 1,694 1,485 ,610 2,467 

Zasavska 9 1,407 ,578 ,270 2,485 

Spodnjeposavska 7 1,706 1,638 1,022 2,271 

Jugovzhodna Slovenija 29 1,622 1,362 ,756 2,403 

Osrednjeslovenska 74 1,455 1,315 ,634 2,019 

Gorenjska 23 1,386 1,142 ,721 2,252 

Notranjsko-kraška 10 1,358 ,973 ,189 2,807 

Goriška 11 1,805 1,704 ,808 1,937 

Obalno-kraška 17 1,702 1,389 ,805 2,549 

Group Total 30722 1,571 1,389 ,567 2,362 

                                                 
22 13 povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom (razlika med 320 in 307) ni imelo prebivališča na območju 
Slovenije ali podatek ni bil vpisan.  
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Tabela 11.29: Porazdelitev povzročiteljev po času med pridobitvijo vozniškega dovoljenja in 
povzročitvijo prometne nesreče s težjo telesno poškodbo zaradi neprilagojene hitrosti 
(upoštevani samo povzročitelji, ki so pridobili vozniško dovoljenje v obdobju 2004-2008) 
 

Čas med pridobitvijo vozniškega dovoljenja in 
povzročitvijo prometne nesreče s smrtnim 
izidom zaradi neprilagojene hitrosti  Število Odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

V prvih 5 dneh 0 0,0 0 
Od 6 do 10 dni 2 1,2 1,2 
Od 11 do 15 dni 2 1,2 2,4 
Od 16 do 30 dni 0 0,0 2,4 
V drugem mesecu 11 6,5 8,9 
V tretjem mesecu 11 6,5 15,4 
Od 4. do 6. meseca 20 11,8 27,2 
Od 7. do 12. meseca 25 14,8 42,0 
V drugem letu 40 23,7 65,7 
V tretjem letu 34 20,1 85,8 
Po treh letih 24 14,2 100,0 
Skupaj 169 100,0   

 
 
Graf 11.8: Histogram časa (v letih) med pridobitvijo vozniškega dovoljenja in povzročitvijo 
prometne nesreče s smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti (en stolpec predstavlja 4 
mesece)); N=169 
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169 ali 52,8 % od 320 povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so vozniško 
dovoljenje pridobili v obdobju 2004-2008, je nesrečo povzročilo zaradi neprilagojene hitrosti. 
V prvem mesecu je prometno nesrečo povzročilo 2,4 % povzročiteljev, v dveh mesecih 
skupno 8,9 %, v šestih mesecih 27,2 % povzročiteljev, v prvem letu pa že 42 %.  Največ 
povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom je povzročilo prometno nesrečo s smrtnim 
izidom zaradi neprilagojene hitrosti v drugem letu posedovanja vozniškega dovoljenja -  23,7 
%.Upoštevani so samo povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so vozniško 
dovoljenje pridobili v obdobju 2004-2008. Porazdelitev povzročiteljev prometnih nesreč s 
smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti je zelo podobna porazdelitvi vseh povzročiteljev 
prometnih nesreč s smrtnim izidom. 
 
Tabela 11.30: Statistika časovnega intervala med pridobitvijo vozniškega dovoljenja in 
povzročitvijo prometne nesreče s smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti po statističnih 
regijah prebivališča povzročiteljev  (upoštevani samo povzročitelji, ki so pridobili vozniško 
dovoljenje v obdobju 2004-2008) 
 

Čas med pridobitvijo vozniškega dovoljenja in povzročitvijo prometne 
nesreče s smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti  (v letih) 

Statistična regija 
prebivališča  Count Mean Median 

Percentile 
25 

Percentile 
75 

Pomurska 10 1,673 1,478 ,478 2,753 

Podravska 26 1,516 ,897 ,295 2,649 

Koroška 8 1,248 ,405 ,167 2,875 

Savinjska 21 1,533 1,121 ,582 2,311 

Zasavska 6 1,521 1,223 ,314 2,606 

Spodnjeposavska 5 1,704 1,638 1,263 2,178 

Jugovzhodna Slovenija 14 1,568 1,174 ,810 2,389 

Osrednjeslovenska 31 1,534 1,337 ,337 2,921 

Gorenjska 14 1,524 1,289 ,614 2,537 

Notranjsko-kraška 7 1,335 1,266 ,200 2,737 

Goriška 8 2,041 1,882 1,032 2,531 

Obalno-kraška 13 1,323 1,200 ,493 2,240 

Group Total 163 1,532 1,236 ,460 2,375 

 

 
Največje so razlike prvega kvartila. Najkrajši vozniški staž ima 25 % povzročiteljev 
prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti, ki so v obdobju 2004-2008 
pridobili vozniško dovoljenje, iz Koroške regije, na drugem mestu pa je Notranjsko kraška 
regija.23 
 
11.9 Starostna struktura povzročiteljev prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo 

zaradi neprilagojene hitrosti  (vse vrste udeležbe) 
 
Iz naslednje tabele je razvidno, da so v povprečju najmlajši povzročitelji prometnih nesreč s 
težjo telesno poškodbo tisti, ki te nesreče povzročijo zaradi neprilagojene hitrosti in zaradi 
nepravilnega prehitevanja. Enako kot povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom. 
Polovica vseh povzročiteljev prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo je mlajših od 33,2 let, 
                                                 
23 0,167 leta = 61 dni; 0,200 leta = 73 dni. 



 161 

polovica pa starejših. Pri povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom znaša mediana 
30,3 let. 
 
Tabela 11.31: Povprečna starost povzročiteljev prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo po 
glavnih vzrokih prometne nesreče  
 

 Count Mean 
Std 
Deviation Median 

NEPRILAGOJENA HITROST   1981 33,1 14,4 28,5 

NEUPOŠTEVANJE PRAVIL O PREDNOSTI   1136 40,9 17,8 38,7 
NEPRAVILNA STRAN / SMER VOŽNJE   1068 38,2 16,6 35,5 
OSTALO   331 40,8 18,5 39,9 
NEPRAVILNO PREHITEVANJE   258 33,0 13,7 28,7 
PREMIKI Z VOZILOM   255 44,1 17,9 42,4 
NEPRAVILNOSTI PEŠCA   215 43,4 24,5 44,2 
NEUSTREZNA VARNOSTNA RAZDALJA   92 36,3 15,3 36,2 
NEPRAVILNOSTI NA TOVORU   10 44,2 14,8 42,8 
NEPRAVILNOSTI NA VOZILU   10 35,7 14,0 34,0 
NEPRAVILNOSTI NA CESTI   5 41,8 13,2 40,9 

 

 
Graf 11.9: Histogram povprečne starosti povzročiteljev prometnih nesreč s težjo telesno 
poškodbo  zaradi neprilagojene hitrosti z dodano krivuljo normalne porazdelitve 
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Tabela 11.32: Povprečne starosti povzročiteljev prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo 
zaradi neprilagojene hitrosti po statističnih regijah v letih 2004-2008 
 

 Count Mean 
Std 
Deviation Median 

Pomurska   117 35,76 15,46 32,65 

Podravska   249 33,08 14,18 28,43 
Koroška   77 31,81 13,47 26,39 
Savinjska   304 33,00 13,91 28,71 
Zasavska   46 33,00 14,12 27,68 
Spodnjeposavska   80 30,12 13,31 27,37 
Jugovzhodna Slovenija   149 29,31 11,95 24,47 
Osrednjeslovenska   460 34,55 15,64 29,95 
Gorenjska   192 33,15 14,20 29,14 
Notranjsko-kraška   53 32,67 13,75 27,25 
Goriška   143 30,66 13,29 26,27 
Obalno-kraška   111 31,00 13,68 25,67 
Group Total 1981 32,82 14,33 28,25 

 
 

Povprečne starosti povzročiteljev prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo zaradi 
neprilagojene hitrosti  po statističnih regijah se ne razlikujejo veliko.  
 
Tabela 11.33: Porazdelitev povzročiteljev prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo po 
starostnih razredih 
 

Starostni razred Število Širina razreda Gostota razreda 
Od 0,1 do 4,9 let 1 5 0,2 
Od 5,0 do 9,9 let 7 5 1,4 
Od 10,0 do 13,9 let 17 4 4,3 
Od 14,0 do 15,9 let 33 2 16,5 
Od 16,0 do 17,9 let 73 2 36,5 
Od 18,0 do 19,9 let 171 2 85,5 
Od 20,0 do 21,9 let 201 2 100,5 
Od 22,0 do 23,9 let 181 2 90,5 
Od 24,0 do 25,9 let 153 2 76,5 
Od 26,0 do 29,9 let 255 4 63,8 
Od 30,0 do 29,9 let 362 10 36,2 
Od 40,0 do 49,9 let 253 10 25,3 
Od 50,0 do 59,9 let 159 10 15,9 
Od 60,0 do 69,9 let 72 10 7,2 
Od 70,0 do 79,9 let 39 10 3,9 
Od 80,0 let do 84,9 let 3 5 0,6 
85 in več let 1 5 0,2 
Skupaj 1981     

 
Najbolj zastopana oziroma tvegana starost je 20-21 let. Na vsako leto pride 100 
povzročiteljev. Sledi starost 22-23 let, nato 18-19 let in 24-25 let. 73 % vseh povzročiteljev 
prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo je mlajših od 30 let in skoraj 58 % jih je mlajših od 
26 let. 
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Tabela 11.34: Statistika starosti povzročiteljev prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo 
zaradi neprilagojene hitrosti po vrsti udeležbe v času povzročitve prometne nesreče s smrtnim 
izidom  
 

Vrsta udeležbe v prometni nesreči Count Col % Mean 
Std 
Deviation Median 

VOZNIK OSEBNEGA AVTOMOBILA   1218 61,5% 32,17 13,34 27,38 

VOZNIK MOTORNEGA KOLESA   367 18,5% 31,29 10,69 28,63 
KOLESAR   134 6,8% 43,06 20,34 44,46 
VOZNIK KOLESA Z MOTORJEM   111 5,6% 27,80 17,03 17,85 
VOZNIK TOVORNEGA VOZILA   64 3,2% 35,27 13,10 31,44 
PEŠEC   21 1,1% 40,61 25,98 49,67 
VOZNIK TRAKTORJA   19 1,0% 42,51 17,56 43,62 
VOZNIK ŠTIRIKOLESA   14 ,7% 32,80 12,56 28,18 
VOZNIK KOMBINIRANEGA VOZILA   10 ,5% 36,36 14,31 36,57 
VOZNIK MOPEDA   6 ,3% 26,04 10,64 27,08 
OSTALO   4 ,2% 34,96 25,87 34,62 
VOZNIK LAHKEGA ŠTIRIKOLESA   3 ,2% 24,68 6,19 26,13 
POTNIK   3 ,2% 26,73 12,44 26,61 
VOZNIK SPECIALNEGA VOZILA   3 ,2% 41,76 14,96 38,82 
VOZNIK AVTOBUSA   2 ,1% 40,95 9,59 40,95 
VOZNIK DELOVNEGA STROJA   2 ,1% 46,73 26,13 46,73 
Group Total 1981 100,0% 32,82 14,33 28,25 

 

Vozniki osebnih avtomobilov, ki so povzročitelji prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo  
zaradi neprilagojene hitrosti, so v povprečju za 4 leta mlajši od povprečja vseh voznikov 
osebnih avtomobilov, ki so povzročili prometno nesrečo s težjo telesno poškodbo. Njihov 
delež pri povzročitvi prometne nesreče s težjo telesno poškodbo je za 5 % manjši od deleža 
voznikov osebnih vozil pri povzročitvi prometne nesreče s smrtnim izidom. Starost voznikov 
motornih koles se ne razlikuje. Večja je razlika pri voznikih traktorjev. V povprečju so 7 let 
mlajši od vseh voznikov traktorjev, ki so povzročili prometno nesrečo s težjo telesno 
poškodbo. 
  
Tabela 11.35: Primerjava povprečnih starosti vseh povzročiteljev prometnih nesreč s težjo 
telesno poškodbo in povzročiteljev prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo zaradi 
neprilagojene hitrosti po statističnih regijah  
 

Statistična regija prebivališča 

Število 
vseh 
povzročitelj
ev 
prometnih 
nesreč s 
težjo 
telesno 
poškodbo  

Število  
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč s težjo 
telesno 
poškodbo  
zaradi 
neprilagojene 
hitrosti 

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč s težjo 
telesno 
poškodbo 
zaradi 
neprilagojene 
hitrosti  

Povprečna 
starost vseh 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč s težjo 
telesno 
poškodbo  

Povprečna 
starost  
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč s težjo 
telesno 
poškodbo 
zaradi 
neprilagojene 
hitrosti  

Razlika med 
povprečno starostjo 
vseh povzročiteljev 
prometnih nesreč s 
težjo telesno poškodbo 
in povzročiteljev 
prometnih nesreč s 
težjo telesno poškodbo 
zaradi neprilagojene 
hitrosti  

Pomurska 297 70 23,6 38,7 35,97 2,9 

Podravska 764 164 21,5 36,7 31,4 5,3 

Koroška 147 45 30,6 34,2 33,2 1,0 

Savinjska 783 169 21,6 36,6 32,3 4,3 
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Zasavska 88 30 34,1 36,4 32,2 4,2 

Spodnjeposavska 181 52 28,7 34,1 28,2 5,9 

Jugovzhodna Slovenija 362 93 25,7 34,4 29,1 5,3 

Osrednjeslovenska 1250 302 24,2 38,5 33,2 5,3 

Gorenjska 501 104 20,8 38,0 33,4 4,6 

Notranjsko-kraška 128 43 33,6 35,9 32,7 3,2 

Goriška 329 80 24,3 36,3 30,1 6,2 

Obalno-kraška 294 66 22,4 34,9 32,2 2,6 

Skupaj 5124 1218   36,9 32,2 4,7 

 
Povprečna starost voznikov osebnih vozil – povzročiteljev prometnih nesreč s težjo telesno 
poškodbo je z izjemo treh regij podobna. Najmlajši povzročiteljev prihajajo iz 
Srednjeposavske regije, najstarejši pa iz Pomurske. Med njimi je za več kot 7 let razlike. 
Razlike med povprečnimi starostmi vseh povzročiteljev prometnih nesreč s težjo telesno 
poškodbo in povzročiteljev prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo zaradi neprilagojene 
hitrosti so manjše kot med povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom. 
 
 
11.10 Čas med pridobitvijo vozniškega dovoljenja in povzročitvijo prometne nesreče s 

težjo telesno poškodbo zaradi neprilagojene hitrosti 
 
Tabela 11.36: Porazdelitev vseh povzročiteljev prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo po 
času med pridobitvijo vozniškega dovoljenja in povzročitvijo prometne nesreče s težjo telesno 
poškodbo (upoštevani samo povzročitelji, ki so pridobili vozniško dovoljenje v obdobju 2004-
2008) 
 

Čas med pridobitvijo vozniškega dovoljenja in 
prometno nesrečo s težjo telesno poškodbo 
zaradi neprilagojene hitrosti  Število Odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

V prvih 5 dneh 13 1,0 1,0 
Od 6 do 10 dni 8 0,6 1,6 
Od 11 do 15 dni 12 0,9 2,5 
Od 16 do 30 dni 21 1,5 4,0 
V drugem mesecu 65 4,8 8,7 
V tretjem mesecu 41 3,0 11,7 
Od 4. do 6. meseca 160 11,7 23,4 
Od 7. do 12. meseca 276 20,2 43,6 
V drugem letu 394 28,8 72,4 
V tretjem letu 216 15,8 88,2 
Po treh letih 162 11,8 100,0 
Skupaj 1368 100,0   
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Graf 11.10: Histogram časa (v letih) med pridobitvijo vozniškega dovoljenja in povzročitvijo 
prometne nesreče s težjo telesno poškodbo (en stolpec predstavlja 51 dni ali 1,7 meseca)); 
N=1368 

 
 
Tabela 11.37: Statistika časovnega intervala med pridobitvijo vozniškega dovoljenja in 
povzročitvijo prometne nesreče s težjo telesno poškodbo po statističnih regijah prebivališča 
povzročiteljev  (upoštevani samo povzročitelji, ki so pridobili vozniško dovoljenje v obdobju 
2004-2008) 
 
 

Čas med pridobitvijo vozniškega dovoljenja in povzročitvijo prometne 
nesreče s težjo telesno poškodbo 

Statistična regija 
prebivališča  Count Mean Median 

Percentile 
25 

Percentile 
75 

Pomurska 66 1,675 1,158 ,573 2,684 

Podravska 179 1,466 1,156 ,548 2,162 

Koroška 48 1,559 1,179 ,660 2,416 

Savinjska 181 1,437 1,208 ,596 1,997 

Zasavska 29 1,551 1,153 ,752 2,468 

Spodnjeposavska 46 1,168 ,944 ,307 1,947 

Jugovzhodna Slovenija 81 1,223 1,123 ,530 1,692 

Osrednjeslovenska 339 1,500 1,137 ,567 2,230 

Gorenjska 113 1,344 1,005 ,332 2,095 

Notranjsko-kraška 38 1,516 1,452 ,619 2,111 

Goriška 78 1,461 1,279 ,544 2,245 

Obalno-kraška 85 1,292 1,027 ,388 1,923 

Group Total 1283 1,440 1,140 ,537 2,121 
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Tabela 11.38: Porazdelitev povzročiteljev po času med pridobitvijo vozniškega dovoljenja in 
povzročitvijo prometne nesreče s težjo telesno poškodbo zaradi neprilagojene hitrosti 
(upoštevani samo povzročitelji, ki so pridobili vozniško dovoljenje v obdobju 2004-2008) 
 

Čas med pridobitvijo vozniškega dovoljenja in 
prometno nesrečo s težjo telesno poškodbo 
zaradi neprilagojene hitrosti  Število Odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

V prvih 5 dneh 7 1,2 1,2 
Od 6 do 10 dni 2 0,3 1,5 
Od 11 do 15 dni 6 1,0 2,5 
Od 16 do 30 dni 9 1,5 4,1 
V drugem mesecu 28 4,7 8,8 
V tretjem mesecu 22 3,7 12,5 
Od 4. do 6. meseca 74 12,4 24,9 
Od 7. do 12. meseca 120 20,2 45,1 
V drugem letu 164 27,6 72,6 
V tretjem letu 102 17,1 89,8 
Po treh letih 61 10,3 100,0 
Skupaj 595 100,0   

 
Graf 11.11: Histogram časa (v letih) med pridobitvijo vozniškega dovoljenja in povzročitvijo 
prometne nesreče s težjo telesno poškodbo zaradi neprilagojene hitrosti (en stolpec predstavlja 
2,4 meseca); N=595 
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Tabela 11.39: Statistika časovnega intervala med pridobitvijo vozniškega dovoljenja in 
povzročitvijo prometne nesreče s težjo telesno poškodbo zaradi neprilagojene hitrosti po 
statističnih regijah prebivališča povzročiteljev  (upoštevani samo povzročitelji, ki so pridobili 
vozniško dovoljenje v obdobju 2004-2008) 
 
 

Čas med pridobitvijo vozniškega dovoljenja in povzročitvijo prometne 
nesreče s težjo telesno poškodbo zaradi neprilagojene hitrosti  

Statistična regija 
prebivališča  Count Mean Median 

Percentile 
25 

Percentile 
75 

Pomurska 18 1,709 1,316 ,760 2,703 

Podravska 69 1,540 1,230 ,718 2,219 

Koroška 29 1,664 1,195 ,623 2,822 

Savinjska 77 1,448 1,241 ,523 1,997 

Zasavska 17 1,367 ,989 ,623 1,704 

Spodnjeposavska 21 1,225 1,178 ,466 1,978 

Jugovzhodna Slovenija 39 ,945 ,868 ,290 1,255 

Osrednjeslovenska 133 1,434 1,096 ,559 2,173 

Gorenjska 61 1,235 ,942 ,326 1,822 

Notranjsko-kraška 17 1,523 1,326 ,608 2,679 

Goriška 43 1,351 1,129 ,482 1,849 

Obalno-kraška 36 1,141 ,838 ,406 1,777 

Group Total 560 1,382 1,122 ,497 2,038 

 

1 % povzročiteljev je prometno nesrečo s težjo telesno poškodbo povzročilo v prvih petih 
dneh po pridobitvi vozniškega dovoljenja, v prvih petnajstih dneh pa skupno 2,5 % 
povzročiteljev, v prvem mesecu skupno 4 %, v šestih mesecih 23,4 %, v prvem letu pa 43,6 
%.  Največ povzročiteljev prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo  - 28,8 % je posedovalo 
vozniško dovoljenje drugo leto. Upoštevani so samo povzročitelji prometnih nesreč s težjo 
telesno poškodbo, ki so vozniško dovoljenje pridobili v obdobju 2004-2008. 
 
595 ali 43,5 % od 1368 povzročiteljev prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo, ki so 
vozniško dovoljenje pridobili v obdobju 2004-2008, je nesrečo povzročilo zaradi 
neprilagojene hitrosti. V prvih petih dneh prometno nesrečo s težjo telesno poškodbo zaradi 
neprilagojene hitrosti povzročilo 1,2 %, v prvih petnajstih dneh pa skupno 2,5 % 
povzročiteljev, v prvem mesecu skupno 4,1 %, v šestih mesecih četrtina povzročiteljev, v 
prvem letu pa 45 %.  Največ povzročiteljev prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo zaradi 
neprilagojene hitrosti   - 27,6 % je posedovalo vozniško dovoljenje drugo leto. Upoštevani so 
samo povzročitelji prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo, ki so vozniško dovoljenje 
pridobili v obdobju 2004-2008. 
 
 
11.11 Uporaba binarnega regresijskega logističnega modela za izračun verjetnosti 

povzročitve prometne nesreče na podlagi števila kršitev predpisov zaradi hitrosti 
 
V regresijski model so vključeni vsi povzročitelji, udeleženci in kršitelji, za katere je policija 
zabeležila vsaj eno kršitev predpisov v zvezi s hitrostjo obdobju 2004-2008. 
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Tabela 11.40: Število vključenih oseb v regresijo po statističnih regijah prebivališča 
 

Statistična regija 
prebivališča  Število oseb  
Pomurska 25010 
Podravska 70194 
Koroška 15290 
Savinjska 52819 
Zasavska 9099 
Spodnjeposavska 14025 
Jugovzhodna Slovenija 22540 
Osrednjeslovenska 109531 
Gorenjska 43320 
Notranjsko-kraška 8603 
Goriška 19168 
Obalno-kraška 19348 
Skupaj 408947 

 

 
V naslednji tabeli so izračunane verjetnosti povzročitve prometne nesreče s smrtnim izidom 
glede na število kršitev v zvezi s hitrostjo (kršitev je poskus, povzročitev prometne nesreče s 
smrtnim izidom je dogodek). Statistična verjetnost povzročitve prometne nesreče s smrtnim 
izidom glede na število kršitev predpisov v zvezi s hitrostjo, ki je večja od nič se pri večini 
regij pojavi šele pri 10. kršitvi. Izjema je le Zasavska regija, kjer je verjetnost kršitelja s 
petimi kršitvami enaka 2 %. Ta regija beleži sploh največjo verjetnost 10 % za kršitelje s 
povprečno 15 kršitvami. 
 
Tabela 11.41: Verjetnosti povzročitve prometne nesreče s smrtnim izidom glede na število 
kršitev predpisov v zvezi s hitrostjo  
 

Statistična regija 
prebivališča 

Verjetnost povzročitve prometne nesreče s smrtnim izidom  

 Število kršitev predpisov v zvezi s hitrostjo 
  2 3 5 10 15 20 
Pomurska 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,05 
Podravska 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 
Koroška 0,00  0,00 0,00 0,01 0,02 0,05 
Savinjska 0,00 0,00  0,00 0,01 0,03  0,09 
Zasavska 0,00  0,00  0,02  0,02 0,10   
Spodnjeposavska 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03  0,08 
Jugovzhodna Slovenija  0,00  0,00  0,00  0,01  0,01  0,02 
Osrednjeslovenska 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01  0,03 
Gorenjska  0,00  0,00  0,00  0,01  0,02  0,05 
Notranjsko-kraška  0,00  0,00 0,00  0,01 0,03   
Goriška 0,00  0,00 0,00 0,01 0,01 0,03 
Obalno-kraška 0,00  0,00 0,00  0,01 0,02   
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Tabela 11.42: Verjetnosti povzročitve prometne nesreče s težjo telesno poškodbo glede na 
število kršitev predpisov v zvezi s hitrostjo  
 

Statistična regija 
prebivališča 

Verjetnost povzročitve prometne nesreče s težjo telesno 
poškodbo   

 Število kršitev predpisov v zvezi s hitrostjo 
  2 3 5 10 15 20 
Pomurska 0,01 0,01 0,02 0,05 0,13 0,33 
Podravska 0,01 0,01 0,01 0,03 0,09 0,23 
Koroška 0,01  0,01 0,02 0,05 0,15 0,38 
Savinjska 0,01 0,01  0,02 0,07 0,21  0,50 
Zasavska 0,01  0,01  0,02  0,06 0,18   
Spodnjeposavska 0,01 0,01 0,02 0,06 0,19  0,45 
Jugovzhodna Slovenija  0,01  0,01  0,02  0,08  0,26  0,58 
Osrednjeslovenska 0,01 0,01 0,02 0,05 0,16  0,40 
Gorenjska  0,01  0,01  0,02  0,05  0,15  0,37 
Notranjsko-kraška  0,01  0,02 0,03  0,23 0,71   
Goriška 0,01  0,02 0,03 0,14 0,45 0,81 
Obalno-kraška 0,01  0,02 0,03  0,14 0,48   

 
Zelo majhna verjetnost povzročitve prometne nesreče s težjo telesno poškodbo obstaja že po 
dveh kršitvah v zvezi s hitrostjo, zelo pa se poveča z 10 kršitvami. Iz tabele in grafov je 
razvidno,  da imajo kršitelji iz Notranjsko-kraške, Goriške in Obalno-kraške regije največje 
verjetnosti, da pri 10 oziroma 15 kršitvah povzročijo prometno nesrečo s težjo telesno 
poškodbo. Predvsem izstopa Notranjsko-kraška regija.  
 
Graf 12.12: Verjetnosti povzročitve prometne nesreče s težjo telesno poškodbo za kršitelje z 
10 kršitvami v zvezi s hitrostjo 
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Graf 11.13: Verjetnosti povzročitve prometne nesreče s težjo telesno poškodbo za kršitelje s 
15 kršitvami v zvezi s hitrostjo 
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Verjetnost povzročitve prometne nesreče z lažjo telesno poškodbo je relativno velika že po 2 
kršitvah. Znaša od 4 % (Gorenjska regija) do 9 % (Podravska regija). Zanimivo je, da je 
Gorenjska regija po 3 prekrških na zadnjem mestu  s 5 % verjetnosti,  Podravska regija pa 
ostaja prav s 12 %. Ta je regija je na prvem mestu tudi po 5 in 10 prekrških. 
 
Tabela 11.43: Verjetnosti povzročitve prometne nesreče z lažjo telesno poškodbo glede na 
število kršitev predpisov v zvezi s hitrostjo na leto 
 
 

Statistična regija 
prebivališča 

Verjetnost povzročitve prometne nesreče z lažjo telesno 
poškodbo    

 Število kršitev predpisov v zvezi s hitrostjo na leto 
  2 3 5 10 15 20 
Pomurska 0,06 0,07 0,12 0,34 0,66 0,88 
Podravska 0,09 0,12 0,19 0,47 0,77 0,93 
Koroška 0,08  0,10 0,15 0,41 0,72 0,97 
Savinjska 0,08 0,10  0,16 0,43 0,75  0,92 
Zasavska 0,07  0,09  0,16  0,46 0,80   
Spodnjeposavska 0,05 0,06 0,10 0,27 0,56  0,81 
Jugovzhodna Slovenija  0,09  0,11  0,17  0,43  0,83  0,91 
Osrednjeslovenska 0,06 0,08 0,13 0,37 0,70  0,90 
Gorenjska  0,04  0,05  0,08  0,24  0,51  0,80 
Notranjsko-kraška  0,06  0,08 0,13  0,39 0,73   
Goriška 0,05  0,07 0,11 0,31 0,63 0,87 
Obalno-kraška 0,05  0,07 0,12  0,38 0,74   
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Graf 11.14: Verjetnosti povzročitve prometne nesreče z lažjo telesno poškodbo za kršitelje s 5 
kršitvami v zvezi s hitrostjo 
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Tabela 11.44: Verjetnosti povzročitve prometnih nesreč brez poškodb glede na število kršitev 
predpisov v zvezi s hitrostjo na leto 
 
 

Statistična regija 
prebivališča 

Verjetnost povzročitve prometne nesreče brez poškodb     

 Število kršitev predpisov v zvezi s hitrostjo na leto 
  2 3 5 10 15 20 
Pomurska 0,09 0,11 0,18 0,46 0,77 0,93 
Podravska 0,12 0,15 0,23 0,53 0,80 0,94 
Koroška 0,08  0,10 0,16 0,43 0,75 0,92 
Savinjska 0,10 0,13  0,20 0,51 0,81  0,94 
Zasavska 0,10  0,13  0,22  0,56 0,86   
Spodnjeposavska 0,06 0,08 0,13 0,33 0,63  0,85 
Jugovzhodna Slovenija  0,08  0,11  0,18  0,49  0,81  0,95 
Osrednjeslovenska 0,09 0,12 0,20 0,51 0,81  0,95 
Gorenjska  0,07  0,10  0,16  0,45  0,78  0,94 
Notranjsko-kraška  0,07  0,09 0,16  0,48 0,82   
Goriška 0,07  0,10 0,17 0,51 0,85 0,97 
Obalno-kraška 0,09  0,12 0,19  0,51 0,81   

 
 
11.12 Uporaba potenčnega modela za oceno spremembe števila prometnih nesreč glede 

na spremembo povprečne hitrosti  
 
Vpliv hitrosti vozil na morebitno prometno nesrečo je kompleksen pojav sestavljen iz več, 
pogosto zelo težko izmerljivih faktorjev. Vedno pa drži, da je hitrost med najpomembnejšimi  
faktorji tveganja v prometu.24 
                                                 
24 Wegman, F., Aarts, L., 2006 v navedbi 
http://www.20splentyforus.org.uk/UsefulReports/SWOVReports/FS_Speed.pdf 
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Povečanje ali zmanjšanje hitrosti ima večji vpliv na prometne nesreče s hudimi oziroma 
težjimi posledicami. Šved Göran Nilsson je na osnovi fizikalnih zakonov kinetične energije 
med drugimi izpeljal potenčni model (angl. power model), katerega bistveni del so naslednje 
formule:25 
 

2

po

po pred

pred

v
N N

v

 
= ⋅  

 
 

 
kjer je: 
 
Npo     število prometnih nesreč s telesno poškodbo po spremembi hitrosti, 
Npred število prometnih nesreč s telesno poškodbo pred spremembo hitrosti, 
vpo       povprečna hitrost po spremembi, 
vpred   povprečna hitrost pred spremembo. 
 
 

4

po

po pred

pred

v
N N

v

 
= ⋅  

 
 

 
kjer je: 
 
Npo     število prometnih nesreč s smrtnim izidom po spremembi hitrosti, 
Npred število prometnih nesreč s smrtnim izidom pred spremembo hitrosti, 
vpo       povprečna hitrost po spremembi, 
vpred   povprečna hitrost pred spremembo. 
 
 
Uporabili smo formuli za izračun povprečne spremembe hitrosti med leti 2007 in 2008 ter 
2008 in 2009.26 
 
Prometne nesreče s telesno poškodbo: 
 
N2008 = 8972 
N2007 = 11472 
 
Po prvi formuli dobimo razmerje hitrosti: 
 
 

2008 2008

2007 2007

0,7851 0,89
v N

v N
= = =  

  

                                                 
25 Nilson, 2004 
26 Praviloma bi morali računati spremembo števila prometnih nesreč na podlagi znane spremembe hitrosti. Ker tega 
podatka nimamo, smo ga računali na podlagi znane spremembe števila prometnih nesreč (obratna pot). 
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Iz razmerja prometnih nesreč s telesno poškodbo leta 2008 in 2007 bi sklepali, da se je hitrost 
leta 2008 v primerjavi z letom 2007 zmanjšala za približno 11 %. 
 
Poiščemo še spremembo v letu 2009 glede na leto 2008: 
 
N2009 = 7375 
N2007 = 8972 
 
 

2009 2009

2008 2008

0,8220 0,91
v N

v N
= = =  

 
Iz razmerja prometnih nesreč s telesno poškodbo leta 2009 in 2008 bi sklepali, da se je hitrost 
leta 2009 v primerjavi z letom 2008 zmanjšala za približno 9 %. 
 
 
Dobljena rezultata preverimo še s primerjavo prometnih nesreč s smrtnim izidom. 
 
N2008 = 201 
N2007 = 264 
 

2008 2008 44

2007 2007

0,7955 0,94
v N

v N
= = =  

 
S primerjavo prometnih nesreč s smrtnim izidom pa smo dobili manjšo spremembo hitrosti v 
letu 2008 glede na leto 2007, samo 6 %. 
 
In še primerjava med 2009 in 2008: 
 
N2009 = 152 
N2008 = 201 
 

2009 2009 44

2008 2008

0,7562 0,93
v N

v N
= = =  

 
Razlika med spremembo hitrosti v letu 2009 glede na leto 2008 po obeh formulah je manjša.  
 
Vzemimo, da se bo v letu 2010 hitrost zmanjšala za 5 %. Koliko prometnih nesreč s smrtnim 
izidom lahko pričakujemo, če upoštevamo Nilssonovo pravilo? 
 
 

 

 

( )
4

2010 152 0,95 124N = ⋅ =  

2010

2009

0,95
v

v
=
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Če upoštevamo Nilssonovo pravilo in predpostavimo 5 % zmanjšanje povprečne hitrosti v 
letu 2010 v primerjavi z letom 2009, potem bi se število prometnih nesreč s smrtnim izidom 
približalo številki 124. 
 
Če upoštevamo samo 2 % zmanjšanja povprečne hitrosti v letu 2010, bi se po Nilssonovem 
pravilu število prometnih nesreč s smrtnim izidom zmanjšalo od 152 v letu 2009 na 140. 
 
To so splošna statistična predvidevanja. Za bolj verjetne napovedi na podlagi tega pravila bi 
morali upoštevati povprečne hitrosti za posamezne kategorije cest.  
 
Še en primer: 
 
Če bi povprečno hitrost v nasejih iz 56 km/h zmanjšali na 46 km/h, bi dosegli zadovoljive 
rezltate.27 
Poudariti velja, da so Nilssonovo pravilo empirično preizkusili v raznih državah.28 
 
Norvežan Elvik R. Vaa je povezanost med spremembo povprečne hitrosti in spremembo 
števila prometnih nesreč ugotavljal z regresijo.29 Izpeljal je naslednjo regresijsko enačbo: 
 
 

% 1.9088 1 100 1, 3888po

pred

v
N

v

 
∆ = ⋅ − ⋅ −  

 
 

 
Če uporabimo to enačbo za naslednje podatke v Sloveniji: 
 
N2008 = 8972 
N2007 = 11472 
 
dobimo: 
 

2008

2007

% 1,3888
1 0,88

100 1,9088

v N

v

∆ −
= + =

⋅
 

 
Po potenčnem modelu smo izračunali, da je razmerje med hitrostma 2008/2007 enako 0,89, 
po regresijskem pa 0,89. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27 Izjava B. Sodje iz Združenja občinskih redarjev Slovenije v navedbi Damjane Žist; članek je dobljen na 
http://web.vecer.com/portali/vecer/v1/default.asp?kaj=3&id=2010042305534742 
28 Npr. Norveška, Finska; Nilsson, 2004, str. 61-68. 
29 Nilsson, 2004, str. 61-83. In tudi: Woolley, J., Recent Advantages of Lower Speed Limits in Australia,  
Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, 2005, Vol. 6, str. . 3562 – 3573. Članek je dobljen na 
http://www.easts.info/on-line/journal_06/3562.pdf. 
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11.13 Sklep 
 
Nacionalni program varnosti cestnega prometa 2007-2011: 
 
Hitrost je najpomembnejši dejavnik nastanka prometnih nesreč in bistveno vpliva na 

njihovo težo. Delež mrtvih zaradi hitrosti je v Sloveniji večji kakor v drugih državah. 

Mednarodne raziskave dokazujejo, da bi znižanje povprečnih hitrosti za 1 km/h prispevalo k 

zmanjšanju števila nesreč za povprečno 3%. 

 
Trditve so še vedno zelo aktualne. Trditev v prvem stavku  podkrepimo s podatkom, da je se 
je v Sloveniji v obdobju 2004-2008 zgodilo 27,4 % vseh prometnih nesreč s smrtnim izidom 
in telesno poškodbo zaradi neprilagojene hitrosti. Neupoštevanje pravil o prednosti je na 
drugem mestu z 21,8 %. Kar 45,2 % vseh prometnih nesreč s smrtnim izidom se je zgodilo 
zaradi neprilagojene hitrosti. V Evropi znaša ta delež v povprečju okoli 30 %.30 Še vedno torej 
drži druga trditev. Zaradi manjkajočih podatkov, nismo mogli potrditi trditve v tretjem stavku, 
smo pa z uporabo  potenčnega modela za oceno spremembe števila prometnih nesreč glede na 
spremembo povprečne hitrosti, prišli do hipotetičnih povezav med hitrostjo in prometnimi 
nesrečami v Sloveniji v zadnjih letih. 
 
Aarst in Van Schagen sta v raziskavi leta 2006 ugotovila naslednja zmanjšanja števila 
prometnih nesreč, ki so posledica trčenja, če se hitrost v povprečju zmanjša za 1 km/h, pri 
različnih hitrostih:31 
 
Posledica prometne 
nesreče  Hitrost vozila 

 50 km/h 70 km/h 80 km/h 90 km/h 100 km/h 120 km/h 
Telesna poškodba 4,0% 2,9% 2,5% 2,2% 2,0% 1,7% 
Huda telesna 
poškodba 6,1% 4,9% 3,8% 3,4% 3,0% 2,5% 
Smrt 8,2% 5,9% 5,1% 4,5% 4,1% 3,3% 
 
Ukrepi za zmanjšanje tveganja v prometu zaradi neprilagojene hitrosti so v zadnjih dveh letih 
uspešni in je treba z njimi nadaljevati. Od leta 2004, ko se je zaradi neprilagojene hitrosti 
zgodilo 19,5 % vseh prometnih nesreč, ta odstotek pada. Leta 2008 je znašal 13,6 %. 
 
Po tujih izkušnjah vozi od 40 do 50 % voznikov hitreje od dovoljene hitrosti, od 10 do 20 % 
voznikov pa hitrost prekorači za več kot 10 km/h.32 Glede na to, da je v Sloveniji prisotno 
mnenje, da so slovenski vozniki manj spoštujejo omejitve hitrosti, kot drugi evropski, lahko 
zaključimo, da je delež slovenskih voznikov, ki več ali manj redno prekoračijo predpisano 
hitrost večji od 50 %. 
 
Statistična analiza je pokazala, da se deleži prometnih nesreč s smrtnim izidom in prometnih 
nesreč s hujšo telesno poškodbo zaradi neprilagojene hitrosti pomembno razlikujejo med 
statističnimi regijami. Vsebine preventivnih akcij za osveščanje udeležencev prometa o 
nevarnosti zaradi prehitre vožnje morajo biti prilagojene regionalnim oziroma lokalnim 
značilnostim. Na primer: deleži smrtno ponesrečenih voznikov osebnih avtomobilov med 

                                                 
30 Vir: http://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/knowledge/speed/index.htm 
31 Aarts, Van Schagen, 2006 
32 Vir: http://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/knowledge/speed/index.htm 
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vsemi smrtno ponesrečenimi osebami po statističnih regijah kraja nesreče so v intervalu [28,6 
% - 50,0 %].  Ali: deleži smrtno pešcev med vsemi smrtno ponesrečenimi osebami po 
statističnih regijah kraja nesreče so v intervalu [4,8 % - 25,0 %].  Ali: velik delež smrtno 
ponesrečenih kolesarjev je značilen za Gorenjsko regijo.  
 
Naključne kontrole hitrosti in sistematične kontrole hitrosti vzdolž izbranih cestnih odsekov 
morajo upoštevati raznolike porazdelitve prometnih nesreč po kategorijah cest in naseljih v 
okviru statističnih regij. Enako velja za časovne porazdelitve po mesecih in dnevih v tednu. 
Primer: največji delež prometnih nesreč s smrtnim izidom v Zasavski regiji v obdobju 2004-
2008 pade v mesec junij. S poglobljeno analizo je treba ugotoviti ali je to slučajnost ali vsaj 
delno predvidljiv podatek. 
 
V vseh regijah so ukrepi  v zvezi s preprečevanjem kršitev zaradi neprilagojene hitrosti 
aktualni celo leto, posebno pomembni pa so od maja do septembra, celo leto pa najbolj  
intenzivni ob sobotah in nedeljah. Toda: Obalno-kraška regija beleži največji delež ob petkih.  
 
V preventivnih akcijah osveščanja udeležencev prometa o nevarnostih zaradi prehitre vožnje 
je potrebno upoštevati starostno strukturo povzročiteljev takih nesreč. Vozniki osebnih 
avtomobilov - povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti 
so v povprečju 5 let mlajši od drugih povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom. 
Skoraj 35 % vseh povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi neprilagojene 
hitrosti je starih od 18 do 25 let, najbolj tvegana starost pa je 22-23 let. 
 
Povprečne starosti povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom po regijah so večinoma 
33  let in več, toda: povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi neprilagojene 
hitrosti , ki prebivajo na območju Notranjsko-kraške regije, so v povprečju stari 27,5 let. 
 
V preventivnih akcijah osveščanja udeležencev prometa o nevarnostih zaradi prehitre vožnje 
je potrebno upoštevati lastnosti udeležencev teh nesreč (niso povzročitelji). V povprečju 
umirajo mlajši kot povzročitelji. Skoraj 40 % vseh udeleženih potnikov v prometnih nesreč s 
smrtnim izidom je umrlo. 
 
V preventivnih akcijah in v akcijah namenjenim posebnim skupinam udeležencev v prometu 
treba upoštevati statistične verjetnosti povzročitve prometnih nesreč glede na število s strani 
policije zaznanih kršitev v zvezi s hitrostjo. 
 
Pri ukrepih spodbujanja varčne vožnje je potrebno upoštevati čas med pridobitvijo vozniškega 
dovoljenja in povzročitvijo prometne nesreče s smrtnim izidom ali prometne nesreče s hujšo 
telesno poškodbo zaradi neprilagojene hitrosti. V prvem letu vozniškega staža je skoraj 40 % 
od vseh povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom v obdobju 2004-2008 povzročilo 
prometno nesrečo s smrtnim izidom. 
 
Ob ukrepu preučitev možnosti za postavitev stalnih nadzornih sistemov na nevarnih odsekih 
ali točkah v naselju je potreben tudi ukrep preučitve obveznih digitalnih tahografov v vozilih 
(avtomobili in motorna kolesa) večkratnih kršiteljev predpisov v zvezi s hitrostjo. 
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12 DEJAVNIK TVEGANJA: ALKOHOL V OBDOBJU 2004-2008 
  
 
12.1 Statistika alkotestov po letih in statističnih regijah33 
 
V naslednjih dveh tabelah, ki se nanašajo na povzročitelje, so zajete osebe, ki so vsaj enkrat 
povzročile eno od prometnih nesreč.  
• Če je oseba povzročila prometno nesrečo s smrtnim izidom, je šteta med povzročitelje 

prometnih nesreč s smrtnim izidom, pri čemer pa so šteti vsi njeni alkotesti v obdobju 2004-
2008.   

• Če je oseba povzročila vsaj eno prometno nesrečo s težjo telesno poškodbo, ne pa tudi 
prometno nesrečo s smrtnim izidom, je šteta med povzročitelje prometnih nesreč s težjo 
telesno poškodbo, pri čemer pa so šteti vsi njeni alkotesti v obdobju 2004-2008.   

• Če je oseba povzročila vsaj eno prometno nesrečo z lahko telesno poškodbo, ne pa tudi 
prometno nesrečo s smrtnim izidom in ne prometno nesrečo s težjo telesno poškodbo, je 
šteta med povzročitelje prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo, pri čemer pa so šteti vsi 
njeni alkotesti v obdobju 2004-2008.   

• Če je oseba povzročila vsaj eno prometno nesrečo brez poškodb, ne pa tudi prometno 
nesrečo s smrtnim izidom in ne prometno nesrečo s težjo telesno poškodbo in ne prometno 
nesrečo z lahko telesno poškodbo, je šteta med povzročitelje prometnih nesreč brez 
poškodb, pri čemer pa so šteti vsi njeni alkotesti v obdobju 2004-2008.   

 
V naslednjih tabelah, ki se nanašajo na udeležence, so zajete osebe, ki so bile vsaj enkrat 
udeležene v  eni od prometnih nesreč.  
• Če je bila oseba udeležena v prometni nesreči s smrtnim izidom, je šteta med udeležence  

prometnih nesreč s smrtnim izidom, pri čemer pa so šteti vsi njeni alkotesti v obdobju 2004-
2008.   

• Če je bila oseba vsaj enkrat udeležena v prometni nesreči s težjo telesno poškodbo, ne pa 
tudi v prometni nesreči s smrtnim izidom, je šteta med udeležence prometnih nesreč s težjo 
telesno poškodbo, pri čemer pa so šteti vsi njeni alkotesti v obdobju 2004-2008.   

• Če je bila oseba vsaj enkrat udeležena v prometni nesreči z lahko telesno poškodbo, ne pa 
tudi v prometni nesreči s smrtnim izidom in ne v prometni nesreči s težjo telesno poškodbo, 
je šteta med udeležence prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo, pri čemer pa so šteti vsi 
njeni alkotesti v obdobju 2004-2008.   

• Če je bila oseba vsaj enkrat udeležena v prometni nesreči brez poškodb, ne pa tudi v 
prometni nesreči s smrtnim izidom in ne v prometni nesreči s težjo telesno poškodbo in ne v 
prometni nesreči z lahko telesno poškodbo, je šteta med udeležence prometnih nesreč brez 
poškodb, pri čemer pa so šteti vsi njeni alkotesti v obdobju 2004-2008.   

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
33 Statistika odrejenih alkotestov po policijskih mesečnih podatkih 2004-2008 na spletni strani 
http://www.policija.si/images/stories/Statistika/PrometnaVarnost/ 
se zelo razlikuje od statistike dobljene na podlagi evidence povzročiteljev, udeležencev in kršitelje v obdobju 2004-
2008 
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Tabela 12.1: Število vseh in pozitivnih alkotestov v obdobju 2001-2009 
 

Leto Vsi alkotesti Pozitivni alkotesti Odstotek 
2001 221936 35917 16,18 
2002 194016 31030 15,99 
2003 279804 32220 11,52 
2004 263654 28630 10,86 
2005 255519 21630 8,47 
2006 331056 23830 7,20 
2007 416528 26176 6,28 
2008 452508 43034 9,51 
2009 437796 19563 4,47 

 
 
Graf 12.1: Gibanje števila vseh in pozitivnih alkotestov (stolpci) in odstotkov pozitivnih 
alkotestov (krivulja) v letih 2001-2009 
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Če so podatki pravilni, se je odstotek pozitivnih alkotestov leta 2009 zelo zmanjšal. Glede na 
naraščanje števila alkotestov in istočasno zmanjševanje števila pozitivnih alkotestov lahko 
sklepamo na dejansko zmanjševanje alkoholiziranih udeležencev v prometu. 
 
Koeficienti s katerimi primerjamo število vseh alkotestov, ki so pokazali vrednost večjo od 
nič na povzročitelja prometne nesreče po statističnih regijah prebivališča povzročiteljev, ne 
kažejo pomembnih razlik ne med posameznimi kategorijami prometnih nesreč in tudi ne med 
statističnimi regijami. Izjema je le majhno število pozitivnih alkotestov na povzročitelja 
prometne nesreče s smrtnim izidom v Zasavski regiji in relativno veliko število pozitivnih 
alkotestov na povzročitelja prometne nesreče s težjo telesno poškodbo. Izstopa tudi 
Spodnjeposavska regija z največjim koeficientom povzročiteljev prometnih nesreč s težjo 
telesno poškodbo in v isti kategoriji Notranjsko-kraška regija z najmanjšim koeficientom, ki 
je kar 4,3 krat manjši od koeficienta Spodnjeposavske regije.  
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Tabela 12.2: Število pozitivnih alkotestov  v obdobju 2004-2008 na  povzročitelja prometne 
nesreče – upoštevani so vsi povzročitelji (alkotest je pokazal več kot nič; upoštevana vsa 
pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008) 
 

Statistična regija prebivališča 
 

Na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče s 
smrtnim 
izidom  

Na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče s težjo 
telesno 
poškodbo  

Na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče z lažjo 
telesno 
poškodbo  

Na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče brez 
poškodbe  

Pomurska 0,55 0,58 0,47 0,47 
Podravska 0,53 0,63 0,41 0,46 
Koroška 0,54 0,79 0,45 0,56 
Savinjska 0,66 0,59 0,45 0,47 
Zasavska 0,26 0,80 0,41 0,50 
Spodnjeposavska 0,41 1,16 0,55 0,67 
Jugovzhodna Slovenija 0,48 0,67 0,47 0,56 
Osrednjeslovenska 0,31 0,51 0,43 0,42 
Gorenjska 0,44 0,45 0,40 0,42 
Notranjsko-kraška 0,45 0,27 0,36 0,41 
Goriška 0,47 0,40 0,31 0,32 
Obalno-kraška 0,30 0,51 0,31 0,34 

 
 
Tabela 12.3: Odstotki povzročiteljev prometnih nesreč, pri katerih je bil alkotest vsaj enkrat 
pozitiven v obdobju 2004-2008 pozitiven (pokazal več kot nič; upoštevana vsa pojavljanja 
osebe v obdobju 2004-2008)) 
 

Statistična regija prebivališča 
 

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč s 
smrtnim 
izidom   

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč s težjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč z lažjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč brez 
poškodb   

Pomurska 26,9 31,4 23,5 24,6 
Podravska 27,9 28,1 20,8 22,3 
Koroška 26,1 32,9 22,9 26,7 
Savinjska 32,5 29,2 21,9 23,1 
Zasavska 18,5 25,0 21,4 24,2 
Spodnjeposavska 20,5 36,1 26,9 25,0 
Jugovzhodna Slovenija 23,1 28,7 23,2 25,8 
Osrednjeslovenska 16,5 23,1 21,2 21,2 
Gorenjska 21,6 23,2 21,8 23,0 
Notranjsko-kraška 25,8 17,6 22,6 21,3 
Goriška 27,5 22,4 20,2 19,8 
Obalno-kraška 22,2 24,5 18,9 20,0 

 
Prvi pogled na zgornjo tabelo pove, da se odstotki povzročiteljev vseh kategorij prometnih 
nesreč po statističnih regijah med seboj ne razlikujejo veliko. Največji povprečni odstotek za 
vse prometnih nesreč beleži Koroška regija (27,2 %), najmanjši pa Osrednjeslovenska regija 
(20,5 %). Zanimivo je, da se razlike manjšajo z zmanjševanjem teže – kategorije prometne 
nesreče. Če znaša razlika med odstotki povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom 16 
% (razlika med Savinjsko in Osrednjeslovensko regijo), znaša in med odstotki povzročiteljev 
prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo skoraj 19 %, znaša razlika med odstotki 
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povzročiteljev prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo samo še 8 % in razlika med odstotki 
povzročiteljev prometnih nesreč brez poškodb 7 %. 
Odstotki udeležencev prometnih nesreč so v povprečju manjši po statističnih regijah in po 
kategorijah prometnih nesreč, med njimi pa so razlike med statističnimi regijami.  
 
Tabela 12.4: Odstotki udeležencev prometnih nesreč, pri katerih je bil alkotest vsaj enkrat 
pozitiven v obdobju 2004-2008 pozitiven (alkotest je pokazal več kot nič; upoštevana vsa 
pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008) 
 

Statistična regija prebivališča  
 

Odstotek 
udeležencev 
prometnih 
nesreč s 
smrtnim 
izidom   

Odstotek 
udeležencev  
prometnih 
nesreč s težjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
udeležencev  
prometnih 
nesreč z lažjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
udeležencev  
prometnih 
nesreč brez 
poškodb   

Pomurska 34,9 23,7 15,2 14,1 
Podravska 12,4 19,7 13,6 11,5 
Koroška 10,0 19,2 18,0 18,0 
Savinjska 10,9 14,6 15,5 12,8 
Zasavska 22,2 6,3 11,7 11,1 
Spodnjeposavska 26,9 28,2 18,9 15,5 
Jugovzhodna Slovenija 23,8 20,0 19,2 17,0 
Osrednjeslovenska 8,1 15,9 13,0 12,4 
Gorenjska 30,6 16,4 13,6 11,2 
Notranjsko-kraška 10,0 13,2 14,5 13,3 
Goriška 21,1 18,6 14,1 12,6 
Obalno-kraška 7,1 12,0 14,2 12,9 

 
Tabela 12.5: Razlika med odstotki povzročiteljev in udeležencev prometnih nesreč pri katerih 
je bil alkotest vsaj enkrat pozitiven v obdobju 2004-2008 (upoštevana vsa pojavljanja osebe v 
obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija prebivališča  
 

Povzročitelji – 
udeleženci 
prometnih 
nesreč s 
smrtnim 
izidom   

Povzročitelji – 
udeleženci   
prometnih 
nesreč s težjo 
telesno 
poškodbo   

Povzročitelji – 
udeleženci   
prometnih 
nesreč z lažjo 
telesno 
poškodbo   

Povzročitelji – 
udeleženci   
prometnih 
nesreč brez 
poškodb   

Pomurska -8,0 7,7 8,3 10,5 
Podravska 15,5 8,4 7,2 10,8 
Koroška 16,1 13,7 4,9 8,7 
Savinjska 21,6 14,6 6,4 10,3 
Zasavska -3,7 18,7 9,7 13,1 
Spodnjeposavska -6,4 7,9 8,0 9,5 
Jugovzhodna Slovenija -0,7 8,7 4,0 8,8 
Osrednjeslovenska 8,4 7,2 8,2 8,8 
Gorenjska -9,0 6,8 8,2 11,8 
Notranjsko-kraška 15,8 4,4 8,1 8,0 
Goriška 6,4 3,8 6,1 7,2 
Obalno-kraška 15,1 12,5 4,7 7,1 
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Med udeleženci  prometnih nesreč s smrtnim izidom izstopajo predvsem Osrednjeslovenska 
regija z drugim najmanjšim odstotkom, Obalno-kraška regija z najmanjšim odstotkom in 
Pomurska regija z največjim odstotkom.  
Odstotki udeležencev iz Gorenjske in Pomurske regije so za 9 % oziroma 8 % večji od 
povzročiteljev iz teh regij. 
Razlike med odstotki povzročiteljev in udeležencev prometnih nesreč s hujšo telesno 
poškodbo, prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo in prometnih nesreč brez poškodb, 
kažejo na večje odstotke povzročiteljev, katerih alkotest je bil vsaj enkrat pozitiven. 
Odstotki kršitelje so podobni odstotkom udeležencev prometnih nesreč brez poškodb. 
 
Tabela 12.6: Odstotki kršiteljev prometnih nesreč, pri katerih je bil alkotest vsaj enkrat 
pozitiven v obdobju 2004-2008 pozitiven (alkotest je pokazal več kot nič; upoštevana vsa 
pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija Odstotek kršiteljev, za katere so bili alkotesti pozitivni  

Pomurska 13,1 
Podravska 9,5 
Koroška 14,0 
Savinjska 11,8 
Zasavska 9,4 
Spodnjeposavska 16,9 
Jugovzhodna Slovenija 14,3 
Osrednjeslovenska 8,9 
Gorenjska 9,3 
Notranjsko-kraška 10,5 
Goriška 11,1 
Obalno-kraška 9,3 

 
 
 
12.2 Zavrnjeni alkotesti 
 
Tabela 12.7: Odstotki povzročiteljev prometnih nesreč, ki so vsaj enkrat zavrnili alkotest 
(upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
  

Statistična regija prebivališča  
 

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč s 
smrtnim 
izidom   

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč s težjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč z lažjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč brez 
poškodb   

Pomurska 6,5 4,9 4,0 4,1 
Podravska 3,8 5,2 2,8 3,7 
Koroška 4,3 6,2 2,4 4,2 
Savinjska 5,2 5,1 3,7 4,4 
Zasavska 3,7 7,6 3,0 3,6 
Spodnjeposavska 5,1 6,0 4,3 5,2 
Jugovzhodna Slovenija 3,8 4,5 3,5 4,8 
Osrednjeslovenska 2,8 3,9 2,9 3,5 
Gorenjska 2,9 2,5 1,8 3,1 
Notranjsko-kraška 0,0 1,6 3,1 4,9 
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Goriška 9,8 3,4 2,3 3,1 
Obalno-kraška 5,6 2,7 3,0 3,6 

 
Graf 12.2: Prikaz odstotkov zavrnitve alkotesta po statističnih regijah prebivališča 
povzročitelja prometne nesreče  
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Razlike med regijami so velike pri povzročiteljih prometnih nesreč s smrtnim izidom in 
prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo, pri povzročiteljih prometnih nesreč z lažjo telesno 
poškodbo in prometnih nesreč brez poškodb pa manjše. Iz grafa je razvidno, da so 
povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom iz Goriške regije največkrat zavrnili alkotest, 
na drugem mestu pa je Pomurska regija.  
 
Tabela 12.8: Število zavrnjenih alkotestov na  povzročitelja prometne nesreče – upoštevani 
samo povzročitelji, ki so vsaj enkrat zavrnili alkotest v obdobju 2004-2008 (upoštevana vsa 
pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
  

Statistična regija prebivališča 

Na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče s 
smrtnim 
izidom 

Na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče s težjo 
telesno 
poškodbo 

Na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče z lažjo 
telesno 
poškodbo 

Na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče brez 
poškodbe 

Pomurska 3,5 0,7 1,6 3,7 
Podravska 1,0 5,6 1,3 5,8 
Koroška 1,0 4,5 1,4 3,2 
Savinjska 1,6 3,1 2,0 2,9 
Zasavska 1,0 7,0 2,3 1,8 
Spodnjeposavska 1,5 3,7 2,4 1,8 
Jugovzhodna Slovenija 1,8 2,3 2,1 3,3 
Osrednjeslovenska 1,0 6,9 1,5 3,9 
Gorenjska 1,3 3,0 1,8 2,4 
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Notranjsko-kraška 0,0 0,0 1,5 8,3 
Goriška 1,4 1,6 1,5 2,2 
Obalno-kraška 2,0 1,3 1,3 4,5 

 
Največ povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so večkrat zavrnili alkotest, 
prebiva na območju Pomurske regije (3,5 zavrnitev alkotesta na povzročitelja prometne 
nesreče s smrtnim izidom. 
 
Tabela 12.9: Odstotki udeležencev prometnih nesreč, ki so vsaj enkrat zavrnili alkotest v 
obdobju 2004-2008 (upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija prebivališča 

Odstotek 
udeležencev 
prometnih 
nesreč s 
smrtnim 
izidom   

Odstotek 
udeležencev  
prometnih 
nesreč s težjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
udeležencev  
prometnih 
nesreč z lažjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
udeležencev  
prometnih 
nesreč brez 
poškodb   

Pomurska 9,3 4,2 1,1 0,9 
Podravska 3,1 2,0 0,8 0,7 
Koroška 5,0 0,0 1,5 0,7 
Savinjska 0,0 0,9 1,3 1,0 
Zasavska 11,1 2,1 0,6 0,6 
Spodnjeposavska 0,0 3,8 1,1 1,2 
Jugovzhodna Slovenija 2,4 2,3 1,1 0,8 
Osrednjeslovenska 0,0 1,3 1,0 0,8 
Gorenjska 0,0 0,0 0,8 0,5 
Notranjsko-kraška 0,0 1,9 1,5 1,0 
Goriška 0,0 0,0 1,1 0,9 
Obalno-kraška 0,0 1,6 1,1 1,1 

 
Tabela 12.10: Število zavrnjenih alkotestov na  udeleženca prometne nesreče – upoštevani 
samo udeleženci, ki so vsaj enkrat zavrnili alkotest (upoštevana vsa pojavljanja osebe v 
obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija 

Na udeleženca 
prometne 
nesreče s 
smrtnim 
izidom  

Na udeleženca 
prometne 
nesreče s težjo 
telesno 
poškodbo  

Na udeleženca 
prometne 
nesreče z lažjo 
telesno 
poškodbo  

Na udeleženca 
prometne 
nesreče brez 
poškodbe  

Pomurska 1,0 1,3 1,0 2,0 
Podravska 1,3 1,8 1,1 5,5 
Koroška 1,0 0,0 0,0 0,0 
Savinjska 0,0 0,0 1,7 8,4 
Zasavska 1,0 1,0 1,0 3,0 
Spodnjeposavska 0,0 0,0 1,7 1,0 
Jugovzhodna Slovenija 1,0 4,0 1,5 2,7 
Osrednjeslovenska 0,0 0,0 1,4 5,4 
Gorenjska 0,0 0,0 0,0 0,0 
Notranjsko-kraška 0,0 0,0 1,0 5,0 
Goriška 0,0 0,0 0,0 0,0 
Obalno-kraška 0,0 0,0 1,0 3,5 
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Razlike med odstotki povzročiteljev vseh vrst prometnih nesreč in odstotki udeležencev vseh 
vrst prometnih nesreč so statistično značilne. Odstotki povzročiteljev so večji. Zavračanje 
alkotesta je lastnost oseb, ki se pojavljajo med povzročitelji prometnih nesreč. So izjeme, kot 
je Savinjska regija, kje regija je odstotek udeležencev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki 
so vsaj enkrat zavrnili alkotest v obdobju 2004-2008, trikrat večji od povzročiteljev prometnih 
nesreč s smrtnim izidom.  
 
Tabela 12.11: Število zavrnjenih alkotestov  kršiteljev, ki niso povzročili prometne nesreče in 
niso bili udeleženi v prometni nesreči (upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 2004-
2008)  
 

Statistična regija 
Odstotek kršiteljev, ki 
so zavrnili najmanj en  
alkotest 

Število zavrnjenih 
alkotestov na kršitelja, ki 
je zavrnil najmanj en 
alkotest 

Pomurska 1,5 1,3 
Podravska 0,7 1,2 
Koroška 0,9 1,4 
Savinjska 1,0 1,3 
Zasavska 0,8 1,4 
Spodnjeposavska 1,8 1,4 
Jugovzhodna Slovenija 1,0 1,3 
Osrednjeslovenska 0,6 1,2 
Gorenjska 0,5 1,2 
Notranjsko-kraška 0,9 1,2 
Goriška 0,8 1,2 
Obalno-kraška 0,9 1,2 

 
 
 
12.3 Osnovna statistika strokovnih pregledov na alkohol 
 
Tabela 12.12: Vsi strokovni pregled na alkohol in delež pozitivnih strokovnih pregledov na 
alkohol v letih 2001-200934 
 

Leto 

Število 
strokovnih 
pregledov na 
alkohol 

Število pozitivnih 
strokovnih 
pregledov 

Odstotek pozitivnih 
strokovnih pregledov 

2001 6265 1948 31,1 
2002 4698 1084 23,1 
2003 5805 1813 31,2 
2004 4442 1140 25,7 
2005 2909 1015 34,9 
2006 2113 756 35,8 
2007 2398 772 32,2 
2008 2211 627 28,4 
2009 1442 541 37,5 
 Skupaj 32283 9696 30,0 

  
 

                                                 
34 Vir: statistične datoteke dostopne na http://www.policija.si/index.php/statistika/prometna-varnost  
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Iz tabele in grafa je razvidno, da se je  število vseh strokovnih pregledov na alkohol po letu 
2004 zmanjševalo, odstotek pozitivnih strokovnih pregledov na alkohol pa je ostajal na 
približno isti ravni, leta 2009 se je celo zvišal na najvišjo vrednost v zadnjih devetih letih, na 
37,5 %. Kaj je povzročilo takšno razmerje leta 2009 bi bilo potrebno posebej proučiti. Med 
drugim na to vpliva tudi »posluh« policije, da ustavlja dejansko voznike, ki so alkoholizirani. 
Graf 12.3: Prikaz števila vseh strokovnih pregledov na alkohol (stolpci) in odstotkov 
pozitivnih strokovnih pregledov na alkohol (krivulja) v obdobju 2001-2009 
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Tabela 12.13: Odstotki povzročiteljev prometnih nesreč, za katere je bil odrejen najmanj en 
strokovni pregled na alkohol po statističnih regijah prebivališča povzročitelja (upoštevana vsa 
pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija prebivališča 
 

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč s 
smrtnim 
izidom   

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč s težjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč z lažjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč brez 
poškodb   

Pomurska 76,3 38,0 6,5 3,6 
Podravska 85,8 35,5 4,9 3,7 
Koroška 65,2 27,4 4,9 3,3 
Savinjska 89,0 41,3 9,4 5,2 
Zasavska 77,8 47,8 7,6 3,9 
Spodnjeposavska 79,5 27,9 7,5 4,4 
Jugovzhodna Slovenija 82,7 37,6 6,9 3,8 
Osrednjeslovenska 73,4 35,8 9,7 3,7 
Gorenjska 73,5 40,9 9,9 3,6 
Notranjsko-kraška 74,2 53,6 11,6 4,9 
Goriška 86,3 54,0 17,3 4,7 
Obalno-kraška 74,1 46,9 13,3 4,8 

 
955 ali 78,0 % od 1224 vseh povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom v obdobju 
2004-2008  je bilo napotenih oziroma odpeljanih na strokovni pregled.  
 



 186 

Od povprečja 78 % so majhna odstopanja po statističnih regijah. Najbolj odstopata Koroška 
regija s 65,2 % in Goriška regija s 86,3 %.  
 
Od povzročiteljev prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo jih je bilo napotenih na 
strokovni pregled na alkohol 40,6 %. Od tega povprečja zopet odstopata Koroška regija z 
vsega 27,4 % in Goriška regija s 54 %. 
 
Od povzročiteljev prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo jih je bilo napotenih na 
strokovni pregled na alkohol 9,1 %. Najmanjši odstotek ima zopet Koroška regija – 4,9 %, 
največjega pa  Goriška regija – 17,3 %. 
 
Tabela 12.14: Število strokovnih pregledov na alkohol na  povzročitelja prometne nesreče – 
upoštevani samo povzročitelji, za katere je bil odrejen vsaj en strokovni pregled (upoštevana 
vsa pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija prebivališča 

Na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče s 
smrtnim 
izidom 

Na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče s težjo 
telesno 
poškodbo 

Na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče z lažjo 
telesno 
poškodbo 

Na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče brez 
poškodbe 

Pomurska 1,0 1,5 1,1 1,2 
Podravska 1,0 1,6 1,1 1,9 
Koroška 1,0 1,3 1,1 2,0 
Savinjska 1,1 2,2 1,1 1,6 
Zasavska 1,0 2,1 1,0 1,5 
Spodnjeposavska 1,1 1,5 1,2 1,4 
Jugovzhodna Slovenija 1,1 1,5 1,1 1,5 
Osrednjeslovenska 1,0 2,4 1,1 2,0 
Gorenjska 1,0 2,5 1,0 1,4 
Notranjsko-kraška 1,0 2,8 1,1 1,3 
Goriška 1,0 3,8 1,1 1,4 
Obalno-kraška 1,1 3,1 1,1 1,3 

 
Tabela 12.15: Odstotki udeležencev prometnih nesreč, za katere je bil odrejen strokovni 
pregled na alkohol (upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija prebivališča 

Odstotek 
udeležencev 
prometnih 
nesreč s 
smrtnim 
izidom   

Odstotek 
udeležencev  
prometnih 
nesreč s težjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
udeležencev  
prometnih 
nesreč z lažjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
udeležencev  
prometnih 
nesreč brez 
poškodb   

Pomurska 23,3 16,9 1,2 0,9 
Podravska 19,6 13,1 1,2 0,9 
Koroška 30,0 2,6 1,1 1,0 
Savinjska 23,4 15,2 2,7 1,3 
Zasavska 11,1 18,8 2,0 0,7 
Spodnjeposavska 19,2 12,8 2,8 2,0 
Jugovzhodna Slovenija 26,2 12,6 1,4 1,2 
Osrednjeslovenska 18,6 11,6 2,2 1,0 
Gorenjska 40,8 17,4 2,5 0,8 
Notranjsko-kraška 10,0 22,6 5,3 1,7 
Goriška 36,8 26,3 5,8 1,4 
Obalno-kraška 42,9 18,4 4,3 1,4 
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Odstotki udeležencev prometnih nesreč so manjši od odstotkov povzročiteljev, odstotki 
kršiteljev pa zanemarljivi. 
 
Tabela 12.16: Število strokovnih pregledov na alkohol na  udeleženca prometne nesreče – 
upoštevani samo udeleženci, za katere je bil odrejen vsaj en strokovni pregled 
 

Statistična regija prebivališča 

Na udeleženca 
prometne 
nesreče s 
smrtnim 
izidom  

Na udeleženca 
prometne 
nesreče s težjo 
telesno 
poškodbo  

Na udeleženca 
prometne 
nesreče z lažjo 
telesno 
poškodbo  

Na udeleženca 
prometne 
nesreče brez 
poškodbe  

Pomurska 1,2 1,7 1,0 0,6 
Podravska 1,0 2,4 1,0 1,4 
Koroška 1,0 0,3 1,0 5,0 
Savinjska 1,1 3,2 1,1 1,6 
Zasavska 1,0 9,0 1,0 1,1 
Spodnjeposavska 1,0 2,0 1,0 1,3 
Jugovzhodna Slovenija 1,0 2,0 1,1 0,8 
Osrednjeslovenska 1,0 4,6 1,0 1,7 
Gorenjska 1,1 1,8 1,0 0,9 
Notranjsko-kraška 1,0 12,0 1,1 1,4 
Goriška 1,1 3,9 1,0 1,0 
Obalno-kraška 1,0 3,8 1,0 1,2 

 
 
Tabela 12.17: Odstotek kršiteljev, ki niso povzročili prometne nesreče in niso bili udeleženi v 
prometni nesreči in so bili napoteni na strokovni pregled  
 

Statistična regija prebivališča 
Odstotek kršiteljev, ki 
so bili napoteni na 
strokovni pregled 

Pomurska 0,8 
Podravska 0,5 
Koroška 0,7 
Savinjska 0,8 
Zasavska 0,4 
Spodnjeposavska 1,3 
Jugovzhodna Slovenija 0,6 
Osrednjeslovenska 0,4 
Gorenjska 0,4 
Notranjsko-kraška 0,7 
Goriška 0,7 
Obalno-kraška 0,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 188 

12.4 Pozitivni strokovni pregledi na alkohol (količina alkohola je večja od nič) 
 
Tabela 12.18: Odstotki povzročiteljev prometnih nesreč, za katere je bil vsaj en strokovni 
pregled na alkohol pozitiven glede na vse povzročitelje v obdobju 2004-2008 (upoštevana vsa 
pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
  

Statistična regija prebivališča 

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč s 
smrtnim 
izidom   

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč s težjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč z lažjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč brez 
poškodb   

Pomurska 53,8 23,0 3,5 1,5 
Podravska 44,8 21,7 2,3 1,4 
Koroška 28,3 15,8 2,3 1,0 
Savinjska 42,2 24,7 5,1 2,2 
Zasavska 37,0 21,7 4,3 1,7 
Spodnjeposavska 35,9 13,1 3,8 1,5 
Jugovzhodna Slovenija 43,3 17,1 3,6 1,7 
Osrednjeslovenska 32,7 19,7 5,2 1,5 
Gorenjska 31,4 19,9 5,2 1,8 
Notranjsko-kraška 32,3 26,4 5,6 2,1 
Goriška 41,2 20,5 7,9 2,0 
Obalno-kraška 25,9 19,0 5,8 1,5 

 
 
Odstotki povzročiteljev vseh prometnih nesreč, ki so imeli neko količino alkohola v krvi, so v 
povprečju dvakrat manjši od odstotkov vseh napotenih na strokovne preglede. 
 
Tabela 12.19: Število strokovnih pozitivnih pregledov na alkohol na  povzročitelja prometne 
nesreče – upoštevani samo povzročitelji, za katere je bil odrejen vsaj en strokovni pregled 
pozitiven v obdobju 2004-2008 (upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
  
 

Statistična regija prebivališča 

Na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče s 
smrtnim 
izidom 

Na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče s težjo 
telesno 
poškodbo 

Na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče z lažjo 
telesno 
poškodbo 

Na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče brez 
poškodbe 

Pomurska 1,0 1,3 1,0 1,1 
Podravska 1,0 1,9 1,1 1,5 
Koroška 1,1 1,6 1,0 1,7 
Savinjska 1,1 2,8 1,1 1,6 
Zasavska 1,0 2,0 1,1 1,8 
Spodnjeposavska 1,1 1,6 1,1 1,6 
Jugovzhodna Slovenija 1,0 1,3 1,1 1,7 
Osrednjeslovenska 1,0 2,9 1,1 2,0 
Gorenjska 1,0 3,0 1,0 1,5 
Notranjsko-kraška 1,0 3,3 1,0 1,3 
Goriška 1,0 3,1 1,0 1,8 
Obalno-kraška 1,1 3,7 1,0 1,6 
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Odstotki udeležencev, ki so imeli neko količino alkohola v krvi, so bili manjši od odstotkov 
povzročiteljev. Izjema sta Gorenjska in Obalno-kraška regija. Odstotka udeležencev 
prometnih nesreč s smrtnim izidom iz teh dveh regij so večji od odstotkov povzročiteljev. 
 
Tabela 12.20: Odstotki udeležencev prometnih nesreč, za katere je bil vsaj en strokovni 
pregled na alkohol pozitiven v obdobju 2004-2008 (upoštevana vsa pojavljanja osebe v 
obdobju 2004-2008)   
 

Statistična regija prebivališča 

Odstotek 
udeležencev 
prometnih 
nesreč s 
smrtnim 
izidom   

Odstotek 
udeležencev  
prometnih 
nesreč s težjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
udeležencev  
prometnih 
nesreč z lažjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
udeležencev  
prometnih 
nesreč brez 
poškodb   

Pomurska 23,3 16,9 1,2 0,9 
Podravska 19,6 13,1 1,2 0,9 
Koroška 30,0 2,6 1,1 1,0 
Savinjska 23,4 15,2 2,7 1,3 
Zasavska 11,1 18,8 2,0 0,7 
Spodnjeposavska 19,2 12,8 2,8 2,0 
Jugovzhodna Slovenija 26,2 12,6 1,4 1,2 
Osrednjeslovenska 18,6 11,6 2,2 1,0 
Gorenjska 40,8 17,4 2,5 0,8 
Notranjsko-kraška 10,0 22,6 5,3 1,7 
Goriška 36,8 26,3 5,8 1,4 
Obalno-kraška 42,9 18,4 4,3 1,4 

 
 
Tabela 12.21: Število pozitivnih strokovnih pregledov na alkohol na  udeleženca prometne 
nesreče – upoštevani samo udeleženci, za katere je bil odrejen vsaj en strokovni pregled 
pozitiven v obdobju 2004-2008 (upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
  

Statistična regija prebivališča 

Na udeleženca 
prometne 
nesreče s 
smrtnim 
izidom  

Na udeleženca 
prometne 
nesreče s težjo 
telesno 
poškodbo  

Na udeleženca 
prometne 
nesreče z lažjo 
telesno 
poškodbo  

Na udeleženca 
prometne 
nesreče brez 
poškodbe  

Pomurska 1,2 1,7 1,0 0,6 
Podravska 1,0 2,4 1,0 1,4 
Koroška 1,0 0,3 1,0 5,0 
Savinjska 1,1 3,2 1,1 1,6 
Zasavska 1,0 9,0 1,0 1,1 
Spodnjeposavska 1,0 2,0 1,0 1,3 
Jugovzhodna Slovenija 1,0 2,0 1,1 0,8 
Osrednjeslovenska 1,0 4,6 1,0 1,7 
Gorenjska 1,1 1,8 1,0 0,9 
Notranjsko-kraška 1,0 12,0 1,1 1,4 
Goriška 1,1 3,9 1,0 1,0 
Obalno-kraška 1,0 3,8 1,0 1,2 

 
 
 



 190 

12.5 Zavrnjeni strokovni pregledi na alkohol 
 
Tabela 12.22: Odstotki povzročiteljev prometnih nesreč, ki so vsaj enkrat zavrnili strokovni 
pregled na alkohol v obdobju 2004-2008 (upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 2004-
2008)  
  

Statistična regija prebivališča 

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč s 
smrtnim 
izidom   

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč s težjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč z lažjo 
telesno 
poškodbo   

Odstotek 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč brez 
poškodb   

Pomurska 1,1 2,4 2,1 1,7 
Podravska 1,6 1,7 2,0 2,2 
Koroška 0,0 2,1 1,7 2,1 
Savinjska 3,9 2,4 2,8 2,7 
Zasavska 0,0 2,2 1,4 1,6 
Spodnjeposavska 5,1 5,5 2,9 3,1 
Jugovzhodna Slovenija 3,8 3,4 1,3 1,7 
Osrednjeslovenska 0,8 2,0 2,0 1,8 
Gorenjska 2,9 1,0 1,0 1,3 
Notranjsko-kraška 3,2 3,2 1,4 2,1 
Goriška 3,9 3,4 2,4 1,6 
Obalno-kraška 3,7 2,7 2,2 2,4 

 
Največ zavrnjenih strokovnih pregledov na alkohol beležijo povzročitelji prometnih nesreč iz 
Spodnjeposavske in Savinjske regije. 
 
Tabela 12.23: Število zavrnjenih  pregledov na alkohol na  povzročitelja prometne nesreče – 
upoštevani samo povzročitelji, ki so zavrnili vsaj en strokovni pregled pozitiven (upoštevana 
vsa pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
 

Statistična regija  prebivališča  

Na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče s 
smrtnim 
izidom 

Na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče s težjo 
telesno 
poškodbo 

Na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče z lažjo 
telesno 
poškodbo 

Na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče brez 
poškodbe 

Pomurska 1,0 7,0 1,1 5,8 
Podravska 1,0 4,3 1,0 16,9 
Koroška 0,0 0,0 1,0 10,0 
Savinjska 1,0 3,2 1,4 6,6 
Zasavska 0,0 0,0 1,0 6,5 
Spodnjeposavska 1,0 5,0 1,3 2,5 
Jugovzhodna Slovenija 1,0 3,0 1,3 2,5 
Osrednjeslovenska 1,0 12,5 1,1 6,9 
Gorenjska 1,0 1,7 1,2 4,7 
Notranjsko-kraška 1,0 4,0 1,0 2,8 
Goriška 1,0 5,5 1,0 3,3 
Obalno-kraška 1,0 4,0 1,9 2,2 
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12.6 Povprečne količine alkohola v krvi, ki je bila ugotovljena na strokovnem 
pregledu 
 
Tabela 12.24: Količina alkohola ugotovljenega na strokovnem pregledu na alkohol 
 

 Količina alkohola ugotovljenega na strokovnem pregledu (g/kg) 

Grou
p 
Total 

  
0,01 - 
0,50 

0,51 - 
0,80 

0,81 - 
1,10 

1,11 - 
1,50 

1,51 - 
2,00 

2,01 - 
2,50 

2,51 - 
3,00 

3,01 - 
3,50 

3,51 - 
4,00 

4,01 - 
5,00 

Več 
kot 
5,00 

0,01 - 
0,50 

Pomurska Count 53 32 38 65 90 42 23 4       347 

  Row % 15,3 9,2 11,0 18,7 25,9 12,1 6,6 1,2       100 

Podravska Count 153 85 128 163 181 101 35 6       852 

  Row % 18,0 10,0 15,0 19,1 21,2 11,9 4,1 ,7       100 

Koroška Count 25 17 23 38 33 13 4 2 1   1 157 

  Row % 15,9 10,8 14,6 24,2 21,0 8,3 2,5 1,3 ,6   ,6 100 

Savinjska Count 156 112 113 220 261 126 40 9 1     1038 

  Row % 15,0 10,8 10,9 21,2 25,1 12,1 3,9 ,9 ,1     100 

Zasavska Count 20 11 13 32 29 13 7   2     127 

  Row % 15,7 8,7 10,2 25,2 22,8 10,2 5,5   1,6     100 

Spodnjeposavska Count 26 23 32 48 45 25 10 2       211 

  Row % 12,3 10,9 15,2 22,7 21,3 11,8 4,7 ,9       100 

Jugovzhodna 
Slovenija 

Count 
59 39 43 68 97 38 18 5 1 1   369 

  Row % 16,0 10,6 11,7 18,4 26,3 10,3 4,9 1,4 ,3 ,3   100 

Osrednjeslo- 
venska 

Count 
197 147 174 266 347 205 76 15 6 1 1 1435 

  Row % 13,7 10,2 12,1 18,5 24,2 14,3 5,3 1,0 ,4 ,1 ,1 100 

Gorenjska Count 86 50 50 123 125 63 18 7       522 

  Row % 16,5 9,6 9,6 23,6 23,9 12,1 3,4 1,3       100 

Notranjsko-kraška Count 23 15 26 39 41 20 6 2   1   173 

  Row % 13,3 8,7 15,0 22,5 23,7 11,6 3,5 1,2   ,6   100 

Goriška Count 74 49 51 83 105 50 15 2 2     431 

  Row % 17,2 11,4 11,8 19,3 24,4 11,6 3,5 ,5 ,5     100 

Obalno-kraška Count 53 39 35 66 77 35 15 2       322 

  Row % 16,5 12,1 10,9 20,5 23,9 10,9 4,7 ,6       100 

 Group Total Count 925 619 726 1211 1431 732 267 56 13 3 2 5985 

 Row % 15,5 10,3 12,1 20,2 23,9 12,2 4,5 ,9 ,2 ,1 ,0 100 
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Tabela 12.25: Količina alkohola v krvi (g/kg) ugotovljenega pri strokovnem pregledu na 
alkohol – upoštevani samo povzročitelji, ki so imeli alkohol v krvi (več kot 0,00 g/kg)  
 

Statistična regija 
Povzročitelji prometnih 
nesreč s smrtnim izidom  

Povzročitelji prometnih 
nesreč s težjo telesno 
poškodbo  

Povzročitelji prometnih 
nesreč z lažjo telesno 
poškodbo  

Povzročitelji prometnih 
nesreč brez poškodb 

  
Srednja 
vrednost 

Standardni 
odklon 

Srednja 
vrednost 

Standardni 
odklon 

Srednja 
vrednost 

Standardni 
odklon 

Srednja 
vrednost 

Standardni 
odklon 

Pomurska 1,27 0,85 1,28 0,87 1,53 0,84 1,55 0,74 
Podravska 0,96 0,91 1,14 0,79 1,33 0,71 1,49 0,71 
Koroška 1,57 1,79 1,58 0,49 1,42 0,83 1,12 0,58 
Savinjska 1,16 0,98 1,25 0,79 1,48 0,82 1,40 0,70 
Zasavska 1,87 1,28 1,26 0,69 1,42 0,86 1,36 0,78 
Spodnjeposavska 0,98 1,07 1,30 0,71 1,32 0,72 2,09 0,93 
Jugovzhodna Slovenija 1,32 0,79 1,09 0,80 1,31 0,66 1,48 0,67 
Osrednjeslovenska 1,29 0,91 1,27 0,78 1,40 0,82 1,40 0,70 
Gorenjska 1,21 0,91 1,06 0,71 1,40 0,73 1,57 0,72 
Notranjsko-kraška 0,90 0,49 1,11 0,66 1,67 0,59 1,22 0,51 
Goriška 0,78 0,75 1,31 0,67 1,41 0,71 1,57 0,79 
Obalno-kraška 1,19 0,90 1,16 0,87 1,44 0,78 1,45 0,67 

 
 
Tabela 12.26: Količina alkohola, ugotovljenega na strokovnih pregledih (g/kg)  
 

 Količina alkohola      (g 
alkohola/kg krvi) Frequency 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

0,01 - 0,50 976 15,8 15,8 

0,51 - 0,80 640 10,4 26,2 

0,81 - 1,10 748 12,1 38,3 

1,11 - 1,50 1238 20,1 58,4 

1,51 - 2,00 1469 23,8 82,2 

2,01 - 2,50 739 12,0 94,2 

2,51 - 3,00 277 4,5 98,7 

3,01 - 3,50 60 1,0 99,7 

3,51 - 4,00 13 ,2 99,9 

4,01 - 5,00 4 ,1 100,0 

Več kot 5,00 2 ,0 100,0 

Total 6166 100,0   
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Tabela 12.27: Količina alkohola, ugotovljenega na strokovnih pregledih povzročiteljev 
prometnih nesreč s smrtnim izidom  
 
 

 Količina alkohola      (g 
alkohola/kg krvi) Frequency Percent 

Cumulative 
Percent 

0,01 - 0,50 163 27,2 27,2 

0,51 - 0,80 37 6,2 33,4 

0,81 - 1,10 55 9,2 42,6 

1,11 - 1,50 105 17,5 60,1 

1,51 - 2,00 127 21,2 81,3 

2,01 - 2,50 71 11,9 93,2 

2,51 - 3,00 22 3,7 96,8 

3,01 - 3,50 11 1,8 98,7 

3,51 - 4,00 5 ,8 99,5 

4,01 - 5,00 1 ,2 99,7 

Več kot 5,0035 2 ,3 100,0 

Total 599 100,0   

 

 
Od 955 povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, za katere je evidentiran strokovni 
pregled na alkohol jih je bilo 599 ali 62,7  % pozitivnih in 356 ali 37,3 % negativnih.  599 
povzročiteljev pomeni v skupnem številu 1224 48,9 %.  
 
Od 599 povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so imeli neko količino alkohola 
v krvi jih je 436 ali 72,8 %  imelo več kot 0,5 grama alkohola na kg krvi.  V skupnem številu 
1224 to pomeni 35,6 %.36 
 
Povprečje količine alkohola v krvi pri 599 povzročiteljih prometnih nesreč s smrtnim izidom 
je znašalo 1,25 g/kg, največja količina: 5,80 g/kg.37 
 
Kar 27 %  vseh povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom je imela v krvi manj kot 
0,5 g/kg (pa so povzročili nesrečo kljub mali količini alkohola) in kar 15,0 % jih je imelo 
samo od 0,01 do 0,10 g/kg. 
 
Porazdelitev količine alkohola povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom je približno 
normalna, če izvzamemo nekaj več kot 120 povzročiteljev, ki so imeli manj kot 0,25 g 
alkohola na kg krvi. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
35 Lahko bi šlo tudi za napako v evidenci. 
36 Števila strokovnih pregledov zajeta v populaciji povzročiteljev prometnih nesreč  v letih 2004-2008 se lahko 
nekoliko razlikujejo od štrevil dobljenih iz statističnih datotek 2001-2009, vendar so razlike tako majhne, da ne 
vplivajo na statistične rezultate. 
37 S predpostavko, da ne gre za napako v podatkih policije. 
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Graf 12.4: Histogram količine alkohola v krvi povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim 
izidom v obdobju 2004-2008 
 

 
 
Od 1566 udeležencev (udeleženec je oseba, ki je udeležena v prometni nesreči toda ni 
povzročitelj) je bilo na strokovnem pregledu krvi 341 ali 21,8 %.  Od tega jih je imelo 140 ali 
41,1 % neko količino alkohola v krvi. V skupni številki 1566 to pomeni 8,9 %. 
 
Tabela 12.28: Količina alkohola, ugotovljenega na strokovnih pregledih udeležencev 
prometnih nesreč s smrtnim izidom v obdobju 2004-2008 
 
 

  Frequency Percent 
Cumulative 
Percent 

0,01 - 0,50 69 49,3 49,3 

0,51 - 0,80 11 7,9 57,1 

0,81 - 1,10 9 6,4 63,6 

1,11 - 1,50 12 8,6 72,1 

1,51 - 2,00 14 10,0 82,1 

2,01 - 2,50 14 10,0 92,1 

2,51 - 3,00 9 6,4 98,6 

3,01 - 3,50 1 ,7 99,3 

3,51 - 4,00 1 ,7 100,0 

Total 140 100,0   
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Graf 12.5: Histogram količine alkohola v krvi udeležencev prometnih nesreč s smrtnim 
izidom v obdobju 2004-2008 
 

 
 
 
12.7 Posledice prometnih nesreč s smrtnim izidom za nealkoholizirane in 

alkoholizirane povzročitelje in udeležence  
 
Tabela 12.29: Primerjava posledic za alkoholizirane in nealkoholizirane povzročitelje 
prometnih nesreč s smrtnim izidom  
 

Posledica prometne nesreče s 
smrtnim izidom za povzročitelja  Alkoholizirani povzročitelji  Nealkoholizirani povzročitelji  
  Število  Odstotek Število  Odstotek 
Smrt 429 71,6 302 48,3 
Težja telesna poškodba 40 6,7 40 6,4 
Lažja telesna poškodba 54 9,0 71 11,4 
Brez poškodb 76 12,7 212 33,9 
Skupaj 599 100,0 625 100,0 

 
Tabela 12.30: Primerjava posledic za alkoholizirane in nealkoholizirane povzročitelje in 
udeležence  prometnih nesreč s smrtnim izidom  
 

Posledica prometne nesreče s 
smrtnim izidom za povzročitelje 
in udeležence  

Alkoholizirani povzročitelji ini 
alkoholizirani udeleženci  

Nealkoholizirani povzročitelji 
in nealkoholizirani udeleženci  

  Število  Odstotek Število  Odstotek 
Smrt 528 71,4 750 36,6 
Težja telesna poškodba 56 7,6 229 11,2 
Lažja telesna poškodba 69 9,3 484 23,6 
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Brez poškodb 86 11,6 587 28,6 
Skupaj 739 100,0 2050 100,0 

 
Razlika je očitna. 
 
Med povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom je statistično pomembna razlika med 
tistimi, ki so imeli alkohol v krvi v času povzročitve prometne nesreče in tistimi, ki so bili 
trezni. Tisti, ki so imeli alkohol v krvi, so bili alkoholizirani pri storitvi 20,6 % prekrškov in 
23,7 % prometnih nezgod, ki so jih povzročili. Povzročitelji, ki pa niso bili alkoholizirani pri 
povzročitvi prometne nesreče s smrtnim izidom, pa so bili alkoholizirani pri 5,2 % prekrškov 
in 6,5 % prometnih nesreč brez poškodb, lažjo ali težjo telesno poškodbo. 
 
Povprečna količina alkohola v krvi (strokovni pregled) pri povzročiteljih, ki so imeli alkohol 
v krvi v času povzročitve prometne nesreče s smrtnim izidom, znaša 1,29 g/kg, maksimum 
5,8 g/kg. 
 
Povprečna količina alkohola v krvi (alkotest) pri povzročiteljih, ki niso imeli alkohol v krvi v 
času povzročitve prometne nesreče s smrtnim izidom, znaša 0,04 mg na liter izdihanega 
zraka, maksimum 2,25 mg/l. 
 
Tabela 12.31: Posledice za  alkoholizirane povzročitelje prometnih nesreč s smrtnim izidom 
(upoštevani vsi povzročitelji, za katere je strokovni pregled na alkohol pokazal več kot nič 
g/kg) 

Statistična regija prebivališča 
Število umrlih 
povzročiteljev   

Število težje 
poškodovanih 
povzročiteljev    

Število lažje 
poškodovanih 
povzročiteljev    

Število 
povzročiteljev 
brez poškodb   

 
 
 
 
 
Skupaj 

Pomurska 46 2 6 8 62 
Podravska 85 5 11 18 119 
Koroška 15 1 1 4 21 
Savinjska 57 8 8 13 86 
Zasavska 10 1 0 1 12 
Spodnjeposavska 15 2 2 1 20 
Jugovzhodna Slovenija 46 3 5 3 57 
Osrednjeslovenska 77 7 10 12 106 
Gorenjska 25 4 4 6 39 
Notranjsko-kraška 4 3 2 2 11 
Goriška 19 2 1 4 26 
Obalno-kraška 10 0 3 3 16 
Skupaj 409 38 53 75 57538 

 
 
 
 
 
 

                                                 
38 Upoštevani so samo povzročitelji, ki so imeli prebivališče na območju Slovenije 
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Tabela 12.32: Struktura posledic za  alkoholizirane povzročitelje prometnih nesreč s smrtnim 
izidom (upoštevani vsi povzročitelji, za katere je strokovni pregled na alkohol pokazal več kot 
nič g/kg; upoštevana vsa pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
  

Statistična regija prebivališča 

Odstotek 
umrlih 
povzročiteljev   

Odstotek težje 
poškodovanih 
povzročiteljev    

Odstotek lažje 
poškodovanih 
povzročiteljev    

Odstotek 
povzročiteljev 
brez poškodb   

Pomurska 74,2 3,2 9,7 12,9 
Podravska 71,4 4,2 9,2 15,1 
Koroška 71,4 4,8 4,8 19,0 
Savinjska 66,3 9,3 9,3 15,1 
Zasavska 83,3 8,3 0,0 8,3 
Spodnjeposavska 75,0 10,0 10,0 5,0 
Jugovzhodna Slovenija 80,7 5,3 8,8 5,3 
Osrednjeslovenska 72,6 6,6 9,4 11,3 
Gorenjska 64,1 10,3 10,3 15,4 
Notranjsko-kraška 36,4 27,3 18,2 18,2 
Goriška 73,1 7,7 3,8 15,4 
Obalno-kraška 62,5 0,0 18,8 18,8 

 
Najbolj »varna« statistična regija za alkoholizirane povzročitelje prometnih nesreč s smrtnim 
izidom je Notranjsko-kraška regija, vendar s pripombo, da je bil vseh povzročiteljev samo 11. 
Pri vseh drugih statističnih regijah se odstotek umrlih povzročiteljev giblje od 62,5 % do 83,3 
%. 
 
Tabela 12.33: Posledice za  nealkoholizirane povzročitelje prometnih nesreč s smrtnim izidom 
(upoštevani vsi povzročitelji, za katere je strokovni pregled na alkohol pokazal nič g/kg v 
obdobju 2004-2008) 
 

Statistična regija prebivališča 
Število umrlih 
povzročiteljev   

Število težje 
poškodovanih 
povzročiteljev    

Število lažje 
poškodovanih 
povzročiteljev    

Število 
povzročiteljev 
brez poškodb   

 
 
 
 
 
Skupaj 

Pomurska 11 0 8 14 33 
Podravska 27 5 7 26 65 
Koroška 10 1 1 13 25 
Savinjska 37 4 8 23 72 
Zasavska 7 0 4 3 14 
Spodnjeposavska 8 0 2 10 20 
Jugovzhodna Slovenija 26 5 4 14 49 
Osrednjeslovenska 73 10 17 48 148 
Gorenjska 38 4 4 23 69 
Notranjsko-kraška 13 1 1 5 20 
Goriška 14 2 2 7 25 
Obalno-kraška 20 4 5 8 37 
Skupaj 284 36 63 194 57739 

                                                 
39 Upoštevani so samo povzročitelji, ki so imeli prebivališče na območju Slovenije 
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Tabela 12.34: Struktura posledic za  nealkoholizirane povzročitelje prometnih nesreč s 
smrtnim izidom  
  

Statistična regija prebivališča 

Odstotek 
umrlih 
povzročiteljev   

Odstotek težje 
poškodovanih 
povzročiteljev    

Odstotek lažje 
poškodovanih 
povzročiteljev    

Odstotek 
povzročiteljev 
brez poškodb   

Pomurska 33,3 0,0 24,2 42,4 
Podravska 41,5 7,7 10,8 40,0 
Koroška 40,0 4,0 4,0 52,0 
Savinjska 51,4 5,6 11,1 31,9 
Zasavska 50,0 0,0 28,6 21,4 
Spodnjeposavska 40,0 0,0 10,0 50,0 
Jugovzhodna Slovenija 53,1 10,2 8,2 28,6 
Osrednjeslovenska 49,3 6,8 11,5 32,4 
Gorenjska 55,1 5,8 5,8 33,3 
Notranjsko-kraška 65,0 5,0 5,0 25,0 
Goriška 56,0 8,0 8,0 28,0 
Obalno-kraška 54,1 10,8 13,5 21,6 

 
 
Tabela 12.35: Primerjava  posledic za  alkoholizirane in nealkoholizirane povzročitelje 
prometnih nesreč s smrtnim izidom (upoštevani vsi povzročitelji, za katere je strokovni 
pregled na alkohol pokazal več kot nič g/kg) 
  

Statistična regija prebivališča 

Odstotek 
umrlih 
povzročiteljev, 
ki so imeli 
alkohol v krvi   

Odstotek 
umrlih 
povzročiteljev, 
ki niso imeli 
alkohola v krvi   

Odstotek težje 
poškodovanih 
povzročiteljev, 
ki so imeli 
alkohol v krvi   

Odstotek težje 
poškodovanih 
povzročiteljev, 
ki niso imeli 
alkohola v krvi    

Pomurska 74,2 33,3 3,2 42,4 
Podravska 71,4 41,5 4,2 40,0 
Koroška 71,4 40,0 4,8 52,0 
Savinjska 66,3 51,4 9,3 31,9 
Zasavska 83,3 50,0 8,3 21,4 
Spodnjeposavska 75,0 40,0 10,0 50,0 
Jugovzhodna Slovenija 80,7 53,1 5,3 28,6 
Osrednjeslovenska 72,6 49,3 6,6 32,4 
Gorenjska 64,1 55,1 10,3 33,3 
Notranjsko-kraška 36,4 65,0 27,3 25,0 
Goriška 73,1 56,0 7,7 28,0 
Obalno-kraška 62,5 54,1 0,0 21,6 

 
Razlike med alkoholiziranimi in nealkoholiziranimi povzročitelji so pri vseh regijah, s tem, da 
je pri Notranjsko-kraški regiji negativna. Smrtno se je ponesrečilo za 29 % več 
nealkoholiziranih povzročiteljev iz te regije. Pri vseh drugih regijah je odstotek smrtno 
ponesrečenih alkoholiziranih povzročiteljev večji od odstotka smrtno ponesrečenih 
nealkoholziranih povzročiteljev. Največja razlika je pri povzročiteljih iz Pomurske regije, 
najmanjša pa pri povzročiteljih iz Obalno-kraške regije. 
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12.8 Starostna struktura povzročiteljev in udeležencev  prometnih nesreč za katere je 
strokovni pregled pokazal alkohol v krvi 

 
Tabela 12.36: Povzročitelji, udeleženci in kršitelji po starosti in količini alkohola   
  

Količina alkohola ugotovljenega na strokovnem pregledu (g/kg) 
Group 
Total 

 
0,01 - 
0,50 

0,51 - 
0,80 

0,81 - 
1,10 

1,11 - 
1,50 

1,51 - 
2,00 

2,01 - 
2,50 

2,51 - 
3,00 

3,01 - 
3,50 

3,51 - 
4,00 

4,01 - 
5,00 

Več 
kot 
5,00 

Count     1                 1 Od 10,0 do 
13,9 let 

Row %     100,0                 100,0 

Count 7 5 2 2 3             19 Od 14,0 do 
15,9 let 

Row % 36,8 26,3 10,5 10,5 15,8             100,0 

Count 30 10 16 18 13             87 Od 16,0 do 
17,9 let 

Row % 34,5 11,5 18,4 20,7 14,9             100,0 

Count 65 27 49 57 44 8 1         251 Od 18,0 do 
19,9 let 

Row % 25,9 10,8 19,5 22,7 17,5 3,2 ,4         100,0 

Count 84 63 66 87 69 16 6         391 Od 20,0 do 
21,9 let 

Row % 21,5 16,1 16,9 22,3 17,6 4,1 1,5         100,0 

Count 81 66 83 134 105 20 11         500 Od 22,0 do 
23,9 let 

Row % 16,2 13,2 16,6 26,8 21,0 4,0 2,2         100,0 

Count 52 54 52 109 104 19 7 2       399 Od 24,0 do 
25,9 let 

Row % 13,0 13,5 13,0 27,3 26,1 4,8 1,8 ,5       100,0 

Count 93 70 104 153 196 79 26 4       725 Od 26,0 do 
29,9 let 

Row % 12,8 9,7 14,3 21,1 27,0 10,9 3,6 ,6       100,0 

Count 180 125 141 249 338 186 54 16 2 2   1293 Od 30,0 do 
29,9 let 

Row % 13,9 9,7 10,9 19,3 26,1 14,4 4,2 1,2 ,2 ,2   100,0 

Count 151 104 115 238 302 199 89 26 8 2 1 1235 Od 40,0 do 
49,9 let 

Row % 12,2 8,4 9,3 19,3 24,5 16,1 7,2 2,1 ,6 ,2 ,1 100,0 

Count 112 77 73 117 194 160 62 11 2   1 809 Od 50,0 do 
59,9 let 

Row % 13,8 9,5 9,0 14,5 24,0 19,8 7,7 1,4 ,2   ,1 100,0 

Count 57 25 27 46 78 43 20 1 1     298 Od 60,0 do 
69,9 let 

Row % 19,1 8,4 9,1 15,4 26,2 14,4 6,7 ,3 ,3     100,0 

Count 48 11 18 24 23 9 1         134 Od 70,0 do 
79,9 let 

Row % 35,8 8,2 13,4 17,9 17,2 6,7 ,7         100,0 

Count 15 2 1 3               21 Od 80,0 let 
do 84,9 let 

Row % 71,4 9,5 4,8 14,3               100,0 

Count 1 1   1               3 85 in več let 

Row % 33,3 33,3   33,3               100,0 

Count 976 640 748 1238 1469 739 277 60 13 4 2 6166 Group Total 

Row % 15,8 10,4 12,1 20,1 23,8 12,0 4,5 1,0 ,2 ,1 ,0 100,0 
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Tabela 12.37: Povprečne vrednosti količine alkohola v krvi povzročiteljev, udeležencev 
prometnih nesreč in kršiteljev (strokovni pregledi na alkohol) 
 
 

 Mean 
Std 
Deviation Median 

Pomurska 1,39 ,76 1,44 
Podravska 1,26 ,74 1,29 

Koroška 1,28 ,79 1,30 

Savinjska 1,33 ,73 1,38 

Zasavska 1,34 ,79 1,34 

Srednjeposavska 1,32 ,71 1,26 

Jugovzhodna Slovenija 1,33 ,77 1,34 

Osrednjeslovenska 1,39 ,77 1,40 

Gorenjska 1,31 ,74 1,36 

Notranjsko-kraška 1,33 ,72 1,37 

Goriška 1,27 ,74 1,29 

Obalno-kraška 1,29 ,74 1,31 

 
 

Tabela 12.38: Srednje vrednosti količine alkohola v krvi povzročiteljev prometnih nesreč s 
smrtnim izidom (upoštevani samo povzročitelji, za katere je strokovni pregled pokazal 
alkohol v krvi) po starosti 
 

 Count Mean 
Std 
Deviation Median 

Od 14,0 do 15,9 let 2 ,88 1,21 ,88 
Od 16,0 do 17,9 let 5 ,37 ,63 ,03 

Od 18,0 do 19,9 let 25 ,76 ,63 ,86 

Od 20,0 do 21,9 let 34 ,94 ,69 ,78 

Od 22,0 do 23,9 let 57 ,96 ,66 1,01 

Od 24,0 do 25,9 let 32 1,23 ,76 1,19 

Od 26,0 do 29,9 let 69 1,30 ,75 1,54 

Od 30,0 do 29,9 let 122 1,42 ,87 1,40 

Od 40,0 do 49,9 let 120 1,45 1,11 1,45 

Od 50,0 do 59,9 let 74 1,40 1,03 1,52 

Od 60,0 do 69,9 let 32 1,28 ,90 1,45 

Od 70,0 do 79,9 let 23 ,85 ,74 ,94 

Od 80,0 let do 84,9 let 4 ,05 ,05 ,04 

Group Total 
599 1,25 ,91 1,27 

 

Veliki standardni odkloni kažejo na heterogene skupine alkoholiziranih povzročiteljev.  
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Tabela 12.39: Povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom po starosti in količini alkohola  
 

Količina alkohola ugotovljenega na strokovnem pregledu (g/kg) 
Group 
Total 

 
0,01 - 
0,50 

0,51 - 
0,80 

0,81 - 
1,10 

1,11 - 
1,50 

1,51 - 
2,00 

2,01 - 
2,50 

2,51 - 
3,00 

3,01 - 
3,50 

3,51 - 
4,00 

4,01 - 
5,00 

Več 
kot 
5,00 

Count 1       1             2 Od 14,0 do 
15,9 let 

Row % 50,0       50,0             100,0 

Count 4     1               5 Od 16,0 do 
17,9 let 

Row % 80,0     20,0               100,0 

Count 11 1 5 4 4             25 Od 18,0 do 
19,9 let 

Row % 44,0 4,0 20,0 16,0 16,0             100,0 

Count 10 7 4 4 7 1 1         34 Od 20,0 do 
21,9 let 

Row % 29,4 20,6 11,8 11,8 20,6 2,9 2,9         100,0 

Count 18 4 8 14 12 1           57 Od 22,0 do 
23,9 let 

Row % 31,6 7,0 14,0 24,6 21,1 1,8           100,0 

Count 5 4 5 10 3 3 1 1       32 Od 24,0 do 
25,9 let 

Row % 15,6 12,5 15,6 31,3 9,4 9,4 3,1 3,1       100,0 

Count 17 2 5 8 24 12 1         69 Od 26,0 do 
29,9 let 

Row % 24,6 2,9 7,2 11,6 34,8 17,4 1,4         100,0 

Count 23 7 11 26 25 19 6 3 2     122 Od 30,0 do 
29,9 let 

Row % 18,9 5,7 9,0 21,3 20,5 15,6 4,9 2,5 1,6     100,0 

Count 31 4 12 19 19 17 9 5 2 1 1 120 Od 40,0 do 
49,9 let 

Row % 25,8 3,3 10,0 15,8 15,8 14,2 7,5 4,2 1,7 ,8 ,8 100,0 

Count 20 4 2 10 19 12 4 2     1 74 Od 50,0 do 
59,9 let 

Row % 27,0 5,4 2,7 13,5 25,7 16,2 5,4 2,7     1,4 100,0 

Count 9 3 1 4 10 4     1     32 Od 60,0 do 
69,9 let 

Row % 28,1 9,4 3,1 12,5 31,3 12,5     3,1     100,0 

Count 10 1 2 5 3 2           23 Od 70,0 do 
79,9 let 

Row % 43,5 4,3 8,7 21,7 13,0 8,7           100,0 

Count 4                     4 Od 80,0 let 
do 84,9 let 

Row % 100,0                     100,0 

Count 163 37 55 105 127 71 22 11 5 1 2 599 Group Total 

Row % 27,2 6,2 9,2 17,5 21,2 11,9 3,7 1,8 ,8 ,2 ,3 100,0 
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12.9 Analiza starostnih skupin povzročiteljev prometnih nesreč po dnevih in urah 
storitve ter alkoholiziranosti 

 
Starostna skupina: 16-20 let 
 
Ta skupina je povzročila med polnočjo in 2. uro 5,5- krat več nesreč, kot njihovi trezni 
vrstniki. 
 
Značilni časi:  

o ponedeljek od polnoči do 6. ure;  
o torek od 20. do 24. ure,  
o četrtek od polnoči do 6. ure, 
o petek od polnoči do 2. ure, 
o sobota od polnoči do 4. in od 20. ure do polnoči. 

 
 
Starostna skupina: 16-20 let 
 
Ta skupina je povzročila med polnočjo in 6. uro 7,4- krat več nesreč, kot njihovi trezni 
vrstniki. 
 
Značilni časi:  

o sobota od polnoči do 6. ure; prometne nesreče s smrtnim izidom so povzročili samo 
alkoholizirani povzročitelji, 

o nedelja od  polnoči do 6. ure; prometne nesreče s smrtnim izidom so povzročili samo 
alkoholizirani povzročitelji. 

 
Graf 12.6: Porazdelitev povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom starih od 21 do 25 
let po urah povzročitve prometne nesreče s smrtnim izidom 
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Starostna skupina: 26-30 let 
 
Ta skupina je povzročila med polnočjo in 4. uro 7- krat več nesreč, kot njihovi trezni vrstniki, 
med 22 in 24. uro pa 3-krat več prometnih nesreč s smrtnim izidom. 
 
Graf 12.7: Porazdelitev povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom starih od 26 do 30 
let po urah povzročitve prometne nesreče s smrtnim izidom 
 
 

 
Značilni časi:  

o ponedeljek od 20. do 24. ure, 
o petek od 22. do 24. ure, 
o sobota od polnoči do 6. ure; prometne nesreče s smrtnim izidom so povzročili samo 

alkoholizirani povzročitelji;  
o sobota od 20. do 24. ure; 
o nedelja od  polnoči do 6. ure; prometne nesreče s smrtnim izidom so povzročili 

večinoma samo alkoholizirani povzročitelji. 
 
 
Starostna skupina: 31-35 let 
 
Ta skupina je povzročila med polnočjo in 2. uro 4-krat več nesreč, kot njihovi trezni vrstniki 
in tudi 4-krat več med 22 in 24. uro. 
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Graf 12.8: Porazdelitev povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom starih od 31 do 35 
let po urah povzročitve prometne nesreče s smrtnim izidom 
 

 
Značilni časi:  

o četrtek od polnoči do 6. ure; prometne nesreče s smrtnim izidom so povzročili samo 
alkoholizirani povzročitelji;  

o sobota od polnoči do 6. ure; prometne nesreče s smrtnim izidom so povzročili samo 
alkoholizirani povzročitelji.  

 
Starostna skupina: 36-45 let 
 
Ta skupina je povzročila med 16. in 24. uro 2,6-krat več nesreč, kot njihovi trezni vrstniki. 
 
Graf 12.9: Porazdelitev povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom starih od 36 do 45 
let po urah povzročitve prometne nesreče s smrtnim izidom 
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Značilni časi:  
o nedelja od 20. do 22. ure, 
o ponedeljek od 18. do 20. ure, 
o petek od 20. do 24. ure; prometne nesreče s smrtnim izidom so večinoma povzročili 

samo alkoholizirani povzročitelji;  
o sobota od 16. do 18. ure in od polnoči do 2. ure; prometne nesreče s smrtnim izidom 

so povzročili samo alkoholizirani povzročitelji, 
o nedelja od 12. do 14. ure in od 18. do 22. ure; prometne nesreče s smrtnim izidom so 

večinoma povzročili samo alkoholizirani povzročitelji. 
 
Starostna skupina: 46-55 let 
 
Ta skupina je povzročila med 18. in 24. uro 2,8-krat več nesreč, kot njihovi trezni vrstniki. 
 
Graf 12.10: Porazdelitev povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom starih od 46 do 55 
let po urah povzročitve prometne nesreče s smrtnim izidom 
 
 

 
Značilni časi:  

o nedelja od 18. do 24. ure; prometne nesreče s smrtnim izidom so večinoma povzročili 
samo alkoholizirani povzročitelji;  

o ponedeljek od 18. do 20. ure 
o četrtek od 16. do 22. ure; prometne nesreče s smrtnim izidom so povzročili samo 

alkoholizirani povzročitelji;  
o petek od 18. do 24. ure; prometne nesreče s smrtnim izidom so večinoma povzročili 

samo alkoholizirani povzročitelji;  
o sobota od 22. do 24;  
o nedelja od 18. do 24. ure; prometne nesreče s smrtnim izidom so povzročili samo 

alkoholizirani povzročitelji. 
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Starostna skupina nad 55 let 
 
V tej skupini ni pomembnih odstopanj od povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, 
ki so bili trezni v času povzročitve nesreče. 
 
Graf 12.11: Porazdelitev povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom starih nad 55 let 
po urah povzročitve prometne nesreče s smrtnim izidom 
 

 
Značilni časi:  

o nedelja od 20. do 24. ure; prometne nesreče s smrtnim izidom so povzročili samo 
alkoholizirani povzročitelji;  

o četrtek od 20. do 24. ure; prometne nesreče s smrtnim izidom so povzročili samo 
alkoholizirani povzročitelji;  

o sobota od 20. do 22. 
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12.10  Hipotetično zmanjšanje števila prometnih nesreč s smrtnim izidom 
 
Tabela 12.40: Porazdelitev prometnih nesreč s smrtnim izidom po urah in alkoholiziranosti 
povzročitelja  
 

Alkohol v krvi 
Ura prometne nesreče  
 Ne Da Group Total 

0-3 21 68 89 

3-6 26 65 91 

6-9 79 26 105 

9-12 93 33 126 

12-15 103 48 151 

15-18 131 94 225 

18-21 127 146 273 

21-24 45 119 164 

Group Total 625 599 1224 

 

 
Če hipotetično predstavimo, da bi s popolno prepovedjo točenja alkohola v nočnih urah in 
vinjenim osebam, dosegli, da ne bi povzročil prometne nesreče s smrtnim izidom noben 
alkoholiziran voznik in bi namesto stolpca z alkoholiziranimi povzročitelji sestavili vzorec, v 
katerem bi upoštevali: 
 
• enako število prometnih nesreč s smrtnim izidom, kot so jih povzročili povzročitelji brez 

alkohola, če je njihovo število prometnih nesreč manjše od števila, ki so jih povzročili 
alkoholizirani povzročitelji, in 

 
• enako število prometnih nesreč s smrtnim izidom, kot so jih povzročili povzročitelji z 

alkoholom, če je njihovo število prometnih nesreč manjše od števila, ki so jih povzročili 
povzročitelji brez alkohola bi dobili naslednjo tabelo 

 
Tabela 12.41: Hipotetično zmanjšanje števila prometnih nesreč s smrtnim izidom  
 

Alkohol v krvi 
Ura prometne nesreče  
 Ne Ne Group Total 

0-3 21 21 42 
3-6 26 26 52 
6-9 79 26 105 
9-12 93 33 126 
12-15 103 48 151 
15-18 131 94 225 
18-21 127 127 254 
21-24 45 45 90 
Group Total 625 420 1045 
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Z gornjo predpostavko bi bilo število prometnih nesreč s smrtnim izidom v letih 2004-2008 
manjše za 179 ali povprečno 35 na leto. Lahko pa predpostavimo, da bi bile številke v 2. 
stolpcu Ne še manjše. 
 
12.11 Porazdelitev alkoholiziranih povzročiteljev in udeležencev prometnih nesreč s 

smrtnim izidom po upravnih enotah prebivališča 
 
Tabela 12.42: Porazdelitev povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom po upravnih 
enotah prebivališča 
 

 Upravna enota prebivališča Frequency Percent Cumulative Percent 

LJUBLJANA BEŽIGRAD 48 11,2 11,2 

PTUJ 23 5,4 16,6 

MARIBOR 22 5,1 21,7 

MURSKA SOBOTA 21 4,9 26,6 
NOVO MESTO 21 4,9 31,5 

ŽALEC 16 3,7 35,3 

KRANJ 13 3,0 38,3 

SLOVENSKA BISTRICA 13 3,0 41,4 

TREBNJE 13 3,0 44,4 

DOMŽALE 11 2,6 47,0 

GORNJA RADGONA 11 2,6 49,5 

ŠENTJUR PRI CELJU 11 2,6 52,1 

CELJE 9 2,1 54,2 

LENDAVA 9 2,1 56,3 
LJUTOMER 9 2,1 58,4 

NOVA GORICA 9 2,1 60,5 

ŠMARJE PRI JELŠAH 7 1,6 62,1 

PESNICA 7 1,6 63,8 

KRŠKO 6 1,4 65,2 

LITIJA 6 1,4 66,6 

MOZIRJE 6 1,4 68,0 

SLOVENSKE KONJICE 6 1,4 69,4 

VELENJE 6 1,4 70,8 

KAMNIK 5 1,2 72,0 

KOČEVJE 5 1,2 73,1 

LAŠKO 5 1,2 74,3 

ORMOŽ 5 1,2 75,5 

RADLJE OB DRAVI 5 1,2 76,6 

 RADOVLJICA 5 1,2 77,8 

SEŽANA 5 1,2 79,0 

SLOVENJ GRADEC 5 1,2 80,1 

VRHNIKA 5 1,2 81,3 

ZAGORJE OB SAVI 5 1,2 82,5 

RUŠE 5 1,2 83,6 

 27 upravnih enot  z manj kot 5 povzročitelji v obdobju 
2004-2008  

70 16,1 84,6 

Total 428 100,0   
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Polovica vseh alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom je prebivalo 
na območju 11 upravni enot, med katerimi pa so vse upravne enote z večjimi mestnimi 
občinami. 
 
 

12.12 Uporaba binarnega regresijskega logističnega modela za izračun verjetnosti 
povzročitve prometne nesreče na podlagi števila kršitev v zvezi z alkoholom 

 
V regresijski model so vključeni vsi povzročitelji, udeleženci in kršitelji, za katere je policija 
zabeležila vsaj eno kršitev predpisov v zvezi z alkoholom obdobju 2004-2008. Vzorec je 
velik. 
 
Tabela 12.43: Število vključenih oseb v regresijo po statističnih regijah prebivališča 
 

Statistična regija 
prebivališča  Število oseb  
Pomurska 6334 
Podravska 14835 
Koroška 3911 
Savinjska 12461 
Zasavska 1817 
Spodnjeposavska 4502 
Jugovzhodna Slovenija 6973 
Osrednjeslovenska 21646 
Gorenjska 7990 
Notranjsko-kraška 2054 
Goriška 4530 
Obalno-kraška 4049 
Skupaj 91102 

 

 
 
V naslednji tabeli so izračunane verjetnosti povzročitve prometne nesreče s smrtnim izidom 
glede na število kršitev v zvezi z alkoholom (kršitev je poskus, povzročitev prometne nesreče 
s smrtnim izidom je dogodek). Statistična verjetnost povzročitve prometne nesreče s smrtnim 
izidom glede na število kršitev predpisov v zvezi z alkoholom, ki je večja od nič se pri večini 
regij pojavi šele pri 5. oziroma 10. kršitvi. Izjema je le Zasavska regija, kjer je verjetnost 
kršitelja s petimi kršitvami enaka 3 %. Pri tem je treba pojasniti, da je povzročitelj prometne 
nesreče s smrtnim izidom iz območja Zasavske regije storil v obdobju 2004-2008 največ 3 
kršitve v zvezi z alkoholom. 
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Tabela 12.44: Verjetnosti povzročitve prometne nesreče s smrtnim izidom glede na število 
kršitev predpisov v zvezi z alkoholom 
 

Statistična regija 
prebivališča 

Verjetnost povzročitve prometne nesreče s smrtnim 
izidom  

 Število kršitev predpisov v zvezi z alkoholom 
  2 3 5 10 15 
Pomurska 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 
Podravska 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 
Koroška 0,00  0,00 0,01 0,01 0,02 
Savinjska 0,01 0,01  0,01 0,01 0,02 
Zasavska 0,01  0,01  0,03  0,05 0,10 
Spodnjeposavska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Jugovzhodna Slovenija  0,01  0,01  0,01  0,01  0,02 
Osrednjeslovenska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 
Gorenjska  0,00  0,00  0,01  0,01  0,03 
Notranjsko-kraška  0,01  0,01 0,01  0,01 0,02 
Goriška 0,01  0,01 0,01 0,04 0,14 
Obalno-kraška 0,00  0,00 0,00  0,01 0,01 

 

 
Tabela 12.45: Verjetnosti povzročitve prometne nesreče s težjo telesno poškodbo glede na 
število kršitev predpisov v zvezi z alkoholom  
 

Statistična regija 
prebivališča 

Verjetnost povzročitve prometne nesreče s težjo 
telesno poškodbo   

 Število kršitev predpisov v zvezi z alkoholom 
  2 3 5 10 15 
Pomurska 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 
Podravska 0,02 0,02 0,03 0,06 0,12 
Koroška 0,01 0,02 0,02 0,08 0,21 
Savinjska 0,02 0,03 0,03 0,05 0,09 
Zasavska 0,02 0,02 0,03 0,06 0,11 
Spodnjeposavska 0,02 0,02 0,02 0,03 0,05 
Jugovzhodna Slovenija 0,02 0,02 0,03 0,05 0,09 
Osrednjeslovenska 0,02 0,02 0,03 0,06 0,11 
Gorenjska 0,02 0,02 0,03 0,07 0,14 
Notranjsko-kraška 0,02 0,02 0,03 0,04 0,06 
Goriška 0,03 0,03 0,05 0,13 0,30 
Obalno-kraška 0,03 0,03 0,06 0,20 0,50 

 
Zelo majhna verjetnost povzročitve prometne nesreče s težjo telesno poškodbo obstaja že po 
eni kršitvi v zvezi z alkoholom, zelo pa se poveča z 10 kršitvami. Iz tabele in grafov je 
razvidno,  da imajo kršitelji iz Obalno-kraške regije, Goriške in Koroške regije največje 
verjetnosti, da pri 10 oziroma 15 kršitvah povzročijo prometno nesrečo s težjo telesno 
poškodbo. Predvsem izstopa Obalno-kraška regija.  
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Graf 12.12: Verjetnosti povzročitve prometne nesreče s težjo telesno poškodbo za kršitelje z 
10 kršitvami v zvezi z alkoholom 
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Graf 12.13: Verjetnosti povzročitve prometne nesreče s težjo telesno poškodbo za kršitelje z 
10 kršitvami v zvezi z alkoholom 
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Tabela 12.46: Verjetnosti povzročitve prometne nesreče z lažjo telesno poškodbo glede na 
število kršitev predpisov v zvezi z alkoholom 
 
 

Statistična regija 
prebivališča 

Verjetnost povzročitve prometne nesreče z lažjo telesno 
poškodbo    

 Število kršitev predpisov v zvezi s hitrostjo na leto 
  2 3 5 10 15 20 
Pomurska 0,09 0,10 0,13 0,22 0,35 0,52 
Podravska 0,17 0,20 0,27 0,50 0,72 0,88 
Koroška 0,11 0,13 0,19 0,40 0,60 0,80 
Savinjska 0,13 0,15 0,20 0,40 0,63 0,82 
Zasavska 0,12 0,13 0,16 0,26 0,40 0,55 
Spodnjeposavska 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12 0,16 
Jugovzhodna Slovenija 0,12 0,13 0,17 0,30 0,47 0,65 
Osrednjeslovenska 0,11 0,13 0,20 0,41 0,66 0,85 
Gorenjska 0,09 0,11 0,16 0,34 0,59 0,80 
Notranjsko-kraška 0,11 0,12 0,15 0,26 0,40 0,56 
Goriška 0,09 0,11 0,16 0,34 0,59 0,80 
Obalno-kraška 0,09 0,11 0,17 0,40 0,68 0,87 

 
 
Graf 12.14: Verjetnosti povzročitve prometne nesreče z lažjo telesno poškodbo za kršitelje z 2 
kršitvama v zvezi z alkoholom 
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Graf 12.15: Verjetnosti povzročitve prometne nesreče z lažjo telesno poškodbo za kršitelje s 3 
kršitvami v zvezi z alkoholom 
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Graf 12.16: Verjetnosti povzročitve prometne nesreče z lažjo telesno poškodbo za kršitelje s 5 
kršitvami v zvezi z alkoholom 
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Graf 12.17: Verjetnosti povzročitve prometne nesreče z lažjo telesno poškodbo za kršitelje z 
10 kršitvami v zvezi z alkoholom 
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12.13 Sklep 
 
Nacionalni program varnosti cestnega prometa 2007-2011 
 
V Sloveniji sta vsak tretji povzročitelj prometne nesreče s smrtnim izidom in vsak četrti 

povzročitelj prometne nesreče s hudimi telesnimi poškodbami pod vplivom alkohola. Delež 

alkoholiziranih voznikov je tako med najvišjimi v Evropi. 

 
Trditev prvega stavka drži, tudi po rezultatih te statistične analize. V obdobju 2004-2008 je 
imel vsak 2,8 povzročitelj prometne nesreče s smrtnim izidom več kot 0,5 g alkohola/ kg krvi. 
To pomeni skupno 35,6 %.  Če pa upoštevamo vse povzročitelje, ki so imeli več kot 0,0 g 
alkohola/kg krvi, pa je znašal njihov delež med vsemi povzročitelji prometnih nesreč s 
smrtnim izidom v obdobju 2004-2008 48,9 %, torej skoraj polovica oziroma vsak drugi 
povzročitelj prometne nesreče s smrtnim izidom je imel v krvi neko količino alkohola. 
Povprečna količina alkohola pri teh 48,9 % povzročiteljev je znašala 1,25 g alkohola/ kg krvi. 
Od teh 48,9 % povzročiteljev jih je imelo 20 % manj kot 0,25 g alkohola/kg krvi. 
 
Tudi trditev drugega stavka je potrjena s to analizo. Okoli 25 % prometnih nesreč s smrtnim 
izidom v Evropi je povzročenih zaradi alkohola, v Sloveniji pa okoli 36 %, če upoštevamo 
samo povzročitelje z več kot 0,5 g alkohola/kg krvi. Pri 25 % prometnih nesreč s smrtnim 
izidom v Evropi, pa so vozniki z več kot 0,5 g alkohola/kg krvi prevozili vsega 1 % od vseh  
prevoženih kilometrov v Evropi.40  

                                                 
40 Vir: http://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/knowledge/alcohol/index.htm 
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Problem alkohola v krvi udeležencev v prometu je tako zelo velik in vsi ukrepi oziroma vse 
dejavnosti iz nacionalnega programa ostajajo aktualni tudi v prihodnje. Poleg teh se 
sprejemajo še novi ukrepi, kot je npr. prostovoljno zdravljenje od odvisnosti alkohola. 
 
Statistika pozitivnih alkotestov za leto 2009 je v primerjavi  s prejšnjimi leti zelo ugodna. V 
primerjavi z letom 2008 je bilo alkotestov približno enako, število pozitivnih pa se je več kot 
prepolovilo.  
 
Med regijami ni pomembnih razlik, če primerjamo deleže povzročiteljev vseh prometnih 
nesreč, pri katerih je bil v obdobju 2004-2008 alkotest vsaj enkrat pozitiven. Pomembne 
razlike pa so med deleži povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom in prometnih 
nesreč s hujšo telesno poškodbo. Na primer: odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s 
smrtnim izidom iz Savinjske regije, pri katerih je bil alkotest v obdobju 2004-2008 vsaj enkrat 
pozitiven, je dvakrat večji od odstotka povzročiteljev iz Osrednjeslovenske regije. Razlike je 
treba upoštevati pri načrtovanju preventivnih akcij vseh oblik. 
 
Deleži udeležencev prometnih nesreč, pri katerih je bil alkotest vsaj enkrat pozitiven v 
obdobju 2004-2008 je v povprečju manjši do deleža povzročiteljev. To še posebno velja za 
udeležence prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo, prometnih nesreč z lažjo telesno 
poškodbo in prometnih nesreč brez poškodb, medtem ko je bil kar v petih regijah delež 
udeležencev prometnih nesreč s smrtnim izidom večji od deleža povzročiteljev. Ti podatki 
potrjujejo tezo, da je alkoholizem v prometu samo odsev tovrstnega družbenega problema. 
 
Pomembni statistični kazalci so povprečni odstotki vseh povzročiteljev, vseh udeležencev in 
vse kršiteljev v obdobju 2004-2008, pri katerih je bil v tem obdobju vsaj en alkotest pozitiven. 
Povprečje vseh povzročiteljev vseh vrst prometnih nesreč znaša 24 %, povprečje vseh 
udeležencev vseh vrst prometnih nesreč 16 % in povprečje vseh kršiteljev 11,5 %. 
Poudarjeno: oseba je povzročitelj, če je povzročila vsaj eno prometno nesrečo, pozitiven 
alkotest pa je bil lahko evidentiran, ko je ta oseba povzročila prometno nesrečo, bila 
udeležena v  prometni nesreči  ali ko je kršila cestno-prometne predpise. Udeleženec je oseba, 
ki je bil v obdobju 2004-2008 udeležena vsaj v eni prometni nesreči, ni pa povzročila nobene 
prometne nesreče, pozitiven alkotest pa je bil lahko evidentiran, ko je bila ta oseba udeležena 
v  prometni nesreči  ali ko je kršila cestno-prometne predpise. Kršitelj je oseba, ki je kršila 
cestno-prometne predpise v obdobju 2004-2008, ni pa povzročila in ni bil udeležena v nobeni 
prometni nesreči.  
 
Razlike med povzročitelji, udeleženci in kršitelji so pomembne. Največji odstotek 
povzročiteljev prometnih nesreč, pri katerih je bilo alkotest v obdobju 2004-2008 vsaj enkrat 
pozitiven je deloma posledica alkotesta prav ob povzročitvi prometne nesreče. Toda 
povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom in prometnih nesreč s hujšo telesno 
poškodbo so praviloma napoteni na strokovni pregled. Tako je treba upoštevati podatek, da so 
povzročitelji prometnih nesreč osebe, ki so pogosteje pod vplivom alkohola kot udeleženci 
prometnih nesreč in ti kot kršitelji. 
 
Posebno obdelavo zahtevajo podatki o zavrnjenih alkotestih, ki se pomembno razlikujejo med 
statističnimi regijami. Enako velja za zavrnjene alkoteste. 
 
Pot do prometa brez alkohola bo še dolga. 
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V kontekst zadnjega stavka spada tudi podatek, da je imelo kar 27 %  vseh povzročiteljev 
prometnih nesreč s smrtnim izidom v krvi manj kot 0,5 g alkohola/kg krvi (pa so povzročili 
nesrečo kljub mali količini alkohola) in kar 15,0 % jih je imelo samo od 0,01 do 0,10 g/kg.  
 
50 % vseh povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom v obdobju 2004-2008 je 
prebivalo na območjih 11 upravnih enot. Vse oblike preventivnih akcij morajo biti prostorsko 
opredeljeni. 
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13 RANLJIVA SKUPINA UDELEŽENCEV: MOTORISTI V OBDOBJU 2004-
2008 
  
 
13.1 Časovna vrsta smrtno ponesrečenih motoristov v obdobju 2001-2009  
 
Tabela 13.1: Časovna vrsta smrtno ponesrečenih motoristov v obdobju 2001-2009 
 

Leto 
Število smrtno 
ponesrečenih 
motoristov 

Indeks z 
osnovo v 
letu 
2001 

Verižni 
indeks 

Odstotek smrtno 
ponesrečenih motoristov 
med vsemi smrtno 
ponesrečenimi osebami 

2001 32 100,0 - 11,5 
2002 18 56,3 56,3 7,5 
2003 21 65,6 116,7 8,7 
2004 19 59,4 90,5 7,6 
2005 33 103,1 173,7 12,7 
2006 32 100,0 97,0 12,2 
2007 39 121,9 121,9 13,3 
2008 38 118,8 97,4 17,7 
2009 28 87,5 73,7 16,4 
Skupaj 260      

 
 
Graf 13.1: Prikaz časovne vrste umrlih motoristov v obdobju 2001-200941 
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41 Zaradi kasnejšega vnosa podatkov o osebah, ki niso umrle na kraju nesreče, so lahko ta števila za nekaj primerov 
manjša od dejanskih števil, vendar to ne spremeni dinamike gibanja v daljšem časovnem obdobju. V nadaljevanju so 
upoštevani podatki za obdobje 2004-2008 iz zbirk podatkov z individualnimi zapisi. 
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13.2 Osnovna statistika motoristov udeleženih v prometnih nesrečah po statističnih 
regijah kraja nesreče v obdobju 2004-2008 (povzročitelji in udeleženci) 

 
Tabela 13.2: Porazdelitev motoristov po posledicah  
 
Statistična regija kraja 
nesreče Posledica prometne nesreče 

  Smrt 
Težja telesna 
poškodba 

Lažja telesna 
poškodba Brez poškodb Skupaj 

  Število % Število % Število % Število %   
Pomurska 14 6,3 49                  113 50,7 47 21,1 223 
Podravska 24 3,7 102 15,9 344 53,7 171 26,7 641 
Koroška 5 3,4 32 21,6 78 52,7 33 22,3 148 
Savinjska 28 4,3 130 20,2 331 51,3 156 24,2 645 
Zasavska 2 1,9 11 10,4 58 54,7 35 33,0 106 
Srednjeposavska 4 3,2 30 24,0 61 48,8 30 24,0 125 
Jugovzhodna Slovenija 18 4,8 73 19,4 200 53,1 86 22,8 377 
Osrednjeslovenska 32 3,7 158 18,5 457 53,5 208 24,3 855 
Gorenjska 11 2,9 88 23,5 168 44,9 107 28,6 374 
Notranjsko-kraška 9 4,1 45 20,3 124 55,9 44 19,8 222 
Goriška 13 3,7 97 27,7 141 40,3 99 28,3 350 
Obalno-kraška 18 3,6 93 18,7 219 44,1 167 33,6 497 
Skupaj 178 3,9 908 19,9 2294 50,3 1183 25,9 4563 

 
Deleži smrtno ponesrečenih motoristov med vsemi smrtno ponesrečenimi osebami se po 
regijah razlikujejo. Med Obalno-kraško regijo z največjim odstotkom (26,9 %)  Zasavsko 
regijo ter Gorenjsko regijo z najmanjšim odstotkom (10,5 %)  je razlike 16,4 %.  
 
Znotraj regije pa je največ smrtno ponesrečenih motoristov v Pomurski regiji (6,3 %), najmanj 
pa v Zasavski (1,9 %). 
 
Tabela 13.3: Smrtno ponesrečeni motoristi po statističnih regijah kraja nesreče 
 

Statistična regija kraja 
nesreče 

Število smrtno 
ponesrečenih 
motoristov 

Število vseh 
smrtno 
ponesrečenih 
oseb Odstotek 

Pomurska 14 106 13,2 
Podravska 24 214 11,2 
Koroška 5 39 12,8 
Savinjska 28 168 16,7 
Zasavska 2 19 10,5 
Srednjeposavska 4 36 11,1 
Jugovzhodna Slovenija 18 133 13,5 
Osrednjeslovenska 32 277 11,6 
Gorenjska 11 105 10,5 
Notranjsko-kraška 9 51 17,6 
Goriška 13 63 20,6 
Obalno-kraška 18 67 26,9 
Skupaj 178 1278  
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Graf 13.2: Odstotek smrtno ponesrečenih motoristov med vsemi smrtno ponesrečenimi 
osebami 
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Tabela 13.4: Število smrtno ponesrečenih motoristov po statističnih regijah kraja nesreče in 
letih 2004-2008 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 
Pomurska  0 3 5 3 3 

Podravska 2 3 5 6 8 

Koroška 0  1 2  0 2 

Savinjska 3 7 4 6 8 

Zasavska 1  0  0 0  1 

Srednjeposavska 0  2 0  2  0 

Jugovzhodna Slovenija 5 5 1 2 5 

Osrednjeslovenska 4 4 10 10 4 

Gorenjska 1 1 4 2 3 

Notranjsko-kraška 1 3 1 3 1 

Goriška 5 1 4 2 1 

Obalno-kraška 1 4 6 5 2 

 

Iz zgornje tabele je razvidno predvsem to, da so porazdelitve smrtno ponesrečenih motoristov 
po statističnih regijah kraja nesreče in letih slučajne. 
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Tabela 13.5: Smrtno ponesrečeni motoristi po statističnih regijah kraja nesreče kot 
povzročitelji oziroma udeleženci 
 

Povzročitelj Group Total 

Da Ne 
 Count Row % Count Row % Count Row % 

Pomurska 6 42,9% 8 57,1% 14 100,0% 

Podravska 17 70,8% 7 29,2% 24 100,0% 

Koroška 3 60,0% 2 40,0% 5 100,0% 

Savinjska 19 67,9% 9 32,1% 28 100,0% 

Zasavska 2 100,0%     2 100,0% 

Srednjeposavska 3 75,0% 1 25,0% 4 100,0% 

Jugovzhodna Slovenija 16 88,9% 2 11,1% 18 100,0% 

Osrednjeslovenska 23 71,9% 9 28,1% 32 100,0% 

Gorenjska 8 72,7% 3 27,3% 11 100,0% 

Notranjsko-kraška 8 88,9% 1 11,1% 9 100,0% 

Goriška 9 69,2% 4 30,8% 13 100,0% 

Obalno-kraška 14 77,8% 4 22,2% 18 100,0% 

Group Total 128 71,9% 50 28,1% 178 100,0% 

 
 

Neprilagojena hitrost je vzrok 75 % prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so jih povzročili 
motoristi, na drugem mestu s 7,6 % pa je nepravilna smer/stran vožnje. 
 
 

Tabela 13.6: Glavni vzroki prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki os jih povzročili motoristi 
 

  Frequency Percent 
Cumulative 
Percent 

NEPRILAGOJENA 
HITROST 

109 75,7 75,7 

NEPRAVILNA STRAN 
/ SMER VOŽNJE 

11 7,6 83,3 

NEPRAVILNO 
PREHITEVANJE 

10 6,9 90,3 

NEUPOŠTEVANJE 
PRAVIL O 
PREDNOSTI 

8 5,6 95,8 

OSTALO 2 1,4 97,2 

PREMIKI Z VOZILOM 2 1,4 98,6 

NEPRAVILNOSTI 
PEŠCA 

1 ,7 99,3 

NEUSTREZNA 
VARNOSTNA 
RAZDALJA 

1 ,7 100,0 

Total 144 100,0   

 
 
 

58 % motoristov – udeležencev (niso bili povzročitelji) pa je umrlo zaradi neupoštevanja 
pravil o prednosti, na drugem mestu s 14 % pa je nepravilna smer/stran vožnje. 
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Tabela 13.7: Glavni vzroki prometnih nesreč s smrtnim izidom, v katerih so se smrtno 
ponesrečili udeleženi motoristi (ne povzročitelji) 
 
 

  Frequency Percent 
Cumulative 
Percent 

NEUPOŠTEVANJE 
PRAVIL O 
PREDNOSTI 

29 58,0 58,0 

NEPRAVILNA STRAN 
/ SMER VOŽNJE 

7 14,0 72,0 

PREMIKI Z VOZILOM 6 12,0 84,0 

NEPRAVILNO 
PREHITEVANJE 

4 8,0 92,0 

NEPRILAGOJENA 
HITROST 

3 6,0 98,0 

OSTALO 1 2,0 100,0 

Total 50 100,0   

 

 
13.3 Porazdelitev smrtno ponesrečenih motoristov po kategorijah cest in naseljih 
 
Največ motoristov se je smrtno ponesrečilo na regionalnih cestah II. reda – 21,9 %, sledijo 
naselja z uličnim sistemom – 18 %, regionalne ceste I. reda in glavne ceste. 
 
Tabela 13.8: Smrtno ponesrečeni motoristi po kategorijah cest in naseljih 
 

  Frequency Percent 
Cumulative 
Percent 

Regionalna cesta II. reda 39 21,9 21,9 

Naselje z uličnim 
sistemom 

32 18,0 39,9 

Regionalna cesta I. reda 31 17,4 57,3 

Glavna cesta II. reda 21 11,8 69,1 

Glavna cesta I. reda 19 10,7 79,8 

Naselje brez uličnega 
sistema 

13 7,3 87,1 

Regionalna cesta III. 
reda 

9 5,1 92,1 

Lokalna cesta 7 3,9 96,1 

Avtocesta 5 2,8 98,9 

Hitra cesta 1 ,6 99,4 

Turistična cesta 1 ,6 100,0 

Total 178 100,0   
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13.4 Porazdelitev smrtno ponesrečenih motoristov po mesecih, dnevih v tednu in urah 

 
Tabela 13.9: Smrtno ponesrečeni motoristi po mesecih 
 

 Mesec Frequency Percent 
Cumulative 
Percent 

Januar 0 0,0 0,0 

Februar 0 0,0 0,0 

Marec 4 2,2 2,2 

April 20 11,2 13,5 

Maj 24 13,5 27,0 

Junij 26 14,6 41,6 

Julij 30 16,9 58,4 

Avgust 36 20,2 78,7 

September 23 12,9 91,6 

Oktober 11 6,2 97,8 

November 3 1,7 99,4 

December 1 ,6 100,0 

Total 178 100,0   

 

Več kot polovico motoristov je umrlo v treh poletnih mesecih. Delež težje poškodovanih 
motoristov v teh mesecih je nekoliko manjši (42 %). 
 
Graf 13.3: Smrtno ponesrečeni motoristi po mesecih 
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Tabela 13.10: Smrtno ponesrečeni motoristi po dnevih v tednu 
 
 

 Dan v tednu Frequency Percent 
Cumulative 
Percent 

Ponedeljek 16 9,0 9,0 

Torek 18 10,1 19,1 

Sreda 24 13,5 32,6 

Četrtek 17 9,6 42,1 

Petek 22 12,4 54,5 

Sobota 44 24,7 79,2 

Nedelja 37 20,8 100,0 

Total 178 100,0   

 
 

Skoraj 58 % vseh smrtno ponesrečenih motoristov se je ponesrečilo v vikend dnevih, kar 45 
% ob sobotah in nedeljah. Skoraj enak odstotek motoristov se je težje poškodovalo v vikend 
dnevih. 
 
83 % motoristov se je smrtno ponesrečilo v popoldanskih urah od 12. do 21. ure, kar 60 % pa 
med 16. in 21. uro. 
Prometne nesreče, v katerih so se motoristi težje poškodovali se gostijo v intervalu od 10. do 
21. ure. 88 % težje poškodovanih motoristov se je poškodovalo v tem intervalu, kar 50 % pa 
med 15. in 21. uro. 
 
Graf 13.4: Porazdelitev prometnih nesreč, v katerih so umrli motoristi po urah 
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Graf 13.5: Porazdelitev prometnih nesreč, v katerih so se motoristi težje poškodovali 
 

 
 
13.5 Statistične regije krajev prometnih nesreč glede na statistično regijo prebivališča 

smrtno ponesrečenih motoristov. 
 
Večina motoristov se je smrtno ponesrečilo na območju statistične regije prebivališča. Tako 
vsi smrtno ponesrečeni motoristi iz Jugovzhodne Slovenije in Obalno-kraške regije. Večina 
motoristov iz Zasavske regije pa se je smrtno ponesrečilo na območju sosednje 
Osrednjeslovenske regije. 
 
Podobna porazdelitev velja tudi za težje poškodovane motoriste. Odstotki nesreča na območju 
statistične regije prebivališča se gibljejo od 50 % (Zasavska regija) do 89 % (Notranjsko-
kraška regija). Za večino regij je odstotek večji od 80 %. 
 
Na območju Pomurske regije se je smrtno ponesrečilo 15 motoristov na 12 različnih 
lokacijah. Po 2 motorista sta umrla na treh lokacijah. 
 
Na območju  Podravske regije se je smrtno ponesrečilo 26 motoristov na 17 različnih 
lokacijah. Na odseku Slivnica-Slovenska Bistrica je umrlo kar 5 motoristov, na odseku Ruta-
Maribor Kor. Most 4 pa motoristi. 
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Tabela 13.11: Porazdelitev smrtno ponesrečenih motoristov po statističnih regijah kraja 
nesreče glede na statistično regijo prebivališča 
 

Statistična regija kraja prometne nesreče 

 
Pomu
rska 

Podra
vska 

Koroš
ka 

Savinj
ska 

Zasav
ska 

Srednj
eposa
vska 

Jugov
zhodn
a 
Slove
nija 

Osred
njeslo
vensk
a 

Goren
jska 

Notra
njsko-
kraška 

Goriš
ka 

Obaln
o-
kraška 

N 9 3           1         Pomurska 

Row % 69,2 23,1           7,7         

N 3 16   1     1           Podravska 

Row % 14,3 76,2   4,8     4,8           

N     5 1                 Koroška 

Row %     83,3 16,7                 

N   4   23   1 2 2     1   Savinjska 

Row %   12,1   69,7   3,0 6,1 6,1     3,0   

N         1     3         Zasavska 

Row %         25,0     75,0         

N       2   3 1           Srednjeposavska 

Row %       33,3   50,0 16,7           

N             10           Jugovzhodna 
Slovenija 

Row %             100           

N       1 1   3 21 2 2 2 1 Osrednjeslovenska 

Row %       3,0 3,0   9,1 63,6 6,1 6,1 6,1 3,0 

N               4 8 1 1 2 Gorenjska 

Row %               25,0 50,0 6,3 6,3 12,5 

N                   6   1 Notranjsko-kraška 

Row %                   85,7   14,3 

N                 1   6 1 Goriška 

Row %                 12,5   75,0 12,5 

N                       10 Obalno-kraška 

Row %                       100 

 

 
Na območju  Koroške regije se je smrtno ponesrečilo 5 motoristov na 5 različnih lokacijah. 
 
Na območju Savinjske regije se je smrtno ponesrečilo 35 motoristov na 22 različnih lokacijah. 
Na cesti Maribor-Slivnica-Celje so umrli 4 motoristi, v Velenju pa trije. 
 
Na območju  Zasavske regije so se smrtno ponesrečili 3 motoristi na 2 različnih lokacijah. 
 
Na območju Spodnjeposavske regije so se smrtno ponesrečili 4 motoristi na 4 različnih 
lokacijah. 
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Na območju Jugovzhodne Slovenije se je smrtno ponesrečilo 20 motoristov na 13 različnih 
lokacijah. Na odseku Livold-Fara so umrli 4 motoristi. 
 
Na območju Osrednjeslovenske regije se je smrtno ponesrečilo 37 motoristov na 31 različnih 
lokacijah.  
 
Na območju Gorenjske regije se je smrtno ponesrečilo 16 motoristov na 11 različnih 
lokacijah.  
 
Na območju Notranjsko-kraške regije se je smrtno ponesrečilo 9 motoristov na 8 različnih 
lokacijah.  
 
Na območju Goriške regije se je smrtno ponesrečilo 14 motoristov na 12 različnih lokacijah. 3 
motoristi so umrli na odseku Selo-Nova Gorica. 
 
Na območju Obalno-kraške regije se je smrtno ponesrečilo 21 motoristov na 18 različnih 
lokacijah.  
 
 
13.6 Primerjava v prometnih nesrečah udeleženih voznikov osebnih avtomobilov po 

posledicah in motoristov v letu 2008 
 
Razmerje med populacijo voznikov, ki so imeli vozniško dovoljenje B kategorije in 
populacijo voznikov, ki so imeli vozniško dovoljenje A kategorije dne 31.12.2008 znaša 3,6 v 
korist vozniško z B kategorijo. Iz naslednje tabele pa so razvidna razmerja med vozniki 
osebnih avtomobilov in motoristi v letu 2008 po posledicah, ki so jih utrpeli v prometnih 
nesrečah. Za motoriste je verjetnost, da se bodo smrtno ponesrečili za 70 % večja od 
verjetnosti voznikov, da se bodo težje poškodovali pa kar za 157 % Nasprotno pa je verjetnost 
lažjih poškodb 3,7-krat manjša od voznikov osebnih avtomobilov, verjetnost brez poškodb pa 
kar 39-krat manjša.  
 
Tabela 13.12: Razmerja posledic prometnih nesreč med udeleženimi vozniki osebnih 
avtomobilov in motoristi 
 

Posledica prometne nesreče leta 
2008 

Razmerje med številom voznikov osebnih 
avtomobilov in motoristi 

Smrt 2,1 
Težja telesna poškodba 1,4 
Lažja telesna poškodba 13,3 
Brez poškodb 140,0 
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13.7 Starostna struktura motoristov udeleženih (povzročitelji in udeleženci) v 
prometnih nesrečah 

 
Tabela 13.13: Porazdelitev motoristov po starosti in posledicah 
 

 Posledica prometne nesreče 

Starost Smrt 

Težja 
telesna 
poškodba 

Lažja 
telesna 
poškodba 

Brez 
poškodb Skupaj 

Od 10,0 do 13,9 let   1   2 5 
Od 14,0 do 15,9 let   5 22 17 46 
Od 16,0 do 17,9 let 4 57 210 86 365 
Od 18,0 do 19,9 let 4 33 89 59 190 
Od 20,0 do 21,9 let 11 57 110 43 226 
Od 22,0 do 23,9 let 20 72 177 78 355 
Od 24,0 do 25,9 let 18 76 189 83 382 
Od 26,0 do 29,9 let 35 135 390 176 771 
Od 30,0 do 29,9 let 40 190 531 258 1070 
Od 40,0 do 49,9 let 24 161 374 216 824 
Od 50,0 do 59,9 let 18 86 139 112 375 
Od 60,0 do 69,9 let 1 25 48 27 106 
Od 70,0 do 79,9 let 3 8 14 22 47 
80,0 in več let   2 1 4 7 
Skupaj 178 908 2294 1183 4769 

 
 
Tabela 13.14: Gostote starostnih razredov motoristov po posledicah 
 

 Posledica prometne nesreče - gostote razredov 

Starost 
Širina 
razreda Smrt 

Težja 
telesna 
poškodba 

Lažja 
telesna 
poškodba 

Brez 
poškodb 

Od 10,0 do 13,9 let 4 0,0 0,0 0,5 1,3 
Od 14,0 do 15,9 let 2 0,0 11,0 8,5 23,0 
Od 16,0 do 17,9 let 2 2,0 105,0 43,0 182,5 
Od 18,0 do 19,9 let 2 2,0 44,5 29,5 95,0 
Od 20,0 do 21,9 let 2 5,5 55,0 21,5 113,0 
Od 22,0 do 23,9 let 2 10,0 88,5 39,0 177,5 
Od 24,0 do 25,9 let 2 9,0 94,5 41,5 191,0 
Od 26,0 do 29,9 let 4 8,8 97,5 44,0 192,8 
Od 30,0 do 29,9 let 10 4,0 53,1 25,8 107,0 
Od 40,0 do 49,9 let 10 2,4 37,4 21,6 82,4 
Od 50,0 do 59,9 let 10 1,8 13,9 11,2 37,5 
Od 60,0 do 69,9 let 10 0,1 4,8 2,7 10,6 
Od 70,0 do 79,9 let 10 0,3 1,4 2,2 4,7 
80,0 in več let 5 0,0 0,2 0,8 1,4 

 
Najbolj pogosta starost smrtno ponesrečenih motoristov je 22 in 23 let, velika pa je v 
celotnem intervalu 22 – 30 let. 
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Graf 13.6: Histogram starosti smrtno ponesrečenih motoristov 

 
 
Tabela 13.15: Povprečne starosti smrtno ponesrečenih motoristov po statističnih regijah 
prebivališča 
 

 Count Mean Median 
Std 
Deviation 

Pomurska 13 29,2 28,7 10,7 
Podravska 21 32,0 29,6 9,4 

Koroška 6 33,8 25,0 15,5 

Savinjska 33 30,3 26,2 12,1 

Zasavska 4 26,6 27,3 3,2 

Srednjeposavska 6 42,5 38,8 16,5 

Jugovzhodna Slovenija 10 33,7 26,8 13,6 

Osrednjeslovenska 33 34,7 32,2 10,0 

Gorenjska 16 35,4 31,9 11,3 

Notranjsko-kraška 7 28,6 28,9 6,1 

Goriška 8 44,2 46,7 19,3 

Obalno-kraška 10 25,6 26,2 3,9 

Group Total 16742 32,8 28,9 11,8 

 

 
Povprečne starosti smrtno ponesrečenih motoristov se po statističnih regijah prebivališča 
razlikujejo. Najmlajši smrtno ponesrečeni motoristi so prebivali na območju Obalno-kraške 
regije, najstarejši pa na območju Goriške regije. Med povprečnima starostma je skoraj 19 let 
razlike. Upoštevati pa je treba, da frekvence niso velike. 
                                                 
42 11 smrtno ponesrečenih motoristov ni imelo stalnega prebivališča na območju Slovenije. 
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13.8 Čas med pridobitvijo vozniškega dovoljenja in prometno nesreče, v kateri se je 
motorist smrtno ponesrečil  

 
Tabela 13.16: Porazdelitev motoristov, ki so se smrtno ponesrečili in je v evidenci evidentiran 
datum pridobitve vozniškega dovoljenja A kategorije  po času med pridobitvijo tega 
dovoljenja in prometno nesrečo 
 

  Frequency Percent 
Cumulative 
Percent 

V prvih 5 dneh 2 1,8 1,8 

Od 6 do 10 dni 1 ,9 2,6 

V drugem mesecu 4 3,5 6,1 

V tretjem mesecu 5 4,4 10,5 

Od 4. do 6. meseca 8 7,0 17,5 

Od 7. do 12. meseca 9 7,9 25,4 

V drugem letu 13 11,4 36,8 

V tretjem letu 17 14,9 51,8 

Po treh letih 55 48,2 100,0 

Total 114 100,0   

 

Več kot četrtina motoristov se je smrtno ponesrečilo v prvem letu posedovanja vozniškega 
dovoljenja. 
 
 
13.9 Kršitve, povzročitve prometnih nesreč in udeležba motoristov v prometnih 

nesrečah  
 
Od 178 smrtno ponesrečenih motoristov je 128 povzročilo prometno nesrečo, 50 pa jih je 
umrlo kot udeleženci (ne povzročitelji).  
4 motoristi od 178 so povzročili prometno nesrečo s težjo telesno poškodbo, 3 pa so bili 
udeleženi v prometni nesreči s težjo telesno poškodbo. 
11 motoristov od 178 (6,2 %) je povzročilo prometno nesrečo z lahko telesno poškodbo, 14 pa 
je bilo  udeleženih v prometni nesreči z lažjo telesno poškodbo. 
32 od 178 motoristov (18 %) je povzročilo v prometno nesrečo brez poškodb, 18 pa jih je bilo 
udeleženih v prometni nesreči brez poškodb. 
116 motoristov od 178 (65,2 %) je naredilo 514 prekrškov ali povprečno 4 prekrške na 
motorista. 
 
893 motoristov, ki so bili težje poškodovani je povzročilo 824 prometnih nesreč s težjo 
telesno poškodbo, 94 prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo in 163 prometnih nesreč brez 
poškodb, naredili pa so tudi 3005 prekrškov ali 3,4 prekrške na osebo. 
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13.10 Alkohol v krvi smrtno ponesrečenih motoristov 
 
Tabela 13.17: Količina alkohola v krvi smrtno ponesrečenih motoristov 
  
 

 Gram alkohola na kg 
krvi Frequency Percent 

Cumulative 
Percent 

0,00 102 57,3 57,3 

0,01 - 0,50 42 23,6 80,9 

0,51 - 0,80 4 2,2 83,1 

0,81 - 1,10 5 2,8 86,0 

1,11 - 1,50 9 5,1 91,0 

1,51 - 2,00 9 5,1 96,1 

2,01 - 2,50 7 3,9 100,0 

Total 178 100,0   

 

 
Tabela 13.18: Količina alkohola v krvi smrtno ponesrečenih voznikov osebnih avtomobilov 
 

  Frequency Percent 
Cumulative 
Percent 

0,00 209 42,9 42,9 

0,01 – 0,50 77 15,8 58,7 

0,51 – 0,80 8 1,6 60,4 

0,81 – 1,10 24 4,9 65,3 

1,11 – 1,50 41 8,4 73,7 

1,51 – 2,00 68 14,0 87,7 

2,01 – 2,50 38 7,8 95,5 

2,51 – 3,00 15 3,1 98,6 

3,01 – 3,50 4 ,8 99,4 

Več kot 3,50 3 ,6 99,8 

Total 487 100,0   

 

Primerjava med smrtno ponesrečenimi motoristi in vozniki osebnih avtomobilov kaže, da je 
odstotek motoristov brez alkohola v krvi večji od voznikov osebnih avtomobilov. Je pa večji 
odstotek tistih motoristov, ki so imeli v krvi manj kot 0,51 g/kg. Pri večjih količinah alkohola 
v krvi pa prevladujejo vozniki osebnih avtomobilov. 
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14 RANLJIVA SKUPINA UDELEŽENCEV: PEŠCI V OBDOBJU 2004-2008 
  
 
14.1 Časovna vrsta smrtno ponesrečenih pešcev v obdobju 2001-2009  
 
Tabela 14.1: Časovna vrsta smrtno ponesrečenih pešcev v obdobju 2001-2009 
 

Leto 

Število smrtno 
ponesrečenih 
pešcev 

Indeks z 
osnovo v 
letu 
2001 

Verižni 
indeks 

Odstotek smrtno 
ponesrečenih pešcev med 
vsemi smrtno 
ponesrečenimi osebami 

2001 42 100,0 - 15,1 
2002 33 78,6 78,6 13,8 
2003 40 95,2 121,2 16,5 
2004 28 66,7 70,0 11,2 
2005 27 64,3 96,4 10,4 
2006 32 76,2 118,5 12,2 
2007 33 78,6 103,1 11,2 
2008 39 92,9 118,2 18,1 
2009 21 50,0 53,8 12,3 
Skupaj 295      

 
 
Graf 14.1: Prikaz časovne vrste smrtno ponesrečenih pešcev obdobju 2001-200943 
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43 Zaradi kasnejšega vnosa podatkov o osebah, ki niso umrle na kraju nesreče, so lahko ta števila za nekaj primerov 
manjša od dejanskih števil, vendar to ne spremeni dinamike gibanja v daljšem časovnem obdobju. V nadaljevanju so 
upoštevani podatki za obdobje 2004-2008 iz zbirk podatkov z individualnimi zapisi. 
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14.2 Osnovna statistika pešcev udeleženih v prometnih nesrečah po statističnih regijah 
kraja nesreče v obdobju 2004-2008 

 
V obdobju 2004-2008 se je smrtno ponesrečilo 180 pešcev. Od tega jih je 54 (30 %) 
povzročilo prometno nesrečo v kateri so umrli, 126 (70 %) pa so umrli kot udeleženci (ne 
povzročitelji).  
 
Tabela 14.2: Porazdelitev pešcev po posledicah  
 
Statistična regija kraja 
nesreče 

Posledica prometne nesreče 

  Smrt 
Težja telesna 
poškodba 

Lažja telesna 
poškodba Brez poškodb Skupaj 

  Število % Število % Število % Število %   
Pomurska 12 6,1 41 20,7 135 68,2 10 5,1 198 
Podravska 32 3,1 150 14,5 790 76,4 62 6,0 1034 
Koroška 6 4,6 20 15,4 96 73,8 8 6,2 130 
Savinjska 21 3,5 115 19,2 422 70,6 40 6,7 598 
Zasavska 2 2,3 15 17,2 68 78,2 2 2,3 87 
Spodnjeposavska 7 9,2 21 27,6 46 60,5 2 2,6 76 
Jugovzhodna Slovenija 15 5,0 54 17,9 211 70,1 21 7,0 301 
Osrednjeslovenska 49 3,5 287 20,8 973 70,5 72 5,2 1381 
Gorenjska 19 4,7 93 23,0 268 66,2 25 6,2 405 
Notranjsko-kraška 6 6,2 13 13,4 70 72,2 8 8,2 97 
Goriška 6 3,1 48 24,6 120 61,5 21 10,8 195 
Obalno-kraška 5 2,0 56 22,0 169 66,3 25 9,8 255 
Skupaj 180 3,8 913 19,2 3368 70,8 296 6,2 4757 

 
Deleži smrtno ponesrečenih pešcev med vsemi smrtno ponesrečenimi osebami se po regijah 
razlikujejo. Med Obalno-kraško regijo z največjim odstotkom (26,9 %)  Zasavsko regijo ter 
Gorenjsko regijo z najmanjšim odstotkom (10,5 %)  je razlike 16,4 %.  
 
Znotraj regije pa je največ smrtno ponesrečenih pešcev v Spodnjeposavski regiji (9,2 %),  kar 
4,6-krat pa v Obalno-kraški regiji (2 %). 
 
Tabela 14.3: Smrtno ponesrečeni pešci po statističnih regijah kraja nesreče 
 

Statistična regija kraja 
nesreče 

Število smrtno 
ponesrečenih 
pešcev 

Število vseh 
smrtno 
ponesrečenih 
oseb 

Odstotek smrtno ponesrečenih pešcev  med 
vsemi smrtno ponesrečenimi osebami 

Pomurska 12 106 11,3 
Podravska 32 214 15,0 
Koroška 6 39 15,4 
Savinjska 21 168 12,5 
Zasavska 2 19 10,5 
Srednjeposavska 7 36 19,4 
Jugovzhodna Slovenija 15 133 11,3 
Osrednjeslovenska 49 277 17,7 
Gorenjska 19 105 18,1 
Notranjsko-kraška 6 51 11,8 
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Goriška 6 63 9,5 
Obalno-kraška 5 67 7,5 
Skupaj 180 1278  

 
Graf 14.2: Odstotek smrtno ponesrečenih pešcev med vsemi smrtno ponesrečenimi osebami 
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Tabela 14.4: Število smrtno ponesrečenih pešcev po statističnih regijah kraja nesreče in letih 
2004-2008 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 
Pomurska 2 1 3 2 4 
Podravska 5 8 4 8 7 
Koroška 2 1 0  0  3 
Savinjska 3 5 5 5 3 
Zasavska 0  0  1 1 0  
Spodnjeposavska 0  1 1 2 3 
Jugovzhodna Slovenija 4 1 4 3 3 
Osrednjeslovenska 12 11 11 5 10 
Gorenjska 4 4 3 5 3 
Notranjsko-kraška 2 1 1 1 1 
Goriška 1 2 0  1 2 
Obalno-kraška 0  2 3 0  0  

 

Iz zgornje tabele je razvidno predvsem to, da so variiranja števila smrtno ponesrečenih pešcev 
po statističnih regijah kraja nesreče in letih majhna. 
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Tabela 14.5: Smrtno ponesrečeni pešci po statističnih regijah kraja nesreče kot povzročitelji 
oziroma udeleženci44 
 

D N Group Total 

 Count Row % Count Row % Count Row % 
Pomurska 1 8,3% 11 91,7% 12 100,0% 

Podravska 9 28,1% 23 71,9% 32 100,0% 

Koroška   0,0 % 6 100,0% 6 100,0% 

Savinjska 4 19,0% 17 81,0% 21 100,0% 

Zasavska 1 50,0% 1 50,0% 2 100,0% 

Spodnjeposavska 2 28,6% 5 71,4% 7 100,0% 

Jugovzhodna Slovenija 9 60,0% 6 40,0% 15 100,0% 

Osrednjeslovenska 17 34,7% 32 65,3% 49 100,0% 

Gorenjska 7 36,8% 12 63,2% 19 100,0% 

Notranjsko-kraška 1 16,7% 5 83,3% 6 100,0% 

Goriška 1 16,7% 5 83,3% 6 100,0% 

Obalno-kraška 2 40,0% 3 60,0% 5 100,0% 

Group Total 54 30,0% 126 70,0% 180 100,0% 

 
 

36,1 % pešcev je umrlo zaradi neprilagojene hitrosti povzročitelja. Na drugem mestu s 22,2 % 
pa so nepravilnosti pešca. 
 
 

Tabela 14.6: Glavni vzroki zaradi katerih so umrli pešci v prometnih nesrečah  
 

  Frequency Percent 
Cumulative 
Percent 

NEPRILAGOJENA 
HITROST 

65 36,1 36,1 

NEPRAVILNOSTI 
PEŠCA 

40 22,2 58,3 

NEPRAVILNA STRAN 
/ SMER VOŽNJE 

32 17,8 76,1 

NEUPOŠTEVANJE 
PRAVIL O 
PREDNOSTI 

25 13,9 90,0 

OSTALO 11 6,1 96,1 

PREMIKI Z VOZILOM 7 3,9 100,0 

Total 180 100,0   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
44 Pri interpretaciji odstotkov je potrebno upoštevati majhne frekvence 
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14.3 Porazdelitev smrtno ponesrečenih pešcev po kategorijah cest in naseljih 
 
Polovica pešcev je umrlo v naseljih, 28 % pa na regionalnih cestah. 
 
Tabela 14.7: Smrtno ponesrečeni pešci po kategorijah cest in naseljih 
 
 

  Frequency Percent 
Cumulative 
Percent 

Naselje z uličnim 
sistemom 

63 35,0 35,0 

Naselje brez uličnega 
sistema 

27 15,0 50,0 

Regionalna cesta II. reda 21 11,7 61,7 

Regionalna cesta III. 
reda 

15 8,3 70,0 

Regionalna cesta I. reda 14 7,8 77,8 

Glavna cesta I. reda 11 6,1 83,9 

Lokalna cesta 10 5,6 89,4 

Avtocesta 8 4,4 93,9 

Glavna cesta II. reda 8 4,4 98,3 

Hitra cesta 3 1,7 100,0 

Total 180 100,0   

 

 
14.4 Porazdelitev smrtno ponesrečenih pešcev po mesecih, dnevih v tednu in urah 

 
Tabela 14.8: Smrtno ponesrečeni pešci po mesecih 
 

  Frequency Percent 
Cumulative 
Percent 

Januar 17 9,4 9,4 

Februar 28 15,6 25,0 

Marec 17 9,4 34,4 

April 13 7,2 41,7 

Maj 10 5,6 47,2 

Junij 5 2,8 50,0 

Julij 7 3,9 53,9 

Avgust 15 8,3 62,2 

September 11 6,1 68,3 

Oktober 19 10,6 78,9 

November 13 7,2 86,1 

December 25 13,9 100,0 

Total 180 100,0   

 

Polovica pešcev se je smrtno ponesrečilo v mesecih december-marec. Delež težje 
poškodovanih v teh mesecih je nekoliko manjši (40 %). 
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Graf 14.3: Smrtno ponesrečeni pešci po mesecih 

 

 
Tabela 14.9: Smrtno ponesrečeni pešci po dnevih v tednu 
 
 

  Frequency Percent 
Cumulative 
Percent 

Ponedeljek 29 16,1 16,1 

Torek 29 16,1 32,2 

Sreda 20 11,1 43,3 

Četrtek 24 13,3 56,7 

Petek 31 17,2 73,9 

Sobota 29 16,1 90,0 

Nedelja 18 10,0 100,0 

Total 180 100,0   

 

Sobota, ponedeljek in torek so najbolj nevarni dnevi za pešce. 
 
Več kot polovica pešcev se je smrtno ponesrečilo od 16. do 20 ure. 
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Graf 14.4: Porazdelitev prometnih nesreč, v katerih so umrli pešci po urah 
 

 
 
Graf 14.5: Porazdelitev prometnih nesreč, v katerih so se pešci težje poškodovali 
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14.5 Starostna struktura pešcev udeleženih (povzročitelji in udeleženci) v prometnih 
nesrečah 

 
 Posledica prometne nesreče 

Starost Smrt 

Težja 
telesna 
poškodba 

Lažja 
telesna 
poškodba 

Brez 
poškodb Skupaj 

Pod 4,9 let 4 16 69 5 94 
Od 5 do 9,9 let 5 42 229 14 290 
Od 10,0 do 13,9 let 3 36 187 15 241 
Od 14,0 do 15,9 let 2 23 176 7 208 
Od 16,0 do 17,9 let 0 29 195 17 241 
Od 18,0 do 19,9 let 2 15 156 21 194 
Od 20,0 do 21,9 let 1 15 111 11 138 
Od 22,0 do 23,9 let 1 20 100 13 134 
Od 24,0 do 25,9 let 1 21 86 13 121 
Od 26,0 do 29,9 let 6 22 137 19 184 
Od 30,0 do 29,9 let 10 54 326 26 416 
Od 40,0 do 49,9 let 22 91 367 37 517 
Od 50,0 do 59,9 let 28 131 421 50 630 
Od 60,0 do 69,9 let 29 148 325 29 531 
Od 70,0 do 79,9 let 42 166 319 16 543 
Od 80,0 do 84,9 let 14 60 112 2 188 
85 in več let 10 24 52 1 87 
Skupaj 180 913 3368 296 4757 

 
 
Tabela 14.11: Gostote starostnih razredov pešcev po posledicah 
 

 Posledica prometne nesreče - gostote razredov 

Starost 
Širina 
razreda Smrt 

Težja 
telesna 
poškodba 

Lažja 
telesna 
poškodba 

Brez 
poškodb 

Pod 4,9 let 5 0,8 3,2 13,8 1,0 
Od 5 do 9,9 let 5 1,0 8,4 45,8 2,8 
Od 10,0 do 13,9 let 4 0,8 9,0 46,8 3,8 
Od 14,0 do 15,9 let 2 1,0 11,5 88,0 3,5 
Od 16,0 do 17,9 let 2 0,0 14,5 97,5 8,5 
Od 18,0 do 19,9 let 2 1,0 7,5 78,0 10,5 
Od 20,0 do 21,9 let 2 0,5 7,5 55,5 5,5 
Od 22,0 do 23,9 let 2 0,5 10,0 50,0 6,5 
Od 24,0 do 25,9 let 2 0,5 10,5 43,0 6,5 
Od 26,0 do 29,9 let 4 1,5 5,5 34,3 4,8 
Od 30,0 do 29,9 let 10 1,0 5,4 32,6 2,6 
Od 40,0 do 49,9 let 10 2,2 9,1 36,7 3,7 
Od 50,0 do 59,9 let 10 2,8 13,1 42,1 5,0 
Od 60,0 do 69,9 let 10 2,9 14,8 32,5 2,9 
Od 70,0 do 79,9 let 10 4,2 16,6 31,9 1,6 
Od 80,0 do 84,9 let 5 2,8 12,0 22,4 0,4 
85 in več let 5 2,0 4,8 10,4 0,2 
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Najbolj pogosta starost smrtno ponesrečenih pešcev je med 70 in 60 let, število pa narašča po 
letu 40. 
 
Graf 14.6: Histogram starosti smrtno ponesrečenih pešcev 

 
 
Tabela 14.12: Povprečne starosti smrtno ponesrečenih pešcev po statističnih regijah 
prebivališča 
 

Statistična regija 
prebivališča  Count Mean Median 

Std 
Deviation 

Pomurska 13 55,3 57,1 22,1 
Podravska 29 62,6 65,0 15,0 

Koroška 7 69,5 70,7 14,6 

Savinjska 20 54,7 62,6 21,1 

Zasavska 2 45,2 45,2 23,2 

Spodnjeposavska 6 42,7 46,1 32,5 

Jugovzhodna Slovenija 17 51,2 54,8 23,0 

Osrednjeslovenska 45 58,2 70,3 26,1 

Gorenjska 19 56,2 58,1 22,8 

Notranjsko-kraška 5 74,4 72,2 10,6 

Goriška 5 73,2 69,6 7,1 

Obalno-kraška 5 65,3 68,0 7,2 

Group Total 17345 58,3 63,6 22,0 

 

 

                                                 
45 Sedem smrtno ponesrečenih pešcev ni imelo stalnega prebivališča na območju Slovenije 
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Povprečne starosti smrtno ponesrečenih pešcev se po statističnih regijah prebivališča 
razlikujejo. Najmlajši smrtno ponesrečeni pešci so prebivali na območju Spodnjeposavske 
regije, najstarejši pa na območju Notranjsko-kraške  in Goriške regije. Med povprečnima 
starostma je skoraj 32 let razlike. Upoštevati pa je treba, da frekvence niso velike. 
 
14.6 Alkohol v krvi smrtno ponesrečenih pešcev 
 
Tabela 14.13: Količina alkohola v krvi smrtno ponesrečenih motoristov 
  

 Količina alkohola v g/kg Frequency Percent 
Cumulative 
Percent 

0,00 116 64,4 64,4 

0,01 - 0,50 17 9,4 73,9 

0,51 - 0,80 3 1,7 75,6 

0,81 - 1,10 3 1,7 77,2 

1,11 - 1,50 4 2,2 79,4 

1,51 - 2,00 5 2,8 82,2 

2,01 - 2,50 17 9,4 91,7 

2,51 - 3,00 7 3,9 95,6 

3,01 - 3,50 6 3,3 98,9 

3,51 - 4,00 2 1,1 100,0 

Total 180 100,0   

 
Četrtina vseh smrtno ponesrečenih pešcev (47) je imelo v krvi več kot 0,50 g alkohola na kg 
krvi. 
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15 RANLJIVA SKUPINA UDELEŽENCEV: OSEBE MLAJŠE OD 15 LET V 
OBDOBJU 2004-2008 

  
15.1 Osnovna statistika oseb mlajših od 15 let udeleženih v prometnih nesrečah po 

statističnih regijah kraja nesreče v obdobju 2004-2008 
 
V obdobju 2004-2008 se je smrtno ponesrečilo 36 oseb mlajših od 15 let. Od tega jih je 8 (22 
%) povzročilo prometno nesrečo v kateri so umrli, 28 (78 %) pa so umrli kot udeleženci (ne 
povzročitelji).  
 
Tabela 15.1: Porazdelitev oseb mlajših od 15 let po posledicah  
 

Statistična regija kraja 
nesreče 

Posledica prometne nesreče 
 

  Smrt 
Težja telesna 
poškodba 

Lažja telesna 
poškodba Brez poškodb Skupaj 

  Število % Število % Število % Število %   
Pomurska 0 0,0 15 8,2 144 78,7 24 13,1 183 
Podravska 7 0,6 66 5,2 1007 79,3 190 15,0 1270 
Koroška 1 0,8 9 7,3 100 81,3 13 10,6 123 
Savinjska 4 0,7 46 8,6 432 80,6 54 10,1 536 
Zasavska 0 0,0 5 8,9 37 66,1 14 25,0 56 
Srednjeposavska 1 1,2 8 9,8 70 85,4 3 3,7 82 
Jugovzhodna Slovenija 4 1,2 29 8,7 247 74,2 53 15,9 333 
Osrednjeslovenska 10 1,0 75 7,6 756 76,5 147 14,9 988 
Gorenjska 7 2,0 32 9,3 242 70,6 62 18,1 343 
Notranjsko-kraška 1 0,9 10 8,8 68 60,2 34 30,1 113 
Goriška 1 0,6 24 13,8 112 64,4 37 21,3 174 
Obalno-kraška 0 0,0 18 5,1 107 30,5 226 64,4 351 
Skupaj 36 0,8 337 7,4 3322 73,0 857 18,8 4552 

 
Znotraj regije je največ smrtno ponesrečenih oseb mlajših od 15 let v Gorenjski regiji (2,0 %),  
v Pomurski in v Obalno-kraški regiji pa se v obdobju 2004-2008 ni smrtno ponesrečila 
nobena oseba mlajša od 15 let. 
  
Deleži smrtno ponesrečenih pešcev med vsemi smrtno ponesrečenimi osebami se po regijah 
razlikujejo. Največji delež beleži Gorenjska regija (9,2 %). 
 
Tabela 15.2: Smrtno ponesrečene osebe mlajše od 15 let po statističnih regijah kraja nesreče 
 

Statistična regija kraja 
nesreče 

Število smrtno 
ponesrečenih 
pešcev 

Število vseh 
smrtno 
ponesrečenih 
oseb 

Odstotek 
smrtno 
ponesrečenih 
oseb mlajših od 
oseb mlajših od 
15 let let med 
vsemi smrtno 
ponesrečenimi 
osebami 

Pomurska 0 106 0,0 
Podravska 7 214 3,3 
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Koroška 1 39 2,6 
Savinjska 4 168 2,4 
Zasavska 0 19 0,0 
Srednjeposavska 1 36 2,8 
Jugovzhodna Slovenija 4 133 3,0 
Osrednjeslovenska 10 277 3,6 
Gorenjska 7 105 6,7 
Notranjsko-kraška 1 51 2,0 
Goriška 1 63 1,6 
Obalno-kraška 0 67 0,0 
Skupaj 36 1278  

 
Graf 15.1: Odstotek smrtno ponesrečenih oseb mlajših od 15 let med vsemi smrtno 
ponesrečenimi osebami 
 

Odstotek smrtno ponesrečenih oseb mlajših od 15 let med vsemi 
smrtno ponesrečenimi osebami

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

P
om

ur
sk

a

P
od

ra
vs

ka

K
or

oš
ka

S
av

in
js

ka

Z
as

av
sk

a

S
re

dn
je

po
sa

vs
ka

Ju
go

vz
ho

dn
a

S
lo

ve
ni

ja

O
sr

ed
nj

es
lo

ve
ns

ka

G
or

en
js

ka

N
ot

ra
nj

sk
o-

kr
aš

ka

G
or

iš
ka

O
ba

ln
o-

kr
aš

ka

Odstotek smrtno ponesrečenih oseb mlajših od 15 let med vsemi smrtno ponesrečenimi osebami

 
 
Tabela 15.3: Število smrtno ponesrečenih oseb mlajših od 15 let po statističnih regijah kraja 
nesreče in letih 2004-2008 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 
Podravska 1 2 2 2   

Koroška       1   

Savinjska 2   1 1   

Spodnjeposavska     1     

Jugovzhodna Slovenija   1 2   1 

Osrednjeslovenska 3 3 1 1 2 

Gorenjska 2 3 1 1   

Notranjsko-kraška     1     

Goriška         1 
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Število smrtno ponesrečenih oseb mlajših od 15 let se od leta 2007 naprej zmanjšuje. 
 
Tabela 15.4: Število težje poškodovanih oseb mlajših od 15 let po statističnih regijah kraja 
nesreče in letih 2004-2008 
 
 

Statistična regija kraja 
prometne nesreče 2004 2005 2006 2007 2008 Group Total 
Pomurska 3   7 5   15 

Podravska 15 11 12 15 13 66 

Koroška 1 3 2 2 1 9 

Savinjska 12 8 12 7 7 46 

Zasavska 3       2 5 

Spodnjeposavska 4 1 2   1 8 

Jugovzhodna Slovenija 8 3 4 7 7 29 

Osrednjeslovenska 18 10 15 18 14 75 

Gorenjska 9 7 9 6 1 32 

Notranjsko-kraška 3 2 4   1 10 

Goriška 8 5 3 6 2 24 

Obalno-kraška 4 2 4 6 2 18 

Group Total 88 52 74 72 51 337 

 
 

Tabela 15.5: Glavni vzroki zaradi katerih so umrli osebe mlajše od 15 let  v prometnih 
nesrečah  
 

  Frequency Percent Cumulative Percent 
NEPRILAGOJENA HITROST 14 38,9 38,9 

NEUPOŠTEVANJE PRAVIL O PREDNOSTI 8 22,2 61,1 

NEPRAVILNA STRAN / SMER VOŽNJE 8 22,2 83,3 

PREMIKI Z VOZILOM 3 8,3 91,7 
NEPRAVILNOSTI PEŠCA 2 5,6 97,2 
OSTALO 1 2,8 100,0 

Total 36 100,0   

 
 
15.2 Porazdelitev smrtno ponesrečenih oseb mlajših od 15 let po kategorijah cest in 
naseljih 
 
Tabela 15.6: Smrtno ponesrečene osebe mlajše od 15 let  po kategorijah cest in naseljih 
 

  Frequency Percent 
Cumulative 
Percent 

Naselje brez uličnega sistema 9 25,0 25,0 

Naselje z uličnim sistemom 7 19,4 44,4 

Avtocesta 3 8,3 52,8 

Glavna cesta I. reda 3 8,3 61,1 

Glavna cesta II. reda 3 8,3 69,4 



 244 

Regionalna cesta III. reda 3 8,3 77,8 

Regionalna cesta I. reda 2 5,6 83,3 

Regionalna cesta II. reda 2 5,6 88,9 

Hitra cesta 2 5,6 94,4 

Lokalna cesta 2 5,6 100,0 

Total 36 100,0   

 

 
15.3 Porazdelitev smrtno ponesrečenih in težje poškodovanih oseb mlajših od 15 let po 
urah nesreč 
 
Graf 15.2: Porazdelitev prometnih nesreč, v katerih so se smrtno ponesrečile osebe mlajše od 
15 let   
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Graf 15.3: Porazdelitev prometnih nesreč, v katerih so se težje poškodovale osebe mlajše od 
15 let   

 
 
15.4 Starostna struktura oseb mlajših od 15 let udeleženih (povzročitelji in udeleženci) 
v prometnih nesrečah 
 
Tabela 15.7: Porazdelitev oseb mlajših od 15 let po starostnih razredih in posledicah 
 

 Posledica prometne nesreče 

Starost Smrt 

Težja 
telesna 
poškodba 

Lažja 
telesna 
poškodba 

Brez 
poškodb Skupaj 

Pod 4,9 let 10 33 633 196 872 
Od 5 do 9,9 let 10 103 1006 216 1335 
Od 10,0 do 13,9 let 6 133 1088 242 1469 
Od 14,0 do 15,9 let 10 68 595 203 876 
Skupaj 36 337 3322 857 4552 

 
Tabela 15.8: Gostote starostnih razredov oseb mlajših od 15 let po posledicah 
 

 Posledica prometne nesreče - gostote razredov 

Starost 
Širina 
razreda Smrt 

Hujša 
telesna 
poškodba 

Lažja 
telesna 
poškodba 

Brez 
poškodb 

Pod 4,9 let 5 2,0 6,6 126,6 39,2 
Od 5 do 9,9 let 5 2,0 20,6 201,2 43,2 
Od 10,0 do 13,9 let 4 1,5 33,3 272,0 60,5 
Od 14,0 do 15,9 let 2 5,0 34,0 297,5 101,5 
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Najbolj pogosta starost smrtno ponesrečenih oseb mlajših od 15 let  je 14 oziroma oseb 
mlajših od 15 let. 
 
 
15.5 Osebe mlajše od 15 let po vrsti udeležbe (povzročitelji in udeleženci) v prometni 

nesreči in posledicah 
 
Večina oseb mlajših od 15 let se je smrtno ponesrečilo kot potnik ali pešec. Tudi telesno 
poškodovanih je bilo največ potnikov, pešcev in kolesarjev. 
 
Tabela 15.9: Osebe mlajše od oseb mlajših od 15 let po vrsti udeležbe in posledicah 
 

Vrsta udeleženca v prometu Smrt 

Hujša 
telesna 
poškodba 

Lažja 
telesna 
poškodba 

Brez 
poškodb Skupaj 

Potnik 17 112 2076 543 2748 
Pešec 13 36 554 36 639 
Kolesar 4 79 448 118 649 
Voznik kolesa z motorjem 1 35 186 90 312 
Voznik motornega kolesa 0 4 11 5 20 
Voznik osebnega avtomobila 0 0 13 47 60 
Voznik traktorja 1 0 0 3 4 
Ostalo 0 71 34 15 120 
Skupaj 36 337 3322 857 4552 
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16 RANLJIVA SKUPINA UDELEŽENCEV: OSEBE STAREJŠE OD 65 LET V 
OBDOBJU 2004-2008 

  
16.1 Osnovna statistika oseb starejših od 65 let udeleženih v prometnih nesrečah po 

statističnih regijah kraja nesreče v obdobju 2004-2008 
 
V obdobju 2004-2008 se je smrtno ponesrečilo 207 oseb starejših od 65 let. Od tega jih je 100 
(48,3 %) povzročilo prometno nesrečo v kateri so umrli, 107 (51,7 %) pa so umrli kot 
udeleženci (ne povzročitelji).  
 
Tabela 16.1: Porazdelitev oseb starejših od 65 let po posledicah  
 

Statistična regija kraja 
nesreče 

Posledica 
prometne 
nesreče                 

  Smrt 
Hujša telesna 
poškodba 

Lažja telesna 
poškodba Brez poškodb Skupaj 

  Število % Število % Število % Število %   
Pomurska 12 1,5 46 5,6 141 17,3 618 75,6 817 
Podravska 37 0,9 115 2,9 837 21,1 2971 75,0 3960 
Koroška 6 1,3 12 2,6 91 19,5 358 76,7 467 
Savinjska 27 1,3 103 4,8 404 19,0 1593 74,9 2127 
Zasavska 1 0,3 8 2,6 51 16,6 248 80,5 308 
Srednjeposavska 6 1,3 18 3,9 78 16,8 361 78,0 463 
Jugovzhodna Slovenija 11 1,1 49 4,8 190 18,7 766 75,4 1016 
Osrednjeslovenska 57 1,2 252 5,2 943 19,5 3589 74,1 4841 
Gorenjska 25 1,7 92 6,1 251 16,6 1141 75,6 1509 
Notranjsko-kraška 8 2,3 19 5,4 91 26,1 231 66,2 349 
Goriška 9 1,0 49 5,5 136 15,4 691 78,1 885 
Obalno-kraška 8 0,6 39 2,8 179 12,9 1161 83,7 1387 
Skupaj 207 1,1 802 4,4 3392 18,7 13728 75,7 18129 
  
Znotraj regije je največ smrtno ponesrečenih oseb starejših od 65 let v Notranjsko-kraški 
regiji (2,3 %),  najmanj pa v Zasavski regiji (0,3 %).  
  
Deleži smrtno ponesrečenih pešcev med vsemi smrtno ponesrečenimi osebami se po regijah 
razlikujejo. Največji delež beleži Gorenjska regija (9,2 %). 
 
Tabela 16.2: Smrtno ponesrečene osebe starejše od 65 let po statističnih regijah kraja nesreče 
 

Statistična regija kraja 
nesreče 

Število smrtno 
ponesrečenih 
pešcev 

Število vseh 
smrtno 
ponesrečenih 
oseb 

Odstotek 
smrtno 
ponesrečenih 
oseb mlajših od 
15 let  med 
vsemi smrtno 
ponesrečenimi 
osebami 

Pomurska 12 106 11,3 
Podravska 37 214 17,3 
Koroška 6 39 15,4 
Savinjska 27 168 16,1 
Zasavska 1 19 5,3 
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Srednjeposavska 6 36 16,7 
Jugovzhodna Slovenija 11 133 8,3 
Osrednjeslovenska 57 277 20,6 
Gorenjska 25 105 23,8 
Notranjsko-kraška 8 51 15,7 
Goriška 9 63 14,3 
Obalno-kraška 8 67 11,9 
Skupaj 207 1278  

 
Graf 16.1: Odstotek smrtno ponesrečenih oseb starejših od 65 let med vsemi smrtno 
ponesrečenimi osebami 
 

Odstotek smrtno ponesrečenih oseb starejših od 65 let med vsemi 
smrtno ponesrečenimi osebami
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Tabela 16.3: Število smrtno ponesrečenih oseb starejših od 65 let po statističnih regijah kraja 
nesreče in letih 2004-2008 
 

Statistična regija kraja 
nesreče 2004 2005 2006 2007 2008 Group Total 
Pomurska 4 2 2 2 2 12 

Podravska 9 7 4 11 6 37 

Koroška 2 1 0  1 2 6 

Savinjska 5 3 7 9 3 27 

Zasavska  0 1 0   0  0 1 

Spodnjeposavska  0 2 1 3  0 6 

Jugovzhodna Slovenija 4 3 1 2 1 11 

Osrednjeslovenska 13 12 12 10 10 57 

Gorenjska 6 3  0 11 5 25 

Notranjsko-kraška 2 2 1 2 1 8 

Goriška 2 2 0  1 4 9 
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Obalno-kraška 2 2 4  0  0 8 

Group Total 49 40 32 52 34 207 

 

Variiranja po letih znotraj regij niso velika. Kljub temu, da se je število umrlih oseb starejših 
od 65 let v nekaterih regijah zmanjšalo, ni na podlagi petletnih podatkov mogoče napovedati 
ugodnih gibanj v naslednjih letih. Podobno velja za težje poškodovane osebe. 
 
Tabela 16.4: Število težje poškodovanih oseb starejših od 65 let po statističnih regijah kraja 
nesreče in letih 2004-2008 
 
 

Statistična regija kraja 
nesreče 2004 2005 2006 2007 2008 Group Total 
Pomurska 11 4 8 13 10 46 

Podravska 28 28 13 22 24 115 

Koroška 1 2 1 4 4 12 

Savinjska 19 20 23 13 28 103 

Zasavska 6  0 1  0 1 8 

Spodnjeposavska 1 5 5 3 4 18 

Jugovzhodna Slovenija 8 9 10 11 11 49 

Osrednjeslovenska 44 46 44 59 59 252 

Gorenjska 22 13 24 19 14 92 

Notranjsko-kraška 4 6 6 3  0 19 

Goriška 9 7 9 15 9 49 

Obalno-kraška 6 12 7 8 6 39 

Group Total 159 152 151 170 170 802 

 
 

80 % oseb starejših od 65 let je umrlo zaradi neprilagojene hitrosti, nepravilne smeri vožnje in 
neupoštevanja pravil o prednosti. 
 

Tabela 16.5: Glavni vzroki zaradi katerih so umrle osebe starejše od 65 let v prometnih 
nesrečah  
 
 

  Frequency Percent 
Cumulative 
Percent 

NEPRILAGOJENA HITROST 60 29,0 29,0 

NEPRAVILNA STRAN / SMER VOŽNJE 55 26,6 55,6 

NEUPOŠTEVANJE PRAVIL O PREDNOSTI 48 23,2 78,7 

OSTALO 14 6,8 85,5 

NEPRAVILNOSTI PEŠCA 12 5,8 91,3 

PREMIKI Z VOZILOM 11 5,3 96,6 

NEPRAVILNO PREHITEVANJE 5 2,4 99,0 

NEPRAVILNOSTI NA VOZILU 1 ,5 99,5 

NEUSTREZNA VARNOSTNA RAZDALJA 1 ,5 100,0 

Total 207 100,0   
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16.2 Porazdelitev smrtno ponesrečenih oseb starejših od 65 let po kategorijah cest in 
naseljih 
 
Skoraj polovica oseb starejših od 65 let se je smrtno ponesrečilo v naseljih, več kot 20 % pa 
na regionalnih cestah 
 
Tabela 16.6: Smrtno ponesrečene osebe starejše od 65 let po kategorijah cest in naseljih 
 
 

  Frequency Percent 
Cumulative 
Percent 

Naselje z uličnim sistemom 65 31,4 31,4 

Naselje brez uličnega sistema 36 17,4 48,8 

Regionalna cesta II. reda 23 11,1 59,9 

Regionalna cesta I. reda 19 9,2 69,1 

Lokalna cesta 18 8,7 77,8 

Glavna cesta I. reda 14 6,8 84,5 

Glavna cesta II. reda 14 6,8 91,3 

Regionalna cesta III. reda 9 4,3 95,7 

Avtocesta 8 3,9 99,5 

Hitra cesta 1 ,5 100,0 

Total 207 100,0   

 

 
16.3 Porazdelitev smrtno ponesrečenih in težje poškodovanih oseb starejših od 65 let 

po mesecih, dnevih v tednu in urah  
 
Najbolj varen mesec za osebe starejše od 65 let v obdobju 2004-2008 je bil maj, najbolj 
nevaren pa avgust. 
 
Tabela 16.7: Smrtno ponesrečene osebe starejše od 65 let po mesecih  
 

 Frequency Percent 
Cumulative 
Percent 

Januar 16 7,7 7,7 

Februar 19 9,2 16,9 

Marec 11 5,3 22,2 

April 17 8,2 30,4 

Maj 9 4,3 34,8 

Junij 19 9,2 44,0 

Julij 17 8,2 52,2 

Avgust 24 11,6 63,8 

September 17 8,2 72,0 

Oktober 22 10,6 82,6 

November 15 7,2 89,9 

December 21 10,1 100,0 

Total 207 100,0   
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Najbolj nevarna dneva za osebe starejše od 65 let v obdobju 2004-2008 sta bila četrtek in 
petek. 
 
Tabela 16.8: Smrtno ponesrečene osebe starejše od 65 let po dnevih v tednu  
 

  Frequency Percent 
Cumulative 
Percent 

Ponedeljek 25 12,1 12,1 

Torek 28 13,5 25,6 

Sreda 26 12,6 38,2 

Četrtek 41 19,8 58,0 

Petek 38 18,4 76,3 

Sobota 25 12,1 88,4 

Nedelja 24 11,6 100,0 

Total 207 100,0   

 

 
Graf 16.2: Porazdelitev prometnih nesreč, v katerih so se smrtno ponesrečile osebe starejše od 
65 let po dnevih v tednu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 252 

Graf 16.3: Porazdelitev prometnih nesreč, v katerih so se smrtno ponesrečile osebe starejše od 
65 let, po urah 
 

 
Graf 16.4: Porazdelitev prometnih nesreč, v katerih so se težje poškodovale osebe starejše od 
65 let, po urah 
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16.4 Starostna struktura oseb starejših od 65 let udeleženih (povzročitelji in 
udeleženci) v prometnih nesrečah 

 
Tabela 16.9: Porazdelitev oseb starejših od 65 let po starostnih razredih in posledicah 
 

 Posledica prometne nesreče 

Starost Smrt 

Težja 
telesna 
poškodba 

Lažja 
telesna 
poškodba 

Brez 
poškodb Skupaj 

Od 65,0 do 69,9 let 47 249 1297 5820 7413 
Od 70,0 do 79,9 let 106 410 1637 6601 8754 
Od 80,0 do 84,9 let 37 108 330 1045 1520 
85 let in več 17 35 128 262 442 
Skupaj 207 802 3392 13728 18129 

 
 
Tabela 16.10: Gostote starostnih razredov oseb starejših od 65 let po posledicah 
 

 Posledica prometne nesreče - gostote razredov 

Starost 
Širina 
razreda Smrt 

Težla 
telesna 
poškodba 

Lažja 
telesna 
poškodba 

Brez 
poškodb 

Od 65,0 do 69,9 let 5 9,4 49,8 259,4 1164,0 
Od 70,0 do 79,9 let 10 10,6 41,0 163,7 660,1 
Od 80,0 do 84,9 let 5 7,4 21,6 66,0 209,0 
85 let in več 5 3,4 7,0 25,6 52,4 

 
 
Najbolj pogosta starost smrtno ponesrečenih oseb starejših od 16 let  je med 70. in 80. letom 
starosti.  
 
Povprečna starost vseh oseb starejših od 65 let, udeleženih v prometnih nesrečah znaša 72,2 
let. 
 
Povprečna starost smrtno ponesrečenih oseb starejših od 65 let znaša 75,5 let. 
 
Povprečna starost težje poškodovanih oseb starejših od 65 let znaša 73,8 let. 
 
Povprečna starost lažje poškodovanih oseb starejših od 65 let znaša 72,9 let. 
 
Povprečna starost oseb starejših od 65 let znaša brez poškodb znaša 72,2 let. 
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16.5 Osebe starejše od 65 let po vrsti udeležbe (povzročitelji in udeleženci) v prometni 
nesreči in posledicah 

 
Večina oseb starejših od 65 se je smrtno ponesrečilo kot potnik ali pešec. Tudi telesno 
poškodovanih je bilo največ potnikov, pešcev in kolesarjev in voznikov koles z motorjem. 
 
Tabela 16.11: Osebe starejše od 65 let po vrsti udeležbe in posledicah 
 

Vrsta udeleženca v prometu Smrt 

Hujša 
telesna 
poškodba 

Lažja 
telesna 
poškodba 

Brez 
poškodb Skupaj 

Potnik 17 112 2076 543 2748 
Pešec 13 36 554 36 639 
Kolesar 4 79 448 118 649 
Voznik kolesa z motorjem 1 35 186 90 312 
Voznik motornega kolesa 0 4 11 5 20 
Voznik osebnega avtomobila 0 0 13 47 60 
Voznik traktorja 1 0 0 3 4 
Ostalo 0 71 34 15 120 
Skupaj 36 337 3322 857 4552 
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17 DEJAVNIK TVEGANJA: UPORABA MOBITELA MED VOŽNJO V 
OBDOBJU 2004-2008 

 
Tabela 17.1: Število kršitev po prekrških in prometnih nesrečah in spolu 
 

Vrsta dogodka MOŠKI ŽENSKA 
Prekršek 32164 9733 

Prometna nesreča 37 5 

 

V petletni populaciji povzročiteljev, udeležencev in kršiteljev, ki šteje 504734 različnih 
moških pomeni 32164 6,4 %, 9733 žensk pa pomeni 4,1 % v skupnem številu žensk, ki znaša 
204252. 
 
Od skupno 41939 kršiteljev predpisov v zvezi s prepovedjo uporabe določenih naprav ali 
opreme je za 33606 evidentiran en tovrsten prekršek (80,1 %), za 3753 oseb (8,9 %) sta 
evidentirana dva prekrška, za ostalih 2,0% oseb pa trije ali več prekrškov. 
 
Čeprav ni nobenih podatkov o tem, da ti kršitelji povzročijo prometne nesreče zaradi 
obravnavanega prekrška, pa so zanimivi nekateri deleži. 33606 oseb z enim prekrškom 
predstavlja 4,5 % od skupnega števila 745034 oseb. Če zgolj hipotetično predvidevamo, da 
npr. uporaba telefona med vožnjo ne prispeva k povzročitvi prometne nesreče, potem bi bil ta 
skupni odstotek 4,5 % enak ali zelo podoben tudi odstotkom za posamezne kategorije nesreč.  
 
Toda ti so naslednji: 
 
• 43 oseb od 33606  je povzročilo prometno nesrečo s smrtnim izidom. 43 predstavlja 3,8 % 

vseh povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, kar je manj od 4,5 %.  
•  277 oseb od 33606 je povzročilo prometno nesrečo s hujšo telesno poškodbo in to 

predstavlja 5,4 % vseh prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo. Odstotek je večji od 4,5 
%. 

• 3022 oseb od 33606 je povzročilo prometno nesrečo z lahko telesno poškodbo, kar 
predstavlja 6,7 % vseh prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo. Razlika med odstotki 
znaša 2,2 %. 

• 6519 oseb od 33606 je povzročilo prometno nesrečo brez poškodb, kar predstavlja 7,3 % 
vseh prometnih nesreč brez poškodb. Razlika znaša že 2,8 %.  

 
3753 oseb z dvema prekrškoma predstavlja 0,5 % od skupnega števila 745034 oseb. Odstotki 
za posamezne kategorije prometnih nesreč pa so naslednji: 
 
• 4 osebe od 3753  je povzročilo prometno nesrečo s smrtnim izidom. 4 predstavlja 0,4 % 

vseh povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, kar je manj od 0,5 %.  
•  44 oseb od 3753 je povzročilo prometno nesrečo s hujšo telesno poškodbo in to predstavlja 

0,9 % vseh prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo. Odstotek je večji od 4,5 %. 
• 449 oseb od 3753 je povzročilo prometno nesrečo z lažjo telesno poškodbo, kar predstavlja 

1,0 % % vseh prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo. Odstotek je dvakrat večji od 
skupnega odstotka 0,5 %. 

• 1014 oseb od 3753 je  povzročilo prometno nesrečo brez poškodb, kar predstavlja 1,1 % 
vseh prometnih nesreč brez poškodb.  
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Na podlagi teh primerjav ne moremo in ne smemo sklepati na to, da je k večjemu deležu 
teh oseb med povzročitelji prometnih nesreč, kot znaša njihov delež v  celotni populaciji, 
prispevala morebitna uporaba telefona v času povzročitve prometne nesreče. Nič pa ni narobe, 
če ti statistični podatki doprinesejo k sistematičnemu raziskovanju uporabe mobilnih 
telefonov med vožnjo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 257 

18 POVZETKI NAJVEČJIH IN NAJMANJŠIH VREDNOSTI 
ANALIZIRANIH SPREMENLJIVK PO REGIJAH 
PREBIVALIŠČA OSEB, IZJEMOMA PO REGIJAH KRAJA 
DOGODKA 

 
 
Velja za vse regije: 
 
• Povzročitelj je oseba, ki je povzročila vsaj eno prometno nesrečo določene vrste. V analizo 

so zajete vse morebitne druge prometne nesreče, ki jih je povzročil in prekrški, ki jih je 
storil. 

• Primer:  naslednja ugotovitev »Največji odstotek, ki ga nepravilna smer/stran zavzema med 
vzroki vseh prometnih nesreč , ki so jih povzročili povzročitelji prometnih nesreč s hujšo 
telesno poškodbo« pomeni, da so povzročitelji prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo 
povzročili še druge prometne nesreče  in da je bil najbolj pogost vzrok teh nesreč nepravilna 
smer/stran vožnje. 
Vse ugotovitve se vedno nanašajo na obdobje 2004-2008, če ni izrecno navedeno 
posamezno leto. 

• Udeleženec je oseba, ki je bila udeležena v vsaj eni prometni nesreči , ni pa te prometne 
nesreče povzročila. V analizo so zajete vse morebitne druge prometne nesreče, v katerih je 
bil udeležen in prekrški, ki jih je storil   

• Kršitelj je oseba, ki  ni povzročila prometne nesreče in ni bila udeležena v prometni nesreči, 
je pa kršila cestnoprometne predpise. 

 
Če je izpisan samo naslov področja to pomeni, da je rang statistične regije na tem 
področju med 3 in 11. 
 
18.1 POMURSKA REGIJA 
 
Splošni podatki 
 
• Najmanjši BDP na prebivalca v letu 2007 
• Na prvem mestu po številu prejemnikov socialne pomoči na 1000 prebivalcev v letu 2008. 
• Največja stopnja registrirane brezposelnosti v letu 2008. 
• Drugo največje število dni na začasno odsotnost na zaposlenega v letu 2008. 
• Druga največja starost osebnih avtomobilov na dan 31.12.2008. 
 
Osnovna statistika prometnih nesreč in posledic 
 
• Največje število povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom na 10.000 prebivalcev 
• Drugi največji odstotek umrlih udeležencev – potnikov 
• Največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo, ki so se hujše 

poškodovali 
 
Cesta, naselje 
 
• Največji odstotek prometnih nesreč na cesti, glede na vse možne kraje 
• Največji odstotek prometnih nesreč v križišču glede na vse možne kraje 
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• Največji odstotek prometnih nesreč, ki so jih povzročitelji prometnih nesreč povzročili na 
lokalnih cestah 

• Največji odstotek prometnih nesreč, ki so jih povzročitelji prometnih nesreč povzročili na 1 
km lokalnih cest 

• Največji odstotek prometnih nesreč, ki so jih povzročitelji prometnih nesreč povzročili na 
regionalnih cestah 

• Drugi največji odstotek prekrškov CPP, ki so jih povzročitelji prometnih nesreč povzročili v 
naselju  

• Drugi največji odstotek prometnih nesreč s smrtnim izidom v križiščih glede na vse možne 
kraje 

• Drugi največji odstotek prometnih nesreč na prehodih za pešce glede na vse možne kraje 
• Drugi največji odstotek prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo, glede na vse možne 

kraje 
• Drugi največji odstotek prometnih nesreč brez poškodb na cesti, glede na vse možne kraje 
• Najmanjši odstotek prometnih nesreč, ki so jih povzročitelji prometnih nesreč povzročili v 

naseljih z uličnim sistemom 
• Najmanjši odstotek prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo v križiščih glede na vse 

možne kraje 
 
Glavni vzroki prometnih nesreč 
 
• Največji odstotek, ki ga nepravilna smer zavzema med vzroki vseh prometnih nesreč, ki so 

jih povzročili povzročitelji prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo 
• Največji odstotek udeležencev prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo, ki so kršili 

predpise v zvezi s smerjo/stranjo vožnje 
• Največji odstotek, ki ga neustrezna varnostna razdalja zavzema med vzroki vseh prometnih 

nesreč, ki so jih povzročili povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom 
• Drugi največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo, ki so 

kršili predpise v zvezi s smerjo/stranjo vožnje 
• Drugi največji odstotek udeležencev prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo, ki so kršili 

predpise v zvezi s smerjo/stranjo vožnje  
• Drugi največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč brez poškodbe, ki so kršili predpise 

v zvezi s prehitevanjem  
• Drugi največji odstotek, ki ga neupoštevanje prednosti zavzema med vzroki vseh prometnih 

nesreč, ki so jih povzročili povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom 
• Največji odstotek udeležencev prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo, ki so kršili 

predpise v zvezi s prednostjo  
• Največji odstotek udeležencev prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo, ki so kršili 

predpise v zvezi s prednostjo  
• Drugi največji odstotek, ki ga nepravilna smer zavzema med vzroki vseh prometnih nesreč, 

ki so jih povzročili povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom 
 
Hitrost 
 
• Največji odstotek udeležencev prometnih nesreč brez poškodb, ki so kršili predpise v zvezi 

s hitrostjo   
• Najmanjši odstotek prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti po 

kraju nesreče 
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Kršitve in postopki v zvezi s kršitvami 
 
• Največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so prejeli odločbe 

po hitrem postopku  
• Največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo, ki so prejeli 

odločbe po hitrem postopku  
• Največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč brez poškodbe, ki so prejeli odločbe po 

hitrem postopku  
• Največji odstotek udeležencev prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo, ki so prejeli 

odločbe po hitrem postopku  
• Največji odstotek kršiteljev, ki so prejeli odločbe po hitrem postopku  
• Največji odstotek kršiteljev, za katere je bil odrejen uklonilni zapor  
• Največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo, za katere so 

bili izdani posebni plačilni nalogi  
• Največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč brez poškodbe, za katere so bili izdani 

posebni plačilni nalogi  
• Največji odstotek udeležencev prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo, za katere so bili 

izdani posebni plačilni nalogi  
• Največji odstotek udeležencev prometnih nesreč brez poškodbe, za katere so bili izdani 

posebni plačilni nalogi  
• Največji odstotek kršiteljev, za katere so bili izdani posebni plačilni nalogi   
• Drugi največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo, za katere 

so bili vloženi obdolžilni nalogi  
• Drugi največji  odstotek udeležencev prometnih nesreč brez poškodbe, ki so prejeli odločbe 

po hitrem postopku  
• Drugi največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, za katere so bili 

izdani posebni plačilni nalogi  
• Drugi največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo, za katere 

so bili izdani posebni plačilni nalogi  
 
Alkohol 
 
• Največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč, za katere je vsaj en strokovni pregled na 

alkohol  pokazal več kot nič. 
 
Osebe starejše od 65 let 
 
Osebe mlajše od 15 let 
 
• Drugi največji odstotek umrlih mlajših od 15 let med smrtno ponesrečenimi osebami v regiji 
• Drugi največji odstotek umrlih mlajših od 15 let med vsemi osebami mlajšimi od 15 let 

udeleženih v prometnih nesrečah v Sloveniji 
 
Motoristi 
 
• Drugi največji odstotek povzročiteljev med umrlimi motoristi 
• Drugi največji odstotek motoristov brez poškodb med vsemi motoristi, udeleženi v 

prometnih nesrečah 
• Najmanjši odstotek mrtvih motoristov med vsemi motoristi, udeleženi v prometnih nesrečah 
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Pešci 
 
• Drugi največji odstotek povzročiteljev med umrlimi pešci 
• Najmanjši odstotek, ki ga nepravilnosti pešca zavzemajo med vzroki vseh prometnih nesreč, 

ki so jih povzročili povzročitelji prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo 
 
Kolesarji 
 
• Največji odstotek hujše poškodovanih povzročiteljev in udeležencev – kolesarjev (1) 
 
Varnostni pas, varnostna čelada 
 
• Najmanjši odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so kršili predpise v 

zvezi z varnostnim pasom 
• Najmanjši odstotek kršiteljev, ki so kršili predpise v zvezi z varnostnim pasom   
• Najmanjši odstotek kršiteljev, ki so kršili predpise v zvezi z varnostno čelado obdobju 2004-

2008  
• Najmanjši odstotek povzročiteljev prometnih nesreč brez poškodbe, ki so kršili predpise v 

zvezi z varnostnim pasom 
• Najmanjši odstotek povzročiteljev prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo, ki so kršili 

predpise v zvezi s z varnostno čelado 
• Najmanjši odstotek povzročiteljev prometnih nesreč brez poškodbe, ki so kršili predpise v 

zvezi z varnostno čelado 
• Najmanjši povzročiteljev prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo, ki so kršili predpise v 

zvezi z varnostno čelado 
 
Povzetek nekaterih ključnih podatkov, po katerih je regija na prvem ali drugem mestu 
(največja ali druga največja števila): 
 

• Socialno ogrožena regija 
• Stari avtomobili  
• Največ povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom na 10000 prebivalcev 
• Žrtve med mladimi pod 15 let 
• Žrtve med potniki 
• Obremenjene lokalne ceste 
• Obremenjene regionalne ceste 
• Križišča 
• Prehodi za pešce 
• Kršitve CPP v naseljih 
• Vzroki: nepravilna smer/stran vožnje, neustrezna varnostna razdalja, neupoštevanje 

prednosti. 
• Udeleženci prometnih nesreč kršitelji predpisov v zvezi s hitrostjo 
• Alkohol po oceni števila pozitivnih strokovnih pregledov 
• Povzročitelji, udeleženci, kršitelji: odločbe po hitrem postopku 
• Povzročitelji, udeleženci, kršitelji: posebni plačilni nalogi 
• Kršitelji: uklonilni zapor 
• Motoristi – povzročitelji se smrtno ponesrečijo 
• Pešci – povzročitelji se smrtno ponesrečijo 
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• Kolesarji - povzročitelji in udeleženci se težje poškodujejo 
 
Povzetek nekaterih ključnih podatkov, po katerih je regija na zadnjem mestu (najmanjša 

števila): 

 

• Smrtno ponesrečenih motoristi med vsemi motoristi udeleženimi v prometnih nesrečah  
• Hujše poškodovani povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom  
• Prometne nesreče v naseljih z uličnim sistemom 
• Prometne nesreče s smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti po kraju nesreče 
• Kršitve predpisov v zvezi z varnostnim pasom 
• Kršitve predpisov v zvezi z varnostno čelado 

 
 
 
18.2 PODRAVSKA REGIJA 
 
Splošni podatki 
 
• Največja skupna dolžina cest brez avtoceste 
• Drugo največje število vseh prebivalcev 31.12.2007 
• Največja stopnja zdravljenjih na 1000 prebivalcev v letu 2008 
• Drugo največje število prejemnikov socialne pomoči na 1000 prebivalcev 
• Druga največja stopnja registrirane brezposelnosti v letu 2008 
 
Osnovna statistika prometnih nesreč in posledic 
 
• Največ  prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo po kraju nesreče 
• Največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo, ki so povzročili 

več kot eno prometno nesrečo z lahko telesno poškodbo  
• Največje število povzročiteljev prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo na 10.000 

prebivalcev 
• Največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč brez poškodb, ki so povzročili več kot 

eno prometno nesrečo brez poškodb 
• Največje število povzročiteljev prometnih nesreč brez poškodbe na 10.000 prebivalcev 
• Drugo največje število vseh prometnih nesreč po kraju nesreče 
• Drugo največje število prometnih nesreč s smrtnim izidom  po kraju nesreče 
• Drugo največje število povzročenih prometnih nesreč s smrtnim izidom po prebivališču 

povzročitelja  
• Drugo največje število prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo  po kraju nesreče 
• Drugo največje število prometnih nesreč brez poškodb po kraju nesreče 
 
Cesta, naselje 
 
• Drugi največji odstotek prometnih nesreč, ki so jih povzročitelji prometnih nesreč povzročili 

v naselju 
• Največji odstotek prometnih nesreč, ki so jih povzročitelji prometnih nesreč povzročili na 1 

km avtocest 
• Največji odstotek prometnih nesreč, ki so jih povzročitelji prometnih nesreč povzročili na 1 

km regionalnih cest 
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• Drugi največji odstotek prometnih nesreč, ki so jih povzročitelji prometnih nesreč povzročili 
na 1 km glavnih cest 

• Drugi največji odstotek prekrškov, ki so jih povzročitelji prometnih nesreč z lažjo telesno 
poškodbo povzročili v naselju 

• Drugi največji odstotek prometnih nesreč, ki so jih povzročitelji prometnih nesreč brez 
poškodbe povzročili v naselju 

• Drugi največji odstotek prekrškov, ki so jih povzročitelji prometnih nesreč brez poškodbe 
povzročili v naselju 

 
Glavni vzroki prometnih nesreč 
 
• Največji odstotek, ki ga nepravilna smer zavzema med vzroki vseh prometnih nesreč, ki so 

jih povzročili povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom 
• Največji odstotek, ki ga neustrezna varnostna razdalja zavzema med vzroki vseh prometnih 

nesreč, ki so jih povzročili povzročitelji prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo 
• Drugi največji odstotek, ki ga neupoštevanje prednosti zavzema med vzroki vseh prometnih 

nesreč, ki so jih povzročili povzročitelji prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo 
• Največji odstotek, ki ga neustrezna varnostna razdalja zavzema med vzroki vseh prometnih 

nesreč, ki so jih povzročili povzročitelji prometnih nesreč z lažjo  telesno poškodbo 
• Drugi največji odstotek, ki ga nepravilni prekimi vozil zavzemajo med vzroki vseh 

prometnih nesreč, ki so jih povzročili povzročitelji prometnih nesreč z lažjo telesno 
poškodbo 

• Največji odstotek, ki ga neupoštevanje prednosti zavzema med vzroki vseh prometnih 
nesreč, ki so jih povzročili povzročitelji prometnih nesreč brez poškodbe 

• Največji odstotek, ki ga neustrezna varnostna razdalja zavzema med vzroki vseh prometnih 
nesreč, ki so jih povzročili povzročitelji prometnih nesreč brez poškodbe 

• Najmanjši odstotek , ki ga neprilagojena hitrost zavzema med vzroki vseh prometnih nesreč, ki so jih 
povzročili povzročitelji prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo, prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo 
in prometnih nesreč brez poškodb 

• Najmanjši odstotek, ki ga nepravilno prehitevanje zavzema med vzroki vseh prometnih nesreč, ki so jih 
povzročili povzročitelji prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo 

• Najmanjši odstotek, ki ga nepravilno prehitevanje zavzema med vzroki vseh prometnih nesreč, ki so jih 
povzročili povzročitelji prometnih nesreč brez poškodbe 

 
Udeležba v drugih prometnih nesrečah  
 
• Največja verjetnost, da je povzročitelj prometne nesreče s hujšo telesno poškodbo udeležen 

v prometni nesreči z lažjo telesno poškodbo 
• Največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo, ki so povzročili 

več kot eno prometno nesrečo z lažjo telesno poškodbo 
• Največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč brez poškodbe, ki so povzročili več kot 

eno prometno brez poškodbe 
• Največja verjetnost, da je povzročitelj prometne nesreče z lažjo telesno poškodbo udeležen 

v prometni nesreči brez poškodbe 
• Največja verjetnost, da je povzročitelj prometne nesreče brez poškodbe udeležen v prometni 

nesreči z lažjo telesno poškodbo 
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Hitrost 
 
• Največja verjetnost povzročitve prometne nesreče z lažjo telesno poškodbo po 2 kršitvah v 

zvezi s hitrostjo 
• Največja verjetnost povzročitve prometne nesreče z lažjo telesno poškodbo po 3 kršitvah v 

zvezi s hitrostjo 
• Največja verjetnost povzročitve prometne nesreče z lažjo telesno poškodbo po 5 kršitvah v 

zvezi s hitrostjo 
• Največja verjetnost povzročitve prometne nesreče brez poškodb po 2 kršitvah v zvezi s 

hitrostjo 
• Največja verjetnost povzročitve prometne nesreče brez poškodb po 3 kršitvah v zvezi s 

hitrostjo 
• Najmanjši odstotek  prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo zaradi neprilagojene hitrosti po kraju nesreče 

• Najmanjši odstotek  povzročiteljev prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo, ki so kršili predpise v zvezi s 
hitrostjo 

 
Kršitve in postopki v zvezi s kršitvami 
 
• Največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so kršili predpise v 

zvezi s smerjo/stranjo vožnje 
• Največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo, ki so kršili 

predpise v zvezi s smerjo/stranjo vožnje 
• Največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo, za katere so 

bili vloženi obdolžilni nalogi 
• Drugi največji odstotek  povzročiteljev prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo, ki so 

kršili predpise v zvezi s prednostjo 
• Drugi največji odstotek  povzročiteljev prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo, ki so 

kršili predpise v zvezi s prednostjo 
• Največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo, ki so prejeli 

plačilne naloge 
• Največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč brez poškodbe, ki so kršili predpise v 

zvezi s  
• Največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč brez poškodbe, ki so prejeli plačilne 

naloge 
Prednostjo 

• Drugi največji odstotek udeležencev prometnih nesreč brez poškodbe, ki so prejeli plačilne 
naloge 

• Najmanjši odstotek  povzročiteljev prometnih nesreč brez poškodbe, za katere so bili vloženi obdolžilni 
predlogi 

• Najmanjši odstotek povzročiteljev prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo, za katere so bili izdani posebni 
plačilni nalogi 

 
Alkohol 
 
Drugi največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom s pozitivnim 
rezultatom strokovnega pregleda na alkohol 
 
Osebe mlajše od 15 let 
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Osebe starejše od 65 let 
 
• Drugi največji odstotek lažje poškodovanih oseb starejših od 65 let med vsemi osebami 

starejšimi od 65 udeleženih v prometnih nesrečah 
 
Motoristi 
 
Pešci 
 
Drugi največji odstotek lažje poškodovanih pešcev med vsemi pešci udeleženimi v prometnih 
nesrečah 
 
Kolesarji 
 
Povzetek nekaterih ključnih podatkov, po katerih je regija na prvem ali drugem mestu 
(največja ali druga največja števila): 
 
• Skupna dolžina cest brez avtocest 
• Socialno ogrožena regija 
• Prometne nesreče s smrtnim izidom, ki jih povzročitelji povzročijo na območju statistične 

regije prebivališča  
• Prometne nesreče v naseljih 
• Vzroki: nepravilna smer/stran vožnje, neustrezna varnostna razdalja, neupoštevanje 

prednosti, nepravilni premiki vozil 
• Število prometnih nesreč brez poškodb na povzročitelja prometne nesreče brez poškodb  
• Število prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo na povzročitelja prometne nesreče z lažjo 

telesno poškodbo  
• Verjetnost povzročitve prometne nesreče z lažjo telesno poškodbo po 2 oziroma 3 kršitvah v 

zvezi s hitrostjo 
• Verjetnost povzročitve prometnih nesreč brez poškodb po 2 oziroma 3 kršitvah v zvezi s 

hitrostjo 
• Kršenje predpisov v zvezi s stranjo/smerjo vožnje  
• Kršenje predpisov v zvezi s prednostjo  
• Povzročitelji prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo, z lažjo telesno poškodbo in brez 

poškodb: obdolžilni nalogi 
• Povzročitelji prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo: plačilni nalogi 
• Povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom s pozitivnim rezultatom strokovnega 

pregleda na alkohol 
• Lažje poškodovane oseb starejših od 65 let 
• Lažje poškodovani pešci 
 
Povzetek nekaterih ključnih podatkov, po katerih je regija na zadnjem mestu (najmanjša 

števila): 

 

• Neprilagojena hitrost kot vzrok prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo, prometnih 
nesreč z lažjo telesno poškodbo in prometnih nesreč brez poškodb 

• Nepravilno prehitevanje kot vzrok prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo in prometnih 
nesreč brez poškodb   

• Kršitve v zvezi s hitrostjo s strani povzročiteljev prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo  
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18.3 KOROŠKA REGIJA 
 
Splošni podatki 
 
• Največ nezgod na 1000 prebivalcev 
• Največje število smrtnih nezgod pri delu, vključno na poti, na 10000 zaposlenih v letu 2008 
• Druga največja stopnja zdravljenih na 1000 prebivalcev v letu 2008 
• Najmanjša dolžina avtocest v letu 2008 
 
Osnovna statistika prometnih nesreč in posledic 
 
• Največji odstotek mrtvih povzročiteljev in udeležencev - voznikov osebnih avtomobilov 
• Največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki se niso poškodovali 
• Največji odstotek  lažje poškodovanih oseb v prometnih nesrečah s hujšo telesno poškodbo 
• Največji odstotek  povzročiteljev prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo, ki so se lažje 

poškodovali 
• Največje število povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so povzročili še 

prometno nesrečo z lažjo telesno poškodbo 
• Največja verjetnost, da je povzročitelj prometne nesreče s smrtnim izidom udeležen v 

prometni nesreči z lažjo telesno poškodbo 
• Druga največja verjetnost, da je povzročitelj prometne nesreče s hujšo telesno poškodbo 

udeležen v prometni nesreči z lažjo telesno poškodbo 
• Druga največja verjetnost, da je povzročitelj prometne nesreče s smrtnim izidom udeležen v 

prometni nesreči brez poškodbe 
• Drugi največji odstotek lažje poškodovanih oseb v prometnih nesrečah s smrtnim izidom 
• Drugi največji povprečen čas med pridobitvijo vozniškega dovoljenja in povzročitvijo 

prometne nesreče s hujšo telesno poškodbo 
• Najmanjši odstotek  povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so se smrtno 

ponesrečili 
• Najmanjši povprečen čas med pridobitvijo vozniškega dovoljenja in povzročitvijo prometne 

nesreče s smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti 
• Najmanjši odstotek mrtvih udeležencev – potnikov 
• Najmanjši odstotek  povzročiteljev prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo, ki so se lažje 

ali sploh niso poškodovali 
 
Cesta, naselje 
 
• Največji odstotek  prometnih nesreč,  ki so jih povzročitelji vseh vrst prometnih nesreč 

naredili izven naselja 
• Največji odstotek  prekrškov CPP, ki so jih povzročitelji vseh vrst prometnih nesreč naredili 

izven naselja 
• Največji odstotek  prekrškov CPP, ki so jih kršitelji naredili izven naselja 
• Največji odstotek  prometnih nesreč, ki so jih povzročitelji prometnih nesreč povzročili na 

glavnih cestah 
• Najmanjši odstotek  prekrškov, ki so jih povzročitelji vseh vrst prometnih nesreč povzročili v 

naselju 
• Najmanjši odstotek  prekrškov CPP, ki so jih povzročitelji prometnih nesreč povzročili v 

naselju 
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Glavni vzroki prometnih nesreč 
 
• Največji odstotek, ki ga nepravilno prehitevanje zavzema med vzroki vseh prometnih 

nesreč, ki so jih povzročili povzročitelji vseh vrst prometnih nesreč brez poškodbe 
• Največji odstotek, ki ga nepravilnosti na tovoru zavzemajo med vzroki vseh prometnih 

nesreč, ki so jih povzročili povzročitelji prometnih nesreč brez poškodbe 
• Drugi največji odstotek , ki ga nepravilnosti na cesti zavzemajo med vzroki vseh prometnih 

nesreč, ki so jih povzročili povzročitelji prometnih nesreč z lažjo  telesno poškodbo 
• Drugi največji odstotek, ki ga nepravilnosti na cesti zavzemajo med vzroki vseh prometnih 

nesreč, ki so jih povzročili povzročitelji prometnih nesreč brez poškodbe 
• Drugi največji odstotek, ki ga neustrezna varnostna razdalja zavzema med vzroki vseh 

prometnih nesreč, ki so jih povzročili povzročitelji prometnih nesreč z lažjo  telesno 
poškodbo 

• Najmanjši odstotek, ki ga neupoštevanje prednosti zavzema med vzroki vseh prometnih 
nesreč s telesno poškodbo in brez poškodb  

 
Hitrost 
 
• Največji odstotek  udeležencev prometnih nesreč veh vrst, ki so kršili predpise v zvezi s 

hitrostjo 
• Največji odstotek , ki ga neprimerna hitrost zavzema med vzroki vseh prometnih nesreč, ki 

so jih povzročili povzročitelji prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo 
• Največja povprečna starost povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi 

neprilagojene hitrosti 
• Največja povprečna starost povzročiteljev prometnih nesreč – voznikov osebnih 

avtomobilov  zaradi neprilagojene hitrosti 
Drugi največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo, ki so 
kršili predpise v zvezi s hitrostjo 

• Drugi največji povprečen čas med pridobitvijo vozniškega dovoljenja in povzročitvijo 
prometne nesreče s hujšo telesno poškodbo zaradi neprilagojene hitrosti 

 
Kršitve in postopki v zvezi s kršitvami 
 
• Največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so kršili predpise v 

zvezi s prednostjo 
• Največji odstotek  povzročiteljev vseh vrst prometnih nesreč, ki so kršili predpise v zvezi s 

prehitevanjem 
• Največji odstotek  udeležencev vseh vrst prometnih nesreč, ki so kršili predpise v zvezi s 

prehitevanjem 
• Največji odstotek kršiteljev, ki so kršili predpise v zvezi s prehitevanjem 
• Največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so prejeli odločbe 

po hitrem postopku   
• Največji odstotek  povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, za katere je bil 

odrejen uklonilni zapor 
• Največji odstotek  udeležencev prometnih nesreč s smrtnim izidom, za katere je bil odrejen 

uklonilni zapor 
• Najmanjši odstotek  povzročiteljev prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo, ki so kršili 

predpise v zvezi s s smerjo/stranjo vožnje 
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• Najmanjši odstotek  povzročiteljev prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo, ki so kršili 
predpise v zvezi s z varnostnim pasom 

• Najmanjši odstotek  udeležencev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so kršili predpise v 
zvezi z varnostnim pasom 

• Najmanjše število kršitev na udeleženca prometne nesreče s smrtnim izidom 
• Število povzročiteljev prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo na 10.000 prebivalcev 

 
Alkohol 
 
• Največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč brez poškodbe, za katere je alkotest 

pokazal neko vrednost večjo od nič 
• Največji odstotek udeležencev prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo, ki so zavrnili 

alkotest 
• Največji odstotek udeležencev prometnih nesreč brez poškodbe, za katere je alkotest 

pokazal neko vrednost večjo od nič 
• Največja povprečna vrednost alkohola v krvi povzročiteljev prometnih nesreč s hujšo 

telesno poškodbo, pri katerih je bil rezultat strokovnega pregleda pozitiven 
• Drugi največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo, ki so 

zavrnili alkotest 
• Drugi največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo, za katere 

je alkotest pokazal neko vrednost večjo od nič 
• Druga največja povprečna vrednost alkohola v krvi povzročiteljev prometnih nesreč s 

smrtnim izidom, pri katerih je bil rezultat strokovnega pregleda pozitiven 
• Najmanjši odstotek  povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so bili napoteni na 

strokovni pregled na alkohol 
• Najmanjši odstotek  povzročiteljev prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo, ki so bili 

napoteni na strokovni pregled na alkohol 
• Najmanjši odstotek  povzročiteljev prometnih nesreč brez poškodbe, ki so bili napoteni na 

strokovni pregled na alkohol 
• Najmanjši odstotek  udeležencev prometnih nesreč s hujšo in lažjo telesno poškodbo, ki so 

bili napoteni na strokovni pregled na alkohol 
• Najmanjši odstotek  udeležencev prometnih nesreč s hujšo in lažjo telesno poškodbo s 

pozitivnim rezultatom strokovnega pregleda na alkohol 
 
Osebe mlajše od 15 let 
 

• Drugi največji odstotek lažje poškodovanih oseb mlajših od 15 let med vsemi osebami 
mlajšimi od 15 let udeleženih v prometnih nesrečah 

 
Osebe starejše od 65 let 
 
Motoristi 
 

• Najmanjši odstotek mrtvih povzročiteljev in udeležencev - voznikov motornih koles 
• Najmanjša povprečna starost voznikov motornih koles - povzročiteljev prometnih nesreč 

zaradi neprilagojene hitrosti 
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Pešci 
 
• Največji odstotek mrtvih pešcev med vsemi udeleženimi pešci v prometnih nesrečah  
• Drugi največji odstotek hujše poškodovanih povzročiteljev in udeležencev – pešcev 
• Najmanjši odstotek  povzročiteljev med mrtvimi pešci 
 
Kolesarji 
 
Povzetek nekaterih ključnih podatkov, po katerih je regija na prvem ali drugem mestu 
(največja ali druga največja števila): 
 
• Smrtne nezgode pri delu, vključno  na poti na oziroma iz dela 
• Zdravljeni na 1000 prebivalcev 
• Mrtvi povzročitelji in udeleženci – vozniki osebnih avtomobilov 
• Lažje poškodovane osebe v prometnih nesreč s smrtnim izidom  
• Nepoškodovani povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom  
• Lažje poškodovani v prometnih nesrečah s hujšo telesno poškodbo  
• Verjetnost, da je povzročitelj prometne nesreče s smrtnim izidom udeležen v drugih 

prometnih nesrečah  
• Nesreče vseh vrst izven naselij 
• Prekrški CPP izven naselij 
• Prometne nesreče na glavnih cestah 
• Kršitve: hitrost, prehitevanje, prednost  
• Nepravilno prehitevanje – vzrok prometnih nesreč brez poškodb  
• Nepravilnosti na tovoru – vzrok prometnih nesreč brez poškodb  
• Nepravilnosti na cesti – vzrok prometnih nesreč brez poškodb  
• Neustrezna varnostna razdalja – vzrok prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo  
• Udeleženci prometnih nesreč kršili predpise v zvezi s hitrostjo 
• Povprečna starost povzročiteljev prometnih nesreč – voznikov osebnih avtomobilov 
• Povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom: odločbe po hitrem postopku 
• Povzročitelji in udeleženci prometnih nesreč s smrtnim izidom: odrejen uklonilni zapor  
• Povzročitelji prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo in prometnih nesreč brez poškodb: 

zavrnitev alkotesta 
• Povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom in prometnih nesreč s hujšo telesno 

poškodbo: največja povprečna vrednost alkohola v krvi 
• Mrtvi in težje poškodovani  pešci med vsemi pešci udeleženimi v prometnih nesrečah  
 
Povzetek nekaterih ključnih podatkov, po katerih je regija na zadnjem mestu (najmanjša 

števila): 

 

• Smrtno ponesrečeni povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom  
• Smrtno ponesrečeni udeleženci – potniki 
• Mrtvi povzročitelji - pešci 
• Povzročitelji prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo na 10.000 prebivalcev 
• Povprečen čas med pridobitvijo vozniškega dovoljenja in povzročitvijo prometne nesreče s 

smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti 
• Prekrški v naselju 
• Prekrški v zvezi z varnostnim pasom 
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• Kršitve udeležencev prometnih nesreč s smrtnim izidom  
• Napotitve na strokovni pregled na alkohol 
• Najmlajši motoristi – povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi neprilagojene 

hitrosti 
 
 
 
18.4 SAVINJSKA REGIJA 
 
Splošni podatki 
 
• Drugo največje število nezgod pri delu na 1000 zaposlenih.  
• Najmanjša stopnja zdravljenih na 1000 prebivalcev v letu 2008 
 
Osnovna statistika prometnih nesreč in posledic 
 
• Največje število povzročiteljev prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo na 10.000 

prebivalcev 
• Največja verjetnost, da je povzročitelj prometne nesreče s smrtnim izidom udeležen v 

prometni nesreči brez poškodbe 
• Drugi največji odstotek mrtvih povzročiteljev in udeležencev - voznikov tovornih vozil 
• Drugi največji odstotek oseb brez poškodb v prometnih nesrečah s smrtnim izidom 
• Druga največja povprečna starost povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom 
• Drugo največje število povzročiteljev prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo na 10.000 

prebivalcev 
• Drugo največje število povzročiteljev prometnih nesreč brez poškodbe na 10.000 

prebivalcev 
• Drugo največje število povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so povzročili 

še prometno nesrečo z lažjo telesno poškodbo 
• Drugi največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo, ki so 

povzročili več kot eno prometno nesrečo z lažjo telesno poškodbo 
• Drugi največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč brez poškodbe, ki so povzročili več 

kot eno prometno brez poškodbe 
• Drugo največje število povzročenih prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo po 

prebivališču 
 
Cesta, naselje 
 
Glavni vzroki prometnih nesreč 
 
Hitrost 
 
Kršitve in postopki v zvezi s kršitvami 
 
• Največji odstotek  povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so kršili predpise v 

zvezi z varnostnim pasom 
• Največji odstotek  udeležencev prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo in prometnih 

nesreč brez poškodbe ter kršiteljev, ki so kršili predpise v zvezi s smerjo/stranjo vožnje 
• Največje število kršitev na udeleženca prometne nesreče s smrtnim izidom 
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• Največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, za katere so bili 
vloženi obdolžilni nalogi 

• Največji odstotek  povzročiteljev prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo in kršiteljev, za 
katere je bil odrejen uklonilni zapor 

• Največji odstotek  povzročiteljev prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo, za katere so 
bili vloženi obdolžilni nalogi 

• Največji odstotek  udeležencev prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo in prometnih 
nesreč brez poškodbe, ki so prejeli odločbe po hitrem postopku 

• Drugo največje število kršitev na povzročitelja prometne nesreče s smrtnim izidom 
• Drugi največji odstotek udeležencev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so kršili 

predpise v zvezi s hitrostjo 
• Drugi največji odstotek  povzročiteljev vseh vrst prometnih nesreč, ki so kršili predpise v 

zvezi s prednostjo 
• Drugi največji odstotek povzročiteljev vseh vrst prometnih nesreč so kršili predpise v zvezi 

s hitrostjo 
• Drugi največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč brez poškodbe, ki so kršili predpise 

v zvezi s prednostjo 
• Drugi največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč brez poškodbe, ki so kršili predpise 

v zvezi z varnostno čelado 
• Največji odstotek  kršiteljev, ki so prejeli odločbe po hitrem postopku 
• Strokovni pregledi povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom in povzročiteljev 

prometnih nesreč brez poškodb  
 
Alkohol 
 
• Največji odstotek  povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, za katere je alkotest 

pokazal neko vrednost večjo od nič 
• Največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom in prometnih nesreč 

brez poškodbe, ki so bili napoteni na strokovni pregled na alkohol 
• Največji odstotek  povzročiteljev prometnih nesreč brez poškodbe s pozitivnim rezultatom 

strokovnega pregleda na alkohol 
• Drugi največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo s 

pozitivnim rezultatom strokovnega pregleda na alkohol 
• Drugi največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo, ki so 

zavrnili strokovni pregled na alkohol 
• Drugi največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč brez poškodbe, ki so zavrnili 

strokovni pregled na alkohol 
 
Osebe mlajše od 15 let 
 
Osebe starejše od 65 let 
 
Motoristi 
 
Pešci 
 
Kolesarji 
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Povzetek nekaterih ključnih podatkov, po katerih je regija na prvem ali drugem mestu 
(največja ali druga največja števila): 
 

• Osebe brez poškodb udeležene v prometnih nesrečah s smrtnim izidom  
• Povprečna starost povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom  
• Kršitve povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom  
• Kršitve udeležencev prometnih nesreč s smrtnim izidom  
• Povzročitelji prometnih nesreč s hujšo in lažjo telesno poškodbo ter brez poškodb na 

10.000 prebivalcev 
• Mrtvi povzročitelji in udeleženci – vozniki tovornih vozil 
• Povzročitelji prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo povzročili več teh nesreč 
• Povzročitelji prometnih nesreč brez poškodb povzročili več teh nesreč 
• Kršitve v zvezi s hitrostjo 
• Kršitve v zvezi s prednostjo 
• Pozitivni alkotesti povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom  
• Zavrnitev strokovnega pregleda na alkohol 

 
Povzetek nekaterih ključnih podatkov, po katerih je regija na zadnjem mestu (najmanjša 

števila): 

 

 
 
18.5 ZASAVSKA REGIJA 
 
Splošni podatki 
 
• Najdaljši bolniški stalež za poln delovni čas 
• Največje število dni začasne odsotnosti na zaposlenega 
• Drugi največji odstotek prebivalcev starih 65 let in več 
• Najmanjše število vseh prebivalcev 31.12.2007 
• Najmanjša dolžina cest brez avtocest  v letu 2008 
• Najmanjši indeks delovne migracije 
 
Osnovna statistika prometnih nesreč in posledic 
 
• Največji odstotek voznikov osebnih avtomobilov, ki so se v prometni nesreči smrtno 

ponesrečili  
• Drugi največji odstotek povzročiteljev – voznikov osebnih avtomobilov, ki so se smrtno 

ponesrečili in niso bili privezani z varnostnim pasom 
• Drugi največji odstotek hujše poškodovanih potnikov 
• Drugi največji odstotek mrtvih v prometnih nesrečah s smrtnim izidom 
• Najmanjše število prometnih nesreč vseh vrst 
 
Cesta, naselje 
 
• Največji odstotek prometnih nesreč, ki so jih povzročitelji prometnih nesreč povzročili na 1 

km glavnih cest 
• Drugi največji odstotek  prekrškov, ki so jih povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim 

izidom in povzročitelji prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo povzročili v naselju 
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• Drugi največji odstotek  prometnih nesreč, ki so jih povzročitelji prometnih nesreč 
povzročili na 1 km regionalnih cest 

 
Glavni vzroki prometnih nesreč 
 
• Največji odstotek, ki ga nepravilni premiki vozil zavzemajo med vzroki vseh prometnih 

nesreč, ki so jih povzročili povzročitelji prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo 
• Največji odstotek, ki ga neprimerna hitrost zavzema med vzroki vseh prometnih nesreč, ki 

so jih povzročili povzročitelji prometnih nesreč brez poškodbe 
 
Hitrost 
 
• Največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo, prometnih 

nesreč z lažjo telesno poškodbo in prometnih nesreč brez poškodbe, ki so kršili predpise v 
zvezi s hitrostjo 

• Drugi največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti 
• Druga največja povprečna starost povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi 

neprilagojene hitrosti 
 
Kršitve in postopki v zvezi s kršitvami 
 
• Največje število kršitev na povzročitelja prometne nesreče s hujšo telesno poškodbo 
• Največje število kršitev na povzročitelja prometne nesreče z lažjo telesno poškodbo 
• Največji odstotek kršiteljev, ki so kršili predpise v zvezi z varnostnim pasom 
• Največji odstotek povzročiteljev in udeležencev prometnih nesreč, ki so kršili predpise v 

zvezi z varnostnim pasom 
• Največji odstotek udeležencev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so zavrnili alkotest 
• Največji odstotek povzročiteljev in udeležencev prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo, 

za katere je bil odrejen uklonilni zapor 
• Največji odstotek  udeležencev prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo, za katere so bili 

izdani posebni plačilni nalogi 
• Največji odstotek udeležencev prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo, ki so kršili 

predpise v zvezi s prednostjo 
• Največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč brez poškodbe, ki so prejeli odločbe po 

hitrem postopku 
• Najmanjši odstotek povzročiteljev vseh vrst prometnih nesreč, ki so kršili predpise v zvezi s 

smerjo/stranjo vožnje 
 
Alkohol 
 
• Največja povprečna količina aolkohola v krvi povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim 

izidom 
• Največji odstotek lažje poškodovanih povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, za 

katere je strokovni pregled na alkohol pokazal nič 
• Največji odstotek mrtvih povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, za katere je 

strokovni pregled na alkohol pokazal več kot nič 
• Največji odstotek udeležencev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so zavrnili alkotest 
• Največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo, ki so zavrnili 

alkotest 
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• Najmanjši odstotek lažje poškodovanih povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, 
za katere je strokovni pregled na alkohol pokazal več kot nič 

• Najmanjši odstotek udeležencev prometnih nesreč brez poškodbe, ki so bili napoteni na 
strokovni pregled na alkohol 

 
Osebe mlajše od 15 let 
 
Osebe starejše od 65 let 
 
• Drugi največji odstotek oseb starejših od 65 let brez poškodb med vsemi osebami starejšimi 

od 65 let udeleženih v prometnih nesrečah 
• Najmanjši odstotek mrtvih oseb starejših od 65 let med smrtno ponesrečenimi osebami 
 
Motoristi 
 
• Največji odstotek mrtvih povzročiteljev motoristov med vsemi udeleženimi motoristi 
• Drugi največji odstotek lažje poškodovanih motoristov med vsemi udeleženimi motoristi 
• Najmanjši odstotek huje poškodovanih motoristov med vsemi udeleženimi motoristi 
• Najmanjši odstotek mrtvih motoristov med vsemi udeleženimi motoristi 
 
Pešci 
 
• Največji odstotek lažje poškodovanih pešcev med vsemi pešci udeleženimi v prometnih 

nesrečah 
• Drugi največji odstotek mrtvih pešcev - povzročiteljev prometnih nesreč 
• Najmanjši odstotek pešcev brez poškodb med vsemi pešci udeleženimi v prometnih nesrečah 
 
Kolesarji 
 
Povzetek nekaterih ključnih podatkov, po katerih je regija na prvem ali drugem mestu 
(največja ali druga največja števila): 
 
• Najhujše posledice za povzročitelje in udeležence prometnih nesreč s smrtnim izidom  
• Najhujše posledice za motoriste, ki so povzročili prometno nesrečo 
• Prometne nesreče na glavnih in regionalnih cestah  
• Lažje poškodovani  trezni povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom 
• Mrtvi povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so imeli v krvi alkohol  
• Pešci lažje poškodovani 
• Hujše poškodovani potniki 
• Kršitve povzročiteljev prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo in prometnih nesreč z 

lažjo telesno poškodbo  
• Kršitve v naseljih 
• Hitrost  
• Premiki vozil: pogost vzrok vseh prometnih nesreč, ki so jih povzročili povzročitelji 

prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo  
• Varnostni pas 
• Odločbe po hitrem postopku 
• Zavrnitev alkotesta 
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Povzetek nekaterih ključnih podatkov, po katerih je regija na zadnjem mestu (najmanjša 

števila): 

 

• Dolžina cest brez avtocest v letu 2008 
• Število prebivalcev 
• Število prometnih nesreč 
• Huje poškodovani motoristi 
• Mrtvi motoristi 
• Smrtno ponesrečene osebe starejše od 65 let 
• Kršitve v zvezi s smerjo/stranjo vožnje 
 
 
 
18.6 SPODNJEPOSAVSKA REGIJA 
 
Splošni podatki 
 
• Največji odstotek prezgodnje umrljivosti moških 
• Največja povprečna starost osebnih avtomobilov v letu 2008 
 
Osnovna statistika prometnih nesreč in posledic 
 
• Največji odstotek hujše poškodovanih povzročiteljev in udeležencev - voznikov osebnih 

avtomobilov 
• Največji odstotek lažje poškodovanih oseb v prometnih nesrečah s smrtnim izidom 
• Drugi največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč, ki so se smrtno ponesrečili in niso 

bili privezani z varnostnim pasom 
• Drugi največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki se niso 

poškodovali 
• Drugi največji povprečen čas med pridobitvijo vozniškega dovoljenja in povzročitvijo 

prometne nesreče s smrtnim izidom 
• Najmanjši odstotek hujše poškodovanih oseb v prometnih nesrečah s smrtnim izidom 
• Najmanjši odstotek mrtvih v prometnih nesrečah s smrtnim izidom 
• Najmanjši povprečen čas med pridobitvijo vozniškega dovoljenja in povzročitvijo prometne 

nesreče s hujšo telesno poškodbo 
 
Cesta, naselje 
 
• Največji odstotek prometnih nesreč v naseljih brez uličnega sistema 
• Drugi največji odstotek prekrškov, ki so jih povzročitelji vseh vrst prometnih nesreč naredili 

izven naselja  
• Drugi največji odstotek prometnih nesreč na regionalnih cestah 
• Drugi največji odstotek prometnih nesreč na lokalnih cestah 
 
Glavni vzroki prometnih nesreč 
 
• Največji odstotek, ki ga nepravilna smer/stran vožnje zavzema med vzroki vseh prometnih 

nesreč, ki so jih povzročili povzročitelji prometnih nesreč brez poškodbe 
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• Največji odstotek, ki ga nepravilnosti na vozilu zavzemajo med vzroki vseh prometnih 
nesreč, ki so jih povzročili povzročitelji prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo in 
povzročitelji prometnih nesreč brez poškodb  

• Drugi največji odstotek, ki ga nepravilnosti pešca zavzemajo med vzroki vseh prometnih 
nesreč, ki so jih povzročili povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom 

 
Hitrost 
 
• Najmanjši odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom in povzročiteljev 

prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo, ki so kršili predpise v zvezi s hitrostjo 
• Najmanjša verjetnost povzročitve prometne nesreče brez poškodb po 2 kršitvah v zvezi s 

hitrostjo 
• Najmanjša verjetnost povzročitve prometne nesreče brez poškodb po 3 kršitvah v zvezi s 

hitrostjo 
 
Kršitve in postopki v zvezi s kršitvami 
 
• Največje število kršitev na povzročitelja prometne nesreče, ki ni bil tudi udeleženec 
• Največje število kršitev na kršitelja, ki ni bil povzročitelj ali udeleženec prometne nesreče 
• Največje število kršitev na udeleženca prometne nesreče s smrtnim izidom 
• Največji odstotek kršiteljev, ki so kršili predpise v zvezi s prednostjo 
• Največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo in prometnih 

nesreč brez poškodbe, ki so kršili predpise v zvezi s smerjo/stranjo vožnje 
• Največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo in kršiteljev, ki 

so kršili predpise v zvezi z smerjo/stranjo vožnje 
• Največje razmerje med številom kršitev na udeleženca v prometni nesreči s smrtnim izidom 

in  številom kršitev na povzročitelja prometne nesreče s smrtnim izidom  v % 
• Največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo, ki so prejeli 

odločbe po hitrem postopku 
• Največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo, ki so prejeli 

plačilne naloge 
• Največji odstotek kršiteljev, za katere so bili vloženi obdolžilni nalogi 
 
Alkohol 
 
• Največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so zavrnili 

strokovni pregled na alkohol 
• Največji odstotek kršiteljev, ki so bili napoteni na strokovni pregled na alkohol 
• Največji odstotek kršiteljev, za katere je alkotest pokazal neko vrednost večjo od nič 
• Največji odstotek kršiteljev s pozitivnim rezultatom strokovnega pregleda na alkohol 
• Največji odstotek povzročiteljev in udeležencev prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo 

in kršiteljev, ki so zavrnili alkotest 
• Največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo in prometnih 

nesreč brez poškodbe, ki so zavrnili strokovni pregled na alkohol 
• Največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo, za katere je 

alkotest pokazal neko vrednost večjo od nič 
• Največja povprečna vrednost alkohola v krvi povzročiteljev prometnih nesreč brez 

poškodbe, pri katerih je bil rezultat strokovnega pregleda pozitiven 
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• Najmanjša povprečna količina alkohola v krvi povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim 
izidom 

• Najmanjša verjetnost povzročitve prometne nesreče s smrtnim izidom po 15 kršitvah v zvezi 
z alkoholom 

 
Osebe mlajše od 15 let 
 
• Največji odstotek lažje poškodovanih oseb mlajših od 15 let med vsemi osebami mlajšimi 

od 15 let udeleženih v prometnih nesrečah 
• Drugi največji odstotek huje poškodovanih oseb mlajših od 15 let med vsemi osebami 

mlajšimi od 15 let udeleženih v prometnih nesrečah 
• Najmanjši odstotek oseb mlajših od 15 let brez poškodb med vsemi osebami mlajšimi od 15 

let udeleženih v prometnih nesrečah 
 
Osebe starejše od 65 let 
 
Motoristi 
 
• Največja povprečna starost motoristov - povzročiteljev prometnih nesreč zaradi 

neprilagojene hitrosti 
• Drugi največji odstotek huje poškodovanih motoristov med vsemi motoristi, udeleženi v 

prometnih nesrečah 
• Druga največja povprečna starost smrtno ponesrečenih motoristov 
 
Pešci 
 
• Največji odstotek mrtvih pešcev med smrtno ponesrečenimi osebami 
• Največji odstotek mrtvih pešcev med vsemi pešci udeleženimi v prometnih nesrečah 
• Največji odstotek huje poškodovanih pešcev med vsemi pešci udeleženimi v prometnih 

nesrečah 
• Najmanjša povprečna starost smrtno ponesrečenih pešcev 
 
Kolesarji 
 
Povzetek nekaterih ključnih podatkov, po katerih je regija na prvem ali drugem mestu 
(največja ali druga največja števila): 
 
• Mrtvi pešci 
• Hujše poškodovani vozniki osebnih avtomobilov 
• Huje poškodovani motoristi 
• Povprečna starost smrtno ponesrečenih motoristov 
• Huje poškodovani pešci 
• Lažje poškodovani povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom  
• Vzrok: nepravilnosti pešca 
• Strokovni pregledi na alkohol za kršitelje 
• Zavrnitev alkotesta 
• Kršitelji z alkoholom v krvi 
• Kršitev prednosti 
• Kršitve smeri/strani vožnje 
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• Kršitelji: obdolžilni nalogi, uklonilni zapor, posebni plačilni nalogi 
• Lažje poškodovane mlajše osebe 
• Kršitve izven naselij 
 
Povzetek nekaterih ključnih podatkov, po katerih je regija na zadnjem mestu (najmanjša 

števila): 

 

• Odstotek mrtvih v prometnih nesrečah s smrtnim izidom  
• Alkohol v krvi povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom  
• Povprečna starost smrtno ponesrečenih pešcev 

• Čas med pridobitvijo vozniškega dovoljenja in povzročitvijo prometne nesreče s hujšo 
telesno poškodbo  

 
 
 
18.7 JUGOVZHODNA SLOVENIJA 
 
Splošni podatki 
 
• Največji odstotek prebivalcev mlajših od 14 let 
 
Osnovna statistika prometnih nesreč in posledic 
 
• Največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so se smrtno 

ponesrečili 
• Največja verjetnost, da je povzročitelj prometne nesreče brez poškodbe udeležen v prometni 

nesreči s smrtnim izidom 
• Največja verjetnost, da je povzročitelj prometne nesreče brez poškodbe udeležen v prometni 

nesreči s hujšo telesno poškodbo 
• Drugo največje število povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom na 10.000 

prebivalcev 
• Drugo največje število povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so povzročili 

še prometno nesrečo s hujšo telesno poškodbo ali prometno nesrečo brez poškodb  
• Najmanjši odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki se niso 

poškodovali 
 
Cesta, naselje 
 
• Drugi največji odstotek prometnih nesreč, ki so jih povzročitelji prometnih nesreč povzročili 

v naseljih brez uličnega sistema 
 
Glavni vzroki prometnih nesreč 
 
• Drugi največji odstotek, ki ga neustrezna varnostna razdalja zavzema med vzroki vseh 

prometnih nesreč, ki so jih povzročili povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom in 
povzročitelji prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo  

• Drugi največji odstotek, ki ga nepravilno prehitevanje zavzema med vzroki vseh prometnih 
nesreč, ki so jih povzročili povzročitelji prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo 
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• Najmanjši odstotek, ki ga nepravilni prekimi vozil zavzemajo med vzroki vseh prometnih 
nesreč, ki so jih povzročili povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom in prometnih 
nesreč brez poškodbe 

• Vzrok: nepravilni premiki vozil 
 
Hitrost 
 
• Največja verjetnost povzročitve prometne nesreče z lažjo telesno poškodbo po 2 kršitvah v 

zvezi s hitrostjo 
• Drugi največji odstotek,  ki ga neprimerna hitrost zavzema med vzroki vseh prometnih 

nesreč, ki so jih povzročili povzročitelji prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo in 
prometnih nesreč brez poškodbe 

• Druga največja verjetnost povzročitve prometne nesreče z lažjo telesno poškodbo po 3 
kršitvah v zvezi s hitrostjo 

• Najmanjši odstotek kršiteljev, ki so kršili predpise v zvezi s hitrostjo 
• Najmanjši povprečen čas med pridobitvijo vozniškega dovoljenja in povzročitvijo prometne 

nesreče s hujšo telesno poškodbo zaradi neprilagojene hitrosti 
• Najmanjša povprečna starost povzročiteljev prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo 

zaradi neprilagojene hitrosti 
 
Kršitve in postopki v zvezi s kršitvami 
 
• Največje število kršitev na povzročitelja prometne nesreče s smrtnim izidom 
• Največje število kršitev na povzročitelja prometne nesreče, ki je bil tudi udeleženec 
• Največje število kršitev na udeleženca prometne nesreče z lažjo telesno poškodbo in 

prometne nesreče brez poškodbe 
• Največje število kršitev na udeleženca prometne nesreče, ki ni bil tudi povzročitelj 
• Največji odstotek udeležencev prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo, ki so kršili 

predpise v zvezi s prednostjo 
• Največji odstotek udeležencev prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo in brez poškodb, 

ki so kršili predpise v zvezi s z varnostnim pasom 
• Največji odstotek povzročiteljev in udeležencev prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo 

in brez poškodbe, za katere so bili vloženi obdolžilni nalogi 
• Največji odstotek udeležencev prometnih nesreč brez poškodbe, za katere je bil odrejen 

uklonilni zapor 
• Najmanjši odstotek kršiteljev, ki so prejeli plačilne naloge 
• Najmanjši odstotek udeležencev prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo in prometno 

nesrečo z lahko telesno poškodbo, ki so kršili predpise v zvezi s hitrostjo 
 
Alkohol 
 
• Druga največja povprečna količina alkohola v krvi povzročiteljev prometnih nesreč s 

smrtnim izidom 
• Drugi največji odstotek mrtvih povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, za katere 

je strokovni pregled na alkohol pokazal več kot nič 
• Drugi največji odstotek hujše poškodovanih povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim 

izidom, za katere je strokovni pregled na alkohol pokazal nič 
• Drugi največji odstotek kršiteljev, za katere je alkotest pokazal neko vrednost večjo od nič 
 



 279 

Osebe mlajše od 15 let 
 
Osebe starejše od 65 let 
 
Motoristi 
 
• Drugi največji odstotek mrtvih motoristov med vsemi motoristi, udeleženih v prometnih 

nesrečah 
 
Pešci 
 
Največji odstotek povzročiteljev med mrtvimi pešci 
 
Kolesarji 
 
Povzetek nekaterih ključnih podatkov, po katerih je regija na prvem ali drugem mestu 
(največja ali druga največja števila): 
 
• Mladi pod 14 let 
• Najhujše posledice za povzročitelje prometnih nesreč  
• Kršitve povzročiteljev prometnih nesreč, ki so bili tudi udeleženci  
• Kršitve povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom  
• Mrtvi pešci povzročitelji prometnih nesreč 
• Mrtvi motoristi 
• Povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom z alkoholom v krvi 
• Mrtvi povzročitelji prometnih nesreč z alkoholom v krvi 
• Prometne nesreče v naseljih brez uličnega sistema 
• Vzrok: nepravilno prehitevanje (povzročitelji prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo) 
• Vzrok: neprimerna hitrost (povzročitelji prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo in 

povzročitelji prometnih nesreč brez poškodb) 
• Vzrok: neustrezna varnostna razdalja (povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom in 

prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo) 
• Povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom povzročili tudi prometno nesrečo s hujšo 

telesno poškodb ali prometno nesrečo brez poškodb  
• Povzročitelji in udeleženci prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo in prometnih nesreč 

brez poškodb: obdolžilni predlogi 
• Hujše poškodovani trezni povzročitelji prometnih nesreč  
• Kršitelji z alkoholom v izpihanem zraku 
 
Povzetek nekaterih ključnih podatkov, po katerih je regija na zadnjem mestu (najmanjša 

števila): 

 

• Kršitve predpisov v zvezi s hitrostjo s strani udeležencev prometnih nesreč s hujšo telesno 
poškodbo in prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo ter kršiteljev 

• Plačilni nalogi za kršitelje 
• Nepoškodovani povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom  
• Povprečen čas med pridobitvijo vozniškega dovoljenja in povzročitvijo prometne nesreče s 

hujšo telesno poškodbo zaradi neprilagojene hitrosti 
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• Povprečna starost povzročiteljev prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo zaradi 
neprilagojene hitrosti 

 
 
 
18.8 OSREDNJESLOVENSKA REGIJA 
 
Splošni podatki 
 
• Največje število prebivalcev 31.12.2007 
• Največji BDP na prebivalca v letu 2007 
• Največja dolžina avtocest v letu 2008 
• Največji indeks delovne migracije 
• Druga največja dolžina cest brez avtocest 2008 
• Najmanjša povprečna starost osebnih avtomobilov v letu 2008 
 
Osnovna statistika prometnih nesreč in posledic 
 
• Največja števila vseh prometnih nesreč  
• Največja števila povzročiteljev vseh vrst prometnih nesreč  
• Največja povprečna starost povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom 
 
Cesta, naselje 
 
• Največji odstotek prometnih nesreč, ki so jih povzročitelji vseh vrst prometnih nesreč s 

smrtnim izidom povzročili v naselju 
• Največji odstotek prekrškov CPP, ki so jih povzročitelji in udeleženci vseh prometnih 

nesreč povzročili v naselju 
• Drugi največji odstotek prometnih nesreč, ki so jih povzročitelji prometnih nesreč povzročili 

na avtocestah 
• Najmanjši odstotek prometnih nesreč in prekrški izven naselij 
 
Glavni vzroki prometnih nesreč 
 
• Največji odstotek, ki ga nepravilni premiki vozil zavzemajo med vzroki vseh prometnih 

nesreč, ki so jih povzročili povzročitelji prometnih nesreč brez poškodbe 
• Največji odstotek, ki ga neupoštevanje prednosti zavzema med vzroki vseh prometnih 

nesreč, ki so jih povzročili povzročitelji prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo in 
prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo  

 
Hitrost 
 
Kršitve in postopki v zvezi s kršitvami 
 
• Največji odstotek povzročiteljev in udeležencev prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo, 

prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo in prometnih nesreč brez poškodb, za katere so 
bili izdani posebni plačilni nalogi 

• Največji odstotek povzročiteljev in udeležencev prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo, 
ki so kršili predpise v zvezi s prednostjo 
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• Največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo prometnih 
nesreč z lažjo telesno poškodbo, ki so kršili predpise v zvezi  z varnostnim pasom 

• Drugi največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo in 
prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo, ki so kršili predpise v zvezi z varnostno čelado 

• Drugo največje število kršitev na udeleženca vseh vrst prometnih nesreč  
• Najmanjši odstotek povzročiteljev prometnih nesreč brez poškodbe, ki so kršili predpise v 

zvezi s smerjo/stranjo vožnje 
 
Alkohol 
 
Osebe mlajše od 15 let 
 
• Drugi največji odstotek mrtvih oseb mlajših od 15 let med smrtno ponesrečenimi osebami 
 
Osebe starejše od 65 let 
 
• Drugi največji odstotek mrtvih oseb starejših od 65 let med smrtno ponesrečenimi osebami 
 
Motoristi 
 
Pešci 
 
Kolesarji 
 
• Drugi največji odstotek mrtvih povzročiteljev in udeležencev - kolesarjev 
 
Povzetek nekaterih ključnih podatkov, po katerih je regija na prvem ali drugem mestu 
(največja ali druga največja števila): 
 
• Prebivalci 
• BDP na prebivalca 
• Avtoceste in druge ceste 
• Dnevna migracija 
• Prometne nesreče vseh vrst 
• Povzročitelji prometnih nesreč vseh vrst 
• Povprečna starost povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom  
• Smrtno ponesrečene osebe mlajše od 15 let 
• Smrtno ponesrečene osebe starejše od 65 let 
• Smrtno ponesrečeni kolesarji – povzročitelji in udeleženci  
• Prometne nesreče na avtocestah 
• Izdani plačilni nalogi 
• Kršitve udeležencev vseh vrst prometnih nesreč  
• Kršitve v zvezi s prednostjo (povzročitelji prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo in 

prometnih nesreč brez poškodb) 
• Kršitve v zvezi varnostnim pasom (povzročitelji prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo 

in prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo) 
• Kršitve v zvezi z varnostno čelado (povzročitelji prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo 

in prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo) 
• Prometne nesreče v naseljih (povzročiteljev vseh vrst prometnih nesreč) 
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• Kršitve v naseljih (povzročitelji in udeleženci vseh vrst prometnih nesreč) 
• Vzrok: nepravilni premiki vozil (povzročitelji prometnih nesreč brez poškodb) 
• Vzrok: neupoštevanje prednosti (povzročitelj prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo in 

prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo) 
 
Povzetek nekaterih ključnih podatkov, po katerih je regija na zadnjem mestu (najmanjša 

števila): 

 

• Najmanjša povprečna starost  osebnih avtomobilov v letu 2008 
• Kršitev  predpisov v zvezi s smerjo/stranjo vožnje (povzročitelji prometnih nesreč brez 

poškodb) 
• Prometne nesreče in prekrški izven naselij 
 
 
 
18.9 GORENJSKA REGIJA 
 
Splošni podatki 
 
• Največji odstotek  prebivalcev mlajših od 14 let ( na prvem mestu skupaj z Jugovzhodno 

Slovenijo) 
 
Osnovna statistika prometnih nesreč in posledic 
 
• Največji odstotek hujše poškodovanih oseb v prometnih nesrečah s smrtnim izidom 
• Največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo, ki so 

povzročili več kot eno prometno nesrečo s hujšo telesno poškodbo 
• Največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo, ki se niso 

poškodovali 
• Drugi največji odstotek oseb brez poškodb v prometnih nesrečah s hujšo telesno poškodbo 
• Drugi največji odstotek mrtvih povzročiteljev in udeležencev - voznikov osebnih 

avtomobilov 
• Najmanjši odstotek hujše poškodovanih povzročiteljev in udeležencev - voznikov osebnih 

avtomobilov 
 
Cesta, naselje 
 
Glavni vzroki prometnih nesreč 
 
• Največji odstotek, ki ga nepravilna smer zavzema med vzroki vseh prometnih nesreč, ki so 

jih povzročili povzročitelji prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo 
Drugi največji odstotek, ki ga nepravilnosti na cesti zavzemajo med vzroki vseh prometnih 
nesreč, ki so jih povzročili povzročitelji prometnih nesreč brez poškodbe 
 
Hitrost 
 
• Največji odstotek kršiteljev, ki so kršili predpise v zvezi s hitrostjo 
• Največja povprečna starost udeležencev prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti 
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• Drugi največji odstotek udeležencev prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo, ki so kršili 
predpise v zvezi s hitrostjo 

 
Kršitve in postopki v zvezi s kršitvami 
 
• Največji odstotek udeležencev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so kršili predpise v 

zvezi s prednostjo 
• Največji odstotek udeležencev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so kršili predpise v 

zvezi s smerjo/stranjo vožnje 
•  
• Največji odstotek kršiteljev, ki so prejeli plačilne naloge 
• Največji odstotek udeležencev prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo, ki so prejeli 

plačilne naloge 
• Najmanjši odstotek kršiteljev, za katere so bili vloženi obdolžilni nalogi 
 
Alkohol 
 
• Drugi največji odstotek hujše poškodovanih povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim 

izidom, za katere je strokovni pregled na alkohol pokazal več kot nič 
• Drugi največji odstotek udeležencev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so bili napoteni 

na strokovni pregled na alkohol 
• Drugi največji odstotek udeležencev prometnih nesreč s smrtnim izidom, za katere je 

alkotest pokazal neko vrednost večjo od nič 
• Najmanjši odstotek kršiteljev, ki so zavrnili alkotest 
• Najmanjši odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo, prometnih 

nesreč z lažjo telesno poškodbo in prometnih nesreč brez poškodb, ki so zavrnili strokovni 
pregled na alkohol 

 
Osebe mlajše od 15 let 
 
• Največji odstotek mrtvih oseb mlajših od 15 let med smrtno ponesrečenimi osebami 
• Največji odstotek mrtvih oseb mlajših od 15 let med vsemi osebami mlajšimi od 15 let 

udeleženih v prometnih nesrečah 
 
Osebe starejše od 65 let 
 
• Največji odstotek mrtvih oseb starejših od 65 let med smrtno ponesrečenimi osebami 
• Največji odstotek huje poškodovanih oseb starejših od 65 let med vsemi osebami starejšimi 

od 65 udeleženih v prometnih nesrečah 
• Drugi največji odstotek  mrtvih oseb starejših od 65 let med vsemi osebami starejšimi od 65 

udeleženih v prometnih nesrečah 
 
Motoristi 
 
Pešci 
 
• Največji odstotek hujše poškodovanih povzročiteljev in udeležencev – pešcev 
• Drugi največji odstotek mrtvih pešcev med smrtno ponesrečenimi osebami 
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Kolesarji 
 
• Največji odstotek mrtvih povzročiteljev in udeležencev – kolesarjev 
Največji odstotek huje poškodovanih povzročiteljev in udeležencev - kolesarjev 
 
Povzetek nekaterih ključnih podatkov, po katerih je regija na prvem ali drugem mestu 
(največja ali druga največja števila): 
 
• Prebivalci mlajši od 14 let 
• Smrtno ponesrečene osebe mlajše do 15 let 
• Smrtno ponesrečene in huje poškodovane osebe starejše od 65 let 
• Smrtno ponesrečeni in huje poškodovani kolesarji 
• Smrtno ponesrečeni in huje  poškodovani pešci 
• Huje poškodovane osebe v prometnih nesrečah s smrtnim izidom  
• Huje poškodovani povzročiteljev prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo z alkoholom v 

krvi 
• Udeleženci prometnih nesreč s smrtnim izidom z alkoholom v krvi 
• Povratniki med povzročitelji prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo  
• Vzrok: nepravilna smer/stran vožnje (povzročitelji prometnih nesreč z lažjo telesno 

poškodbo) 
• Vzrok: nepravilnosti na cesti (povzročitelji prometnih nesreč brez poškodb) 
• Kršitelji predpisov v zvezi s hitrostjo 
• Kršitve predpisov v zvezi s prednostjo (udeleženci prometnih nesreč s smrtnim izidom) 
• Kršitve predpisov v zvezi s smerjo/stranjo vožnje (udeleženci prometnih nesreč s smrtnim 

izidom) 
• Kršitelji: plačilni nalogi 
 
Povzetek nekaterih ključnih podatkov, po katerih je regija na zadnjem mestu (najmanjša 

števila): 
 
• Mrtvi in Hujše poškodovani povzročitelji in udeleženci - vozniki osebnih avtomobilov 
• Povzročitelji in kršitelji, ki so zavrnili alkotest 
• Najmanjša verjetnost povzročitve prometne nesreče z lažjo telesno poškodbo po 2,3, 5, in 10 

kršitvah predpisov v zvezi s hitrostjo 
 

 
 
18.10 NOTRANJSKO-KRAŠKA REGIJA 
 
Splošni podatki 
 
Druga največja povprečna starost moških umrlih zaradi poškodb 
 
Osnovna statistika prometnih nesreč in posledic 
 
• Največji odstotek hujše poškodovanih povzročiteljev in udeležencev - voznikov tovornih 

vozil 
• Največji odstotek hujše poškodovanih udeležencev – potnikov 
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• Največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so se hujše 
poškodovali 

• Najmanjši povprečen čas med pridobitvijo vozniškega dovoljenja in povzročitvijo prometne 
nesreče s smrtnim izidom 

• Najmanjša povprečna starost povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom 
• Najmanjše število povzročiteljev prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo 
• Najmanjše število povzročiteljev prometnih nesreč brez poškodbe 
 
Cesta, naselje 
 
• Največji odstotek prometnih nesreč na avtocestah 
• Najmanjši odstotek prometnih nesreč, ki so jih povzročitelji prometnih nesreč povzročili na 

1 km glavnih cest 
 
Glavni vzroki prometnih nesreč 
 
• Največji odstotek, ki ga neupoštevanje prednosti zavzema med vzroki vseh prometnih 

nesreč, ki so jih povzročili povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom 
• Največji odstotek, ki ga nepravilnosti na tovoru zavzemajo med vzroki vseh prometnih 

nesreč, ki so jih povzročili povzročitelji prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo 
 
Hitrost 
 
• Druga največja povprečna starost udeležencev prometnih nesreč zaradi neprilagojene 

hitrosti 
• Najmanjši odstotek povzročiteljev prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti 
• Najmanjša povprečna starost povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi 

neprilagojene hitrosti 
 
Kršitve in postopki v zvezi s kršitvami 
 
• Največji odstotek udeležencev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so kršili predpise v 

zvezi z varnostnim pasom 
• Največji odstotek udeležencev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so kršili predpise v 

zvezi s prehitevanjem 
• Največji odstotek udeležencev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so prejeli plačilne 

naloge 
• Drugi največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so kršili 

predpise v zvezi z varnostnim pasom 
• Drugi največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so prejeli 

odločbe po hitrem postopku 
• Drugi največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, za katere so bili 

vloženi obdolžilni nalogi 
• Drugi največji odstotek udeležencev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so kršili 

predpise v zvezi s smerjo/stranjo vožnje 
• Drugi največji odstotek udeležencev prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo, ki so kršili 

predpise v zvezi z varnostnim pasom 
• Najmanjše število kršitev na povzročitelja prometne nesreče s smrtnim izidom 
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Alkohol 
 
• Največji odstotek  mrtvih povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, za katere je 

strokovni pregled na alkohol pokazal  nič 
• Največji odstotek hujše poškodovanih povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, za 

katere je strokovni pregled na alkohol pokazal več kot nič 
• Največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo s pozitivnim 

rezultatom strokovnega pregleda na alkohol 
• Največji odstotek udeležencev prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo, ki so zavrnili 

alkotest 
• Drugi največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč brez poškodbe, ki so bili napoteni 

na strokovni pregled na alkohol 
• Drugi največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč brez poškodbe, ki so zavrnili 

alkotest 
• Drugi največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo, ki so bili 

napoteni na strokovni pregled na alkohol 
• Drugi največji odstotek udeležencev prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo, ki so bili 

napoteni na strokovni pregled na alkohol 
• Drugi največji odstotek udeležencev prometnih nesreč brez poškodbe, ki so bili napoteni na 

strokovni pregled na alkohol 
• Drugi največji odstotek udeležencev prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo, ki so bili 

napoteni na strokovni pregled na alkohol 
• Najmanjši odstotek mrtvih povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, za katere je 

strokovni pregled na alkohol pokazal več kot nič 
• Najmanjši odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo, ki so zavrnili 

alkotest 
 
Osebe mlajše od 15 let 
 
• Drugi največji odstotek oseb mlajših od 15 let brez poškodb med vsemi osebami mlajšimi 

od 15 let udeleženih v prometnih nesrečah 
 
Osebe starejše od 65 let 
 
• Največji odstotek mrtvih oseb starejših od 65 let med vsemi osebami starejšimi od 65 

udeleženih v prometnih nesrečah 
• Največji odstotek  lažje poškodovanih oseb starejših od 65 let med vsemi osebami starejšimi 

od 65  let udeleženih v prometnih nesrečah 
 
Motoristi 
 
• Največji odstotek mrtvih in hujše poškodovanih povzročiteljev in udeležencev - voznikov 

motornih koles 
• Največji odstotek lažje poškodovanih motoristov med vsemi motoristi, udeleženi v 

prometnih nesrečah 
• Najmanjši odstotek motoristov brez poškodb med vsemi motoristi, udeleženi v prometnih 

nesrečah 
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Pešci 
 
• Največja povprečna starost smrtno ponesrečenih pešcev 
• Največji odstotek, ki ga nepravilnosti pešca zavzemajo med vzroki vseh prometnih nesreč, 

ki so jih povzročili povzročitelji prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo 
• Drugi največji odstotek mrtvih pešcev med vsemi pešci udeleženimi v prometnih nesrečah 
• Najmanjši odstotek huje poškodovanih pešcev med vsemi pešci udeleženimi v prometnih 

nesrečah 
 
Kolesarji 
 
• Najmanjši odstotek hujše poškodovanih povzročiteljev in udeležencev - kolesarjev 
 
Povzetek nekaterih ključnih podatkov, po katerih je regija na prvem ali drugem mestu 
(največja ali druga največja števila): 
 
• Smrtno ponesrečene osebe starejše od 65 let 
• Smrtno ponesrečeni in hujše poškodovani motoristi – povzročitelji in udeleženci  
• Smrtno ponesrečeni povzročitelji brez alkohola v krvi 
• Mrtvi pešci med vsemi pešci udeleženimi v prometnih nesrečah  
• Hujše poškodovani povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom  
• Napotitve na strokovni pregled na alkohol 
• Hujše poškodovani povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom z alkoholom v krvi 
• Povzročitelji in udeleženci prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo z alkoholom v krvi 
• Zavrnitev alkotesta: udeleženci prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo in povzročitelji 

prometnih nesreč brez poškodb  
• Hujše poškodovani vozniki tovornih vozil  – povzročitelji in udeleženci  
• Hujše poškodovani potniki 
• Lažje poškodovane osebe starejše od 65 let 
• Nepoškodovane osebe mlajše od 15 let 
• Prometne nesreče na avtocestah 
• Vzrok: nepravilnosti na tovoru (povzročitelji prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo) 
• Vzrok: neupoštevanje prednosti (povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom) 
• Vzrok: nepravilnosti pešca (povzročitelji prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo) 
• Kršitve predpisov v zvezi z varnostnim pasom in prehitevanjem (povzročitelji in udeleženci 

prometnih nesreč s smrtnim izidom) 
• Povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom: odločbe po hitrem postopku 
• Povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom: obdolžilni predlogi 
 
Povzetek nekaterih ključnih podatkov, po katerih je regija na zadnjem mestu (najmanjša 

števila): 
 
• Huje poškodovani pešci 
• Huje poškodovani kolesarji 
• Motoristi brez poškodb 
• povprečna starost povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom 
• povprečna starost povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi neprilagojene 

hitrosti 
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• Kršitve povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom  
• Povzročitelji prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti 
• Povzročitelji prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo  
• Povzročitelji prometnih nesreč brez poškodb  
• Prometne nesreče na 1 km glavnih cestah 
• Vozniški staž povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom  
 
 
 
 
18.11 GORIŠKA REGIJA 
 
Splošni podatki 
 
• Največji odstotek prebivalcev starih 65 let in več 
• Drugo največje število smrtnih nezgod pri delu, vključno na poti, na 10000 zaposlenih v letu 

2008 
• Najmanjša stopnja registrirane brezposelnosti v letu 2008 
• Najkrajši bolniški stalež za poln delovni čas v letu 2008 
• Najmanj prejemnikov socialne pomoči na 1000 prebivalcev v letu 2008  
• Najmanjša stopnja zdravljenih na 1000 prebivalcev v letu 2008 
• Najmanjše število dni začasne odstotnosti na zaposlenega v letu 2008 
 
Osnovna statistika prometnih nesreč in posledic 
 
• Največji odstotek mrtvih udeležencev – potnikov 
• Največja verjetnost, da je povzročitelj prometne nesreče s hujšo telesno poškodbo udeležen 

v prometni nesreči s smrtnim izidom 
• Največje število povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so povzročili še 

prometno nesrečo s hujšo telesno poškodbo 
• Največji povprečen čas med pridobitvijo vozniškega dovoljenja in povzročitvijo prometne 

nesreče s smrtnim izidom 
• Največji odstotek mrtvih v prometnih nesrečah s smrtnim izidom 
• Največji odstotek hujše poškodovanih oseb v prometnih nesrečah s hujšo telesno poškodbo 
• Drugi največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so se smrtno 

ponesrečili 
• Drugi največji odstotek hujše poškodovanih povzročiteljev in udeležencev - voznikov 

tovornih vozil 
• Drugi največji odstotek hujše poškodovanih oseb v prometnih nesrečah s smrtnim izidom 
• Drugi največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo, ki so se 

hujše poškodovali 
• Najmanjše število povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom na 10.000 prebivalcev 
• Najmanjše število povzročiteljev prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo na 10.000 

prebivalcev 
• Najmanjši odstotek hujše poškodovanih udeležencev - potnikov 
• Najmanjši odstotek povzročiteljev prometnih nesreč brez poškodbe, ki so povzročili več kot 

eno prometno brez poškodbe 
• Najmanjši odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo, ki so se lažje 

poškodovali 
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• Najmanjši odstotek lažje poškodovanih oseb v prometnih nesrečah s smrtnim izidom 
• Najmanjši odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so povzročili še 

prometno nesrečo z lažjo telesno poškodbo 
 
Cesta, naselje 
 
• Drugi največji odstotek prometnih nesreč, ki so jih povzročitelji prometnih nesreč povzročili 

izven naselja 
• Drugi največji odstotek prometnih nesreč, ki so jih povzročitelji prometnih nesreč povzročili 

na glavnih cestah 
• Drugi največji odstotek prometnih nesreč, ki so jih povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim 

izidom povzročili izven naselja 
• Najmanjši odstotek prometnih nesreč prometnih nesreč povzročili na 1 km regionalnih cest 
• Najmanjši odstotek, ki ga neustrezna varnostna razdalja zavzema med vzroki vseh 

prometnih nesreč, ki so jih povzročili povzročitelji prometnih nesreč s hujšo telesno 
poškodbo, prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo in prometnih nesreč brez poškodbe 

 
Glavni vzroki prometnih nesreč 
 
• Največji odstotek, ki ga neprimerna hitrost zavzema med vzroki vseh prometnih nesreč, ki 

so jih povzročili povzročitelji prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo 
• Največji odstotek, ki ga neprimerna hitrost zavzema med vzroki vseh prometnih nesreč, ki 

so jih povzročili povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom 
• Največji odstotek, ki ga nepravilno prehitevanje zavzema med vzroki vseh prometnih 

nesreč, ki so jih povzročili povzročitelji prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo 
• Najmanjši odstotek, ki ga nepravilna smer zavzema med vzroki vseh prometnih nesreč, ki so 

jih povzročili povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom 
 
Hitrost 
 
• Največji odstotek nesreč zaradi neprilagojene hitrosti 
• Največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so kršili predpise v 

zvezi s hitrostjo 
• Največji povprečen čas med pridobitvijo vozniškega dovoljenja in povzročitvijo prometne 

nesreče s smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti 
• Največji odstotek, ki ga neprimerna hitrost zavzema med vzroki vseh prometnih nesreč, ki 

so jih povzročili povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom 
• Najmanjši odstotek udeležencev prometnih nesreč brez poškodbe, ki so kršili predpise v 

zvezi s hitrostjo 
• Najmanjša povprečna starost povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi 

neprilagojene hitrosti 
 
Kršitve in postopki v zvezi s kršitvami 
 
• Največji odstotek udeležencev prometnih nesreč s smrtnim izidom, za katere so bili vloženi 

obdolžilni nalogi 
• Odstotek udeležencev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so prejeli odločbe po hitrem 

postopku 
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• Najmanjši odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo, ki so kršili 
predpise v zvezi z varnostnim pasom 

• Najmanjši odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo, ki so prejeli 
plačilne naloge 

• Najmanjši odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo, za katere je 
bil odrejen uklonilni zapor 

• Najmanjši odstotek povzročiteljev prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo, ki so prejeli 
plačilne naloge 

• Najmanjši odstotek udeležencev prometnih nesreč brez poškodbe, za katere je bil odrejen 
uklonilni zapor 

• Najmanjši odstotek udeležencev prometnih nesreč brez poškodbe, za katere so bili vloženi 
obdolžilni nalogi 

• Najmanjši odstotek udeležencev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so prejeli plačilne 
naloge 

• Najmanjše število kršitev na udeleženca prometne nesreče, ki ni bil tudi povzročitelj 
 
Alkohol 
 
• Največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so zavrnili alkotest 
• Največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo in prometnih 

nesreč z lažjo telesno poškodbo, ki so bili napoteni na strokovni pregled na alkohol 
• Največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo s pozitivnim 

rezultatom strokovnega pregleda na alkohol 
• Največji odstotek udeležencev prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo, ki so bili 

napoteni na strokovni pregled na alkohol 
• Drugi največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo, ki so 

zavrnili strokovni pregled na alkohol 
• Najmanjša povprečna vrednost alkohola v krvi povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim 

izidom, pri katerih je bil rezultat strokovnega pregleda pozitiven 
 
Osebe mlajše od 15 let 
 
• Največji odstotek huje poškodovanih oseb mlajših od 15 let med vsemi osebami mlajšimi od 

15 let udeleženih v prometnih nesrečah 
 
Osebe starejše od 65 let 
 
Motoristi 
 
• Največji odstotek huje poškodovanih motoristov med vsemi motoristi, udeleženi v 

prometnih nesrečah 
• Največja povprečna starost smrtno ponesrečenih motoristov 
• Drugi največji odstotek hujše poškodovanih povzročiteljev in udeležencev - voznikov 

motornih koles 
• Drugi največji odstotek mrtvih motoristov med smrtno ponesrečenimi osebami 
• Druga največja povprečna starost voznikov motornih koles - povzročiteljev prometnih 

nesreč zaradi neprilagojene hitrosti 
• Najmanjši odstotek lažje poškodovanih motoristov med vsemi motoristi, udeleženi v 

prometnih nesrečah 
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Pešci 
 
• Največji odstotek pešcev brez poškodb med vsemi pešci udeleženimi v prometnih nesrečah 
• Drugi največji odstotek huje poškodovanih pešcev med vsemi pešci udeleženimi v 

prometnih nesrečah 
• Največja povprečna starost smrtno ponesrečenih pešcev 
 
Kolesarji 
 
Povzetek nekaterih ključnih podatkov, po katerih je regija na prvem ali drugem mestu 
(največja ali druga največja števila): 
 
• Prebivalci starejši od 65 let 
• Mrtvi v prometnih nesrečah s smrtnim izidom  
• Huje poškodovanih  v prometnih nesrečah s hujšo telesno poškodbo  
• Mrtvi in huje poškodovani motoristi 
• Huje poškodovani vozniki tovornih vozil 
• Huje poškodovane osebe mlajše od 15 let 
• Mrtvi potniki 
• Nepoškodovani pešci 
• Povprečna starost pešcev 
• Povprečna starost motoristov – povzročiteljev prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti  
• Prometne nesreče izven naselij 
• Prometne nesreče na glavnih cestah 
• Povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom povzročili še eno prometno nesrečo s hujšo 

telesno poškodbo  
• Napotitve na strokovni pregled na alkohol 
• Povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom: kršili predpise v zvezi s hitrostjo 
• Zavrnitev alkotesta 
• Neprilagojena hitrost 
• Povprečna starost smrtno ponesrečenih motoristov 
• Vozniški staž povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom  
• Vozniški staž povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi neprilagojene 

hitrosti  
• Vzrok: neprimerna hitrost (povzročitelji vseh vrst prometnih nesreč) 
• Vzrok: nepravilno prehitevanje (povzročitelji prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo) 
 
Povzetek nekaterih ključnih podatkov, po katerih je regija na zadnjem mestu (najmanjša 

števila): 
 
• Stopnja registrirane brezposelnosti v letu 2008 
• Prejemniki socialen pomoči na 1000 prebivalcev v letu 2008 
• Stopnja zdravljenih v letu 2008 
• Najkrajši bolniški stalež za poln delovni čas v letu 2008 
• Začasna odsotnost na zaposlenega v letu 2008 
• Lažje poškodovani v prometnih nesrečah s smrtnim izidom  
• Huje poškodovani potniki 
• Povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom na 10.000 prebivalcev 
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• Povzročitelji prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo na 10.000 prebivalcev 
• Lažje poškodovani motoristi 
• Povprečna vrednost alkohola v krvi povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom  
• Povprečna starost povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi neprilagojene 

hitrosti 
• Kršitve udeležencev prometnih nesreč  
• Povzročitelji prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo, ki so kršili predpise v zvezi z 

varnostnim pasom 
• Prometne nesreče na 1 km regionalnih cest 
• Vzrok: nepravilna smer/stran vožnje 
• Vzrok: neustrezna varnostna razdalja 
• Povzročitelji prometnih nesreč brez poškodb, ki so povzročili več kot eno prometno nesrečo 

brez poškodb  
 
 
 
 
18.12 OBALNO-KRAŠKA REGIJA 
 
Splošni podatki 
 
• Največja povprečna starost moških (prebivalci 
• Drugi največji Indeks delovne migracije v letu 2008 
• Druga največja dolžina avtocest v letu 2008 
• Najmanjše število nezgod pri delu na 1000 zaposlenih 
• Najmanjši odstotek prebivalcev mlajših od 14 let 
 
Osnovna statistika prometnih nesreč in posledic 
 
• Največji odstotek mrtvih povzročiteljev in udeležencev - voznikov tovornih vozil 
• Največji odstotek povzročiteljev – voznikov osebnih avtomobilov prometnih nesreč, ki so se 

smrtno ponesrečili in niso bili privezani z varnostnim pasom – po kraju nesreče 
• Največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč, ki so se smrtno ponesrečili in niso bili 

privezani z varnostnim pasom – po kraju prebivališča 
• Največji odstotek oseb brez poškodb v prometnih nesrečah s smrtnim izidom 
• Največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so se lažje 

poškodovali 
• Največji odstotek oseb brez poškodb v prometnih nesrečah s hujšo telesno poškodbo 
• Največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so povzročili še 

prometno nesrečo brez poškodbe 
 
Cesta, naselje 
 
• Drugi največji odstotek prometnih nesreč, ki so jih povzročitelji prometnih nesreč povzročili 

na 1 km lokalnih cest 
• Drugi največji odstotek prekrškov CPP, ki so jih povzročitelji prometnih nesreč povzročili 

izven naselij 
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Glavni vzroki prometnih nesreč 
 
• Največji odstotek, ki ga nepravilni premiki vozil zavzemajo med vzroki vseh prometnih 

nesreč, ki so jih povzročili povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom 
• Največji odstotek, ki ga nepravilnosti na cesti zavzemajo med vzroki vseh prometnih nesreč, 

ki so jih povzročili povzročitelji prometnih nesreč z lažjo  telesno poškodbo 
 
Hitrost 
 
• Drugi največji odstotek prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti po 

kraju nesreče 
 
Kršitve in postopki v zvezi s kršitvami 
 
• Največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč vseh vrst, ki so kršili predpise v zvezi z 

varnostno čelado 
• Drugi največji odstotek  kršiteljev, ki so prejeli plačilne naloge 
• Drugi največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo, ki so 

kršili predpise v zvezi s prehitevanjem 
• Drugi največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so kršili 

predpise v zvezi s smerjo/stranjo vožnje 
• Drugi največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, za katere so bili 

izdani posebni plačilni nalogi 
• Najmanjši odstotek kršiteljev, ki so kršili predpise v zvezi s prednostjo 
 
Alkohol 
 
• Največji odstotek udeležencev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so bili napoteni na 

strokovni pregled na alkohol 
• Največji odstotek udeležencev prometnih nesreč s smrtnim izidom s pozitivnim rezultatom 

strokovnega pregleda na alkohol 
• Največji odstotek hujše poškodovanih povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, za 

katere je strokovni pregled na alkohol pokazal nič 
• Največji odstotek lažje poškodovanih povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, za 

katere je strokovni pregled na alkohol pokazal več kot nič 
• Drugi največji odstotek nepoškodovanih povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom , 

za katere je strokovni pregled na alkohol pokazal več kot nič 
• Drugi največji odstotek povzročiteljev prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo, ki so bili 

napoteni na strokovni pregled na alkohol 
• Najmanjši odstotek  hujše poškodovanih povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, 

za katere je strokovni pregled na alkohol pokazal več kot nič 
• Najmanjši odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom s pozitivnim 

rezultatom strokovnega pregleda na alkohol 
 
Osebe mlajše od 15 let 
 
• Največji odstotek oseb mlajših od 15 let brez poškodb med vsemi osebami mlajšimi od 15 

let udeleženih v prometnih nesrečah 
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• Najmanjši odstotek huje poškodovanih oseb mlajših od 15 let med vsemi osebami mlajšimi 
od 15 let udeleženih v prometnih nesrečah 

 
Osebe starejše od 65 let 
 
• Največji odstotek oseb starejših od 65 let brez poškodb med vsemi osebami starejšimi od 65 

let udeleženih v prometnih nesrečah 
• Najmanjši odstotek lažje poškodovanih oseb starejših od 65 let med vsemi osebami 

starejšimi od 65 udeleženih v prometnih nesrečah 
 
Motoristi 
 
• Največji odstotek mrtvih motoristov med smrtno ponesrečenimi osebami 
• Največji odstotek motoristov brez poškodb med vsemi motoristi, udeleženi v prometnih 

nesrečah 
• Drugi največji odstotek mrtvih povzročiteljev in udeležencev - voznikov motornih koles 
 
Pešci 
 
• Drugi največji odstotek pešcev brez poškodb med vsemi pešci udeleženimi v prometnih 

nesrečah 
• Najmanjši odstotek mrtvih pešcev med smrtno ponesrečenimi osebami 
• Najmanjši odstotek mrtvih pešcev med vsemi pešci udeleženimi v prometnih nesrečah 
 
Kolesarji 
 
Povzetek nekaterih ključnih podatkov, po katerih je regija na prvem ali drugem mestu 
(največja ali druga največja števila): 
 
• BDP na prebivalca v letu 2007 
• Avtoceste v letu 2008 
• Povprečna starost moških prebivalcev zaradi poškodb 
• Indeks delovne migracije v letu 2008 
• Mrtvi motoristi – povzročitelji in udeleženci  
• Povzročitelji prometnih nesreč, ki so se smrtno ponesrečili in niso bili privezani z 

varnostnim pasom 
• Motoristi brez poškodb 
• Kršitve v zvezi z varnostno čelado 
• Udeleženci prometnih nesreč s smrtnim izidom z alkoholom v krvi 
• Napotitve na strokovni pregled (udeleženci prometnih nesreč s smrtnim izidom, 

povzročitelji prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo) 
• Mrtvi povzročitelji in udeležence – vozniki tovornih vozil 
• Lažje poškodovani v prometnih nesrečah s smrtnim izidom  
• Nepoškodovani v prometnih nesrečah s smrtnim izidom in v prometnih nesrečah s hujšo 

telesno poškodbo  
• Povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so povzročili še prometno nesrečo brez 

poškodb  
• Huje poškodovani trezni povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom  
• Lažje poškodovani povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom z alkoholom v krvi 
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• Osebe mlajše od 15 let brez poškodb 
• Osebe starejše od 65 let brez poškodb 
• Nepoškodovani pešci 
• Vzrok: neprilagojena hitrost 
• Vzrok: premiki vozil (povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom in prometnih nesreč 

z lažjo telesno poškodbo) 
• Vzrok: nepravilnosti na cesti c(povzročitelji prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo) 
• Kršitve: prehitevanje, nepravilna smer/stran vožnje 
• Kršitve izven naselij 
 
Povzetek nekaterih ključnih podatkov, po katerih je regija na zadnjem mestu (najmanjša 

števila): 
 
• Nezgode pri delu na 1000 zaposlenih 
• Huje poškodovanih oseb mlajših od 15 let med vsemi osebami mlajšimi od 15 let udeleženih 

v prometnih nesrečah 
• Hujše poškodovani povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom z alkoholom v krvi 
• Delež mrtvih smrtno ponesrečenih pešcev med smrtno ponesrečenimi osebami 
• Delež mrtvih pešcev med vsemi pešci udeleženimi v prometnih nesrečah  
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19 STATISTIČNO PREDVIDENA ŠTEVILA PROMETNIH NEZGOD V LETU 
2010 (2011) 

 
 
Izračunani trendi prometnih nezgod in v njih poškodovanih oseb  temeljijo na podatkih o 
prometnih nezgodah in osebah v obdobju 2001-2009 po mesecih. Trend izračunan samo na 
podlagi celoletnih podatkov je zelo nezanesljiv, ker so sezonska variiranja zelo velika. 
 
Najbolj zanesljive metode za izračun trendov so metode, ki upoštevajo daljše preteklo 
časovno obdobje razdeljeno na čim manjše časovne enote, če se gibanje proučevanega pojava 
spreminja v zaporedju teh časovnih enot. V našem primeru smo upoštevali mesece. Trend 
vedno pokaže neko generalno smer orientacije, ne pa tudi doprinos slučajnih vplivov. 
 
Uporabljene so različne metode s programom SPSS 7 (SPSS Forecasting).  
 
Napovedovanje do leta 2021 je zelo, zelo nezanesljivo. Statistično se ga nisem lotil, ker ni 
korektno, še zlasti ne, če se za izhodišče vzame eno leto (2009).  Postavi se lahko le cilj. Na 
primer: leta 2021 bomo skušali zmanjšati število mrtvih na število nn. (glej razdelek II).  
 
 
19.1 Predvidevanje prometnih nezgod s smrtnim izidom  
 
19.1.1 Predvidevanje za leto 2010 s proceduro Expert Model 
 
Procedura Expert Model je skupek uporabljenih metod za analizo časovnih vrst in 
napovedovanje. Program samodejno izračuna najbolj prilagojen model – model, ki se najbolj 
prilega dejanski dinamiki časovne vrste. Uporabljene so metode exsponential smoothing 
(ekponentno glajenje), ARIMA _ Autoregressive Integrated Moving Average (avtoregresijski 
model ARIMA) in multivariantni moder ARIMA.  
 
Naslednji graf kaže gibanje dejanskih frekvenc (observed), gibanje frekvenc po izračunanem 
modelu (fit) in napoved za leto 2010 po mesecih (forecast). Iz slike je razvidno, da se 
izračunani model, ki je podlaga za napoved dobro prilega dejanskemu stanju, kar pomeni, da 
je napoved za leto 2010 dokaj zanesljiva. Izračunani model upošteva sezonska variiranja. 
Model v tem primeru upošteva samo število prometnih nesreč s smrtnim izidom, nobenih 
prediktorjev – neodvisnih spremenljivk, ki lahko vplivajo na gibanje prometnih nesreč s 
smrtnim izidom. 
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Graf 1: Linijski grafikon dejanske časovne vrste, časovne vrste izračunane na podlagi modela 
dobljenega po postopku Expert Model in predvidenih vrednosti za leto 2010 
 

 
 
Iz tabele 3 je razvidno, da napoved po tej metodi predvideva 152 prometnih nesreč s 
smrtnim izidom leta 2010.  
 
Iz naslednje tabele je razvidno, da znaša R2=0,706. Ta statistika pove, da se stacionarni del 
modela – trend, razmeroma dobro ujema z dejanskim gibanjem prometnih nesreč s smrtnim 
izidom. To potrjuje tudi Ljung-Box Q test. Verjetnost ničelne hipoteze, ki trdi, da se  
izračunani model prilagaja dejanskemu je  različna od 0. (Sig. = 0,625). 
 
 

Model Statistics 

Model Fit 

statistics Ljung-Box Q(18) 

Model 

Number of 

Predictors 

Stationary 

R-squared Statistics DF Sig. 

Number of 

Outliers 

Prometne nesreče s 

smrtnim izidom -Model_1 

0 ,706 13,651 16 ,625 0 

 
Zaradi velikih mesečnih nihanj pa je kljub gornjim statistikam model tudi nezanesljiv. Razlike 
med spodnjo in zgornjo mejo 95 % intervala zaupanja so zato velike. 
Lahko zaključimo, da je stacionarni del modela dober, da pa so možna tudi večja odstopanja 
od napovedi. Zmanjšati oziroma jih je potrebno s pravilno načrtovanimi preventivnimi ukrepi. 
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19.1.2 Predvidevanje za leto 2010 z metodo Exponential smoothing in modelom 
Winter's multiplicative 

 
Metoda enojnega ekponentnega glajenja deluje na osnovi drsečih povprečij tako, da preteklim 
vrednostim spremenljivke določi uteži. Iz te osnovne metode glajenja so razni avtorji razvili 
nadgradnje. Zelo uporabna je Winterjeva metoda glajenja z neenakomernim sezonskim 
nihanjem. To je verzija metode glajenja z enakomernim sezonskim nihanjem, pri čemer 
upošteva  tudi trend spremenljivke. Rezultati napovedi po Winterjevi metodi glajenja se ne 
koliko razlikujejo od rezultatov dobljenih po postopku Expert Model. Napoved po tej metodi 
predvideva 131 prometnih nesreč s smrtnim izidom leta 2010.  
 
Graf 2: Linijski grafikon dejanske časovne vrste, časovne vrste izračunane na podlagi metode 
Exponential smoothing Winter's multiplicative 
 
 

 
 
Statistika modela je naslednja: 
 

Model Statistics 

Model Fit 

statistics Ljung-Box Q(18) 

Model 

Number of 

Predictors 

Stationary 

R-squared Statistics DF Sig. 

Number of 

Outliers 

Prometne nesreče s 

smrtnim izidom -Model_2 

0 ,655 14,964 15 ,454 0 
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Tabela 1: Predvidena števila prometnih nesreč s smrtnim izidom v letu 2010 po mesecih 
 

Leto 2010 

Predvidena števila 
prometnih nezgod s 
smrtnim izidom po SPSS 
postopku Expert Model 

Predvidena števila prometnih nezgod s 
smrtnim izidom po metodi Exponent 
Smoothing Winter's Multiplicative 

Januar 7 9 
Februar 7 8 
Marec 8 8 
April 12 11 
Maj 14 12 
Junij 16 13 
Julij 18 14 
Avgust 18 15 
September 14 12 
Oktober 13 11 
November 7 8 
December 10 10 
Skupaj 144 131 
 
 
Razlika med modeloma znaša 13. 
 
19.1.3 Predvidevanje prometnih nezgod s smrtnim izidom za leto 2011 
 
Izračun napovedi za leto 2011 po metodah, ki ga jih uporabili za leto 2010 ne pride v poštev. 
Statistično lahko napovemo samo letno število, napovedi po mesecih bi bile zaradi velikih 
nihanj povsem nezanesljive. Uporabili smo Holtovo metodo za izračun linearnega trenda. Če 
upoštevamo za leto 2010 število 144, ki smo jo dobili s postopkom Expert Model, se za leto 
2011 predvideva število 136 prometnih nesreč s smrtnim izidom. Če pa upoštevamo število 
131, dobljeno z Winterjevo metodo, pa se za leto 2011 predvideva 122 prometnih nesreč s 
smrtnim izidom. Pri tem je treba takoj poudariti naslednje: to so statistični izračuni, ki bi se 
jim dejanske številke realnega dogajanja lahko približale, če bi vsi preventivni ukrepi, ki 
so pripomogli k zmanjšanju najhujših prometnih nesreč v zadnjih dveh letih ostali vsaj 
na enaki ravni obsega in kvalitete oziroma se morajo še izboljšati. 
 
19.2. Predvidevanje števila umrlih v prometnih nezgodah   
 
19.2.1 Predvidevanje za leto 2010 s proceduro Expert Model 
 
Napoved števila umrlih v prometnih nesrečah v letu 2010 po mesecih je manj zanesljiva kot 
napoved za prometne nesreče s smrtnim izidom. To je razvidno iz tabele Model Statistics. 
Ljung-Boxov test kaže, da za dinamiko časovne vrste umrlih v letih 2001-2009, model na 
podlagi katerega računamo napovedi ni dobro specificiran. Program v bistvu boljšega modela 
ne more izdelati. Ne glede na ta test, so izračuni logični in uporabni. R2 znaša 0,713, kar 
pomeni, da je z modelom pojasnjeni približno 71 % variiranja statistične vrste 2001-2009. 
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Graf 3: Linijski grafikon dejanske časovne vrste, časovne vrste izračunane na podlagi modela 
dobljenega po postopku Expert Model in predvidenih vrednosti za leto 2010 
 
 

 
 

Model Statistics 

Model Fit 

statistics Ljung-Box Q(18) 

Model 

Number of 

Predictors 

Stationary 

R-squared Statistics DF Sig. 

Number of 

Outliers 

Smtrno ponesrečene 

osebe-Model_1 

0 ,713 29,934 16 ,018 0 
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19.2.2 Predvidevanje za leto 2010 z metodo Exponential smoothing in modelom 
Winter's multiplicative 

 
Z Winterjevim modelom eksponentnega glajenja dobimo za leto 2010 manjše številke (2. 
stolpec v tabeli) 
 
 
Graf 4: Linijski grafikon dejanske časovne vrste, časovne vrste izračunane na podlagi metode 
Exponential smoothing Winter's multiplicative 
 

 
 

Model Statistics 

Model Fit 

statistics Ljung-Box Q(18) 

Model 

Number of 

Predictors 

Stationary 

R-squared Statistics DF Sig. 

Number of 

Outliers 

Smtrno ponesrečene 

osebe-Model_2 

0 ,672 29,060 15 ,016 0 

 
Tabela 2: Predvidena števila umrlih v prometnih nezgodah v letu 2010 po mesecih 
 

Leto 2010 

Predvidena števila umrlih 
v prometnih nezgodah po 
SPSS postopku Expert 
Model 

Predvidena števila umrlih v prometnih 
nezgodah po metodi Exponent 
Smoothing Winter's Multiplicative 

Januar 7 10 
Februar 7 9 

Marec 8 9 

April 15 13 

Maj 16 14 

Junij 16 14 
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Julij 19 15 

Avgust 20 16 

September 14 13 

Oktober 14 13 

November 7 8 

December 12 11 

Skupaj 155 145 
 
 
19.2.3 Predvidevanje števila umrlih v prometnih nezgodah v letu 2011 
 
Izračun napovedi za leto 2011 po metodah, ki ga jih uporabili za leto 2010 ne pride v poštev. 
Statistično lahko napovemo samo letno število, napovedi po mesecih bi bile zaradi velikih 
nihanj povsem nezanesljive. Uporabili smo Holtovo metodo za izračun linearnega trenda. Če 
upoštevamo za leto 2010 število 155, ki smo jo dobili s postopkom Expert Model, se za leto 
2011 predvideva število 145 smrtno ponesrečenih oseb. Če pa upoštevamo število 145, 
dobljeno z Winterjevo metodo, pa se za leto 2011 predvideva 135 smrtno ponesrečenih 
oseb. Ponovno poudarjam: to so statistični izračuni, ki bi se jim dejanske številke realnega 
dogajanja lahko približale, če bi vsi preventivni ukrepi, ki so pripomogli k zmanjšanju 
najhujših prometnih nesreč v zadnjih dveh letih ostali vsaj na enaki ravni obsega in 
kvalitete oziroma se morajo še izboljšati. 
 
19.3 Predvidevanje števila prometnih nezgod s telesno poškodbo  v letu 2010 
 
Graf 5: Linijski grafikon dejanske časovne vrste, časovne vrste izračunane na podlagi modela 
dobljenega po postopku Expert Model in predvidenih vrednosti za leto 2010 
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Graf 6: Linijski grafikon dejanske časovne vrste, časovne vrste izračunane na podlagi metode 
Exponential smoothing Winter's multiplicative 
 

 
 
 
Tabela 3: Predvidena števila prometnih nezgod s telesno poškodbo v letu 2010 po mesecih 
 

Leto 2010 

Predvidena števila 
prometnih nezgodah s 
telesno poškodbo po 
SPSS postopku Expert 
Model 

Predvidena števila prometnih 
nezgodah s telesno poškodbo po 
metodi Exponent Smoothing Winter's 
Multiplicative 

Januar 434 481 
Februar 437 460 

Marec 523 518 

April 574 565 

Maj 720 671 

Junij 802 741 

Julij 723 686 

Avgust 695 656 

September 721 681 

Oktober 604 550 

November 580 588 

December 605 605 

Skupaj 7418 7202 
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19.4 Predvidevanje števila poškodovanih oseb v prometnih nezgodah v letu 2010   
 
19.4.1 Predvidevanje števila hudo poškodovanih oseb v prometnih nezgodah v letu 2010   
 
Predvidena števila hudo poškodovanih oseb v prometnih nezgodah v letu 2010 so po obeh 
metodah manjša kot v preteklih letih. Napoved po drugi metodi je sploh zelo ugodna. 
 
Graf 7: Linijski grafikon dejanske časovne vrste, časovne vrste izračunane na podlagi modela 
dobljenega po postopku Expert Model in predvidenih vrednosti za leto 2010 
 

 
Graf 8: Linijski grafikon dejanske časovne vrste, časovne vrste izračunane na podlagi metode 
Exponential smoothing Winter's multiplicative 
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Tabela 4: Predvidena števila hudo poškodovanih oseb v prometnih nezgodah v letu 2010 po 
mesecih 
 

Leto 2010 

Predvidena števila hudo 
poškodovanih oseb v 
prometnih nezgodah po 
SPSS postopku Expert 
Model 

Predvidena števila hudo 
poškodovanih oseb v prometnih 
nezgodah po metodi Exponent 
Smoothing Winter's Multiplicative 

Januar 39 47 
Februar 28 30 

Marec 35 34 

April 58 41 

Maj 80 47 

Junij 96 51 

Julij 90 49 

Avgust 88 47 

September 73 42 

Oktober 69 40 

November 44 33 

December 49 35 

Skupaj 749 496 

 
 
 
19.4.2 Predvidevanje števila lažje poškodovanih oseb v prometnih nezgodah v letu 2010   
 
Predvidena števila lažje poškodovanih oseb v prometnih nezgodah v letu 2010 so po obeh 
metodah večja kot v letu 2009.  
 
Graf 9: Linijski grafikon dejanske časovne vrste, časovne vrste izračunane na podlagi modela 
dobljenega po postopku Expert Model in predvidenih vrednosti za leto 2010 
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Graf 10: Linijski grafikon dejanske časovne vrste, časovne vrste izračunane na podlagi 
metode Exponential smoothing Winter's multiplicative 
 

 
 
 
Tabel 5: Predvidena števila hudo poškodovanih oseb v prometnih nezgodah v letu 2010 po 
mesecih 
 

Leto 2010 

Predvidena števila lažje 
poškodovanih oseb v 
prometnih nezgodah po 
SPSS postopku Expert 
Model 

Predvidena števila lažje poškodovanih 
oseb v prometnih nezgodah po metodi 
Exponent Smoothing Winter's 
Multiplicative 

Januar 565 599 
Februar 679 647 

Marec 749 699 

April 798 753 

Maj 946 874 

Junij 1057 972 

Julij 947 901 

Avgust 915 871 

September 964 921 

Oktober 961 920 

November 816 812 

December 850 833 

Skupaj 10247 9802 

  
VSI MODELI, KI SMO JIH PREIZKUSILI, POJASNJUJEJO PRIBLIŽNO 70 % 
VARIIRANJE ČASOVNIH VRST. TO POMENI, DA JE  OKOLI 30 % 
NEPREDVIDENIH SLUČAJNIH DEJAVNIKOV, KI LAHKO PREDVIDENO 
ŠTEVILO PROMETNIH NESREČ IN MRTVIH TER POŠKODOVANIH OSEB TUDI 
ZA 30 % POVEČAJO ALI ZMANJŠAJO.  
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Če upoštevamo, da so trendi, ki kažejo le 70 % verjetno smer gibanja v opazovanem 
prihodnjem obdobju, rezultat vseh dosedanjih prizadevanj na področju varnosti cestnega 
prometa, potem je še 30 % negotovosti oziroma je možno ta odstotek zmanjšati z dodatnimi in 
poglobljenimi ukrepi. Nadaljnje zmanjševanje prometnih nesreč in žrtev teh, bo mogoče 
doseči le z integriranim informacijskim sistemom, ki bo na situacije v prometu reagiral v 
realnem času. Vsako prometno nesrečo je potrebno natančno analizirati kot študijo primera. 
Treba je ugotavljati neposredne in posredne vzroke (bistveno bolj poglobljeno, kot se to dela 
sedaj). Rezultati analize v okviru raziskave kažejo na velike oziroma na statistično pomembne 
razlike med regijami v Sloveniji. Številni pomembni podatki se med seboj zelo razlikujejo. In 
prav z upoštevanjem vsega naštetega in še česa, se  bo zmanjševal sedanji odstotek 30 % 
slučajnih dejavnikov, s tem se bo povečala »moč« načrtovanih in izvedenih ukrepov in 
končno zmanjševanje prometnih nesreč in posledic. 
 
Primer za razlike med regijami: spodnji tabeli vsebujeta range statističnih regij za dva 
statistična kazalca: število povzročiteljev na 10.000 prebivalcev in števila kršitev na 
povzročitelja prometne nesreče (statistične regije so statistične regije stalnih prebivališč 
povzročiteljev; najvišja v lestvici je statistična regija z rangom 1) 
 
Tabela: Rangi števila povzročiteljev prometnih nesreč na 10.000 prebivalcev 
 

Statistična regija kraja 
prebivališča 

Rang števila 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč s 
smrtnim 
izidom na 
10.000 
prebivalcev 

Rang števila 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč s hujšo 
telesno 
poškodbo na 
10.000 
prebivalcev 

Rang števila 
povzročiteljev 
prometnih 
nesreč z lažjo 
telesno 
poškodbo  na 
10.000 
prebivalcev 

Rang števila 
povzročiteljev 
prometnih nesreč 
brez poškodb  na 
10.000 
prebivalcev 

Pomurska 12 6 6 8 

Podravska 6 3 12 12 

Koroška 10 1 10 3 

Savinjska 7 12 11 11 

Zasavska 9 2 8 10 

Srednjeposavska 5 9 5 5 

Jugovzhodna Slovenija 11 8 9 4 

Osrednjeslovenska 2 6 7 7 

Gorenjska 4 6 3 6 

Notranjsko-kraška 9 6 4 2 

Goriška 1 10 1 1 

Obalno-kraška 3 11 2 9 

 

Tabela: Rangi števila kršitev na povzročitelja prometne nesreče  
 

Statistična regija kraja 
prebivališča 

Rang števila 
kršitev na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče s 
smrtnim izidom  

Rang števila 
kršitev na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče s hujšo 
telesno 
poškodbo  

Rang števila 
kršitev na 
povzročitelja 
prometne nesreče 
z lažjo telesno 
poškodbo  

Rang števila 
kršitev na 
povzročitelja 
prometne 
nesreče brez 
poškodbe  

Pomurska 10 4 6 6 
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Podravska 6 7 7 7 

Koroška 4 5 3 4 

Savinjska 11 8 9 9 

Zasavska 6 12 12 10 

Srednjeposavska 2 11 8 12 

Jugovzhodna Slovenija 12 10 10 11 

Osrednjeslovenska 8 10 12 9 

Gorenjska 9 3 4 5 

Notranjsko-kraška 1 2 2 3 

Goriška 7 1 1 1 

Obalno-kraška 3 6 5 2 

 
V tej tabeli so upoštevana vse kršitve povzročiteljev prometnih nesreč v obdobju 2004-2008 
(če je povzročitelj povzročil prometno nesrečo s smrtnim izidom, je prištet v 1. stolpec, šteti 
pa so mu vse kršitve v obdobju 2004-2008). 
  
 
19.5  PREDVIDEVANJA DO LETA 2021 
 
19.5.1 Predvidevanja za časovno vrsto mrtvih v prometnih nesrečah 2010-2021 
 

Tabela 6: Predvidena števila mrtvih v obdobju 2010-2021 
 

Leto 

Upoštevanje cilja, da je 
leta 2021 40 % manj 
mrtvih glede na leto 
2009 

Upoštevanje 
povprečne stopnje 
zmanjševanja števila 
mrtvih v letih 2001-
2009 

2009 171 171 
2010 165 162 
2011 159 154 
2012 153 147 
2013 147 139 
2014 141 132 
2015 135 126 
2016 129 119 
2017 123 113 
2018 117 108 
2019 111 102 
2020 105 97 
2021 99 92 
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19.5.2 Predvidevanja za časovno vrsto hudo poškodovanih v prometnih nesrečah       
2010-2021 

 

Tabela 7: Predvidena števila hudo poškodovanih v obdobju 2010-2021 
 

Leto 

Upoštevanje cilja, da je 
leta 2021 20 % manj 
hudo poškodovanih 
glede na leto 2009 

Upoštevanje 
povprečne stopnje 
zmanjševanja števila 
hudo poškodovanih v 
letih 2002-2009 

2009 1035 1035 
2010 1018 983 
2011 1001 934 
2012 984 887 
2013 967 843 
2014 950 801 
2015 933 761 
2016 916 723 
2017 899 687 
2018 882 652 
2019 865 620 
2020 848 589 
2021 831 559 

 
Razlika med predvidenim številom hudo poškodovanih leta 2021 izračunane na podlagi cilja 
zmanjšati število hudo poškodovanih za 20 % in predvidenim številom enakomernega 
zmanjševanja s povprečno stopnjo izračunano iz časovne vrste 2002-2009, je velika. 
Upoštevali smo interval 2002-2009, ker je bilo leta 2001 število hudo poškodovanih v 
primerjavi z leti 2002-2009 zelo veliko. 
 
Zelo pomembno: cilja 40 % manj mrtvih in 20 % manj poškodovanih nista usklajena. 
Statistika za zadnjih 6 let (2004-2009) kaže, da na povprečno 4,6 hudo poškodovanih 
oseb pride ena mrtva oseba. Če pa upoštevamo izračune po ciljih 40 % oziroma 20 % pa 
pride leta 2021 na več kot 8 hudo poškodovanih ena mrtva oseba. Verjetno je treba 
upoštevati, da bo tudi leta 2021 razmerje podobno razmerju 2004-2009. To razmerje bi 
se leta 2021 približno ohranilo, če bi se tudi število hudo poškodovanih zmanjšalo za 40 
%, to pa je zelo blizu številki, ki jo dobimo, če upoštevamo enako zmanjševanje hudo 
poškodovanih v letih 2010-2021, kot je bilo v obdobju 2002-2009. 
 
 
19.6 PRIPOMBA OB ZMANJŠANJU ŠTEVILA MRTVIH V LETU 2009 
 
V letu 2009 se je število mrtvih zmanjšalo. Za pravilno vrednotenje ( ne preoptimistično) tega 
zmanjšanja pa je treba upoštevati naslednje:  
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Tabela: Verjetnost, da je poškodovana oseba v prometni nesreči mrtva 
 

Leto  Verjetnost 
2001 0,021 
2002 0,021 

2003 0,014 

2004 0,015 

2005 0,018 

2006 0,017 

2007 0,018 

2008 0,017 

2009 0,016 

 
Naslednji graf z dvojno lestvico kaže število vseh poškodovanih in mrtvih oseb (stolpci) in 
odstotek mrtvih (linija) v letih 2001-2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iz grafa je razvidno, da je bilo tveganje najhujše posledice za poškodovano osebo največje v 
letih 2001 in 2002. Od tisoč poškodovanih oseb jih je 21 umrlo. Leta 2003 se je to število 
zaradi velikega števila poškodovanih zmanjšalo na 14. Leta 2009 je  bilo 16 oseb na 1000 
poškodovanih mrtvih. To leto je bilo skupno število mrtvih in poškodovanih najmanjše v 
obdobju 2001-2009. (glej naslednji graf). Ugodni rezultati. Toda doseči je treba manjšo 
verjetnost najhujše posledice tudi ob zmanjšanju skupnega števila mrtvih in 
poškodovanih.  
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20  POVZETEK POGLAVIJ 2 - 17 
 
 
20.1 VSEBINA 
 
Povzetek vsebuje skrajšane ugotovitve poglavij 2-17. Besedilo je večinoma enako z dodanim 
sklicevanjem na številke tabel. Dodani so kartogrami po statističnih enotah. Naslovi in 
oštevilčenja razdelkov so enaka kot v poglavjih 2-17. 
Povzetek je namenjen tistim, ki se želijo hitro seznaniti z glavnimi ugotovitvami statistične 
analize. 
 
 
20.2 DINAMIKA PROMETNIH NESREČ IN POSLEDIC 
 
Verižni indeks prometnih nesreč s smrtnim izidom se je v letih 2001-2009 gibal v intervalu  
[75,6– 113,3). V letu 2007  je bil največji odstotek povečanja glede na leto 2006, za 13,3 %. 
Največji padec se je zgodil v letu 2009, število prometnih nesreč s smrtnim izidom se je v 
primerjavi z letom 2008 zmanjšalo za 24,4 % (tabela 3.1). Število umrlih v prometnih 
nesrečah pa se je leta 2009 zmanjšalo za 20,5 % v primerjavi z letom 2008. 
 
Nacionalni program 2007-2011 je za dosego cilja polovica manj mrtvih v letu 2011 v 
primerjavi z letom 2004 predvidel število 124, leta 2009 pa 169. Glede na to, da je bilo leta 
2009 171 mrtvih v prometnih nesrečah, je ta cilj Nacionalnega programa še vedno dosegljiv 
(tabela 3.2). Po napovedih EU Direktorata za promet, naj bi se število umrlih v Sloveniji leta 
2009 v primerjavi z letom 2008 zmanjšalo za 18 %, dejansko se je zmanjšalo za 20,5 %. 
 
Zmanjševanje števila prometnih nesreč in umrlih ter telesno poškodovanih potrjuje pravilnost 
temeljnih usmeritev nacionalnega programa in sistemskih ter operativnih ukrepov. Zato je 
potrebno z vsemi temi nadaljevati v programu 2012-2021. Statistična predvidevanja kažejo, 
da so izračunani trendi stabilni v približno 70 % (glej poglavje 18). To pa pomeni, da 
predvidene številke lahko povečamo ali zmanjšamo za približno tretjino. Rezultati v 
preteklosti namreč niso garancija za prihodnost (Wegman, 2008). Cilj je seveda 
zmanjševanje. Na področju varnosti cestnega prometa bodo slučajni dejavniki vedno imeli 
neki vpliv na večjo ali manjšo varnost. Če približno 70 % predvidljivih dogodkov potrjuje 
pravilnost sistemskih usmeritev in ukrepov na državni ravni, je za zmanjševanje 30 %, ki jih 
zavzemajo slučajni dejavniki potrebno »sestopiti« na nižje – lokalne nivoje v vertikalni smeri 
in istočasno poglobljeno obravnavati vse dogajanje na področju varnosti cestnega prometa v 
horizontalni smeri na vsakem lokalnem nivoju. Gre za strategijo »majhnih korakov« 
(Wegman, 2008). Seveda ne v smislu upočasnjenega dela, ampak v smislu obravnavanja 
podrobnosti in odpravljanja na videz še tako majhnih problemov.  
 
Ukrepi morajo biti usmerjeni v zmanjševanje števila prometnih nesreč s smrtnim izidom in 
prometnih nesreč s telesno poškodbo. Statistika kaže, da se z zmanjševanjem prometnih 
nesreč s telesno poškodbo zmanjšuje število prometnih nesreč s smrtnim izidom (graf 3.1, 
graf 3.2). Izračun linearne regresije kaže, da se z zmanjšanjem števila prometnih nesreč s 
hujšo telesno poškodbo za 1 % za prav toliko zmanjša število prometnih nesreč s smrtnim 
izidom (tabela 3.3, tabela 3.4, graf 3.3). 
 
Med gibanjem števila prometnih nesreč s smrtnim izidom in prometnih nesreč brez poškodb 
ni statistično pomembne povezanosti. 
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20.3 GLAVNI VZROKI PROMETNIH NESREČ  
 
Neprilagojena (neprimerna) hitrost 
 
Neprilagojena hitrost je najbolj pogost vzrok prometnih nesreč s smrtnim izidom v vseh letih. 
Vendar se je delež umrlih zaradi neprilagojene hitrosti v letu 2009 zmanjšal na 35,7 %, kar je 
za 14,7 % manj, kot leta 2001 in za 12,2 % manj kot leta 2008. Zelo pa se je povečal 2009 
povečal delež umrlih zaradi nepravilne smeri/strani vožnje. V primerjavi z letom 2008 se je 
delež zaradi tega vzroka povečal za 70,0 %. Delež umrlih zaradi neupoštevanja pravil o 
prednosti se je leta 2009 v primerjavi z letom 2008 zmanjšal. Zmanjšal se je tudi delež umrlih 
zaradi nepravilnosti pešca, povečal pa delež umrlih zaradi nepravilnega prehitevanja, 
nepravilnega premikanja vozil in zaradi drugih vzrokov Tabela, 3.6, tabela 3.7) 
 
Neprimerna hitrost je »lastnost«, ki jo povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom kažejo 
tudi pri povzročitvah drugih kategorij prometnih nesreč. Povzročitelji prometnih nesreč s 
smrtnim izidom iz Zasavske in Goriške regije so skoraj 60 % vseh prometnih nesreč 
povzročili zaradi neprimerne hitrosti (tabela 3.8). Povprečje za Slovenijo znaša 43 % 
 
Tudi povzročitelji prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo so velik del drugih prometnih 
nesreč povzročili zaradi neprimerne hitrosti. Odstotek vzroka neprimerna hitrost je sicer ne 
koliko manjši kot pri povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, vendar še vedno 
velik. Povprečje znaša 37,5 %. Pri nekaterih regijah je odstotek povzročiteljev prometnih 
nesreč s hujšo telesno poškodbo celo nekoliko večji kot odstotek povzročiteljev prometnih 
nesreč s smrtnim izidom (tabela 3.9). 
 
Odstotek povzročiteljev prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo, ki so povzročili več 
prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo ali prometnih nesreč brez poškodb, zaradi 
neprimerne hitrosti je manjši. V povprečju znaša 28 % (tabela 3.10). 
Še manjši pa je povprečni odstotek za povzročitelje prometnih nesreč brez poškodb. Znaša 20 
% (tabela 3.11). 
 
Neprimerna hitrost je močan osebni dejavnik tveganja povzročiteljev najhujših 
prometnih nesreč. Manj tveganj zaradi neprimerne hitrosti pomeni manj vseh in še 
posebej najtežjih prometnih nesreč (Kloeden, 1997). 
 
Razlike med regijami so pomembne. 
 
Nepravilna smer/stran vožnje 
 
Vzrok nepravilna smer/stran vožnje je vzrok 23 % vseh prometnih nesreč, ki so jih 
povzročili povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom. Za povzročitelje prometnih 
nesreč s hujšo telesno poškodbo znaša povprečje 20 %, za povzročitelje prometnih nesreč z 
lažjo telesno poškodbo 17 % in za prometnih nesreč brez poškodb 18 %. Razlike so majhne.  
 
Drugi vzroki 
 
Vsi drugi vzroki prometnih nesreč so približno enako pogosti pri povzročiteljih vseh vrst 
prometnih nesreč. Izjema je le vzrok neustrezna varnostna razdalja. Povprečen odstotek 
narašča od najtežjih prometnih nesreč do prometnih nesreč brez poškodb. 
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20.4 PORAZDELITEV PROMETNIH NESREČ IN POSLEDIC PO STATISTIČNIH 
REGIJAH KRAJA NESREČE V OBDOBJU 2004-2008 

 
Povprečen indeks gibanja prometnih nesreč  
 
Po sprejetju novega zakona o varnosti cestnega prometa se je število prometnih nesreč 
zmanjšalo v vseh regijah. V nekaj regijah se je število prometnih nesreč leta 2008 skoraj 
prepolovilo v primerjavi z letom 2007. Z izjemo Goriške in Obalno kraške regije, je bilo v 10 
regijah leta 2008 najmanj prometnih nesreč v obdobju 2004-2008 (tabela 4.1, graf 4.1). 
 
V 11 regijah se je število prometnih nesreč s smrtnim izidom leta 2008 zmanjšalo v primerjavi 
z letom 2007, le v Notranjsko-kraški regiji je bilo enako. Največji padec beleži Notranjsko-
kraška regija, kjer  se je število prometnih nesreč s smrtnim izidom leta 2008 zmanjšalo za 
trikrat. V Zasavski regiji se je prepolovilo (tabela 4.2, graf 4.2).  Največji doprinos k 
zmanjšanju prometnih nesreč s smrtnim izidom v letu 2008 je prispevala Osrednjeslovenska 
regija, sledijo pa ji  Savinjska in Gorenjska regija. 
Število prometnih nesreč s smrtnim izidom pa se je leta 2008 povečalo  v Goriški regiji. 
 
Povprečen indeks gibanja prometnih nesreč s smrtnim izidom v obdobju 2004-2008 je 
najmanjši v Notranjsko-kraški regiji (79,5), največji pa v Podravski regiji (101,3).  
Na najmanjši povprečni indeks v Notranjsko-kraški regiji vpliva predvsem verižni indeks za 
leto 2008, ki znaša samo 33,3. 
 
Kartogram 4.1: Prikaz povprečnih indeksov gibanja prometnih nesreč s smrtnim izidom po 
statističnih regijah kraja nesreče 
 

 
 
Povprečen indeks gibanja kaže na variiranje števila prometnih nesreč med posameznimi leti. 
Čim manjši indeks po 100 kaže nato, da so se števila prometnih nesreč zmanjševala bolj, kot 
so se morebiti zviševala iz leta v leto. Povprečen indeks pod 100 kaže tudi, da je število 
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prometnih nesreč zadnje leto 2008 manjše od števila prvega leta 2004. Indeks blizu 100 kaže 
na majhno razliko med koncem in začetkom obdobja, vmesna variiranja pa so lahko velika. 
 
Kartograma 4.1 in 4.2 sta pričakovano zelo podobna.  
 
Kartogram 4.2: Prikaz povprečnih indeksov gibanja smrtno ponesrečenih oseb po statističnih 
regijah kraja nesreče 
 

 
 
Zmanjšanje števila prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo v letu 2008 v primerjavi z 
letom 2007 je bilo manjše od zmanjšanja števila prometnih nesreč s smrtnim izidom. Največji 
padec v odstotkih beležita Osrednjeslovenska in Obalno-kraška regija, ki ima tudi najmanjši 
odstotek v petletnem obdobju. V Savinjski  in v Zasavski  regiji se je število teh nesreč leta 
2008 povečalo (tabela 4.3, graf 4.3).  
 
Razmeroma visok povprečni indeks v Koroški regiji je posledica večjega povečanja 
prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo leta 2005 in 2006 glede na leto 2004, zmanjšanje  
v letih 2007 in 2008  
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Kartogram 4.3: Prikaz povprečnih indeksov gibanja prometnih nesreč s težjo telesno 
poškodbo po statističnih regijah kraja nesreč 
 

 
 
Kartogram 4.4: Prikaz povprečnih indeksov gibanja težje poškodovanih oseb po statističnih 
regijah kraja nesreče 
 

 
 
Število prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo se je zmanjšalo v vseh regijah v letu 2008 
v primerjavi z letom 2007 (tabela 4.4, graf 4.4). 
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Kartogram 4.5: Prikaz povprečnih indeksov gibanja prometnih nesreč z lažjo telesno 
poškodbo po statističnih regijah kraja nesreč 
 

 
 
Kartogram 4.6: Prikaz povprečnih indeksov gibanja prometnih nesreč brez poškodb po 
statističnih regijah kraja nesreč 
 

 
 
Tudi število prometnih nesreč brez poškodb se je leta 2008 zmanjšalo v primerjavi z letom 
2007 v vseh regijah (tabela 4.5, graf 4.5). 
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Posledice prometnih nesreč  
 
Prometna nesreča s smrtnim izidom zahteva večinoma po eno smrtno žrtev, le v Jugovzhodni 
Sloveniji je povprečje 1,2 žrtvi na prometno nesrečo s smrtnim izidom. Podobno velja za 
prometne nesreče s hujšo telesno poškodbo. Razlike med regijami so nepomembne. Tako tudi 
pri prometnih nesrečah z lažjo telesno poškodbo, kjer pa znaša povprečje od 1,3 do 1,5 oseb 
na prometno nesrečo. Povprečje nepoškodovanih oseb na prometno nesrečo brez poškodb je 
nekoliko nad 2, razlik med regijami pa ni (tabela 4.9). 
  
Od vseh oseb, udeleženih v prometnih nesrečah s smrtnim izidom, se jih največ smrtno 
ponesrečeni v Goriški in Zasavski regiji (51 %), najmanj pa v Spodnjeposavski regiji (40 %). 
Poleg smrtno ponesrečenih oseb se jih največ težje telesno poškoduje v Gorenjski regiji (14 % 
od vseh udeleženih oseb v prometnih nesrečah s smrtnim izidom), najmanj pa v 
Spodnjeposavski regiji (7,9 %; tabela 4.10). 
 
Graf 4.1: Porazdelitev odstotkov posameznih vrst posledic pri prometnih nesrečah s smrtnim 
izidom  
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Od vseh oseb, udeleženih v prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo, se jih največ težje 
telesno poškoduje na območju Goriške regije (57 %), najmanj pa območju Osrednjeslovenske 
regije (48 %; tabela 4.11) . 
 
Statistična enota kraja nesreče – statistična regija prebivališča povzročitelja 
 
81 % povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom povzroči prometno nesrečo s 
smrtnim izidom na območju statistične regije prebivališča. Največji odstotek beleži Pomurska 
regija, najmanjši pa Zasavska regija. 84,5 % smrtno ponesrečenih udeležencev, izgubi 
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življenje na območju statistične regije prebivališča. Za Jugovzhodno Slovenijo znaša odstotek 
kar 95,5 %, najmanjši pa je v Zasavski regiji – 55,6 % (tabela 4.12). 
 
Kartogram 4.7: Porazdelitev odstotkov prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so jih 
povzročiteljev povzročili na območju statistične regije prebivališča 
 

 
 
Kartogram 4.8: Porazdelitev odstotkov prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo, ki so jih 
povzročiteljev povzročili na območju statistične regije prebivališča 
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Odstotki povzročiteljev prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo so nekoliko manjši, 
vendar z izjemo v Zasavske regije, večina povzročiteljev povzroči prometno nesrečo s hujšo 
telesno poškodbo na območju statistične regije prebivališča (tabela 4.12a). 
 
Posledice prometnih nesreč za povzročitelje  
 
Povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom iz Koroške regije utrpijo najmanj najhujših 
posledic, kot tudi malo težjih poškodb in najmanj lahkih poškodb. Največji je tudi delež 
povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki ne utrpijo nobenih telesnih poškodb 
(tabela 4.13). 
Nasprotju Koroške regije je Jugovzhodna Slovenija. Kar 69 % vseh povzročiteljev prometnih 
nesreč s smrtnim izidom se smrtno ponesreči. Po številu težjih in lažjih telesnih poškodb je v 
sredini, beleži pa najmanjši delež povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki ne 
utrpijo nobene telesne poškodbe. 
Razlike med regijami so glede na posledice povzročiteljev prometnih nesreč s težjo telesno 
poškodbo za povzročiteljev same, manjše. Najmanj se jih težje poškoduje iz Gorenjske regije 
in največ iz Pomurske.  Še manjše so razlike pri lažjih telesnih poškodbah (tabela 4.14). 
 
Devetletno povprečje znaša 1,12 umrlih oseb na eno prometno nesrečo s smrtnim izidom. To 
je v okviru povprečja Evrope (tabela 4.15). 
Devetletno povprečje znaša 1,6 poškodovanih oseb na eno prometno nesrečo s telesno 
poškodbo. Tudi to  je v okviru povprečja Evrope (tabela 4.16). 
 
Prometne nesreče po cestah 
 
Odstotki posameznih vrst prometnih nesreč po kategorijah cest je seveda odvisno od dolžine 
cest po statističnih regijah (tabela 4.17, tabela 4.18). 
 
Kartogram 4.9: Število prometnih nesreč na 1 km glavnih cest 
 

 



 321 

Kartogram 4.10: Število prometnih nesreč na 1 km regionalnih cest 
 

 
 
 
Število lokacij prometnih nesreč s smrtnim izidom ter nevarnih mest 
 
Nevarno mesto je odsek ceste ali naselje z ulicami ali brez, na katerem so se zgodile vsaj tri 
prometne nesreče s smrtnim izidom v obdobju 2004-2008. Pojem nevarno mesto se uporablja 
samo v tej analizi. pojem črne točke izgublja pomen, ker so tudi najhujše prometne nesreče 
vedno bolj razpršene in ostre meje so vedno bolj izbrisane. To ugotavljajo tudi drugje po 
Evropi. 
(razdelek 4.13) 
 
V Pomurski regiji se je 98 prometnih nesreč s smrtnim izidom zgodilo na 64 različnih mestih 
(1,5 prometne nesreče s smrtnim izidom na 1 mesto). Nevarnih mest je 8 na katerih se je 
zgodilo 32 prometnih nesreč s smrtnim izidom ali 33 %.  
 
V Podravski regiji se je 196 prometnih nesreč s smrtnim izidom zgodilo na 123 različnih 
mestih  (1,6 prometne nesreče s smrtnim izidom na 1 mesto). Nevarnih mest je 17 na katerih 
se je zgodilo 74 prometnih nesreč s smrtnim izidom ali 38 %.  
 
V Koroški regiji se je 37 prometnih nesreč s smrtnim izidom zgodilo na 20 različnih mestih  
(1,8 prometne nesreče s smrtnim izidom na 1 mesto). Nevarna so 3 mesta na katerih se je 
zgodilo 15 prometnih nesreč s smrtnim izidom ali 40,5 %.  
 
V Savinjski regiji se je 163 prometnih nesreč s smrtnim izidom zgodilo na 118 različnih 
mestih  (1,4 prometne nesreče s smrtnim izidom na 1 mesto). Nevarnih je 8 mest na katerih se 
je zgodilo  35 prometnih nesreč s smrtnim izidom ali 21,5 %.  
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V Zasavski regiji se je 18 prometnih nesreč s smrtnim izidom zgodilo na 11 različnih mestih  
(1,6 prometne nesreče s smrtnim izidom na 1 mesto). Nevarno mesto je samo eno s 4 
prometnimi nesrečami s smrtnim izidom.  
 
V Spodnjeposavski regiji se je 33 prometnih nesreč s smrtnim izidom zgodilo na 32 različnih 
mestih. Nevarnega mesta po naši definiciji ni. 
 
V Jugovzhodni Sloveniji se je 114 prometnih nesreč s smrtnim izidom zgodilo na 67 različnih 
mestih  (1,7 prometne nesreče s smrtnim izidom na 1 mesto). Nevarnih je 11 mest, na katerih 
se je zgodilo  50 prometnih nesreč s smrtnim izidom ali 44 %.  
 
V Osrednjeslovenski regiji se je 258 prometnih nesreč s smrtnim izidom zgodilo na 173 
različnih mestih  (1,5 prometne nesreče s smrtnim izidom na 1 mesto). Nevarnih je 18 mest, 
na katerih se je zgodilo  79 prometnih nesreč s smrtnim izidom ali 31 %.  
 
V Gorenjski regiji se je 95 prometnih nesreč s smrtnim izidom zgodilo na 59 različnih mestih  
(1,6 prometne nesreče s smrtnim izidom na 1 mesto). Nevarnih je 9 mest, na katerih se je 
zgodilo  39 prometnih nesreč s smrtnim izidom ali 41 %.  
 
Na območju Notranjsko-kraške regije se je zgodilo 146 prometnih nesreč s hujšo telesno 
poškodbo na 69 različnih mestih. Poleg zgoraj navedenih odsekov se je več prometnih nesreč 
s hujšo telesno poškodbo zgodilo še na odseku Planina-Ravbarkomanda (11). 
 
Na območju Goriške regije se je zgodilo 387 prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo na 
187 različnih mestih. Poleg zgoraj navedenih odsekov se je več prometnih nesreč s hujšo 
telesno poškodbo zgodilo še na naslednjih: Šempeter-Dornberk (14), Trenta-Bovec (11), 
Ušnik-Plave (11) in Spodnja Idrija-Godovič (11). 
 
Na območju Obalno-kraške regije se je zgodilo 402 prometnih nesreč s hujšo telesno 
poškodbo na 164 različnih mestih. Poleg zgoraj navedenih odsekov se je več prometnih 
nesreč s hujšo telesno poškodbo zgodilo še na naslednjih: Ruda Izola-Valeta (17), Portorož 
Obala (11) in Obrov-Kozina (11). V povprečju se je na vsakem od 164 mest zgodilo 2,5 
prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo, kar je največji koeficient med regijami, čeprav so 
vsi nahajajo v intervalu [1,8-2,5]. 
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Kartogram 4.11: Število različnih lokacij prometnih nesreč s smrtnim izidom  
 

 
 
Kartogram 4.12: Število lokacij na katerih so se zgodile najmanj 3 prometne nesreče s 
smrtnim izidom (nevarna mesta) 
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Kartogram 4.13: Število različnih lokacij prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo  
 

 
 
Kartogram 4.14: Število različnih lokacij prometnih nesreč v katerih so umrli motoristi 
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20.5 PROMETNE NESREČE PO ŠTEVILU UDELEŽENIH OSEB V OBDOBJU 
2004-2008 

 
Pri skoraj 47 % vseh prometnih nesreč s smrtnim izidom sta bila udeležena povzročitelj in en 
udeleženec (tabela 5.1). Pri 20 % nesreč je bil povzročitelj sam. 
 
Graf 5.1: Porazdelitev odstotkov prometnih nesreč s smrtnim izidom številu udeleženih oseb  
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Med regijami izstopa Gorenjska regija z najmanjšim odstotkom prometnih nesreč s smrtnim 
izidom, pri katerih je bil udeležen samo povzročitelj (12,6 %), sicer ni večjih odstopanj od 
slovenskega povprečja 20 % (tabela 5.2). 
 
Graf 5.2: Porazdelitev odstotkov povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, v katerih 
so bili sami udeleženi po vrstah udeležbe v prometu 
 

Odstotki povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, v 
katerih so bili sami udeleženi po vrstah udeležbe v prometu 
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Skoraj polovica povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom pri katerih je bil udeležen 
samo povzročitelj, je voznikov osebnih avtomobilov, četrtina je bila motoristov, sledijo pa še 
vozniki traktorjev, kolesarji, vozniki koles z motorjem (tabela 5.3).  
 
31 % prometnih nesreč s smrtnim izidom, v katerih so udeleženi samo povzročitelji, se je 
zgodilo v naseljih, 69 % pa na cestah različnih kategorij (tabela 5.4). 
 
Skoraj 60 % prometnih nesreč s smrtnim izidom v katerih so bili udeleženi samo 
povzročitelji, se je zgodilo zaradi neprilagojene hitrosti in skoraj 31 % zaradi nepravilne 
smeri/strani vožnje (tabela 5.5) 
 
Približno 92 % povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so bili sami udeleženi v 
prometni nesreči je bilo moških, 8 % pa žensk (tabela 5.6). 
 
Iz grafa 5.3 je razvidno, da se največ povzročiteljev, ki so sami udeleženi v prometni nesreči, 
smrtno ponesrečeni v starosti 22 oziroma 23 let. Na drugem mestu pa so povzročitelji med 26. 
in 30. letom (tabela 5.7). 
 
Graf 5.3: Gostote starostnih razredov povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so 
bili sami udeleženi v prometni nesreči  
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Graf 5.4: Primerjava povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom po vrsti udeležbe 
glede na to, ali so bili sami udeleženi ali je bila poleg njih še ena oseba 
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30 % povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so bili sami udeleženi v prometni 
nesreči ni imelo alkohola v krvi, 16 % med 0 in 50 g alkohola na kg krvi, 54 % pa več kot 
0,50 g alkohola (tabela 5.8) 
 
Graf 5.4: Količina alkohola v krvi povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so 
bili sami udeleženi v prometni nesreči 
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Pri 573 prometnih nesrečah s smrtnim izidom je bila poleg povzročitelja udeležena še ena 
oseba (tabela 5.9; tabela 5.10). 
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Graf 5.5: Primerjava povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom po vrsti udeležbe 
glede na to, ali so bili sami udeleženi ali je bila poleg njih še ena oseba 
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Graf 5.6: Primerjava povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom po kategorijah cest in 
vrsti naselij glede na to, ali so bili sami udeleženi ali je bila poleg njih še ena oseba 
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Zanimiva je primerjava med vzroki prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki jih povzročijo 
povzročitelji, ki so sami udeleženi v prometni nesreči in povzročitelji, poleg katerih je 
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udeležena še ena oseba. Povzročitelji, ki so bili sami, so zaradi neprilagojene hitrosti 
povzročili 61 % nesreč, v prometnih nesrečah, v katerih je bila udeležena še ena oseba, pa se 
je zaradi neprilagojene hitrosti zgodilo 40 % nesreč. Nepravilna smer/stran vožnje je za 10 % 
bolj pogost vzrok prometnim nesrečam, v katerih je udeležen samo povzročitelj. 
Neupoštevanje prednosti pa je razumljivo predvsem vzrok nesrečam, v katerih je udeleženih 
več oseb (tabela 5.11). 
 
Porazdelitev starosti povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom je glede na to, ali so 
bili udeleženi sami, ali pa je bilo udeleženih več oseb, podobna. 
 
Graf 5.7: Primerjava povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom po starosti glede na 
to, ali so bili sami udeleženi ali pa je bilo udeleženih več oseb 
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Število povzročiteljev, ki so povzročili prometno nesrečo s smrtnim izidom,
na posamezno leto starostnega razreda (gostota razreda)

 
 
 
20.6 PROMETNE NESREČE IN PREKRŠKI  V NASELJIH IN IZVEN NASELIJ 

PO STATISTIČNIH REGIJAH KRAJA DOGODKA V OBDOBJU 2004-2008  
 
 
V obdobju 2004-2008 se je v Sloveniji 67,4 % prometnih nesreč zgodilo v naseljih in 32,6 % 
izven naselij. To je podobno evropskemu povprečju. 
 
Deleža prometnih nesreč in prekrškov CPP v naselju sta podobna. Največjo razliko beleži 
Pomurska regija, kjer je 10 % več prekrškov kot prometnih nesreč. Razlik pa skoraj ni v 
Osrednjeslovenski in Spodnjeposavski regiji (tabela 6.1, tabela 6.2, tabela 6.3, tabela 6.4, 
tabela 6.5). 
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Kartogram 6.1: Odstotki vseh prometnih nesreč  
 

 
 
 
Kartogram 6.12 Odstotki vseh prekrškov CPP 
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Povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom so povzročili v obdobju 2004-2008 več 
prometnih nesreč (vse nesreče, ne samo s smrtnim izidom) izven naselij. Izjemi sta le 
Podravska in Osrednjeslovenska regija (tabela 6.2). 
 
Deleži prometnih nesreč, ki so jih v naseljih povzročili povzročitelji prometno nesrečo s hujšo 
telesno poškodbo, so večji. Podobni so pri povzročiteljih prometnih nesreč z lažjo telesno 
poškodbo, še večji pa pri povzročiteljih prometnih nesreč brez poškodb (tabela 6.3, tabela 6.4 
in tabela 6.5).  
Deleži prekrškov CPP v naseljih so pri vseh povzročiteljih podobni. 
 
Sklepamo lahko, da več zaznanih prekrškov v naseljih pomeni manj prometnih nesreč v 
naseljih in manj zaznanih prekrškov izven naselji več prometnih nesreč izven naselij. 
 
 
20.7 POVZROČITELJI PROMETNIH NESREČ PO STATISTIČNIH 

REGIJAH IN UPRAVNIH ENOTAH PREBIVALIŠČA V OBDOBJU 2004-
2008 

 
Koeficienti na 10.000 prebivalcev 
 
Kartogram 7.1: Število povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom po prebivališču na 
10000 prebivalcev v letu 2008 
 

 
 
 
Po številu povzročiteljev prometnih nesrečah s smrtnim izidom na 10.000 prebivalcev je na 
prvem mestu Pomurska regija, sledijo pa ji Jugovzhodna Slovenija, Koroška, Zasavska, 
Notranjsko-kraška in Savinjska. V drugi polovici pa so regije Podravska, Spodnjeposavska, 
Gorenjska, Obalno-karška, Osrednjeslovenska in z najmanjšim koeficientom: Obalno-kraška. 
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Drugačni pa so koeficienti število povzročiteljev prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo, 
lažjo telesno poškodbo in prometnih nesreč brez poškodb (tabela 7.1, tabela 7.2) 
 
Kartogram 7.1: Število povzročiteljev prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo po 
prebivališču na 10000 prebivalcev v letu 2008 
 

 
 
Kartogram 7.1: Število prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo po prebivališču na 10000 
prebivalcev v letu 2008 
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Kartogram 7.1: Število povzročiteljev prometnih nesreč brez poškodb po prebivališču na 
10000 prebivalcev v letu 2008 
 

 
 
 
Spol  
 
77 % povzročiteljev prometnih nesreč v obdobju 2004-2008 je bilo moških, 23% pa ženske. 
Evropsko povprečje je 75 % in 25 %. Ženske so povzročile 11,1 % prometnih nesreč s 
smrtnim izidom, 19,3 % prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo, 26,8 % prometnih nesreč 
z lažjo telesno poškodbo in 21,5 % prometnih nesreč brez poškodb (tabela 7.3) 
 
Povprečni odstotek prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so jih povzročile ženske je sicer 
11,1 %, vendar so razlike med statističnimi regijami. Na območju Srednjeposavske regije so 
ženske povzročile 17,1 % prometnih nesreč s smrtnim izidom, na območju Goriške in 
Obalno-kraške pa samo 5,1 % oziroma 4,4 %.  
Porazdelitev odstotkov po statističnih regijah prebivališča povzročiteljev je podobna 
porazdelitvi po statističnih regijah kraja prometnih nesreč (tabela 7.4, tabela 7.5). 
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Kartogram 7.2: Odstotki moških povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom  
 

 
 
Kartogram 7.3: Odstotki moških povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom  
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Upravna enota 
 
Od 1224 povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom jih 72 ni imelo izpolnjenega 
podatka o upravni enoti prebivališča. Od ostalih 1152, jih je 42 % prebivalo na območju 
upravnih enot, ki pokriva 11 mestnih občin, ostalih 58 % pa na območju drugih upravnih enot. 
Največ -12,6% povzročiteljev je imelo prebivališče na območju upravne enote Ljubljana, 
sledi Maribor s 5,2 %, Novo mesto s 4,0%, Ptuj s 3,8 %, Kranj s 3,3 % itd. 50 % vseh 
prometnih nesreč s smrtnim izidom se je zgodilo na območju 14 upravnih enot, na območju 
katerih živi (tabela 7.6). 
 
Na območju 12 naslednjih upravnih enot je delež prebivalstva večji od deleža povzročiteljev 
prometnih nesreč s smrtnim izidom. Prvi odstotek v oklepaju je odstotek povzročiteljev 
prometnih nesreč s smrtnim izidom, drugi pa odstotek prebivalstva. Največje razlike med 
odstotki so pri upravnih enotah Ljutomer, Trebnje, Novo mesto, Radlje ob Dravi, Šentjur pri 
Celju, Gornja Radgona in Žalec. 
 
• Ljutomer (1,9 %; 0,9 %), 
• Trebnje(1,8 %; 0,9 %),  
• Novo mesto (4,0%, 3,1 %), 
• Radlje ob Dravi (1,5 %; 0,8 %), 
• Šentjur pri Celju (1,5 %, 0,9 %), 
• Gornja Radgona (1,6 %; 1,0%) 
• Žalec (2,5 %, 1,9 %), 
• Ptuj (3,8 %, 3,4 %), 
• Slovenska Bistrica (2,1 %; 1,7 %), 
• Domžale (2,9%; 2,6 %), 
• Grosuplje /2,0 %; 1,7 %), 
• Lendava (1,5 %; 1,2 %). 
 
Od 5465 povzročiteljev prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo jih 355 ni imelo 
izpolnjenega podatka o upravni enoti prebivališča. Od ostalih 5110, jih je 48 % prebivalo na 
območju upravnih enot, ki pokriva 11 mestnih občin, ostalih 52 % pa na območju drugih 
upravnih enot. Največ -14,7% povzročiteljev je imelo prebivališče na območju upravne enote 
Ljubljana, sledi Maribor s 5,5 %, Kranj s 3,8 %, Ptuj s 3,5 %, Nova Gorica s 3,2 %, Celje s 
3,1 %, Novo mesto s 3,1%, itd. (tabela 7.7). 
 
Od 48018 povzročiteljev prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo jih 2399 (5 %) ni imelo 
izpolnjenega podatka o upravni enoti prebivališča. Od ostalih 45619, jih je 51,3 % prebivalo 
na območju upravnih enot, ki pokriva 11 mestnih občin, ostalih 48,7 % pa na območju drugih 
upravnih enot. Največ – 13,6 % povzročiteljev je imelo prebivališče na območju upravne 
enote Ljubljana, sledi Maribor s 10,8 %, Ptuj s 6,4 %, Celje s 3,7 %, Novo mesto s 3,0%, itd 
(tabela 7.8). 
 
Od 98907 povzročiteljev prometnih nesreč brez poškodb jih 10012 (10,3 %) ni imelo 
izpolnjenega podatka o upravni enoti prebivališča. Od ostalih 88895, jih je 52,5 % prebivalo 
na območju upravnih enot, ki pokriva 11 mestnih občin, ostalih 47,5 % pa na območju drugih 
upravnih enot. Največ – 15,0 % povzročiteljev je imelo prebivališče na območju upravne 
enote Ljubljana, sledi Maribor s 9,4 %, Ptuj s 4,0 %, Celje s 3,5 %, Kranj s 3,1%, itd (tabela 
7.9, glej tudi 7.10). 
 



 336 

Starost 
 
Povprečna starost povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom je znašala 39,3 leta. 
Najmlajši povzročitelj je bil star 2,9 let, najstarejši pa 89,5 let. Standardni odklon znaša 16,9 
let. Gre za razpršeno populacijo. Polovico povzročiteljev je bilo mlajših od 35,6 let, polovico 
pa starejših (tabela 7.13).  
 
Najbolj pogosti povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom stari od  18 do 30 let. 
Predstavljajo kar 36 % vseh povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom.  
Najbolj obremenjeni leti pa sta 22 in 23 let s po 49 povzročitelji. Na drugem mestu so 
povzročitelji stari 20 in 21 let.  Verjetnost, da oseba stara 22 let povzroči prometno nesrečo s 
smrtnim izidom, je dvakrat večja od verjetnosti, da jo povzroči oseba stara od 30 do 39 let 
(graf 7.3, tabela 7.11) 
 
Večje tveganje za povzročitev prometne nesreče s smrtnim izidom kaže statistika za vse 
starosti od 18 do 24 let, vmes pa je tudi starost nad 8o let. Npr: verjetnost, da voznik B 
kategorije star 18 ali 19 let povzroči prometno nesrečo s smrtnim izidom, je skoraj   4-krat 
večja, kot verjetnost, da jo povzroči voznik B kategorije star med 30 in 39 let (tabela 7.12). 
 
Med vozniki motornih koles so najbolj pogosti povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim 
izidom stari med 22 in 29 let. Najbolj tvegani leti z vidika povzročitve prometne nesreče s 
smrtnim izidom sta leti 22 in 23. 
 
Primerjava povprečnih starosti povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom po 
statističnih regijah kaže, da najstarejši povzročitelji prebivajo na območju Osrednjeslovenske 
statistične enote, najmlajši pa na območju Notranjsko-kraške in Zasavske. Razpršenost okrog 
povprečne starosti je najmanjša na območju Zasavske statistične enote (tabela 7.14). 
 
Kartogram 7.4: Povprečna starost povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom  
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Povprečna starost povzročiteljev prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo je znašala 37,2 
leti. Najmlajši povzročitelj je bil star 3,2 leti, najstarejši pa 91,7 let. Standardni odklon znaša 
16,9 let. Gre za razpršeno populacijo. Polovico povzročiteljev je bilo mlajših od 33,2 leti, 
polovico pa starejših.  
 
Najbolj pogosti povzročitelji prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo so stari od  18 do 30 
let. Predstavljajo 36 % vseh povzročiteljev prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo. 
Najbolj obremenjeni leti pa sta 20 in 21 let s po 198 povzročitelji. Na drugem mestu so 
povzročitelji stari 22 in 23 let.  Verjetnost, da oseba stara 22 let povzroči prometno nesrečo s 
smrtnim izidom, je dvakrat večja od verjetnosti, da jo povzroči oseba stara od 30 do 39 let 
(tabela 7.15, tabela 7.16). 
 
 
20.8 POVZROČITELJI PROMETNIH NESREČ, KI SO POVZROČILI VEČ KOT 

ENO PROMETNO NESREČO V OBDOBJU  2004-2008  PO STATISTIČNIH 
REGIJAH PREBIVALIŠČA IN NJIHOVA UDELEŽBA (NI POVZROČITELJ) 
V DRUGIH PROMETNIH NESREČAH  

 
»Specialni« povratniki 
 
Specialnih povratnikov med povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom v obdobju 
2004-008 ni bilo. Med povzročitelji prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo pa ta 
povratniki so.  Med povzročitelji iz Gorenjske in Obalno-kraške regije je takih povratnikov 2 
%.  V Spodnjeposavski regiji takih povzročiteljev ni bilo (tabela 8.1).  
 
Nasprotno pa sta odstotka povzročiteljev, ki so povzročili več kot eno prometno nesrečo z 
lahko telesno poškodbo v  Gorenjski in v Obalno-kraški regiji, najmanjša – 2,8 % in 3,9 %.  
Največji odstotek beleži Podravska regija – 6,2 %, sledi pa ji Savinjska regija – 5,8 %. 
 
Specialnih povratnikov med povzročiteljev prometnih nesreč brez poškodb je več. Največ jih 
je v Podravski regiji – 11,2 %, na drugem mestu je Savinjska – 10,8 %. Najmanjši odstotek 
beleži Goriška regija- 8,1 %, sicer pa razlike med regijami niso velike. 
 
Povzročitev več prometnih nesreč različnih vrst in udeležba v drugih prometnih 
nesrečah  
 
3,9 % povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom iz Goriške regije je povzročilo tudi 
prometno nesrečo s hujšo telesno poškodbo. Na  drugem mestu je Jugovzgodna Slovenija s 
2,9 %. V večini regij tovrstnih povratnikov v obdobju 2004-2008 ni bilo. So pa povzročitelji 
prometnih nesreč s smrtnim izidom povzročili več prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo 
in prometnih nesreč brez poškodb (tabela 8.2). 
 
Odstotki teh so prikazani na kartogramih 8.1 in 8.2 
 
Statistične verjetnosti da povzročitelj prometne nesreče s smrtnim izidom povzroči drugo 
prometno nesrečo, se razlikujejo med statističnimi regijami. Primer: verjetnost, da 
povzročitelj prometne nesreče s težjo telesno poškodbo iz Podravske regije povzroči 
prometno nesrečo z lahko telesno poškodbo je trikrat večja, kot verjetnost povzročitelja iz 
Zasavske regije ali Goriške regije (tabela 8.3). 
 



 338 

Večje so samo verjetnosti povzročitve prometne nesreče brez poškodb (tabela 8.4, tabela 8.5). 
 
Kartogram 8.1: Odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so povzročili 
tudi prometne nesreče z lažjo telesno poškodbo 
 

 
 
 
Kartogram 8.2: Odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so povzročili 
tudi prometne nesreče brez poškodb  
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Verjetnosti, da je povzročitelj prometne nesreče s smrtnim izidom udeležen v prometni 
nesreči s smrtnim izidom ali v prometni nesreči s težjo telesno poškodbo je enaka 0 oziroma 
zelo majhna. Večja je verjetnost, da je povzročitelj prometne nesreče s smrtnim izidom 
udeležen v prometni nesreči z lažjo telesno poškodbo oziroma v prometni nesreči brez 
poškodb. Verjetnosti se razlikujejo med statističnimi regijami (tabela 8.7). 
 
Med verjetnostmi, da je povzročitelj prometne nesreče s težjo telesno poškodbo udeležen v  
prometni nesreči z lažjo telesno poškodbo in  v prometni nesreči brez poškodb izstopa 
Podravska. Beleži največji verjetnosti, največji verjetnosti, da je povzročitelj prometne 
nesreče s težjo telesno poškodbo udeležen v  prometni nesreči z lažjo telesno poškodbo in  v 
prometni nesreči brez poškodb (tabela 8.7, tabela 8.9). 
 
Tudi pri povzročitelji prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo iz Podravske regije imajo 
največji verjetnosti, da so udeleženi v prometni nesreči z lažjo telesno poškodbo in v prometni 
nesreči brez poškodb (tabela 8.11). 
 
Kar velja za povzročitelje prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo in prometnih nesreč z 
lažjo telesno poškodbo, velja tudi za povzročitelje prometnih nesreč brez poškodb. V 
Podravski regiji imajo povzročitelji prometnih nesreč brez poškodb največji verjetnosti, da so 
udeleženi v prometni nesreči z lažjo telesno poškodbo in v prometni nesreči brez poškodb 
(tabela 8.13). 
 
 
20.9 KRŠITVE POVZROČITELJEV IN UDELEŽENCEV PROMETNIH NESREČ 

V OBDOBJU 2004-2008 PO STATISTIČNIH REGIJAH PREBIVALIŠČA  
 
 
Kršitve povzročiteljev prometnih nesreč 
 
Koeficienti kršitev na povzročitelja prometne nesreče so zanimivi predvsem zato, ker se malo 
razlikujejo. Izjemi z nekoliko večjima koeficientoma kršitev na povzročitelja prometne 
nesreče s hujšo telesno poškodbo sta le Zasavska in Spodnjeposavska regija (tabela 9.2). 
 
Povprečna števila kršitev na posameznega povzročitelja prometne nesreče v obdobju 2004-
2008 se razlikujejo med statističnimi regijami. V Notranjsko-kraški regiji pride na 
povzročitelja prometne nesreče s smrtnim izidom 4,4 kršitev ali povprečno manj kot ena na 
leto, v Jugovzhodni Sloveniji pa 8,9 ali povprečno ena na sedem mesecev. Relativno visok 
koeficient ima še Savinjska regija. 
 
Izmed povzročiteljev prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo so najbolj pogosti kršitelji iz 
Zasavske regije in Spodnjeposavske regije, najmanj kršitev pa beležijo povzročitelji iz 
Goriške regije in Notranjsko-kraške regije.  
 
Manjše so razlike med povzročitelji prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo. Zanimiva je 
primerjava med povprečnimi števili kršitev povzročiteljev prometnih nesreč z lažjo telesno 
poškodbo in povzročiteljev prometnih nesreč brez poškodb. Z izjemo Spodnjeposavske regije 
in Jugovzhodne Slovenije so skoraj enaka. 
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Kartogram 9.1: Povprečno število kršitev povzročiteljev vseh vrst prometnih nesreč v obdobju 
2004-2008  
 

 
Povzročitelji prometnih nesreč iz Notranjsko-kraške in Goriške regije naredijo v povprečju  
najmanj prekrškov. Na tretjem mestu je Koroška regija. Najbolj pa Statistična regija 
prebivališča obremenjeni Jugovzhodna Slovenija in Zasavska regija. Večjih razlik med 
povzročitelji posameznih kategorij prometnih nesreč ni. Števila prekrškov  na posameznega 
povzročitelja se malo razlikujejo. 
 
Povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom so bili največkrat obravnavani zaradi kršitev 
prepisov o hitrosti, sledi neuporaba varnostnega pasu in na tretjem mestu je alkohol (tabela 
9.3). 
 
Koeficient voznikov povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom na 10.000 voznikov je 
kar 6 krat večji od koeficienta voznic – povzročiteljic prometnih nesreč s smrtnim izidom na 
10.000 voznic. 
 
Kršitve udeležencev prometnih nesreč 
 
Z izjemo Jugovzhodne Slovenije in Koroške regije se število kršitev na povzročitelja 
prometne nesreče s smrtnim izidom in udeleženca prometne nesreče s smrtnim izidom ne 
razlikuje. Udeleženci prometnih nesreč s smrtnim izidom iz Jugovzhodne Slovenije pa 
naredijo v povprečju 3 prekrške manj kot povzročitelji iz te regije, udeleženci iz Koroške 
regije pa 2 prekrška manj. Število prekrškov na udeleženca drugih prometnih nesreč pa je v 
vseh regijah manjše od števila prekrškov povzročiteljev. Najmanjše povprečje ima Koroška 
regija, največjega pa Jugovzhodna Slovenija, vendar so razlike majhne (tabela 9.4, tabela 9.5) 



 341 

 
Zanimiva so razmerja med številom kršitev na udeleženca prometne nesreče in številom 
kršitev na povzročitelja prometne nesreče. V Spodnjeposavski regiji je število kršitev na 
udeleženca prometne nesreče s smrtnim izidom skoraj 1,5 večje od števila kršitev na 
povzročitelja prometnih nesreč s smrtnim izidom (tabela 9.6). Povprečno razmerje 
udeležencev vseh vrst prometnih nesreč se po posameznih regijah giblje med 69,2 % in 89,8 
%. Povprečno število kršitev udeležencev je torej v vseh regijah manjše od povprečnega 
števila kršitev povzročiteljev.  
 
Število kršitev se razlikuje glede na to, za kakšnega povzročitelja oziroma udeleženca gre:  
»čistega« povzročitelja, »čistega« udeleženca, »čistega« kršitelja in povzročitelja/udeleženca.  
Največ kršitev naredijo osebe, ki se v prometu pojavljajo kot povzročitelji in kot udeleženci. 
Razlike med regijami niso pomembno velike. Izstopa Jugovzhodna Slovenija z 10 kršitvami 
na povzročitelja/udeleženca. Povzročiteljem/udeležencem sledijo »čisti« povzročitelji. Tudi 
pri teh so razlike med regijami majhne. 
 
 
Na četrtem mestu po številu kršitev pa so »čisti« kršitelji, ki v opazovanem obdobju niso 
povzročili prometne nesreče in niso bili udeleženi v prometni nesreči. V vseh regijah znaša 
povprečje okoli 2 kršitvi na kršitelja (tabela 9.7). 
 
Iz teh podatkov lahko sklepamo, da imajo najpogostejši kršitelji največjo verjetnost, da 
postanejo povzročitelji in udeleženci prometnih nesreč oziroma obratno: povzročitelji in 
udeleženci prometnih nesreč v isti osebi največ kršijo prometne predpise. Enako sklep lahko 
sprejmemo za »čiste« povzročitelje prometnih nesreč. Osebe s povprečno dvema kršitvama v 
obdobju 2004-2008 so »čisti« kršitelji, niso ne povzročitelji ne udeleženci prometnih nesreč. 
 
Kartogram 9.2: Povprečno število kršitev na »čistega« kršitelja v obdobju 2004-2008  
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Kartogram 9.3: Povprečno število kršitev na »čistega« udeleženca v obdobju 2004-2008  
 

 
 
 
Kartogram 9.4: Povprečno število kršitev na povzročitelja/udeleženca v obdobju 2004-2008  
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Kartogram 9.5: Povprečno število kršitev na »čistega« kršitelja v obdobju 2004-2008  
 

 
 
Iz kartogramov 9.2-9.3 je razvidno, da se koeficienti kršitev na posamezno osebo zelo malo 
razlikujejo.  Če izvzamemo Jugovzhodno Slovenijo, praktično ni značilnih razlik. Glede na 
vse do sedaj ugotovljene razlike je tako visoka podobnost teh koeficientov nepričakovana. 
Morda kaže na to, da je ugotavljanje kršitev na terenu vendar v nekem naprej predvidenem 
obsegu in ni toliko rezultat dejanske varnostne problematike na področju prometa.  
 
Kršitve v zvezi s smerjo/stranjo vožnje 
 
Iz naslednje tabele je razvidno, da so povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom najbolj 
pogosti kršitelji predpisov v zvezi s smerjo/stranjo vožnje. Povprečje znaša približno 31 %. 
Povprečje povzročiteljev prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo znaša 26 %, povprečje 
povzročiteljev prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo 24 % in povprečje prometnih nesreč 
brez poškodb 23 %. Najmanjši odstotek med povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom 
beleži Zasavska, največji pa Podravska regija. Zasavska regija ima tudi najmanjši odstotek 
med povzročitelji prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo (tabela 9.8, tabela 9.9).  
 
Najvišji povprečni odstotek, ki upošteva povzročitelje vseh vrst prometnih nesreč, ima 
Podravska regija – 29,3 %, na drugem mestu pa je Spodnjeposavska regija – 28,4 %. 
Najmanjši povprečni odstotek beleži Zasavska regija z 20,5 %.  
 
Zanimiva je primerjava med povzročitelji in udeleženci prometnih nesreč, ki so kršili predpise 
v zvezi s smerjo/stranjo vožnje. Odstotki udeležencev so nekajkrat manjši od odstotkov 
povzročiteljev, še večja pa je razlika med povzročitelji in samo kršitelji (tabela 9.9, tabela 
9.10). Kršenje predpisov v zvezi s smerjo/stranjo vožnje je torej lastnost, ki je bližja 
povzročiteljem prometnih nesreč. 
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Primerjava med kršitvami predpisov v zvezi s smerjo/stranjo vožnje in vzrokov prometnih 
nesreč s smrtnim izidom po statističnih regijah prebivališča povzročiteljev kaže večji odstotek 
kršitev za vse regije razen za Gorenjsko. Odstotek povzročiteljev iz te regije, ki so kršili 
prepise v zvezi s smerjo/stranjo vožnje je celo nekoliko manjši, kot je odstotek prometnih 
nesreč s smrtnim izidom, ki so jih povzročili zaradi nepravilne smeri/strani vožnje. Največja 
razlika je pri povzročiteljih iz Obalno-kraške regije. Delež povzročiteljev, ki so kršili predpise 
v zvezi s smerjo/stranjo vožnje znaša 37 %, delež prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so 
jih povzročili zaradi nepravilne smeri/strani vožnje pa 22 %. 
 
Kršitve v zvezi z varnostnim pasom 
 
V povprečju je 32,3 % vseh povzročiteljev vseh vrst prometnih nesreč kršilo predpise v zvezi 
z varnostnim pasom v obdobju 2004-2008. Najbolj pogosto so to storili povzročitelji iz 
Savinjske regije s 37 % povprečjem. Zelo blizu sta ji Zasavska in Osrednjeslovenska regija. 
Najmanjše povprečje beležijo povzročitelji iz Pomurske regije – 27,2 % (tabela 9.11). 
 
Med povzročitelji posameznih vrst prometnih nesreč pa imajo največje povprečje 
povzročitelji prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo – 34 %. Na drugem mestu so 
povzročitelji prometnih nesreč brez poškodb, tem sledijo povzročitelji prometnih nesreč z 
lažjo telesno poškodbo, najmanjše povprečje pa beležijo povzročitelji prometnih nesreč s 
smrtnim izidom – 31,2 %. Te razlike niso značilne.   
 
Drugo statistično sliko pa dobimo, če primerjamo povzročitelje prometnih nesreč s smrtnim 
izidom med regijami. Razlika med največjim in najmanjšim deležem znaša skoraj 23 % 
oziroma največji delež je dvakrat večji od najmanjšega. Kar 45,5 % vseh povzročiteljev 
prometnih nesreč s smrtnim izidom iz Savinjske regije  je v petletnem obdobju vsaj enkrat 
kršilo predpise v zvezi z varnostnim pasom, iz Pomurske regije pa je bilo takih povzročiteljev 
samo 22,6 %. 
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Kartogram 9.6: Odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so v obdobju 
2004-2008 vsaj enkrat kršili predpise v zvezi z varnostnim pasom (upoštevana vsa pojavljanja 
osebe v obdobju 2004-2008) 

 
 
Kartogram 9.7: Odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo, ki so v 
obdobju 2004-2008 vsaj enkrat kršili predpise v zvezi z varnostnim pasom (upoštevana vsa 
pojavljanja osebe v obdobju 2004-2008)  
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Če analiziramo samo povzročitelje prometnih nesreč, ki so vsaj enkrat kršili predpise v zvezi 
z varnostnim pasom, vidimo, da ima Jugovzhodna Slovenija največje povprečje števila teh 
kršitev na povzročitelja, kar 4,2. Povprečja vseh regij so v intervalu [2,0-4,2]. Še večje je 
povprečje povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom iz Jugovzgodne Slovenije. Na 
povzročitelja pride skoraj 6 kršitev (tabela 9.12) 
 
Najmanjše povprečje za vse povzročitelje imata Koroška in Notranjsko-kraška regija – po 2 
kršitvi na povzročitelja. 
 
46,8 % povzročiteljev  - voznikov osebnih avtomobilov, ki so se smrtno ponesrečili niso bili 
privezani z varnostnim pasom. Med huje poškodovanimi povzročitelji – vozniki osebnih 
avtomobilov je neprivezanih 37,1 %, med lažje 22 % in med tistimi brez poškodb samo 2,6 
%. Če bi bilo od 233 neprivezanih mrtvih povzročiteljev privezanih pol – 167 bi jih po tej 
statistiki 78 umrlo manj v obdobju 2004-2008. Če bi bilo privezanih vseh 233 povzročiteljev, 
bi jih umrlo 109 manj (tabela 9.12a, tabela 9.12b) 
 
Iz petletnih podatkov o povzročiteljih – voznikov osebnih avtomobilov vseh prometnih nesreč 
(smrtne, s hujšo telesno poškodbo, z lažjo telesno poškodbo, brez telesnih poškodb) in 
posledic za povzročitelje smo izračunali, da znaša verjetnost, da bi se privezani povzročitelj 
prometne nesreče – voznik osebnega avtomobila smrtno ponesrečil 0,002 ali 0,2 %. 
Verjetnost, da bi se smrtno ponesrečil neprivezani povzročitelj pa znaša 0,071 ali 7,1 %. 
Razmerje med verjetnostma je 36 ali 3600 %. To velja za kateregakoli naključno izbranega 
povzročitelja prometne nesreče (tabela 9.12c) 
 
Verjetnost, da bi se privezani povzročitelj prometne nesreče huje poškodoval, znaša 0,008 ali 
0,8 %. Verjetnost, da bi se huje poškodoval neprivezani povzročitelj pa znaša 0,123 ali 12,3 
%.  Razmerje med verjetnostma je 15 ali 1500 %. To velja za kateregakoli naključno 
izbranega povzročitelja prometne nesreče.  
 
Verjetnost, da bi se privezani povzročitelj prometne nesreče lažje poškodoval, znaša 0,137 ali 
13,7 %. Verjetnost, da bi se lažje poškodoval neprivezani povzročitelj pa znaša 0,388 ali 38,8 
%.   Razmerje med verjetnostma je 3 ali 300 %. To velja za kateregakoli naključno izbranega 
povzročitelja prometne nesreče.  
 
Verjetnost, da se privezani povzročitelj prometne nesreče sploh ne bi poškodoval, znaša 0,853 
ali 85,3 %. Verjetnost, da se sploh ne bi poškodoval neprivezani povzročitelj pa znaša 0,40 ali 
40 %.   Razmerje med verjetnostma je 2 ali 200 %. To velja za kateregakoli naključno 
izbranega povzročitelja prometne nesreče.  
 
Verjetnosti za telesno poškodbo oziroma smrt so nekoliko večje, če upoštevamo samo 
prometne nesreče s telesno poškodbo in smrtnim izidom (tabela 9.12d). 
 
Verjetnosti posameznih posledic se med spoloma povzročiteljev – voznikov osebnih 
avtomobilov, nekoliko razlikujejo. Verjetnost, da povzročiteljica ne poškoduje, če je pripeta z 
varnostnim pasom je 8 % manjša (moški: 87,5 %, ženske 79,5 %). Verjetnost, da se lažje 
poškodujejo je za 8 % večja (moški: 11,4 %, ženske 19,6 %), verjetnost hujše poškodbe je pri 
obeh spolih enaka (0,8 %), verjetnost, da se privezana povzročiteljica smrtno poškoduje pa je 
dvakrat manjša (moški: 0,2 %, ženske: 0,1 %). 
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Verjetnost, da povzročiteljica ne poškoduje, če ni pripeta z varnostnim pasom je 8 % večja 
(moški: 40,3 %, ženske 48,4 %). Verjetnost, da se lažje poškodujejo, če niso pripete je za 2,4 
% manjša (moški: 39,4 %, ženske 37,0 %), verjetnost hujše poškodbe je pri obeh spolih 
podobna enaka (moški: 12,5 %, ženske: 11,8 %), verjetnost, da se povzročiteljica, ki ni 
pripeta z varnostnim pasom,  smrtno poškoduje pa je skoraj trikrat manjša (moški: 7,6 %, 
ženske: 2,8 %). 
 
Graf 9.1: Porazdelitev odstotkov povzročiteljev, ki so se smrtno ponesrečili po starosti in 
uporabi varnostnega pasu (v %) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V prvem razredu 16-17 let sta samo 2 povzročitelja, v zadnjem razredu na 85 let pa samo 1 
povzročitelj, ki je bil privezan in 2 povzročitelja, ki nista bila privezana. 
 
Povzročitelji – vozniki osebnih avtomobilov, ki so se smrtno ponesrečili vseh starosti od 20 
do 60 let, beležijo visok odstotek neuporabe varnostnega pasu (tabela 9.12e) 
 
Delež udeležencev prometnih nesreč, ki so kršili predpise v zvezi z varnostnim pasom je večji 
kot delež povzročiteljev. Medtem ko je delež vseh povzročiteljev 32,3 %, je delež vseh 
udeležencev 42,5 %. To verjetno kaže, da je za  povzročitelje prometnih nesreč, nesreča večji 
poduk kot udeležencem, kar zadeva uporabo varnostnega pasu. Deleži pri udeležencih po 
regijah so tudi drugače razporejeni kot pri povzročiteljih. V Notranjsko-kraški regiji je kar 80 
% udeležencev prometnih nesreč s smrtnim izidom kršilo predpise v zvezi z varnostnim 
pasom, medtem ko je samo 38,7 % povzročiteljev. Na drugem mestu je Zasavska regija s 66,7 
%. Najmanjši delež ima Koroška regija, samo 25 %. Zanimivo tudi delež povzročiteljev 
prometnih nesreč s smrtnim izidom znaša samo 28,3 % (tabela 9.14). 
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Kartogram 9.8: Odstotek povzročiteljev prometnih – voznikov osebnih avtomobilov v 
obdobju 2004-2008, ki so se smrtno ponesrečili in niso bili privezani z varnostnim pasom po 
regijah kraja nesreč 
 

 
 
 
Kartogram 9.9: Odstotek povzročiteljev prometnih – voznikov osebnih avtomobilov v 
obdobju 2004-2008, ki so se smrtno ponesrečili in niso bili privezani z varnostnim pasom po 
regijah kraja prebivališč povzročiteljev  
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Povprečji odstotkov neprivezanih potnikov, ki so se smrtno ponesrečili v obdobju 2004-2008 
je tako po kraju nesreče kot po prebivališču večji od 50 % (tabela 9.14a, tabela 9.14b) 
 
Največje deleže neprivezanih potnikov, ki so se smrtno ponesrečili v obdobju 2004-2008 
beležijo Spodnjeposavska, Savinjska in Koroška regija. V Zasavski regiji pa so bili vsi trije 
potniki, ki so se smrtno ponesrečili privezani z varnostnim pasom. 
 
Povprečni odstotek kršiteljev, ki so kršili predpise v zvezi z varnostnim pasom v obdobju 
2004-2008, znaša 31 % in je najmanjši odstotek v primerjavi z odstotki povzročiteljev in 
udeležencev vseh vrst prometnih nesreč (tabela 9.15, tabela 9.16). 
 
Kršitve v zvezi z varnostno čelado 
 
11 povzročiteljev – motoristov, ki so se smrtno ponesrečili od 128 (8,6 %) v obdobju 2004-
2008  ni uporabljalo varnostne čelade. Med hujše in lažje poškodovanimi motoristi je bil samo 
po 1 primer neuporabe. 
 
Največji povprečni delež povzročiteljev vseh vrst prometnih nesreč – voznikov motornih 
koles, ki so kršili predpise v zvezi z varnostno čelado, beleži Obalno-kraška regija. Povprečje 
znaša kar 30 % in je skoraj dvakrat večje od povprečja Osrednjeslovenske regije, ki je na 
drugem mestu   -17,6 % (tabela 9.18). 
 
Največ povratnikov je bilo z območij Osrednjeslovenske in Obalno-kraške regije (tabela 
9.19). 
  
Značilnih razlik med povzročitelji prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo, prometnih 
nesreč z lažjo telesno poškodbo in prometnih nesreč brez poškodb ni, razlike pa so med 
regijami. Nekoliko manjši je odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom v 
primerjavi z drugimi povzročitelji, kar pa je posledica smrtno ponesrečenih motoristov. 
 
Značilnih razlik med povzročitelji posameznih vrst prometnih nesreč torej ni, razlike pa so 
med regijami. Enako velja za udeležence posameznih vrst prometnih nesreč, vendar so 
povprečni odstotki  
 
Kršitve v zvezi s prehitevanjem 
 
Največji povprečni odstotek vseh povzročiteljev beleži Koroška regija (15,8 %), na drugem 
mestu pa je Savinjska regija z 11 %. Najmanjši povprečni odstotek ima Gorenjska regija (7,4 
%). 
 
Odstotki povzročiteljev prometnih nesreč, ki so kršili predpise v zvezi s prehitevanjem se med 
seboj zelo razlikujejo. Zasavska regija beleži šestkrat manjši odstotek kot Koroška. Ta je 
sploh nekaj posebnega, saj ima Savinjska regija, ki je na drugem mestu za 7 % manjši 
odstotek.  
Odstotki povzročiteljev prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo se manj razlikujejo, še 
manj odstotki povzročiteljev prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo in še manj odstotki 
povzročiteljev  prometnih nesreč brez poškodb (tabela 9.20, tabela 9.21). 
 
Razlik med udeleženci posameznih vrst prometnih nesreč ni, vsi odstotki so v intervalu              
[5 % - 6 %]. Razlike pa so tako kot pri povzročiteljih, med regijami. Interval [5 % - 6 %] pa je 
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manjši od intervala povzročiteljev [9 % - 10 %]. Prehitevanje je kršitev, ki značilna za 
povzročitelje prometnih nesreč (tabela 9.22, tabela 9.23). 
 
Povprečni odstotek kršiteljev predpisov v zvezi s prehitevanjem znaša samo 2,7 % in je 
dvakrat manjši od povprečnega odstotka udeležencev in več kot trikrat manjši od povprečnega 
odstotka povzročiteljev.   
 
Prehitevanje je značilnost povzročiteljev in udeležencev prometnih nesreč. 
 
Kršitve v zvezi s prednostjo 
 
Povzročitelji prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo so v največjem deležu kršili predpise 
v zvezi s prednostjo. Povprečni odstotek znaša 19 %, najmanjša povprečna odstotka pa imajo 
povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom in prometnih nesreč brez poškodb – 15 %.  
 
Razlike med regijami so značilne predvsem pri povzročiteljih prometnih nesreč s smrtnim 
izidom. 
Odstotek teh povzročiteljev iz Zasavske regije znaša samo 3,7 %, iz Spodnjeposavske regije 
7,7 %, največji odstotek pa beležijo povzročitelji iz Koroške regije, znaša kar 23,9 %. 
Razlike med regijami povzročiteljev drugih prometnih nesreč so manjše (tabela 9.25). 
 
Povratništva med kršitvami predpisov v zvezi s prednostjo pri povzročiteljih prometnih nesreč 
praktično ni, kar kaže na to, da so kršitve večinoma povezane s prometnimi nesrečami  (tabela 
9.26). 
 
Odstotki udeležencev prometnih nesreč, ki so kršili predpise v zvezi s prednostjo,  so manjši 
od odstotkov povzročiteljev. Izjema je le Gorenjska regija z večjim odstotkom povzročiteljev 
prometnih nesreč s smrtnim izidom (tabela 9.27). 
Odstotki kršiteljev pa so še manjši od odstotkov udeležencev (tabela 9.28). Razlik med 
regijami ni.  
Relativno visoki odstotki povzročiteljev prometnih nesreč in majhni odstotki kršiteljev kažejo 
na to, da kršitev v zvezi s prednostjo zaznava le ob prometnih nesrečah. 
 
 
 
20.10 NEKATERI POSTOPKI ZOPER POVZROČITELJE IN UDELEŽENCE 

PROMETNIH NESREČ TER KRŠITELJE PO STATISTIČNIH REGIJAH 
PREBIVALIŠČA V OBDOBJU 2004-2008 

 
 
Plačilni nalogi 
 
Značilnih razlik povprečnih odstotkov povzročiteljev po posameznih vrstah prometnih nesreč, 
ki so najmanj enkrat prejeli plačilne naloge v obdobju 2004-2008, ni. Povprečni odstotek za 
vse povzročitelje znaša 76,4 %, za povzročitelje prometnih nesreč s smrtnim izidom 77,3 %, 
za povzročitelje prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo 74,4 %, za povzročitelje 
prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo 72,0 % in za povzročitelje prometnih nesreč brez 
poškodb 81,8 %. Tudi med regijami ni večjih razlik. Največji odstotek beleži Podravska regija 
– 80,1 %, najmanjši pa Goriška regija – 71,7 % (tabela 10.2) 
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V Jugovzhodni Sloveniji pride na vsakega povzročitelja prometne nesreče s smrtnim izidom 
kar 5,6 plačilnih nalogov, v Notranjski-kraški regiji pa samo 2,3 plačilni nalogi.  Največji 
koeficient plačilnih nalogov pa imajo povzročitelji prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo 
v Spodnjeposavski regiji – 6,3 plačilne naloge na povzročitelja, pri čemer so šteti vsi 
povzročitelji prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo (tabela 10.1). Še večji pa je 
koeficient v tej regiji, če upoštevamo samo povzročitve prometnih nesreč s hujšo telesno 
poškodbo, ki so prejeli najmanj en plačilni nalog 7,6 plačnih nalogov (tabela 10.3) 
 
Odstotki udeležencev vseh vrst prometnih nesreč so večji od odstotkov povzročiteljev. 
Povprečja so v intervalu [89,1 % - 93,5 %] (tabela 10.5). Značilnih razlik med regijami ni. 
Večji delež kaznovanih udeležencev prometnih nesreč s plačilnim nalogom verjetno kaže na 
to, da povzročitelji prometnih nesreč po povzročeni prometni nesreči manj tvegajo. To lahko 
sklepamo tudi iz velikega deleža kršiteljev s plačilnimi nalogi (tabela 10.7). So pa koeficienti 
število plačilnih nalogov na kršitelja manjši kot na povzročitelja oziroma udeleženca (tabela 
10.6). Kazen, izrečena s plačilnim nalogom, ima večji preventivni učinek na osebe, ki se ne 
pojavljajo kot povzročitelji oziroma udeleženci prometnih nesreč.  
 
 
Odločbe v hitrem postopku 
 
Povprečni odstotek vseh povzročiteljev vseh vrst prometnih nesreč, ki so prejeli odločbe po 
hitrem postopku, znaša 15,5 % (tabela 10.9). Najmanjši povprečni odstotek imajo 
povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom – 13,3 %, največji pa povzročitelji 
prometnih nesreč brez poškodb – 17,4 %. Pomembne značilne razlike med povzročitelji torej 
ni. Večje so razlike med regijami. Odstotek povzročiteljev prometnih nesreč iz Pomurske 
regije znaša 12,6 %, odstotek povzročiteljev iz Zasavske regije pa 18,6 %. Tudi med 
koeficienti število odločba na povzročitelja ni večjih razlik (tabela 10.10) 
 
Med deleži povzročiteljev in udeležencev prometnih nesreč ni razlik, za 4 % pa je manjši 
povprečni odstotek kršiteljev (tabela 10.13, tabela 10.14, tabela 10.15). 
 
 
Obdolžilni predlogi 
 
Povprečni odstotek vseh povzročiteljev vseh vrst prometnih nesreč, z katere so bili vloženi 
obdolžilni predlogi, znaša 63,9 %. Najmanjši povprečni odstotek imajo povzročitelji 
prometnih nesreč s smrtnim izidom – 51,5 %, največji pa povzročitelji prometnih nesreč z 
lažjo telesno poškodbo  – 79,2 % (tabela 10.17). Značilne razlike med povzročitelji po 
posameznih vrsta hprometnih nesreč so. Ni pa značilnih razlik med regijami. Vse regije so v 
intervalu [61,6 % - 67,1 %].  
Razlike med koeficienti število predlogov na povzročitelja so razlike (tabela 10.18).  
 
Odstotki udeležencev prometnih nesreč, za katere so bili vloženi obdolžilni predlogi so veliko 
manjši od odstotkov povzročiteljev. Povprečni odstotek za vse udeležence znaša 22 %. 
Največji odstotek beležijo udeleženci prometnih nesreč s smrtnim izidom, najmanjši pa 
udeleženci prometnih nesreč brez poškodb (tabela 10.20, tabela 10.21). 
Povprečni odstotek kršiteljev pa znaša 14 % (tabela 10.22). 
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Posebni plačilni nalogi 
 
Deleži povzročiteljev in udeležencev prometnih nesreč ter kršitelji, ki so prejeli posebne 
plačilne naloge, so majhni (tabele 10.23 -10.28). 
 
 
Predlogi za uklonilni zapor 
 
Povprečni odstotek vseh povzročiteljev vseh vrst prometnih nesreč, za katere je bil podan 
predlog za uklonilni zapor znaša 4 %. Najmanjši povprečni odstotek imajo povzročitelji 
prometnih nesreč s smrtnim izidom – 3,1 %, največji pa povzročitelji prometnih nesreč s 
hujšo telesno poškodbo  – 4,6 % (tabela 10.29, tabela 10.30). Pomembne značilne razlike med 
povzročitelji torej ni. Večje so razlike med regijami. Odstotek povzročiteljev prometnih 
nesreč iz Goriške regije znaša samo 1,9 %, odstotek povzročiteljev iz Koroške regije pa 6,0 
%.  
 
Povprečni delež udeležencev prometnih nesreč je manjši in znaša 2,3 %, delež kršiteljev pa 
samo 0,5 % (tabela 10.31, tabela 10.32). 
 
 
Odrejen tehnični pregled vozila 
 
Tehnični pregled vozila je bil odrejen za povzročitelje prometnih nesreč s smrtnim izidom, v 
manj primerih pa za povzročitelje prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo. Razlike med 
regijami so velike. Odstotek tehničnih pregledov vozil povzročiteljev prometnih nesreč s 
smrtnim izidom iz Savinjske regije znaša 44,2 %, iz Osrednjeslovenske regije pa samo 2,4 % 
(tabela 10.33, tabela 10.34). 
 
Začasna prepoved vožnje 
 
Povprečni odstotek vseh povzročiteljev vseh vrst prometnih nesreč, za katere je bila izrečena 
začasna prepoved vožnje, znaša 20,8 %. Najmanjši povprečni odstotek imajo povzročitelji 
prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo  – 18,7 %, največji pa povzročitelji prometnih 
nesreč s hujšo telesno poškodbo   – 24,2 %. Značilne razlike med povzročitelji po posameznih 
vrstah prometnih nesreč niso pomembne. So pa značilne razlike med regijami. Vse regije so v 
intervalu [16,7 % - 25,7 %] (tabela 10.35, tabela 10.36). 
 
 
Izločitev vozila 
 
Razlike so med povzročitelji po posameznih vrst prometnih nesreč in med regijami (tabela 
10.37, tabela 10.38). 
 
 
Strokovni pregled na drogo 
 
Policija je v obdobju 2004-2008 odredila skupaj 10924 strokovnih pregledov na drogo, od 
tega 78,6 % pri obravnavi prekrška in 21,4 % pri obravnavi prometne nesreče. 
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Strokovni pregled na drogo je bil odrejen predvsem za povzročitelje prometnih nesreč s 
smrtnim izidom in povzročitelje prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo. Po koeficientih 
števila pregledov na povzročitelja lahko sklepamo, da je bil pregled odrejen predvsem ob 
povzročitvi prometne nesreče s smrtnim izidom in prometne nesreče s hujšo telesno 
poškodbo, število drugih pojavljanj v obdobju 2004-2008 pa je bilo majhno. Največji delež 
povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, za katere je bil odrejen strokovni pregled 
na drogo je prebivalo na območju Obalno-kraške regije – 66,7 %, najmanjši pa za 
povzročitelje iz območja Zasavske regije – 14,8 %. Ima pa ta regija največji delež strokovnih 
pregledov na drogo za povzročitelje prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo (tabela 10.29, 
10.40). 
 
Odstotki udeležencev prometnih nesreč so manjši, odstotki kršiteljev pa neznatni (tabela 
10.41, tabela 10.42). 
 
 
 
20.11 DEJAVNIK TVEGANJA: HITROST 
 
Osnovna statistika prometnih nesreč s smrtnim izidom in prometnih nesreč s težjo 
telesno poškodbo zaradi neprilagojene hitrosti 
 
Hitrost je z vidika varnosti cestnega prometa zelo pomemben dejavnik tveganja. Od leta 2004, 
ko se je zaradi neprilagojene hitrosti zgodilo 19,5 % vseh prometnih nesreč, ta odstotek pada. 
Leta 2008 je znašal 13,6 %. 
 
Zaradi neprilagojene hitrosti je v obdobju 2001-2009 umrlo 44,3 % vseh smrtno ponesrečenih 
oseb.  
 
Zaradi neprilagojene hitrosti se je v obdobju 2001-2009 hudo poškodovalo 38,6 % % vseh 
hudo poškodovanih oseb.  
 
Če bi za 5 % zmanjšali število prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi neprilagojene 
hitrosti, bi za dobra 2 % zmanjšali število vseh prometnih nesreč s smrtnim izidom. 
 
Če bi za 5 % zmanjšali število prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo zaradi neprilagojene 
hitrosti, bi za dobra 2 % zmanjšali število vseh prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo. 

 
Deleži prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti se med regijami 
razlikujejo. Poseben primer je Goriška regija z 69,6 % . Več kot polovica  teh prometnih 
nesreč se zgodi  še v Obalno-kraški, Srednjeposavski, Koroški in Zasavski regiji (50,0 %) 
Najmanjša deleža imata Pomurska in Podravska regija (tabela 11.1) 

 
Deleži prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo zaradi neprilagojene hitrosti se med 
regijami razlikujejo. Poseben primer je Zasavska  regija s 51,9 % . Najmanjša deleža imata 
Podravska regija in Gorenjska regija. 
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Kartogram 11.1: Odstotki prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti po 
statističnih regijah kraja prometne nesreče  
 

 
 
 
Kartogram 11.2: Odstotki prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo zaradi neprilagojene 
hitrosti po statističnih regijah kraja prometne nesreče  
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Posledice povzročiteljev in udeležencev prometnih nesreč s smrtnim izidom in 
prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo zaradi neprilagojene hitrosti 
 
Delež umrlih voznikov osebnih vozil se med statističnimi regijami zelo razlikuje. V Gorenjski 
regiji znaša samo 28,6 %, v Koroški in Zasavski pa kar 50,0 %. Največji delež umrlih 
potnikov beleži Goriška regija, najmanjši pa Koroška. Največji delež umrlih voznikov 
motornih koles  beleži Notranjsko-kraška regija, najmanjši pa Koroška. Je pa v tej regiji 
največji delež umrlih pešcev (tabela 11.2, tabela 11.3). 
 
Delež težje poškodovanih voznikov osebnih vozil je najmanjši v Gorenjski regiji – enako kot 
delež umrlih voznikov osebnih vozil, največji pa je v Srednjiposavski regiji. Razlike med 
deleži pa so sicer manjše kot pri umrlih voznikih osebnih vozil (tabela 11.4, tabela 11.5). 
 
Notranjsko-kraška regija ima največji delež umrlih in težje poškodovanih voznikov motornih 
koles. 
 
Kartogram 11.3: Odstotki smrtno ponesrečenih povzročiteljev in udeležencev – voznikov 
osebnih avtomobilov zaradi neprilagojene hitrosti, glede na vse smrtno ponesrečene 
povzročitelje in udeležence v regiji v obdobju 2004-2008   
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Kartogram 11.4: Odstotki smrtno ponesrečenih potnikov zaradi neprilagojene hitrosti, glede 
na vse smrtno ponesrečene povzročitelje in udeležence v regiji v obdobju 2004-2008   
 

 
 
Kartogram 11.5: Odstotki smrtno ponesrečenih povzročiteljev in udeležencev – voznikov 
motornih koles zaradi neprilagojene hitrosti, glede na vse smrtno ponesrečene povzročitelje in 
udeležence v regiji v obdobju 2004-2008   
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Kartogram 11.6: Odstotki smrtno ponesrečenih pešcev zaradi neprilagojene hitrosti, glede na 
vse smrtno ponesrečene povzročitelje in udeležence v regiji v obdobju 2004-2008   
 

 
 
 
Porazdelitev prometnih nesreč s smrtnim izidom po kategorijah cest in statističnih  

regijah kraja prometne nesreče  
 
Prometne nesreče s smrtnim izidom so zelo različno porazdeljene po kategorijah cest po 
statističnih enotah (tabela 11.6). Podatki so z vidika preventivne dejavnosti sicer pomembni, 
ne vsebujejo pa informacije o dejanskem prometu na teh cestah. Na primer: V Koroški regiji 
se kar 57,9 % vseh prometnih nesreč s smrtnim izidom zgodi na glavnih cestah I. reda. Lahko 
je to posledica dejanskega prometa v tek regiji, ki morda poteka predvsem na teh cestah. 
 
Nekoliko več povedo koeficienti število prometnih nesreč na 10 km cest posamezne 
kategorije (tabela 11.7). 
 
Porazdelitev smrtno ponesrečenih in težje poškodovanih pri prometnih nesrečah zaradi 
neprilagojene hitrosti po mesecih v obdobju 2004-2009 
 
December ima največji povprečni odstotek 48,5 %. Večji skok je narejen maja, ko se 
povprečni odstotek v primerjavi z aprilom poveča kar za 10 %. Zelo homogeni so meseci od 
avgusta do novembra (tabela 11.8). 
 
Povprečni odstotki prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo po mesecih se malo razlikujejo. 
Izstopata junij s 33,5 % in februar z 42,0 %. 
 
Medtem ko je bilo odstotek prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti 
februarja najmanjši, je odstotek težje poškodovanih največji. Odstotki se med meseci z izjemo 
februarja ne razlikujejo veliko (tabela 11.9). 
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Odstotki prometnih nesreč s smrtnim izidom in prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo 
skupaj po statističnih regijah kažejo, da kar pet regij beleži največje deleže avgusta. Posebno 
izstopa Zasavska regija. Na njenem območju se je junija v povprečju zgodilo kar 24,3 % vseh 
prometnih nesreč s smrtnim izidom in prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo (tabela 
11.10). 
 
Porazdelitev prometnih nesreč s smrtnim izidom in prometnih nesreč s težjo telesno 
poškodbo  zaradi neprilagojene hitrosti po dnevih v tednu   
 
 V prvih štirih dneh tedna se je zgodilo samo 45,8 % vseh prometnih nesreč s smrtnim izidom 
zaradi neprilagojene hitrosti, v treh vikend dnevih pa 54,2 %, največ ob sobotah – 20,6 % 
(tabela 11.11). Sobota ima največji odstotek v regijah: Zasavska – 33,3 %, Gorenjska – 27,3 
%, Podravska- 26,9 %, Savinjska – 26,0 % in Obalno-kraška – 22,9 %.  
 
Nedelja ima največji odstotek v regijah: Spodnjeposavska – 29,4 %, Pomurska – 23,7 %, 
Goriška – 23, 1%, Jugovzhodna Slovenija – 21,8 % in Osrednjeslovenska – 21,7 %. 
 
Porazdelitev prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo po dnevih v tednu je podobna 
porazdelitvi prometnih nesreč s smrtnim izidom (tabela 11.13). 
 
Največ prometnih nesreč s smrtnim izidom in prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo se 
po vseh regijah zgodi ob sobotah in nedeljah (tabela 11.14). 
 
Ukrepi za preprečevanje kršitev zaradi neprilagojene hitrosti morajo biti najbolj intenzivni ob 
petkih, sobotah in nedeljah. 
 
Starostna struktura povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom (vse vrste 
udeležbe) 
 
V povprečju so povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti 
mlajši od vseh povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom za približno 5 let. Največjo 
razliko beleži Goriška regija -7,4 let. V Zasavski regiji pa so povzročitelji prometnih nesreč s 
smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti skoraj enako stari kot vsi povzročitelji prometnih 
nesreč s smrtnim izidom (tabela 11.16) 
 
Najbolj zastopana oziroma tvegana starost je 22-23 let. Na vsako leto pride 34,5 
povzročiteljev. Sledi starost 20-21- let, nato 24-25 let in 18-19 let. 34,7 % vseh povzročiteljev 
prometnih nesreč s smrtnim izidom je starih med 18 in 25 let. Evropsko povprečje te starosti 
(med 18 in 25 let) se giblje okoli 21 %. 68% vseh povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim 
izidom je starih od 10 do 30 let (tabela 11.18). 
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Kartogram 11.7: Povprečne starosti povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom v 
obdobju 2004-2008  po statističnih regijah prebivališča 
 

 
 
 
Kartogram 11.8: Povprečne starosti povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi 
neprilagojene hitrosti v obdobju 2004-2008  po statističnih regijah prebivališča 
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Vozniki osebnih avtomobilov, ki so povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi 
neprilagojene hitrosti, so v povprečju za 5 let mlajši od povprečja vseh voznikov osebnih 
avtomobilov, ki so povzročili prometno nesrečo s smrtnim izidom. Starost voznikov motornih 
koles se ne razlikuje (tabela 11.20). 
 
Kartogram 11.9: Povprečne starosti voznikov osebnih avtomobilov - povzročiteljev prometnih 
nesreč s smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti v obdobju 2004-2008  po statističnih 
regijah prebivališča 
 

 
 
Največ povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom – voznikov motornih koles – je 
imelo v letih 2004-2008 prebivališče na območju Savinjske regije, na drugem mestu je 
Osrednjeslovenska regija. Povprečna starost povzročiteljev – voznikov motornih koles iz 
Savinjske regije je znašala približno 29 let. Relativno majhen standardni odklon kaže na 
razmeroma homogeno starostno skupino povzročiteljev. Povzročitelji iz Osrednjeslovenske 
regije so bili v povprečju starejši za 5 let, skupina pa je še bolj homogena (tabela 11.21). 
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Kartogram 11.10: Povprečne starosti voznikov motornih koles - povzročiteljev prometnih 
nesreč s smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti v obdobju 2004-2008  po statističnih 
regijah prebivališča 
 

 
 
 
Starostna struktura udeležencev  (niso povzročitelji) prometnih nesreč s smrtnim izidom 
(vse vrste udeležbe) 
 
Najmlajši udeleženci  prometnih nesreč s smrtnim izidom so v povprečju tisti, ki so udeleženi 
v prometni nesreči zaradi neustrezne varnostne razdalje in zaradi neprilagojene hitrosti. 
Razlike med starostjo udeležencev v prometnih nesrečah s smrtnim izidom po vzrokih je 
manjša kot pri povzročiteljih. Povprečna starost vseh udeležencev v prometnih nesrečah s 
smrtnim izidom znaša 38,7 let (tabela 11.22). 
 
Udeleženci prometnih nesreč s smrtnim izidom so najmlajši na območju Zasavske, najstarejši 
pa na območju Gorenjske regije. Razlika med tema regijama znaša kar 12 let. Zanimiva je 
Notranjsko-kraška regija. Povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi 
neprilagojene hitrosti so v povprečju najmlajši med vsemi regijami, udeleženci prometnih 
nesreč s smrtnim izidom pa med najstarejšimi (tabela 11.23) 
 
Najbolj zastopana oziroma tvegana starost je 18-19 let. Na vsako leto pride 28,5 udeležencev. 
Sledi starost 20-21- let, nato 22-23 let in 16-18 let. 26,5 % udeležencev prometnih nesreč s 
smrtnim izidom je starih med 18 in 25 let. 48% vseh udeležencev prometnih nesreč s smrtnim 
izidom je starih od 16 do 30 let (tabela 11.24). 
 
Potniki so najmlajši udeleženci prometnih nesreč s smrtnim izidom.  Vozniki osebnih 
avtomobilov so kot udeleženci v povprečju za 8 let starejši od povzročiteljev prometnih 
nesreč s smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti (tabela 11.25). 
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Čas med pridobitvijo vozniškega dovoljenja in povzročitvijo prometne nesreče s 
smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti 
 
V prvem mesecu po pridobitvi vozniškega dovoljenja je 9 povzročiteljev povzročilo prometno 
nesrečo s smrtnim izidom (2,7 %), v drugem mesecu 17 ali 5,3 %. V prvih šestih mesecih je 
skupaj 73 ali skoraj 23 % povzročiteljev povzročilo prometno nesrečo s smrtnim izidom, v 
prvem letu pa skupaj že skoraj 40 % od vseh povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim 
izidom v obdobju 2004-2008. Največ povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom je 
povzročilo prometno nesrečo s smrtnim izidom v drugem letu posedovanja vozniškega 
dovoljenja -  27,8 %.Upoštevani so samo povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki 
so vozniško dovoljenje pridobili v obdobju 2004-2008 (tabela 11.27). 
 
Povprečne vrednosti časovnih intervalov po statističnih regijah kraja prebivališča se sicer 
razlikujejo, so pa vse nad 1 leto (tabela 11.28). Več povedo prvi in tretji kvartil ter mediana. 
Medtem, ko je v Notranjsko-kraški regiji 25 % povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim 
izidom, ki so pridobili vozniško dovoljenje v obdobju 2004-2008, povzročilo prometno 
nesrečo s smrtnim izidom v dobrih dveh mesecih po pridobitvi vozniškega dovoljenja, je ta 
interval v Srednjeposavski regiji kar 5 in pol krat večji. Intervala krajša od pol leta beležita še 
Zasavska in Podravska regija. 
 
V zasavski regiji je polovica povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so 
pridobili vozniško dovoljenje v obdobju 2004-2008, povzročilo prometno nesrečo s smrtnim 
izidom v manj kot sedmih mesecih po pridobitvi vozniškega dovoljenja. Interval krajši od 
enega leta ima še Notranjsko-kraška regija. 
 
169 ali 52,8 % od 320 povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so vozniško 
dovoljenje pridobili v obdobju 2004-2008, je nesrečo povzročilo zaradi neprilagojene hitrosti 
(tabela 11.29). V prvem mesecu je prometno nesrečo povzročilo 2,4 % povzročiteljev, v dveh 
mesecih skupno 8,9 %, v šestih mesecih 27,2 % povzročiteljev, v prvem letu pa že 42 %.  
Največ povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom je povzročilo prometno nesrečo s 
smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti v drugem letu posedovanja vozniškega 
dovoljenja -  23,7 %.Upoštevani so samo povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki 
so vozniško dovoljenje pridobili v obdobju 2004-2008. Porazdelitev povzročiteljev prometnih 
nesreč s smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti je zelo podobna porazdelitvi vseh 
povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom. 
 
Starostna struktura povzročiteljev prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo zaradi 
neprilagojene hitrosti  (vse vrste udeležbe) 
 
Najmlajši povzročitelji prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo so tisti, ki te nesreče 
povzročijo zaradi neprilagojene hitrosti in zaradi nepravilnega prehitevanja. Enako kot 
povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom. Polovica vseh povzročiteljev prometnih 
nesreč s težjo telesno poškodbo je mlajših od 33,2 let, polovica pa starejših. Pri povzročiteljev 
prometnih nesreč s smrtnim izidom znaša mediana 30,3 let (tabela 11.31). 
 
Povprečne starosti povzročiteljev prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo zaradi 
neprilagojene hitrosti po statističnih regijah se ne razlikujejo veliko (tabela 11.32). 
 
Najbolj zastopana oziroma tvegana starost je 20-21 let. Na vsako leto pride 100 
povzročiteljev. Sledi starost 22-23 let, nato 18-19 let in 24-25 let. 73 % vseh povzročiteljev 
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prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo je mlajših od 30 let in skoraj 58 % jih je mlajših od 
26 let (tabela 11.33). 
 
Vozniki osebnih avtomobilov, ki so povzročitelji prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo  
zaradi neprilagojene hitrosti, so v povprečju za 4 leta mlajši od povprečja vseh voznikov 
osebnih avtomobilov, ki so povzročili prometno nesrečo s težjo telesno poškodbo (tabela 
11.34). Njihov delež pri povzročitvi prometne nesreče s težjo telesno poškodbo je za 5 % 
manjši od deleža voznikov osebnih vozil pri povzročitvi prometne nesreče s smrtnim izidom. 
Starost voznikov motornih koles se ne razlikuje. Večja je razlika pri voznikih traktorjev. V 
povprečju so 7 let mlajši od vseh voznikov traktorjev, ki so povzročili prometno nesrečo s 
težjo telesno poškodbo. 
 
Povprečna starost voznikov osebnih vozil – povzročiteljev prometnih nesreč s težjo telesno 
poškodbo je z izjemo treh regij podobna. Najmlajši povzročiteljev prihajajo iz 
Srednjeposavske regije, najstarejši pa iz Pomurske. Med njimi je za več kot 7 let razlike. 
Razlike med povprečnimi starostmi vseh povzročiteljev prometnih nesreč s težjo telesno 
poškodbo in povzročiteljev prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo zaradi neprilagojene 
hitrosti so manjše kot med povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom (tabela 11.35). 
 
Čas med pridobitvijo vozniškega dovoljenja in povzročitvijo prometne nesreče s težjo 
telesno poškodbo zaradi neprilagojene hitrosti 
 
1 % povzročiteljev je prometno nesrečo s težjo telesno poškodbo povzročilo v prvih petih 
dneh po pridobitvi vozniškega dovoljenja, v prvih petnajstih dneh pa skupno 2,5 % 
povzročiteljev, v prvem mesecu skupno 4 %, v šestih mesecih 23,4 %, v prvem letu pa 43,6 
%.  Največ povzročiteljev prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo  - 28,8 % je posedovalo 
vozniško dovoljenje drugo leto. Upoštevani so samo povzročitelji prometnih nesreč s težjo 
telesno poškodbo, ki so vozniško dovoljenje pridobili v obdobju 2004-2008 (tabela 11.36, 
tabela 11.37). 
 
595 ali 43,5 % od 1368 povzročiteljev prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo, ki so 
vozniško dovoljenje pridobili v obdobju 2004-2008, je nesrečo povzročilo zaradi 
neprilagojene hitrosti. V prvih petih dneh prometno nesrečo s težjo telesno poškodbo zaradi 
neprilagojene hitrosti povzročilo 1,2 %, v prvih petnajstih dneh pa skupno 2,5 % 
povzročiteljev, v prvem mesecu skupno 4,1 %, v šestih mesecih četrtina povzročiteljev, v 
prvem letu pa 45 %.  Največ povzročiteljev prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo zaradi 
neprilagojene hitrosti   - 27,6 % je posedovalo vozniško dovoljenje drugo leto. Upoštevani so 
samo povzročitelji prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo, ki so vozniško dovoljenje 
pridobili v obdobju 2004-2008 (tabela 11.38, tabela 11.39). 
 
 
Uporaba binarnega regresijskega logističnega modela za izračun verjetnosti povzročitve 
prometne nesreče na podlagi števila kršitev predpisov zaradi hitrosti 
 
V regresijski model so vključeni vsi povzročitelji, udeleženci in kršitelji, za katere je policija 
zabeležila vsaj eno kršitev predpisov v zvezi s hitrostjo obdobju 2004-2008 (tabela 11.40). 
 
Statistična verjetnost povzročitve prometne nesreče s smrtnim izidom glede na število kršitev 
predpisov v zvezi s hitrostjo, ki je večja od nič se pri večini regij pojavi šele pri 10. kršitvi. 
Izjema je le Zasavska regija, kjer je verjetnost kršitelja s petimi kršitvami enaka 2 %. Ta 
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regija beleži sploh največjo verjetnost 10 % za kršitelje s povprečno 15 kršitvami (tabela 
11.41). 
 
Zelo majhna verjetnost povzročitve prometne nesreče s težjo telesno poškodbo obstaja že po 
dveh kršitvah v zvezi s hitrostjo, zelo pa se poveča z 10 kršitvami. Iz tabele in grafov je 
razvidno,  da imajo kršitelji iz Notranjsko-kraške, Goriške in Obalno-kraške regije največje 
verjetnosti, da pri 10 oziroma 15 kršitvah povzročijo prometno nesrečo s težjo telesno 
poškodbo. Predvsem izstopa Notranjsko-kraška regija (tabela 11.42). 
 
Verjetnost povzročitve prometne nesreče z lažjo telesno poškodbo je relativno velika že po 2 
kršitvah. Znaša od 4 % (Gorenjska regija) do 9 % (Podravska regija). Zanimivo je, da je 
Gorenjska regija po 3 prekrških na zadnjem mestu  s 5 % verjetnosti,  Podravska regija pa 
ostaja prav s 12 %. Ta je regija je na prvem mestu tudi po 5 in 10 prekrških (tabela 11.43). 
 
Kartogram 11.11: Verjetnost povzročitve prometne nesreče z lažjo telesno poškodbo z dvema 
kršitvama predpisov v zvezi s hitrostjo po statističnih regijah prebivališča 
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Kartogram 11.12: Verjetnost povzročitve prometne nesreče z lažjo telesno poškodbo s tremi 
kršitvami predpisov v zvezi s hitrostjo po statističnih regijah prebivališča 
 

 
 
 
Kartogram 11.13: Verjetnost povzročitve prometne nesreče brez poškodb z dvema kršitvama 
predpisov v zvezi s hitrostjo po statističnih regijah prebivališča 
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Kartogram 11.14: Verjetnost povzročitve prometne nesreče brez poškodb s tremi kršitvami 
predpisov v zvezi s hitrostjo po statističnih regijah prebivališča 
 

 
 
 
Uporaba potenčnega modela za oceno spremembe števila prometnih nesreč glede na 
spremembo povprečne hitrosti 
 
Povečanje ali zmanjšanje hitrosti ima večji vpliv na prometne nesreče s hudimi oziroma 
težjimi posledicami. Šved Göran Nilsson je na osnovi fizikalnih zakonov kinetične energije 
med drugimi izpeljal potenčni model (angl. power model). 
 
Iz razmerja prometnih nesreč s telesno poškodbo leta 2008 in 2007 lahko sklepamo, da se je 
hitrost leta 2008 v primerjavi z letom 2007 zmanjšala za približno 11 %. 
 
Iz razmerja prometnih nesreč s telesno poškodbo leta 2009 in 2008 sklepamo, da se je hitrost 
leta 2009 v primerjavi z letom 2008 zmanjšala za približno 9 %. 
 
Če upoštevamo Nilssonovo pravilo in predpostavimo 5 % zmanjšanje povprečne hitrosti v 
letu 2010 v primerjavi z letom 2009, potem bi se število prometnih nesreč s smrtnim izidom 
približalo številki 124. 
 
Če upoštevamo samo 2 % zmanjšanja povprečne hitrosti v letu 2010, bi se po Nilssonovem 
pravilu število prometnih nesreč s smrtnim izidom zmanjšalo od 152 v letu 2009 na 140. 
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20.12 DEJAVNIK TVEGANJA: ALKOHOL V OBDOBJU 2004-2008 
  
 
Statistika alkotestov po letih in statističnih regijah 
 
Odstotek pozitivnih alkotestov se je leta 2009 zelo zmanjšal. Glede na naraščanje števila 
alkotestov in istočasno zmanjševanje števila pozitivnih alkotestov lahko sklepamo na 
dejansko zmanjševanje alkoholiziranih udeležencev v prometu (tabela 12.1). 
 
Koeficienti s katerimi primerjamo število vseh alkotestov, ki so pokazali vrednost večjo od 
nič na povzročitelja prometne nesreče po statističnih regijah prebivališča povzročiteljev, ne 
kažejo pomembnih razlik ne med posameznimi kategorijami prometnih nesreč in tudi ne med 
statističnimi regijami. Izjema je le majhno število pozitivnih alkotestov na povzročitelja 
prometne nesreče s smrtnim izidom v Zasavski regiji in relativno veliko število pozitivnih 
alkotestov na povzročitelja prometne nesreče s težjo telesno poškodbo. Izstopa tudi 
Spodnjeposavska regija z največjim koeficientom povzročiteljev prometnih nesreč s težjo 
telesno poškodbo in v isti kategoriji Notranjsko-kraška regija z najmanjšim koeficientom, ki 
je kar 4,3 krat manjši od koeficienta Spodnjeposavske regije.  
 
Odstotki povzročiteljev vseh kategorij prometnih nesreč po statističnih regijah se med seboj 
ne razlikujejo veliko (tabela 12.3). Največji povprečni odstotek za vse prometnih nesreč 
beleži Koroška regija (27,2 %), najmanjši pa Osrednjeslovenska regija (20,5 %). Zanimivo je, 
da se razlike manjšajo z zmanjševanjem teže – kategorije prometne nesreče. Če znaša razlika 
med odstotki povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom 16 % (razlika med Savinjsko 
in Osrednjeslovensko regijo), znaša in med odstotki povzročiteljev prometnih nesreč s težjo 
telesno poškodbo skoraj 19 %, znaša razlika med odstotki povzročiteljev prometnih nesreč z 
lažjo telesno poškodbo samo še 8 % in razlika med odstotki povzročiteljev prometnih nesreč 
brez poškodb 7 %. 
 
Odstotki udeležencev prometnih nesreč so v povprečju manjši po statističnih regijah in po 
kategorijah prometnih nesreč, med njimi pa so razlike med statističnimi regijami. Med 
udeleženci  prometnih nesreč s smrtnim izidom izstopajo predvsem Osrednjeslovenska regija 
z drugim najmanjšim odstotkom, Obalno-kraška regija z najmanjšim odstotkom in Pomurska 
regija z največjim odstotkom.  
 
Odstotki udeležencev prometnih nesreč so v povprečju manjši po statističnih regijah in po 
kategorijah prometnih nesreč, med njimi pa so razlike med statističnimi regijami (tabela 12.4, 
tabela 12.5). Med udeleženci  prometnih nesreč s smrtnim izidom izstopajo predvsem 
Osrednjeslovenska regija z drugim najmanjšim odstotkom, Obalno-kraška regija z 
najmanjšim odstotkom in Pomurska regija z največjim odstotkom. Osrednjeslovenska regija 
beleži tudi najmanjši odstotek med povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom.  
 
Razlike med odstotki povzročiteljev in udeležencev prometnih nesreč s hujšo telesno 
poškodbo, prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo in prometnih nesreč brez poškodb, 
kažejo na večje odstotke povzročiteljev, katerih alkotest je bil vsaj enkrat pozitiven. 
 
Odstotki kršitelje so podobni odstotkom udeležencev prometnih nesreč brez poškodb (tabela 
12.6). 
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Zavrnjeni alkotesti 
 
Razlike med regijami so velike pri povzročiteljih prometnih nesreč s smrtnim izidom in 
prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo, pri povzročiteljih prometnih nesreč z lažjo telesno 
poškodbo in prometnih nesreč brez poškodb pa manjše. Povzročitelji prometnih nesreč s 
smrtnim izidom iz Goriške regije so največkrat zavrnili alkotest, na drugem mestu pa je 
Pomurska regija (tabela 12.7). 
Največ povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so večkrat zavrnili alkotest, 
prebiva na območju Pomurske regije (3,5 zavrnitev alkotesta na povzročitelja prometne 
nesreče s smrtnim izidom (tabela 12.8). 
 
Razlike med odstotki povzročiteljev vseh vrst prometnih nesreč in odstotki udeležencev vseh 
vrst prometnih nesreč so statistično značilne. Odstotki povzročiteljev so večji. Zavračanje 
alkotesta je lastnost oseb, ki se pojavljajo med povzročitelji prometnih nesreč. So izjeme, kot 
je Savinjska regija, kje regija je odstotek udeležencev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki 
so vsaj enkrat zavrnili alkotest v obdobju 2004-2008, trikrat večji od povzročiteljev prometnih 
nesreč s smrtnim izidom (tabela 12.9, tabela 12.10).  
 
Odstotki kršitelje, ki so v obdobju 2004-2008 vsaj enkrat zavrnili alkotest pa so najmanjši 
(tabela 12.11). 
 
Osnovna statistika strokovnih pregledov na alkohol 
 
Število vseh strokovnih pregledov na alkohol se je po letu 2004 zmanjševalo, odstotek 
pozitivnih strokovnih pregledov na alkohol pa je ostajal na približno isti ravni, leta 2009 se je 
celo zvišal na najvišjo vrednost v zadnjih devetih letih, na 37,5 % (tabela 12.12). Kaj je 
povzročilo takšno razmerje leta 2009 bi bilo potrebno posebej proučiti. Med drugim na to 
vpliva tudi »posluh« policije, da ustavlja dejansko voznike, ki so alkoholizirani. 
 
955 ali 78,0 % od 1224 vseh povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom v obdobju 
2004-2008  je bilo napotenih oziroma odpeljanih na strokovni pregled.  
 
Od povprečja 78 % so majhna odstopanja po statističnih regijah. Najbolj odstopata Koroška 
regija s 65,2 % in Goriška regija s 86,3 % (tabela 12.13). 
Od povzročiteljev prometnih nesreč s težjo telesno poškodbo jih je bilo napotenih na 
strokovni pregled na alkohol 40,6 %. Od tega povprečja zopet odstopata Koroška regija z 
vsega 27,4 % in Goriška regija s 54 %. 
Od povzročiteljev prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo jih je bilo napotenih na 
strokovni pregled na alkohol 9,1 %. Najmanjši odstotek ima zopet Koroška regija – 4,9 %, 
največjega pa  Goriška regija – 17,3 %. 
 
Odstotki udeležencev prometnih nesreč so manjši od odstotkov povzročiteljev, odstotki 
kršiteljev pa zanemarljivi (tabela 12.15, tabela 12.17). 
 
Pozitivni strokovni pregledi na alkohol (količina alkohola je večja od nič) 
 
Odstotki povzročiteljev vseh prometnih nesreč, ki so imeli neko količino alkohola v krvi, so v 
povprečju dvakrat manjši od odstotkov vseh napotenih na strokovne preglede (tabela 12.18). 
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Odstotki udeležencev, ki so imeli neko količino alkohola v krvi, so bili manjši od odstotkov 
povzročiteljev. Izjema sta Gorenjska in Obalno-kraška regija. Odstotka udeležencev 
prometnih nesreč s smrtnim izidom iz teh dveh regij so večji od odstotkov povzročiteljev 
(tabela 12.20, tabela 12.21). 
 
Zavrnjeni strokovni pregledi na alkohol 
 
Največ zavrnjenih strokovnih pregledov na alkohol beležijo povzročitelji prometnih nesreč iz 
Spodnjeposavske in Savinjske regije (tabela 12.22). 
 
Povprečne količine alkohola v krvi, ki je bila ugotovljena na strokovnem pregledu 
 
Od 955 povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, za katere je evidentiran strokovni 
pregled na alkohol jih je bilo 599 ali 62,7  % pozitivnih in 356 ali 37,3 % negativnih.  599 
povzročiteljev pomeni v skupnem številu 1224 48,9 %.  
Od 599 povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so imeli neko količino alkohola 
v krvi jih je 436 ali 72,8 %  imelo več kot 0,5 grama alkohola na kg krvi.  V skupnem številu 
1224 to pomeni 35,6 %. 
 
Povprečje količine alkohola v krvi pri 599 povzročiteljih prometnih nesreč s smrtnim izidom 
je znašalo 1,25 g/kg, največja količina: 5,80 g/kg (tabela 12.24). 
 
Kar 27 %  vseh povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom je imela v krvi manj kot 
0,5 g/kg (pa so povzročili nesrečo kljub mali količini alkohola) in kar 15,0 % jih je imelo 
samo od 0,01 do 0,10 g/kg. 
 
Porazdelitev količine alkohola povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom je približno 
normalna, če izvzamemo nekaj več kot 120 povzročiteljev, ki so imeli manj kot 0,25 g 
alkohola na kg krvi (tabela 12.26, tabela 12.27). 
 
Posledice prometnih nesreč s smrtnim izidom za nealkoholizirane in alkoholizirane 
povzročitelje in udeležence  
 
Med povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom je statistično pomembna razlika med 
tistimi, ki so imeli alkohol v krvi v času povzročitve prometne nesreče in tistimi, ki so bili 
trezni. Tisti, ki so imeli alkohol v krvi, so bili alkoholizirani pri storitvi 20,6 % prekrškov in 
23,7 % prometnih nezgod, ki so jih povzročili. Povzročitelji, ki pa niso bili alkoholizirani pri 
povzročitvi prometne nesreče s smrtnim izidom, pa so bili alkoholizirani pri 5,2 % prekrškov 
in 6,5 % prometnih nesreč brez poškodb, lažjo ali težjo telesno poškodbo (tabela 12.29, tabela 
12.30). 
 
Povprečna količina alkohola v krvi (strokovni pregled) pri povzročiteljih, ki so imeli alkohol 
v krvi v času povzročitve prometne nesreče s smrtnim izidom, znaša 1,29 g/kg, maksimum 
5,8 g/kg. 
Povprečna količina alkohola v krvi (alkotest) pri povzročiteljih, ki niso imeli alkohol v krvi v 
času povzročitve prometne nesreče s smrtnim izidom, znaša 0,04 mg na liter izdihanega 
zraka, maksimum 2,25 mg/l. 
 
Razlike med alkoholiziranimi in nealkoholiziranimi povzročitelji, kar zadeva posledice, so pri 
vseh regijah, s tem, da je pri Notranjsko-kraški regiji negativna. Smrtno se je ponesrečilo za 
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29 % več nealkoholiziranih povzročiteljev iz te regije. Pri vseh drugih regijah je odstotek 
smrtno ponesrečenih alkoholiziranih povzročiteljev večji od odstotka smrtno ponesrečenih 
nealkoholziranih povzročiteljev. Največja razlika je pri povzročiteljih iz Pomurske regije, 
najmanjša pa pri povzročiteljih iz Obalno-kraške regije (tabele 12.31 – 12.35). 
 
Starostna struktura povzročiteljev in udeležencev  prometnih nesreč za katere je 
strokovni pregled pokazal alkohol v krvi 
 
Tabele 12.36 – 12.39 
 
Analiza starostnih skupin povzročiteljev prometnih nesreč po dnevih in urah storitve ter 
alkoholiziranosti 
 
Hipotetično zmanjšanje števila prometnih nesreč s smrtnim izidom 
 
Če hipotetično predstavimo, da bi s popolno prepovedjo točenja alkohola v nočnih urah in 
vinjenim osebam dosegli, da ne bi povzročil prometne nesreče s smrtnim izidom noben 
alkoholiziran voznik, bi bilo število prometnih nesreč s smrtnim izidom v letih 2004-2008 
manjše za 179 ali povprečno 35 na leto (tabela 12.40, tabela 12.41). 
 
Porazdelitev alkoholiziranih povzročiteljev in udeležencev prometnih nesreč s smrtnim 
izidom po upravnih enotah prebivališča 
 
Polovica vseh alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom je prebivalo 
na območju 11 upravni enot, med katerimi pa so vse upravne enote z večjimi mestnimi 
občinami (tabela 12.43). 
 
Uporaba binarnega regresijskega logističnega modela za izračun verjetnosti povzročitve 
prometne nesreče na podlagi števila kršitev v zvezi z alkoholom 
 
V regresijski model so bili vključeni vsi povzročitelji, udeleženci in kršitelji, za katere je 
policija zabeležila vsaj eno kršitev predpisov v zvezi z alkoholom obdobju 2004-2008. Vzorec 
je velik (tabela 12.43). 
 
Statistična verjetnost povzročitve prometne nesreče s smrtnim izidom glede na število kršitev 
predpisov v zvezi z alkoholom, ki je večja od nič se pri večini regij pojavi šele pri 5. oziroma 
10. kršitvi. Izjema je le Zasavska regija, kjer je verjetnost kršitelja s petimi kršitvami enaka 3 
%. Pri tem je treba pojasniti, da je povzročitelj prometne nesreče s smrtnim izidom iz območja 
Zasavske regije storil v obdobju 2004-2008 največ 3 kršitve v zvezi z alkoholom (tabela 
12.44). 
 
Zelo majhna verjetnost povzročitve prometne nesreče s težjo telesno poškodbo obstaja že po 
eni kršitvi v zvezi z alkoholom, zelo pa se poveča z 10 kršitvami. Iz tabele in grafov je 
razvidno,  da imajo kršitelji iz Obalno-kraške regije, Goriške in Koroške regije največje 
verjetnosti, da pri 10 oziroma 15 kršitvah povzročijo prometno nesrečo s težjo telesno 
poškodbo. Predvsem izstopa Obalno-kraška regija (tabela 12.45). 
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20.13 RANLJIVA SKUPINA UDELEŽENCEV: MOTORISTI V OBDOBJU 2004-
2008 
  
 
Časovna vrsta smrtno ponesrečenih motoristov v obdobju 2001-2009  
  
Prikaz časovne vrste umrlih motoristov v obdobju 2001-2009 
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Osnovna statistika motoristov udeleženih v prometnih nesrečah po statističnih regijah 
kraja nesreče v obdobju 2004-2008 (povzročitelji in udeleženci) 
 
Deleži smrtno ponesrečenih motoristov med vsemi smrtno ponesrečenimi osebami se po 
regijah razlikujejo. Med Obalno-kraško regijo z največjim odstotkom (26,9 %)  Zasavsko 
regijo ter Gorenjsko regijo z najmanjšim odstotkom (10,5 %)  je razlike 16,4 % (tabela 13.3). 
 
Znotraj regije pa je največ smrtno ponesrečenih motoristov v Pomurski regiji (6,3 %), najmanj 
pa v Zasavski (1,9 %) (tabela 13.2). 
 
Porazdelitve smrtno ponesrečenih motoristov po statističnih regijah kraja nesreče in letih so 
slučajne (tabela 13.4). 
 
Neprilagojena hitrost je vzrok 75 % prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so jih povzročili 
motoristi (tabela 13.6), na drugem mestu s 7,6 % pa je nepravilna smer/stran vožnje. 
 
58 % motoristov – udeležencev (niso bili povzročitelji) pa je umrlo zaradi neupoštevanja 
pravil o prednosti, na drugem mestu s 14 % pa je nepravilna smer/stran vožnje (tabela 13.7). 
 
Porazdelitev smrtno ponesrečenih motoristov po kategorijah cest in naseljih 
 
Največ motoristov se je smrtno ponesrečilo na regionalnih cestah II. reda – 21,9 %, sledijo 
naselja z uličnim sistemom – 18 %, regionalne ceste I. reda in glavne ceste (tabela 13.8). 
 
 
 
 



 372 

Porazdelitev smrtno ponesrečenih motoristov po mesecih, dnevih v tednu in urah 
 
Več kot polovico motoristov je umrlo v treh poletnih mesecih. Delež težje poškodovanih 
motoristov v teh mesecih je nekoliko manjši (42 %) (tabela 13.9). 
 
Skoraj 58 % vseh smrtno ponesrečenih motoristov se je ponesrečilo v vikend dnevih, kar 45 
% ob sobotah in nedeljah. Skoraj enak odstotek motoristov se je težje poškodovalo v vikend 
dnevih (tabela 13.10) 
 
83 % motoristov se je smrtno ponesrečilo v popoldanskih urah od 12. do 21. ure, kar 60 % pa 
med 16. in 21. uro. 
Prometne nesreče, v katerih so se motoristi težje poškodovali se gostijo v intervalu od 10. do 
21. ure. 88 % težje poškodovanih motoristov se je poškodovalo v tem intervalu, kar 50 % pa 
med 15. in 21. uro. 
 
 
Statistične regije krajev prometnih nesreč glede na statistično regijo prebivališča smrtno 
ponesrečenih motoristov. 
 
Večina motoristov se je smrtno ponesrečilo na območju statistične regije prebivališča. Tako 
vsi smrtno ponesrečeni motoristi iz Jugovzhodne Slovenije in Obalno-kraške regije. Večina 
motoristov iz Zasavske regije pa se je smrtno ponesrečilo na območju sosednje 
Osrednjeslovenske regije (tabela 13.11). 
 
Podobna porazdelitev velja tudi za težje poškodovane motoriste. Odstotki nesreča na območju 
statistične regije prebivališča se gibljejo od 50 % (Zasavska regija) do 89 % (Notranjsko-
kraška regija). Za večino regij je odstotek večji od 80 %. 
 
Na območju Pomurske regije se je smrtno ponesrečilo 15 motoristov na 12 različnih 
lokacijah. Po 2 motorista sta umrla na treh lokacijah. 
 
Na območju  Podravske regije se je smrtno ponesrečilo 26 motoristov na 17 različnih 
lokacijah. Na odseku Slivnica-Slovenska Bistrica je umrlo kar 5 motoristov, na odseku Ruta-
Maribor Kor. Most 4 pa motoristi. 
 
 
Primerjava v prometnih nesrečah udeleženih voznikov osebnih avtomobilov po 
posledicah in motoristov v letu 2008 
 
Razmerje med populacijo voznikov, ki so imeli vozniško dovoljenje B kategorije in 
populacijo voznikov, ki so imeli vozniško dovoljenje A kategorije dne 31.12.2008 znaša 3,6 v 
korist vozniško z B kategorijo. Iz naslednje tabele pa so razvidna razmerja med vozniki 
osebnih avtomobilov in motoristi v letu 2008 po posledicah, ki so jih utrpeli v prometnih 
nesrečah. Za motoriste je verjetnost, da se bodo smrtno ponesrečili za 70 % večja od 
verjetnosti voznikov, da se bodo težje poškodovali pa kar za 157 % Nasprotno pa je verjetnost 
lažjih poškodb 3,7-krat manjša od voznikov osebnih avtomobilov, verjetnost brez poškodb pa 
kar 39-krat manjša (tabela 13.12). 
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Starostna struktura motoristov udeleženih (povzročitelji in udeleženci) v prometnih 
nesrečah 
 
Najbolj pogosta starost smrtno ponesrečenih motoristov je 22 in 23 let, velika pa je v 
celotnem intervalu 22 – 30 let (tabela 13.13, tabela 13.14). 
 
Povprečne starosti smrtno ponesrečenih motoristov se po statističnih regijah prebivališča 
razlikujejo. Najmlajši smrtno ponesrečeni motoristi so prebivali na območju Obalno-kraške 
regije, najstarejši pa na območju Goriške regije. Med povprečnima starostma je skoraj 19 let 
razlike. Upoštevati pa je treba, da frekvence niso velike (tabela 13.15). 
 
 
Čas med pridobitvijo vozniškega dovoljenja in prometno nesreče, v kateri se je motorist 
smrtno ponesrečil  
 
Več kot četrtina motoristov se je smrtno ponesrečilo v prvem letu posedovanja vozniškega 
dovoljenja (tabela 13.16). 
 
 
Kršitve, povzročitve prometnih nesreč in udeležba motoristov v prometnih nesrečah  
 
Od 178 smrtno ponesrečenih motoristov je 128 povzročilo prometno nesrečo, 50 pa jih je 
umrlo kot udeleženci (ne povzročitelji).  
4 motoristi od 178 so povzročili prometno nesrečo s težjo telesno poškodbo, 3 pa so bili 
udeleženi v prometni nesreči s težjo telesno poškodbo. 
11 motoristov od 178 (6,2 %) je povzročilo prometno nesrečo z lahko telesno poškodbo, 14 pa 
je bilo  udeleženih v prometni nesreči z lažjo telesno poškodbo. 
32 od 178 motoristov (18 %) je povzročilo v prometno nesrečo brez poškodb, 18 pa jih je bilo 
udeleženih v prometni nesreči brez poškodb. 
116 motoristov od 178 (65,2 %) je naredilo 514 prekrškov ali povprečno 4 prekrške na 
motorista. 
 
893 motoristov, ki so bili težje poškodovani je povzročilo 824 prometnih nesreč s težjo 
telesno poškodbo, 94 prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo in 163 prometnih nesreč brez 
poškodb, naredili pa so tudi 3005 prekrškov ali 3,4 prekrške na osebo. 
 
 
13.11 Alkohol v krvi smrtno ponesrečenih motoristov 
 
Primerjava med smrtno ponesrečenimi motoristi in vozniki osebnih avtomobilov kaže, da je 
odstotek motoristov brez alkohola v krvi večji od voznikov osebnih avtomobilov. Je pa večji 
odstotek tistih motoristov, ki so imeli v krvi manj kot 0,51 g/kg. Pri večjih količinah alkohola 
v krvi pa prevladujejo vozniki osebnih avtomobilov (tabela 13.17, tabela 13.18). 
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20.14 RANLJIVA SKUPINA UDELEŽENCEV: PEŠCI V OBDOBJU 2004-2008 
  
 
Časovna vrsta smrtno ponesrečenih pešcev v obdobju 2001-2009  
 
Prikaz časovne vrste smrtno ponesrečenih pešcev obdobju 2001-2009 
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Osnovna statistika pešcev udeleženih v prometnih nesrečah po statističnih regijah kraja 
nesreče v obdobju 2004-2008 
 
V obdobju 2004-2008 se je smrtno ponesrečilo 180 pešcev. Od tega jih je 54 (30 %) 
povzročilo prometno nesrečo v kateri so umrli, 126 (70 %) pa so umrli kot udeleženci (ne 
povzročitelji).  
 
Deleži smrtno ponesrečenih pešcev med vsemi smrtno ponesrečenimi osebami se po regijah 
razlikujejo. Med Obalno-kraško regijo z največjim odstotkom (26,9 %)  Zasavsko regijo ter 
Gorenjsko regijo z najmanjšim odstotkom (10,5 %)  je razlike 16,4 % (tabela 14.2).  
 
Znotraj regije pa je največ smrtno ponesrečenih pešcev v Spodnjeposavski regiji (9,2 %),  kar 
4,6-krat pa v Obalno-kraški regiji (2 %) (tabela 14.3). 
 
Variiranja števila smrtno ponesrečenih pešcev po statističnih regijah kraja nesreče in letih so 
majhna (tabela 14.4, tabela 14.5). 
 
36,1 % pešcev je umrlo zaradi neprilagojene hitrosti povzročitelja. Na drugem mestu s 22,2 % 
pa so nepravilnosti pešca (tabela 14.6). 
 
Porazdelitev smrtno ponesrečenih pešcev po kategorijah cest in naseljih 
 
Polovica pešcev je umrlo v naseljih, 28 % pa na regionalnih cestah (tabela 14.7). 
 
Porazdelitev smrtno ponesrečenih pešcev po mesecih, dnevih v tednu in urah 
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Polovica pešcev se je smrtno ponesrečilo v mesecih december-marec. Delež težje 
poškodovanih v teh mesecih je nekoliko manjši - 40 % (tabela 14.8). 
 
Sobota, ponedeljek in torek so najbolj nevarni dnevi za pešce (tabela 14.9). 
 
Več kot polovica pešcev se je smrtno ponesrečilo od 16. do 20 ure. 
 
Starostna struktura pešcev udeleženih (povzročitelji in udeleženci) v prometnih 

nesrečah 
 
Najbolj pogosta starost smrtno ponesrečenih pešcev je med 70 in 60 let, število pa narašča po 
letu 40 (tabela 14.10, 14.11). 
 
Povprečne starosti smrtno ponesrečenih pešcev se po statističnih regijah prebivališča 
razlikujejo. Najmlajši smrtno ponesrečeni pešci so prebivali na območju Spodnjeposavske 
regije, najstarejši pa na območju Notranjsko-kraške  in Goriške regije (tabela 14.12). Med 
povprečnima starostma je skoraj 32 let razlike. Upoštevati pa je treba, da frekvence niso 
velike. 
 
Alkohol v krvi smrtno ponesrečenih pešcev 
 
Četrtina vseh smrtno ponesrečenih pešcev (47) je imelo v krvi več kot 0,50 g alkohola na kg 
krvi (tabela 14.13). 
 
 
 
 
20.15 RANLJIVA SKUPINA UDELEŽENCEV: OSEBE MLAJŠE OD 15 LET V 

OBDOBJU 2004-2008 
  
Osnovna statistika oseb mlajših od 15 let udeleženih v prometnih nesrečah po 
statističnih regijah kraja nesreče v obdobju 2004-2008 
 
V obdobju 2004-2008 se je smrtno ponesrečilo 36 oseb mlajših od 15 let. Od tega jih je 8 (22 
%) povzročilo prometno nesrečo v kateri so umrli, 28 (78 %) pa so umrli kot udeleženci (ne 
povzročitelji).  
 
Znotraj regije je največ smrtno ponesrečenih oseb mlajših od 15 let v Gorenjski regiji (2,0 %),  
v Pomurski in v Obalno-kraški regiji pa se v obdobju 2004-2008 ni smrtno ponesrečila 
nobena oseba mlajša od 15 let (tabela 15.1). 
  
Deleži smrtno ponesrečenih pešcev med vsemi smrtno ponesrečenimi osebami se po regijah 
razlikujejo. Največji delež beleži Gorenjska regija (9,2 %) (tabela 15.2). 
 
Število smrtno ponesrečenih in težje poškodovanih oseb mlajših od 15 let se od leta 2007 
naprej zmanjšuje (tabela 15.3, tabela 15.4). 
 
Skoraj 39 % oseb mlajših od 15 let je umrlo zaradi neprilagojene hitrosti povzročitelja, po 22 
% pa zaradi neupoštevanja pravil o prednosti in nepravilne smeti/strani vožnje (tabela 15.5).  
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Porazdelitev smrtno ponesrečenih oseb mlajših od 15 let po kategorijah cest in naseljih 
 
44,4 oseb mlajših od 15 let je umrlo v naseljih (tabela 15.6). 
 
Porazdelitev smrtno ponesrečenih in težje poškodovanih oseb mlajših od 15 let po urah 
nesreč 
 
Največji delež oseb mlajših od 15 let je umrlo me 12. in 14. uro (graf 15.2), največ pa se jih je 
težje poškodovalo med 13. in 19. uro (graf 15.3). 
 
Starostna struktura oseb mlajših od 15 let udeleženih (povzročitelji in udeleženci) v 
prometnih nesrečah 
 
Najbolj pogosta starost smrtno ponesrečenih oseb mlajših od 15 let  je 14 oziroma oseb 
mlajših od 15 let (tabela 15.7, tabela 15.8). 
 
Osebe mlajše od 15 let po vrsti udeležbe (povzročitelji in udeleženci) v prometni nesreči 
in posledicah 
 
Večina oseb mlajših od 15 let se je smrtno ponesrečilo kot potnik ali pešec. Tudi telesno 
poškodovanih je bilo največ potnikov, pešcev in kolesarjev (tabela 15.9). 
 
 
20.16 RANLJIVA SKUPINA UDELEŽENCEV: OSEBE STAREJŠE OD 65 LET V 

OBDOBJU   2004-2008 
  
Osnovna statistika oseb starejših od 65 let udeleženih v prometnih nesrečah po 
statističnih regijah kraja nesreče v obdobju 2004-2008 
 
V obdobju 2004-2008 se je smrtno ponesrečilo 207 oseb starejših od 65 let. Od tega jih je 100 
(48,3 %) povzročilo prometno nesrečo v kateri so umrli, 107 (51,7 %) pa so umrli kot 
udeleženci (ne povzročitelji).  
 
Znotraj regije je največ smrtno ponesrečenih oseb starejših od 65 let v Notranjsko-kraški 
regiji (2,3 %),  najmanj pa v Zasavski regiji (0,3 %) (tabela 16.1).  
  
Deleži smrtno ponesrečenih pešcev med vsemi smrtno ponesrečenimi osebami se po regijah 
razlikujejo. Največji delež beleži Gorenjska regija (9,2 %) (tabela 16.2). 
 
Variiranja po letih znotraj regij niso velika. Kljub temu, da se je število umrlih oseb starejših 
od 65 let v nekaterih regijah zmanjšalo, ni na podlagi petletnih podatkov mogoče napovedati 
ugodnih gibanj v naslednjih letih (tabela 16.3). Podobno velja za težje poškodovane osebe 
(tabela 16.4). 
 
80 % oseb starejših od 65 let je umrlo zaradi neprilagojene hitrosti, nepravilne smeri vožnje in 
neupoštevanja pravil o prednosti (tabela 16.5). 
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Porazdelitev smrtno ponesrečenih oseb starejših od 65 let po kategorijah cest in naseljih 
 
Skoraj polovica oseb starejših od 65 let se je smrtno ponesrečilo v naseljih, več kot 20 % pa 
na regionalnih cestah (tabela 16.6). 
 
Porazdelitev smrtno ponesrečenih in težje poškodovanih oseb starejših od 65 let po 
mesecih, dnevih v tednu in urah  
 
Najbolj varen mesec za osebe starejše od 65 let v obdobju 2004-2008 je bil maj, najbolj 
nevaren pa avgust (tabela 16.7). 
 
Najbolj nevarna dneva za osebe starejše od 65 let v obdobju 2004-2008 sta bila četrtek in 
petek (tabela 16.8). 
 
Starostna struktura oseb starejših od 65 let udeleženih (povzročitelji in udeleženci) v 
prometnih nesrečah 
 
Najbolj pogosta starost smrtno ponesrečenih oseb starejših od 16 let  je med 70. in 80. letom 
starosti (tabela 16.9, tabela 16.10). 
Povprečna starost vseh oseb starejših od 65 let, udeleženih v prometnih nesrečah znaša 72,2 
let. 
Povprečna starost smrtno ponesrečenih oseb starejših od 65 let znaša 75,5 let. 
Povprečna starost težje poškodovanih oseb starejših od 65 let znaša 73,8 let. 
Povprečna starost lažje poškodovanih oseb starejših od 65 let znaša 72,9 let. 
Povprečna starost oseb starejših od 65 let znaša brez poškodb znaša 72,2 let. 
 
Osebe starejše od 65 let po vrsti udeležbe (povzročitelji in udeleženci) v prometni nesreči 
in posledicah 
 
Večina oseb starejših od 65 se je smrtno ponesrečilo kot potnik ali pešec. Tudi telesno 
poškodovanih je bilo največ potnikov, pešcev in kolesarjev in voznikov koles z motorjem 
(tabela 16.11). 
 
 
 
 
20.17 RANLJIVA SKUPINA UDELEŽENCEV: UPORABA MOBITELA MED 

VOŽNJO V OBDOBJU 2004-2008 
 
V petletni populaciji povzročiteljev, udeležencev in kršiteljev, ki šteje 504734 različnih 
moških pomeni 32164 6,4 %, 9733 žensk pa pomeni 4,1 % v skupnem številu žensk, ki znaša 
204252 (tabela 17.1). 
 
Od skupno 41939 kršiteljev predpisov v zvezi s prepovedjo uporabe določenih naprav ali 
opreme je za 33606 evidentiran en tovrsten prekršek (80,1 %), za 3753 oseb (8,9 %) sta 
evidentirana dva prekrška, za ostalih 2,0% oseb pa trije ali več prekrškov. 
 
Čeprav ni nobenih podatkov o tem, da ti kršitelji povzročijo prometne nesreče zaradi 
obravnavanega prekrška, pa so zanimivi nekateri deleži. 33606 oseb z enim prekrškom 
predstavlja 4,5 % od skupnega števila 745034 oseb. Če zgolj hipotetično predvidevamo, da 
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npr. uporaba telefona med vožnjo ne prispeva k povzročitvi prometne nesreče, potem bi bil ta 
skupni odstotek 4,5 % enak ali zelo podoben tudi odstotkom za posamezne kategorije nesreč.  
 
Toda ti so naslednji: 
 
• 43 oseb od 33606  je povzročilo prometno nesrečo s smrtnim izidom. 43 predstavlja 3,8 % 

vseh povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, kar je manj od 4,5 %.  
•  277 oseb od 33606 je povzročilo prometno nesrečo s hujšo telesno poškodbo in to 

predstavlja 5,4 % vseh prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo. Odstotek je večji od 4,5 
%. 

• 3022 oseb od 33606 je povzročilo prometno nesrečo z lahko telesno poškodbo, kar 
predstavlja 6,7 % vseh prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo. Razlika med odstotki 
znaša 2,2 %. 

• 6519 oseb od 33606 je povzročilo prometno nesrečo brez poškodb, kar predstavlja 7,3 % 
vseh prometnih nesreč brez poškodb. Razlika znaša že 2,8 %.  

 
3753 oseb z dvema prekrškoma predstavlja 0,5 % od skupnega števila 745034 oseb. Odstotki 
za posamezne kategorije prometnih nesreč pa so naslednji: 
 
• 4 osebe od 3753  je povzročilo prometno nesrečo s smrtnim izidom. 4 predstavlja 0,4 % 

vseh povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, kar je manj od 0,5 %.  
•  44 oseb od 3753 je povzročilo prometno nesrečo s hujšo telesno poškodbo in to predstavlja 

0,9 % vseh prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo. Odstotek je večji od 4,5 %. 
• 449 oseb od 3753 je povzročilo prometno nesrečo z lažjo telesno poškodbo, kar predstavlja 

1,0 % % vseh prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo. Odstotek je dvakrat večji od 
skupnega odstotka 0,5 %. 

• 1014 oseb od 3753 je  povzročilo prometno nesrečo brez poškodb, kar predstavlja 1,1 % 
vseh prometnih nesreč brez poškodb.  

 
Na podlagi teh primerjav ne moremo in ne smemo sklepati na to, da je k večjemu deležu 
teh oseb med povzročitelji prometnih nesreč, kot znaša njihov delež v  celotni populaciji, 
prispevala morebitna uporaba telefona v času povzročitve prometne nesreče. Nič pa ni narobe, 
če ti statistični podatki doprinesejo k sistematičnemu raziskovanju uporabe mobilnih 
telefonov med vožnjo. 
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21 ZAKLJUČEK  
 
21.1 Conditio sine qua non: celostni informacijski sistem varnosti cestnega prometa 
 
Zakaj tak podnaslov? 
 
Odgovor izhaja iz vseh, predvsem pa naslednjih nalog, navedenih v nacionalnem programu 
varnosti cestnega prometa 2004-2011:  
 
- identifikacijo splošnih in specifičnih problemov prometne varnosti, 

- vzpostavitev sistematičnega zbiranja, analiziranja in vzdrževanja podatkov, potrebnih za 

spremljanje učinkovitosti izvajanja programa,  

- sodelovanje in sistemsko vključevanje mednarodnih in domačih raziskav v operativne 

rešitve, 

- prožnost programa, ki bo omogočil neposreden odziv na nepredvidene prometno-

varnostne razmere, 

- preglednost strategij, da bo mogoče slediti približevanju zastavljenim ciljem v vseh 

časovnih presekih, 

- nadzor nad učinkovitostjo izvajanja posameznih in skupne strategije ter izdelavo 

obdobnih ocen učinkovitosti, 

- spremljanje učinkov izvajanja strokovno/znanstveno utemeljenih ukrepov, 

- potrebno izobraževanje in usposabljanje za potrebe varnosti v cestnem prometu. 

 
Nosilci lahko te naloge uspešno in učinkovito izvajamo le s podporo integralnega ali 
celostnega informacijskega sistema za področje varnosti cestnega prometa ali kratko  
informacijskega sistema varnosti cestnega prometa. 
 
Celostni informacijski sistem, ki bo na podatkovni in informacijski ravni povezal vse organe 
in institucije, ki delujejo na področju varnosti cestnega prometa, je pogoj za to, da se 
vzpostavi stalna sinergija delovanja vseh organov na tem področju ob nenehnem 

usmerjanju, usklajevanju, nadzoru in vrednotenju vseh nadaljnjih strategij. Za uveljavitev 

strategije nacionalni program v splošnem predvideva uresničitev naslednjih osnovnih 

strateških nalog na državni in lokalni ravni. 
 
Celovit informacijski sistem ne pomeni enovit sistem, ampak povezavo tistih delov obstoječih 
informacijskih sistemov, ki obdelujejo podatke s področja varnosti cestnega prometa, v 
kompatibilen integralen informacijski sistem, ki se lahko vzpostavi preko natančno 
definiranih meta baz podatkov. 
 
Naslednja slika prikazuje primer možnega skupnega podatkovnega jedra integralnega 
informacijskega sistema.  
 
Prostorski segment, npr. odsek oziroma natančna lokacija v naselju, bi bil lahko prvi nosilni 
segment, drugi pa oseba, ki je vedno povezana z nekim dogodkom v prostoru in času. Na 
odsek, ki ga pač sedaj tako imenujemo, bi bili povezani popolnoma vsi podatki, od 
načrtovanih gradbenih in vzdrževalnih del do dnevnih posebnosti in vseh dogodkov – 
prometnih nesreč, prekrškov in drugih posebnosti.  
 
V drugem nosilnem segmentu bi vsaka oseba predstavljala svojo enoto, z vso zakonsko 
dovoljeno zgodovino, obenem bi bila povezana s prostorom, na katerem se je pojavljala.  
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Cilj integralnega informacijskega sistema je zagotavljanje vseh aktualnih informacij 
vsem udeležencem v prometu (1), oskrbovanje vseh vpletenih institucij s takimi podatki, 
ki so neposredna podlaga za sprejemanje odločitev na strateškem in operativnem nivoju, 
vključno z nadzorom (2) in stalen dostop do izvornih podatkov, rezultatov analiz ter 
raziskav s področja varnosti cestnega prometa, s strani strokovne javnosti, medijev in 
raziskovalnih institucij (3). 
 
 
Na sliki 21.2 so navedeni možni uporabniki in skrbniki integralnega informacijskega sistema 
varnosti cestnega prometa. 
 
Vzpostavitev integralnega informacijskega sistema varnosti cestnega prometa je nujen pogoj 
za celovito informiranje in analitično ter raziskovalno delo, vključno z evalvacijo vseh 
preventivnih in reaktivnih programov na področju varnosti cestnega prometa.  
Obstoječi sistem raziskovanja preko občasno razpisanih raziskovalnih projektov je potrebno 
dvigniti na nivo stalnega raziskovalnega dela. Informacijski sistem bo omogočal 
raziskovalnim institucijam dostop do izvornih podatkov brez sedanjih bolj ali manj zapletenih 
postopkov pridobivanja podatkov, ki jih zbirajo državne institucije. Na ta način bodo rezultati 
analiz in raziskav resnično aktualni brez časovnih zamikov.  
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Slika 21.1: Shema podatkovnega jedra integralnega informacijskega sistema varnosti cestnega 
prometa 
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Slika 21.2: Uporabniki skrbniki integralnega informacijskega sistema varnosti cestnega 
prometa 
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21.2 Sklep 
 
Statistična analiza je obravnavala 660.000 oseb, ki jih je policija evidentirala v obdobju 2004-
2008 zaradi povzročitve prometne nesreče, udeležbe v prometne nesreče ali »samo« zaradi 
kršitve cestnoprometnih predpisov. Število 660.000 pomeni skoraj vsakega tretjega prebivalca 
v Sloveniji.  
Samo v policijskih evidencah je torej zbranih veliko število podatkov, ki lahko z ustreznimi 
statističnimi analizami nudijo kvalitetne informacije, ki so podlaga za odločanje v zvezi z 
varnostjo cestnega prometa na vseh ravneh.  
Pot do uporabe vseh teh podatkov pa je za »zunanje« institucije še precej dolga. Nepotrebne 
administrativne težave bodo odpravljene z integralnim informacijskim sistemom varnosti 
cestnega prometa.  
 
Iz te statistične analize izhajajo naslednje načelne ugotovitve: 
 
• Strategija nacionalnega programa varnosti 2007-2011 skupaj z ukrepi in dejavnostmi 

je uspešna: število najhujših prometnih nesreč in umrlih ter hudo poškodovanih oseb 
se zmanjšuje in so cilji načrtovani za leto 2010 in 2011 dosegljivi. 

 
• Za nadaljnje zmanjševanje prometnih nesreč s smrtnim izidom in prometnih nesreč s 

hujšo telesno poškodbo, to velja še za leto 2011 in celotno prihodnje obdobje, je treba 
prilagoditi ukrepe in dejavnosti nacionalnega programa vsebinsko in količinsko 
regionalnim in lokalnim posebnostim cestnega prometa.   
Razlike med statističnimi regijami so v nekaterih segmentih varnosti statistično 
pomembne.  

 
• Vse prometne nesreče in prekrški so preko oseb statistično povezane, kar pomeni, da 

je treba zasledovati generalni cilj: to je vsesplošno umirjanje in discipliniranje 
prometa.  
K temu bi zagotovo pripomoglo ponovno preverjanje vsaj teoretičnega znanja cestno-
prometnih predpisov kot redna oblika, če ne za vse voznike, pa vsaj za večkratne 
kršitelje ter ranljive skupine, kot so starejše osebe. 

 
• Zagotoviti je treba takojšne in popolno analiziranje vsake prometne nesreče s smrtnim 

izidom. Le z analizo primerov bo možno pridobiti dodatne pomembne informacije. 
Večina smrtnih primerov v zadnjem obdobju se je zgodilo pod vplivom prevladujočih 
slučajnih okoliščin in osebnostnih lastnosti udeležencev.  

 
• Številni statistični kazalci povzročiteljev prometnih nesreč, ki jih opazujemo v daljšem 

(petletnem) obdobju ne samo kot povzročitelje, ampak tudi kot udeležence prometnih 
nesreč in kršitelje cestno-prometnih predpisov, kažejo, da med povzročitelji prometnih 
nesreč in »samo« udeleženci (osebe, ki niso v petletnem obdobju povzročile nobene 
prometne nesreče, so pa bile udeležene v prometni nesreči) ni statistično značilno 
razlike. Policija mora prispevek udeleženca k prometni nesreči natančneje 
obravnavati in evidentirati. 

 
• Nekateri statistični kazalci povzročiteljev prometnih nesreč, predvsem prometnih 

nesreč s smrtnim izidom in prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo, ki jih 
opazujemo v daljšem (petletnem) obdobju ne samo kot povzročitelje, ampak tudi kot 
udeležence prometnih nesreč in kršitelje cestno-prometnih predpisov, pa se pomembno 
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razlikujejo od statističnih kazalcev »samo« udeležencev prometnih nesreč in »samo« 
kršiteljev cestno-prometnih predpisov.  

 
• V prometni varnosti cestnega prometa v Sloveniji je pet področij, ki zahtevajo stalno 

in celostno obravnavo ter nove ukrepe. To so hitrost, alkohol, vozniki motornih koles, 
osebe med 15. in 26. letom ter osebe po 65. letu starosti, s poudarkom na osebah po 80. 
letu starosti. 
Statistika kaže, da obstoječi ukrepi zadoščajo za varno udeležbo ranljivih skupin 
udeležencev kot so pešci in kolesarji.  
 
• Statistični koeficienti števila nekaterih kršitev (hitrost, alkohol, varnostni pas), v 

petletnem obdobju na povzročitelja, udeleženca in kršitelja, kažejo pogosto 
ponavljanje kršitev. To lahko razlagamo kot neučinkovito kaznovanje. 

 
• Statistični podatki nekaterih kršitev kot je telefoniranje med vožnjo ne odražajo 

dejanskega stanja.  
 

• V primerjavi z nekaterimi evropskimi državami, ki lahko mnogo več vlagajo v cestno 
infrastrukturo in tudi na ta način zmanjšujejo tveganja hudih prometnih nesreč, 
mora Slovenija dati še večji poudarek človeškemu ravnanju.  

 
• V obdobju 2004-2008 se v skupni populaciji (povzročitelji, udeleženci, kršitelji) 

pojavi vsako leto približno polovica«novih oseb«, ki se v prejšnjih leti začenši od leta 
2004 niso pojavljale, polovica pa je »povratnikov«. Izjema je le leto 2008, kjer je 
odstotek »povratnikov« nekoliko manjši, odstotek »novih« oseb pa večji. Statistična 
analiza ni mogla odgovoriti na vprašanje, zakaj obstaja tako stabilna zakonitost 
»novih« oseb in povratnikov.   

 


