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ANALIZA STAREJŠIH VOZNIKOV MOTORNIH VOZIL (>64) V OBDOBJU 2012 – 
2016 

- Prometne nesreče in posledice po starostnih skupinah v obdobju 2012 – 2016  

Starostni 
razred 

Št. 
prometnih 

nesreč 

Posledice  
skupaj 
pošk. 
(H+L) 

Št. 
prometnih 

nesreč 

Posledice  
skupaj 
pošk. 
(H+L) 

Smrt 
Huda 

tel.pošk. 
Lažja 

tel.pošk 
Smrt 

Huda 
tel. 

pošk. 

Lažja 
tel. 

pošk 

od 0 do 14 66 0 14 44 58 0% 0% 0% 0% 0% 

od 15 do 17 489 5 56 342 398 1% 1% 2% 1% 1% 

od 18 do 24 12150 94 547 6580 7127 16% 17% 18% 20% 20% 

od 25 do 34 17459 108 661 8605 9266 23% 20% 21% 26% 25% 

od 35 do 44 14236 98 534 6342 6876 19% 18% 17% 19% 19% 

od 45 do 54 12520 85 513 5162 5675 17% 16% 16% 15% 16% 

od 55 do 64 9166 81 393 3276 3669 12% 15% 13% 10% 10% 

nad 64 9063 71 400 3062 3462 12% 13% 13% 9% 9% 

 

Zgornja tabela prikazuje število prometnih nesreč, ki so jih povzročili vozniki motornih vozil v 

posamezni starostni skupini ter posledice, ki so nastale pri vseh udeležencih v prometnih nesrečah. V 

zadnjih 5 letih, je delež povzročenih prometnih nesreč pri starejših 12 % - manjši je le pri mladoletnih 

povzročiteljih. Pri posledicah, ki so pri prometnih nesrečah nastale, je delež umrlih v prometnih 

nesrečah, ki jih je povzročil starejši voznik malce višji in znaša 13 % (največji 23 % je pri starostni 

skupini med 25 in 34 letom starosti). Pri poškodovanih je delež manjši – delež hudo telesno 

poškodovanih v prometnih nesrečah, ki jih je povzročil starejši voznik je 13 %, delež lažje telesno 

poškodovanih pa je 9 %. 

Na podlagi zgornjih podatkov, starejši vozniki motornih vozil kot povzročitelji prometnih nesreč ne 

izstopajo kot nekatere druge starostne skupine. 

- Število imetnikov veljavnih vozniških dovoljenj 

Starostni 
razred 

št. imetnikov veljavnih vozniških 
dovoljenj (1.1.2016) 

Delež v % 

0-18 let 2411 0% 

18-20 let 35632 3% 

21-24 let 69285 5% 

25-30 let 137649 10% 

31-40 let 280453 21% 

41-50 let 270008 20% 

51-60 let 253582 19% 

61-70 let 185764 14% 

71 in več let 108858 8% 

 

Na dan 1.1.2016 je bilo v R Sloveniji 1.343.642 imetnikov veljavnih vozniških dovoljenj. Največ jih 

je bilo sicer v starostni skupini med 31 – 40 letom starosti 21 %, vendar če seštejemo najstarejši 



starostni skupini vidimo, da je bilo imetnikov veljavnega vozniškega dovoljenja v starostni skupini 

nad 61 letom starosti kar 22 %. Na podlagi teh podatkov lahko ugotavljamo, da je v Sloveniji vsak 

peti voznik motornega vozila starejši voznik.  

- Prometne nesreče in posledice starejših voznikov motornih vozil 

LETO 
Št. 

prometnih 
nesreč 

Posledice skupaj 
pošk. 
(H+L) 

Delež v 
vseh PN Smrt 

Huda 
tel.pošk. 

Lažja 
tel.pošk 

2012 2817 13 45 273 318 12,8% 

2013 2439 11 31 255 286 12,9% 

2014 2486 10 46 264 310 13,6% 

2015 2613 8 61 287 348 14,6% 

2016 2684 9 50 314 364 15,0% 

primerjava 16/12 -5% -31% 11% 15% 14% 
 primerjava 16/15 3% 13% -18% 9% 5% 
  

Število prometnih nesreč z udeležbo voznikov motornih vozil starejših od 64 let se od leta 2013 (padec 

v številu PN v primerjavi z prejšnjim letom) povečuje. Delež prometnih nesreč z udeležbo starejših 

voznikov motornih vozil je v letu 2016 znašal 15 % kar je največ v zadnjih letih. Delež udeleženosti v 

prometih nesrečah se je v primerjavi z leto 2012 povečal za 3,2 %. 

- Število prometnih nesreč in posledic – povzročitelj nesreče starejši voznik motornega vozila 

ter posledice na vseh udeležencih 

LETO 
Št. PN - povzročitelj 

voznik >64 

Posledice skupaj 
pošk. 
(H+L) 

Delež 
med 

vsemi PN 
Smrt 

Huda 
tel.pošk. 

Lažja 
tel.pošk 

2012 1947 17 67 581 648 8,8% 

2013 1720 15 66 632 698 9,1% 

2014 1676 17 74 593 667 9,2% 

2015 1842 15 113 587 700 10,3% 

2016 1878 7 80 669 749 10,5% 

primerjava 16/12 -4% -59% 19% 15% 16% 
 primerjava 16/15 2% -53% -29% 14% 7% 
  

Število prometnih nesreč, ki jih je povzročil starejši voznik motornega vozila je v zadnjem 5 letnem 

obdobju več ali manj enako. Delež prometnih nesreč, ki jih je povzročil starejši voznik motornega 

vozila pa se iz leta v leto povečuje – če je ta delež leta 2012 znašal 8,8 %, je v lanskem letu znašal že 

10,5 %. Število umrlih v prometnih nesrečah, ki jih je povzročil starejši voznik motornega vozila je v 

letu 2016 najmanjše v zadnjih 5 letih. Umrlo je 7 udeležencev oz. 53 % manj kot leto poprej. Prav tako 

se je zmanjšalo število hudo telesno poškodovanih za 29 % (80 http). Število lažje telesno 

poškodovanih pa se je povečalo za 14 % (669 LTP). 

 



- Število prometnih nesreč in posledic – povzročitelj nesreče alkoholiziran starejši voznik 
motornih vozil 

LETO 
Št. prometnih 

nesreč 

Delež 
med 

vsemi 
alko. 

povzr. 

Poškodbe 
Skupaj 

poškodbe 
(H+L) 

Smrt 
Huda tel. 
poškodba 

Lažja tel. 
poškodba 

2012 119 6,5% 4 4 47 51 

2013 99 6,0% 2 3 48 51 

2014 83 5,4% 1 5 29 34 

2015 96 6,3% 4 10 22 32 

2016 117 6,3% 3 8 38 46 

primerjava 16/12 -2% -4% -25% 100% -19% -10% 

primerjava 16/15 22% -1% -25% -20% 73% 44% 

 

Vožnja pod vplivom alkohola pri starejših voznikih motornih vozil – povzročiteljih prometnih nesreč se 

je v letu 2016 povečala. Starejši vozniki so povzročili 117 PN oz. 22 % več kot v letu 2015. V omenjenih 

prometnih nesrečah so umrli 3 udeleženci, 8 je bilo hudo telesno poškodovanih, kar 38 pa je bilo lažje 

telesno poškodovanih (+73 %). Delež starejših povzročiteljev prometnih nesreč pod vplivom alkohola 

je v letu 2016 6,3 % (povprečje zadnjih 5 let je 6,1 %). 

- Starejši voznik kot udeleženec v prometni nesreči v obdobju 2012 – 2016 

Starostni 
razred 

Št. prometnih 
nesreč 

Posledice  skupaj 
pošk. 
(H+L) 

Smrt 
Huda 

tel.pošk. 
Lažja 

tel.pošk 

od 65 do 74 8416 30 146 874 1020 

od 75 do 84 4304 18 74 462 536 

85 in več 662 3 13 57 70 

 

Starostni razred starejših udeležencev je zelo širok. Če ga razdelimo na 3 starostne skupine lahko 

vidimo, da se večina prometnih nesreč, v katere so udeleženi pripeti v starostnem razredu med 65 in 

74 letom starosti. V omenjeni skupini je tudi največ umrlih in poškodovanih. 

 

 

 

 

 

 

  



- Vzroki prometnih nesreč – povzročitelj starejši voznik (2012 – 2016) 

  

V zadnjem 5 letnem obdobju je bil najpogostejši vzrok prometnih nesreč, ki jo je povzročil starejši 

voznik motornega vozila v 35 % premik z vozilom (3145 prometnih nesreč). Sledita mu neupoštevanje 

pravil o prednosti – 25 % (2221 PN) in nepravilna stran oz. smer vožnje – 14 % (1308 PN). Pri ostalih 

starostnih skupinah je prav tako najbolj pogost vzrok za prometno nesrečo nepravilen premik z 

vozilom.  

Vzrok za nastanek prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki jo povzroči starejši voznik motornega vozila 

je v 44 % nepravilna stran oz. smer vožnje (29 PN s smrtnim izidom). V 26 % se kot vzrok pojavi 

neprilagojena hitrost (17 PN s smrtnim izidom), v 23 % pa neupoštevanje pravil o prednosti (15 PN s 

smrtnim izidom). Pri ostalih starostnih skupinah je neprilagojena hitrost najbolj pogost vzrok za 

nastanek prometnih nesreč s smrtnim izidom na. 

- Tip prometne nesreče – povzročitelj starejši voznik (2012 – 2016) 

  

V zadnjem 5 letnem obdobju je bil najpogostejši tip prometnih nesreč, ki jo je povzročil starejši voznik 
motornega vozila v 27 % bočno trčenje (2437 PN). Sledi mu trčenje v stoječe oz. parkirano vozilo – 21 
% (1864 PN) in oplazenje – 16 % (1480 PN).  

Najpogostejši tipi prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki jih je povzročil starejši voznik motornega 
vozila so v zadnjih letih bili čelno trčenje – 30 % (20 PN s smrtnim izidom) ter bočno trčenje – 18 % (po 
12 PN s smrtnim izidom).  



- Prometne nesreče po vrsti ceste – povzročitelj starejši voznik 

Največ prometnih nesreč, ki so jih v zadnjih 5 letih povzročili starejši vozniki motornih vozil se je 
pripetilo na cestah v naselju – 70 % ter na regionalnih cestah – 13 %. Pri prometnih nesrečah s 
smrtnim izidom prav tako izstopata omenjeni cesti – v cestah v naselju se je pripetilo 31 % prometnih 
nesreč s smrtnim izidom, na regionalnih cestah pa se je pripetilo 28 % prometnih nesreč s smrtnim 
izidom. 

- dan/noč in urni interval prometne nesreče – povzročitelj starejši voznik 

V 88 % se prometne nesreče, ki jo povzročijo starejši vozniki pojavijo v svetlem delu dneva, 12 pa v 
temnem delu dneva. 

Najpogostejši urni interval, v katerem starejši voznik povzroči prometno nesrečo, je med 10-11 uro 
(11,4 %), 11-12 uro (11,0 %). Pri ostalih povzročiteljih je največ prometnih nesreč v času prometnih 
konic in sicer med 7 in 9 uro ter med 15 in 17 uro. 

 

 
Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, Ljubljana, 15.3.2017 


