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ANALIZA IN PREGLED STANJA VARNOSTI V CESTNEM 
PROMETU ZA LETO 2017 

 
Pregled stanja varnosti v cestnem prometu zajema podatke za pravkar končano leto 2017. Prikazana je 
tudi primerjava z zadnjim petletnim obdobjem od leta 2013 do leta 2017. 
 

1. Prometne nesreče in posledice v zadnjih petih letih (2013 – 2017) 

LETO 
Št. 

prometnih 
nesreč 

Št. prometnih 
nesreč s 
telesno 

poškodbo in 
smrtnim 
izidom 

Posledice (poškodbe) 

Skupaj 
poškodbe 

(H+L) Smrt 
Huda tel. 
poškodba 

Lažja tel. 
poškodba 

2013 18904 6426 125 708 8034 8742 

2014 18251 6167 108 826 7394 8220 

2015 17943 6473 120 932 7778 8710 

2016 17931 6495 130 850 7606 8456 

2017 17584 6185 104 851 7050 7901 

primerjava 17/13 -7,0% -3,8% -16,8% 20,2% -12,2% -9,6% 

primerjava 17/16 -1,9% -4,8% -20,0% 0,1% -7,3% -6,6% 

 
Zgornja tabela prikazuje orientacijsko primerjavo podatkov o prometnih nesrečah in posledicah za 
obdobje zadnjih petih let oz. od 2013 pa do 2017. 
 
Kot lahko razberemo, je bilo leto 2017 z vidika števila prometnih nesreč in posledic najuspešnejše do 
sedaj. Izboljšanje stanja varnosti cestnega prometa v primerjavi z letom 2016 je vidno skoraj v vseh 
zgoraj navedenih kategorijah. Število umrlih v preteklem letu je bilo najmanjše v zadnjih 60 letih. 
 
V letu 2017 beležimo 1,9 % manj prometnih nesreč in 4,8 % manj prometnih nesreča s poškodbami in 
smrtjo kot v letu 2016. Največje zmanjšanje beležimo ravno pri številu umrlih, saj je v letu 2017 umrlo 
kar 20,0 % manj udeležencev kot v letu 2016. Pri številu hudo telesno poškodovanih beležimo minimalno 
povečanje (1 hudo telesno poškodovan več kot v 2016), pri lažje telesno poškodovanih pa ponovno 
zmanjšanje za 6,6 %.  
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2. Umrli udeleženci v cestnem prometu po mesecih  

 
 
Graf nam prikazuje število umrlih udeležencev cestnega prometa po mesecih v zadnjih 3 letih. V mesecu 
januarju je umrlo 6 udeležencev, kar je bilo precej manj kot v januarju 2016 – zmanjšanje za 54 %. V 
mesecu februarju 2017 so umrli 3 udeleženci oz. 2 manj kot v februarju 2015 in 2016.  
 
V pomladanskim mesecih (marec, april in maj) ponovno beležimo poslabšanje, saj je skupaj umrlo 40 
udeležencev oz. 6 več kot v enakem obdobju 2016. Število umrlih v omenjenem tromesečju predstavlja 
kar 38 % delež med vsemi umrlimi v lanskem letu. 
 
Letošnji poletni meseci so bili najbolj uspešni v zadnjih letih. Skupaj je v obdobju junij – avgust 2017 
umrlo 31 udeležencev oz. 15 umrlih manj kot v lanskem poletju. Že prvi letošnji poletni mesec junij je 
nakazal ponovno izboljšanje varnosti cestnega prometa, saj je bil letošnji junij najbolj uspešen junij v 
zadnjih 25 letih – umrlo je 6 udeležencev cestnega prometa. V juliju je umrlo 16 udeležencev, v avgustu 
pa je skupaj umrlo 9 udeležencev cestnega prometa. 
 
Izboljšanje se je nadaljevalo tudi v mesecu septembru 2017. V omenjenem mesecu je umrl 1 udeleženec 
– mesec z najmanj umrlimi v zadnjih 25 letih (9 umrlih v septembru 2016). Število umrlih v mesecu 
oktobru je ponovno naraslo, umrlo je 11 udeležencev oz. 2 več kot v septembru 2016. Število umrlih v 
mesecu novembru in decembru se je ponovno zmanjšalo, skupno je umrlo 12 udeležencev, kar je 
najmanj v zadnjih letih (v letu pred tem je umrlo skupaj 14 udeležencev). 
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Zgornji graf prikazuje število umrlih udeležencev v obdobju 2013 – 2017 po mesecih. V letu 2017 
beležimo nekaj mesecev z najmanj umrlimi v zadnjem 5-letnem obdobju. Najnižje število umrlih v letu 
2017 je bilo v 4 mesecih in sicer: februar 3 umrlih, junij 6 umrlih, september 1 umrli in v decembru 6 
umrlih.  V mesecih september, oktober in november leta 2017 je bilo število umrlih najnižje v zadnjih 
25 letih – 19 umrlih skupaj. V obdobju marec - maj 2017 pa je skupaj umrlo 40 udeležencev cestnega 
prometa, kar je največ v zadnjem 5-letnem obdobju.  
 

3. Umrli udeleženci v cestnem prometu 
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V letu 2017 izstopa povečano število umrlih voznikov enoslednih motornih vozil. Do konca leta 2017 
je umrlo 29 voznikov enoslednih motornih vozil (v 2016 24 umrlih) oz. 21 % več kot v letu pred tem. 
Povečanje števila umrlih beležimo tudi pri potnikih, saj jih je v letu 2017 umrlo 20 (v 2016 18 umrlih) 
oz. za 11 % več kot v letu 2016. 
 
Spodbudnejši statistični podatki so pri voznikih osebnih avtomobilov, pešcih in kolesarjih. V letu 2017 je 
umrlo 30 voznikov osebnih avtomobilov (45 umrlih v 2016) oz. 33 % manj kot v letu 2016. Zmanjšanje 
za kar 55 % pa bežimo pri umrlih pešcih – v lanskem letu jih je umrlo 10 (v letu pred tem pa 22). Število 
umrlih kolesarjev se je zmanjšalo za 15 % - 11 umrlih kolesarjev v letu 2017 (13 umrlih v letu 2016). 
 
Poleg naštetih smrtnih žrtev v cestnem prometu so v letu 2017 umrli še: 3 vozniki tovornega vozila (3 
umrli tudi v letu 2016) ter 1 umrli voznik štirikolesnika. 
 
 

4. Udeleženci kot povzročitelji prometnih nesreč v letu 2017 

Povzročitelj prometne nesreče 

Posledice na vseh udeležencih 

Smrt 
Huda tel. 
poškodba 

Lažja tel. 
poškodba 

vozniki osebnih avtomobilov 65 433 5140 

vozniki enoslednih motornih vozil 22 148 407 

pešci 1 25 80 

kolesarji 4 131 478 

vozniki tovornih vozil 9 37 349 

ostali udeleženci 5 34 130 

 
Največ umrlih udeležencev v letu 2017 je bilo v prometnih nesrečah, ki so jih povzročili vozniki osebnih 
avtomobilov – 65 umrlih oz. 63 %. Med 65 umrlimi jih je bila večina oz. 29 umrlih voznikov osebnih 
avtomobilov, 18 potnikov, 7 kolesarjev, 5 pešcev, 5 motoristov ter 1 mopedist. Med 22 umrlimi v 
prometnih nesrečah, ki jih je povzročil voznik enoslednega motornega vozila je v 20 primerih umrl voznik 
enoslednega motornega vozila, v dveh primeru pa po en potnik na enoslednem motornem vozilu ter en 
pešec. Lahko izpostavimo še voznike tovornih vozil, ki so povzročili prometne nesreče v katerih je umrlo 
9 udeležencev, med njimi največ voznikov tovornih vozil in pešcev – po 3 umrli, 2 umrla sta bila potnika 
ter 1 voznik osebnega avtomobila.  
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5. Število umrlih ranljivih udeležencev v prometnih nesrečah v zadnjih petih letih (2013 – 
2017) 

Leto 

voznik 
enosled. 
motor. 
vozila 

kolesar pešec SKUPAJ 

Delež 
med 

vsemi 
umrlimi 

2013 21 16 20 57 46% 

2014 17 13 14 44 41% 

2015 26 14 16 56 47% 

2016 24 13 22 59 45% 

2017 29 11 10 50 48% 

primerjava 17/13 38% -31% -50% -12% 5% 

primerjava 17/16 21% -15% -55% -15% 6% 

 
V letu 2017 je na slovenskih cestah umrlo 50 ranljivih udeležencev v cestnem prometu, kar je najmanj 
po letu 2014. Delež umrlih ranljivih udeležencev je v letu 2017 znašal 48 % - za 3 % več kot v letu 2016 
in največ v zadnjem 5 letnem obdobju. Delež umrlih ranljivih udeležencev je visok predvsem zaradi 
povečanega števila umrlih voznikov enoslednih motornih vozil, saj v zadnjem 5-letnem obdobju nikoli 
ni bilo tako visoko. 
 

6. Umrli udeleženci v cestnem prometu po statističnih regijah 

Največ umrlih udeležencev v letu 2017 je bilo v dveh največjih slovenskih regijah: v Osrednjeslovenski 
in Podravski regiji – v vsaki po 20 umrlih. Število umrlih se je v obeh statističnih regijah zmanjšalo v 
primerjavi z letom 2016.  
 

Statistična regija 
Število umrlih  Št. umrlih na 10.000 prebivalcev 

Število 
prebivalcev 

2017 
2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Obalno-kraška 6 11 3 0,53 0,97 0,26       113.517    

Jugovzhodna Slo. 9 9 4 0,63 0,63 0,28       142.711    

Osrednjeslovenska 27 24 20 0,50 0,44 0,37       539.672    

Gorenjska 10 8 8 0,49 0,39 0,39       203.800    

Savinjska 18 16 13 0,71 0,63 0,51       254.761    

Pomurska 3 7 6 0,26 0,61 0,52       115.477    

Zasavska 3 4 3 0,52 0,70 0,52         57.280    

Podravska 19 24 20 0,59 0,75 0,62       322.043    

Posavska 1 7 5 0,13 0,93 0,66         75.544    

Goriška 14 12 8 1,19 1,02 0,68       117.747    

Koroška 4 5 6 0,57 0,71 0,85         70.761    

Primorsko-notranjska 6 3 8 1,14 0,57 1,52         52.582    

Rdeče obarvane statistične regije s statistično največ umrlimi v posameznem obdobju, modro obarvano 
statistične regije s statistično najmanj umrlih v posameznem obdobju. 
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Če primerjamo število umrlih s številom prebivalcev posamezne regije, je v letu 2017 statistično najbolj 
varna statistična Obalno-kraška regija in Jugovzhodna SLO. Obalno-kraška regija ima statistično 0,26 
umrlega udeleženca na 10.000 prebivalcev, Jugovzhodna SLO pa ima statistično 0,28 umrlega 
udeleženca na 10.000 prebivalcev. Stanje se je precej izboljšalo v Obalno-kraški regiji, saj je bila v letu 
2016 med statistično najbolj nevarnimi statističnimi regijami. Najbolj negativno izstopa Primorsko-
notranjska (statistično 1,52 umrlega udeleženca na 10.000 prebivalcev) in Koroška regija (statistično 
0,85 umrlega udeleženca na 10.000 prebivalcev). Primorsko-notranjska statistična regija je bila dvakrat 
v zadnjih 3 letih med najbolj prometno nevarnimi statističnimi regijami. V letu 2017 so bile najbolj 
prometno nevarne manjše statistične regije z manj kot 100.000 prebivalcev (Koroška, Posavska, 
Primorsko-notranjska).  Prav tako sta Primorsko-notranjska in Koroška statistični regija edini, ki sta v 
letu 2017 povečala število umrlih v primerjavi z letom 2016.  
 

 
 
Kljub zmanjšanju števila umrlih v večini slovenskih statističnih regij v letu 2017, je v nekaterih statističnih 
regijah kljub temu število umrlih bilo previsoko glede na kritično število umrlih v posamezni statistični 
regiji določeni za leto 2017. Število so poleg Primorsko-notranjske in Koroške regije presegle tudi: 
Posavska, Goriška in Podravska statistična regija. 
 
 
 
 



7 
 

7. Uporaba varnostnega pasu v prometnih nesrečah 

Uporaba 
varnostnega 

pasu med 
vozniki 
osebnih 

avtomobilov 

Umrli Huje tel. poškod. Lažje tel. poškod. 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

uporabljal 17 28 21 28 17 122 136 167 149 140 3512 3225 3399 3442 3205 

ni uporabljal 18 9 16 15 10 31 27 26 44 24 124 75 81 83 88 

neznano 6 4 1 2 3 4 11 9 9 9 158 149 154 132 129 

skupaj 41 41 38 45 30 157 174 202 202 173 3794 3449 3634 3657 3422 

% uporabe 41% 68% 55% 62% 57% 78% 78% 83% 74% 81% 93% 93% 94% 94% 94% 

% neuporabe 44% 22% 42% 33% 33% 20% 15% 13% 22% 14% 3% 2% 2% 2% 3% 

 
Zgornja tabela prikazuje uporabo varnostnega pasu voznikov osebnih avtomobilov v prometnih 
nesrečah, ki so se pripetile v letu 2017. Med 30 umrlimi vozniki osebnih avtomobilov je bilo 10 takšnih, 
ki v prometni nesreči niso uporabljali varnostnega pasu, pri 3 pa je bilo nemogoče ugotoviti. Delež 
uporabe je znašal 57 %, manj kot leto poprej (62 %). Delež uporabe varnostnega pasu med 
poškodovanimi je večji – 81 % hudo telesno poškodovanih je uporabljalo varnostni pas v času prometnih 
nesreč, delež lažje telesno poškodovanih z uporabo varnostnega pasu pa je 94 %.  
 
V lanskem letu je skupaj umrlo 18 potnikov v osebnih avtomobilih. Med vsemi umrlimi, jih je v času 
prometne nesreče 9 uporabljalo varnostni pas (50 %), 8 oz. 44 % pa jih ni uporabljalo (pri 1 je bilo 
nemogoče ugotoviti). 

Med 3 umrlimi vozniki tovornih vozil v letu 2017, 2 v času prometne nesreče nista uporabljala 
varnostnega pasu. 

8. Hudo telesno poškodovani udeleženci v cestnem prometu 

V letu 2017 je bilo največ hudo telesno poškodovanih udeležencev cestnega prometa med vozniki 
enoslednih motornih vozil. Skupaj so se hudo telesno poškodovali 204 vozniki enoslednih motornih vozil 
(24 %), med njimi jih je bilo največ voznikov motornih koles – 149. 22 % delež med vsemi hudo telesnimi 
poškodovanimi predstavljajo kolesarji – skupaj se jih je v preteklem letu hudo telesno poškodovalo 189. 
Sledijo vozniki osebnih avtomobilov z 20 % deležem oz. z 173 hudo telesno poškodovanimi. Med ostalimi 
hudo telesnimi poškodovanimi udeleženci so še pešci (126 hudo telesno poškodovanih – 15 %), potniki 
(122 hudo telesno poškodovanih – 14 %) ter ostali udeleženci (37 hudo telesno poškodovanih – 4 %). 
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9. Vzroki za nastanek prometnih nesreč  

Najpogostejši vzrok za nastanek prometnih nesreč v letu 2017 je nepravilen premik z vozilom – zaradi 
omenjenega vzroka se je pripetilo 4.159 (4.099) prometnih nesreč oz. 24 % vseh nesreč. Sledi mu vzrok 
neprilagojena hitrost – 3.041 (3.371) prometnih nesreč oz. 17 % ter nepravilna stran oz. smer vožnje – 
2.886 (3.091) prometnih nesreč oz. 16 %. 
 
Najpogostejši vzroki za nastanek prometnih nesreč s smrtnim izidom v letu 2017 so: 

- neprilagojena hitrost – 46 prometnih nesreč s smrtnim izidom (46 umrlih udeležencev),  

- nepravilna stran oz. smer vožnje – 29 prometnih nesreč s smrtnim izidom (30 umrlih 
udeležencev). 

- neupoštevanje pravil o prednosti – 16 prometnih nesreč s smrtnim izidom (17 umrlih 
udeležencev), 

Zaradi omenjenih vzrokov za nastanek prometnih nesreč s smrtnim izidom, je v letu 2017 umrlo 93 (91) 
udeležencev oz. 89 % vseh umrlih. Največje povečanje med vzroki za nastanek prometnih nesreč s 
smrtnim izidom beležimo pri:  
 

- neprilagojeni hitrosti – v letu 2016 je umrlo 42 udeležencev, v letu 2017 pa 46 udeležencev, 

- nepravilna stran oz. smer vožnje – v letu 2016 je umrlo 24 udeležencev, v letu 2017 pa kar 30 
umrlih udeležencev.  
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10. Prometne nesreče glede na vrsto ceste 

Največ prometnih nesreč v letu 2017 se je pripetilo na cestah v naseljih (z ali brez uličnega sistema) in 
sicer 11.105 prometnih nesreč oz. 63 %. Sledijo mu regionalne ceste z 2.593 prometnimi nesrečami oz. 
15 % deležem ter avtoceste in hitre ceste – 1.991 prometnih nesreč oz. 11 % vseh nesreč. Največ 
prometnih nesreč s smrtnim izidom se je v lanskem letu pripetilo na regionalnih cestah II reda in v 
naselju z uličnim sistemom. Na omenjenih cestah je v letu 2017 umrlo 38 % vseh umrlih. 
 

• Na cestah v naselju z uličnim sistemom se je v lanskem letu pripetilo 19 prometnih 
nesreč s smrtnim izidom, umrlo je 20 udeležencev cestnega prometa. 

• Na regionalnih cestah II. reda se je v lanskem letu pripetilo 18 prometnih nesreč s 
smrtnim izidom, umrlo je 19 udeležencev cestnega prometa. 

• Na avtocestah in hitrih cestah se je v lanskem letu pripetilo 18 prometnih nesreč s 
smrtnim izidom, umrlo je 19 udeležencev cestnega prometa. 

• Na cestah v naselju brez uličnega sistema se je v lanskem letu pripetilo 16 prometnih 
nesreč s smrtnim izidom, umrlo je 16 udeležencev cestnega prometa. 

• Na glavnih cestah I. reda se je v lanskem letu pripetilo 10 prometnih nesreč s smrtnim 
izidom, umrlo je 10 udeležencev cestnega prometa. 

• Na glavnih cestah II. reda se je v lanskem letu pripetilo 7 prometnih nesreč s smrtnim 
izidom, umrlih je 7 udeležencev cestnega prometa. 

• Na regionalnih cestah I. reda se je v lanskem letu pripetilo 4 prometnih nesreč s 
smrtnim izidom, umrlo so 4 udeleženci cestnega prometa. 
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• Na lokalnih cestah se je v lanskem letu pripetilo 5 prometnih nesreč s smrtnim izidom, 
umrlo je 5 udeležencev cestnega prometa. 

• Na regionalnih cestah III. reda so se v lanskem letu pripetile 4 prometne nesreče s 
smrtnim izidom, umrli so 4 udeleženci cestnega prometa. 

 

 
 

11. Vožnja pod vplivom alkohola 

LETO 
Št. prometnih 

nesreč 

Št. prometnih 
nesreč s 
telesno 

poškodbo 

Poškodbe Skupaj 
poškodbe 

(H+L) Smrt 
Huda tel. 
poškodba 

Lažja tel. 
poškodba 

2013 1651 713 38 131 785 916 

2014 1526 621 25 138 643 781 

2015 1512 600 37 134 675 809 

2016 1870 786 41 175 834 1009 

2017 1528 627 32 140 630 770 

primerjava 17/13 -7,5% -12,1% -15,8% 6,9% -19,7% -15,9% 

primerjava 17/16 -18,3% -20,2% -22,0% -20,0% -24,5% -23,7% 

 
V letu 2017 se je pripetilo 1.528 prometnih nesreč, ki jih je povzročil alkoholiziran udeleženec. Število 
omenjenih prometnih nesreč se je zmanjšalo za 18,3 % v primerjavi z letom 2016. V lanskem letu je 
zaradi alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč umrlo 32 udeležencev – 9 manj kot v letu 2016. 
V prometnih nesrečah, ki jih je povzročil alkoholiziran udeleženec, se je 140 udeležencev hudo telesno 
poškodovalo – zmanjšanje za 20,0 %, 630 udeležencev pa je bilo lažje telesno poškodovanih – 
zmanjšanje za 24,5 %. 
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Starostni razred 
Št. povzročenih 

prometnih nesreč - 
vozniki motornih vozil 

Posledice, ki so jih utrpeli vsi udeleženci 

Umrli 
udeleženci 

Huda tel. 
poškodba 

Lažja tel. 
poškodba 

od 0 do 14 1 0 0 0 

od 15 do 17 16 0 3 8 

od 18 do 24 203 5 23 101 

od 25 do 34 354 11 27 168 

od 35 do 44 301 6 26 97 

od 45 do 54 232 5 13 75 

od 55 do 64  189 0 11 70 

nad 64 113 2 9 28 

 
Zgornja tabela prikazuje povzročitelje prometnih nesreč – voznikov motornih vozil, ki so vozili pod 
vplivom alkohola. Največ prometnih nesreč so povzročili udeleženci v starostni skupini med 25. in 34. 
letom starosti (354 prometnih nesreč). Prav tako so povzročitelji iz omenjene starostne skupine 
povzročili na največ prometnih nesreč, v katerih so udeleženci umrli – skupaj 11 umrlih in 27 hudo 
telesno poškodovanih. Sledi mu starostna skupina med 35. in 44. letom starosti, ki so povzročili smrt 6 
udeležencev ter starostni skupini med 18. in 24 letom starosti in 45. in 54. letom starosti s 5 umrlimi. 
 

12. Poškodovani udeleženci po starostnih skupinah 

Starostni razred Smrt Huda tel. poškodba Lažja tel. poškodba 

od 0 do 14 3 31 427 

od 15 do 17 3 42 250 

od 18 do 24 11 84 1138 

od 25 do 34 24 114 1496 

od 35 do 44 11 121 1277 

od 45 do 54 20 138 956 

od 55 do 64  11 124 803 

nad 64 21 197 703 

 

Največ umrlih udeležencev v prometnih nesrečah v preteklem letu je bilo v starostni skupini med 25. in 
34. letom starosti – 24 umrlih oz. 23 % vseh umrlih. Sledi ji skupina najstarejših udeležencev nad 64. 
letom starosti z 21 umrlimi – omenjena skupina ima tudi največ hudo telesno poškodovanih udeležencev 
– 197 ter starostna skupina med 45. in 54. letom starosti – 20 umrlih oz. 19 %. V primerjavi z letom 2016, 
se je število umrlih v starostni skupini med 18. in 24. letom starosti zmanjšalo iz 21 na 11 umrlih v 2017, 
prav tako se je občutno zmanjšalo število umrlih v starostni skupini med 55. in 64. letom starosti iz 29 
umrlih na 11 umrlih v preteklem letu. 
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13. Povzročitelji prometnih nesreč po starostnih skupinah 

Starostni 
razred 

Št. povzročenih 
prometnih 

nesreč 

Posledice, ki so jih utrpeli vsi udeleženci 

Smrt 
Huda tel. 
poškodba 

Lažja tel. 
poškodba 

od 0 do 14 133 1 19 104 

od 15 do 17 148 1 22 90 

od 18 do 24 2303 13 102 1190 

od 25 do 34 3136 29 141 1529 

od 35 do 44 2751 15 135 1208 

od 45 do 54 2487 21 144 1004 

od 55 do 64  1945 9 112 735 

nad 64 2125 15 135 761 

 

Največ prometnih nesreč v preteklem letu so povzročili udeleženci v starostni skupini med 25. in 34. 
letom starosti in sicer 3.136. Sledi ji starostna skupina med 35. in 44. letom starosti – 2.751 prometnih 
nesreč in starostna skupina med 45. in 54. letom starosti – 2.487 prometnih nesreč (omenjene skupine 
izstopale tudi v letu 2016). Največ udeležencev je umrlo v prometnih nesrečah, ki so jih povzročili 
povzročitelji v starostni skupini med 25. in 34. letom starosti in sicer kar 29 umrlih. Sledi ji starostna 
skupina med 45. in 54. letom starosti – 21 umrlih in starostni skupini med 35. in 44. letom – 15 umrlih. 
V primerjavi z lanskim letom, se je stanje izboljšalo pri mladih povzročiteljih (med 18. in 24. letom 
starosti), saj je je število umrlih zaradi omenjene kategorije zmanjšalo iz 22 na 13 umrlih. Prav tako 
beležimo občutno izboljšanje v starostni skupini med 55. in 64. letom starosti iz 31 na 9 umrlih. Občutno 
povečanje v primerjavi z lanskim letom je v starostni skupini med 25. in 34. letom starosti (iz 21 na 29 
umrlih). 
  

Starostni 
razred 

Št. povzročenih 
prometnih nesreč - 
vozniki motornih 

vozil 

Posledice, ki so jih utrpeli vsi udeleženci 

Smrt 
Huda tel. 
poškodba 

Lažja tel. 
poškodba 

od 0 do 14 20 0 2 18 

od 15 do 17 111 1 16 63 

od 18 do 24 2216 13 98 1120 

od 25 do 34 3030 28 128 1461 

od 35 do 44 2594 14 103 1107 

od 45 do 54 2347 20 117 921 

od 55 do 64  1804 8 84 645 

nad 64 1984 14 97 678 

 
 
V zgornji tabeli so prikazani povzročitelji prometnih nesreč – vozniki motornih vozil po starostnih 
skupinah. Podobno kot pri vseh povzročiteljih, največ prometnih nesreč tudi tu povzročijo vozniki v 
starostni skupini med 25. in 34. letom starosti. Najhujše posledice so prav tako v starostni skupini med 
25. in 34. letom (28 umrlih) ter v starostni skupini med 45. in 54. letom starosti (20 umrlih) – skoraj vsi 
povzročitelji so bili vozniki motornih vozil.  
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Če vzamemo pod drobnogled starostno skupino med 25. in 34. letom starosti po vozniškem stažu: 
 

Vozniški staž 
Povzročitelj PN s 
smrtnim izidom 

Povzročitelj PN s 
hudo tel. pošk. 

brez veljavnega VD 2 9 

do 3 let 3 12 

od 3 do vključno 5 let 0 9 

od 6 do vključno 10 let 15 51 

od 11 let dalje 7 36 

 
 
Največ prometnih nesreč s smrtnim izidom in hudo telesno poškodbo pripetijo vozniki s stažem med 6. 
in 10. let starosti. 
 
Pri mladih v starostni skupini med 18. in 24. letom starosti pa so najpogostejši povzročitelji: 
 

Vozniški staž 
Povzročitelj PN s 
smrtnim izidom 

Povzročitelj PN s 
hudo tel. pošk. 

brez veljavnega VD 3 7 

do 1 leta 2 24 

od 1 do 3 let 4 22 

Skupaj do 3 let 6 46 

od 3 do vključno 5 let 3 27 

od 6 do vključno 10 let 0 6 

 
Največ prometnih nesreč s smrtnim izidom so povzročili mladi vozniki do 3 let starosti in sicer 6, pri 2 
prometnih nesrečah s smrtnim izidom je imel povzročitelj vozniško dovoljenje manj kot 1 leto. Prav tako 
je pri prometnih nesrečah s hudo telesno poškodovanih. Večina jih je v skupini do 3 let vozniškega staža 
in sicer 44. Omenjena starostna skupina je bila v letu 2017 precej manj problematična kot v letu pred 
tem.  
 

 

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, Ljubljana, 14.2.2018 
 


