
Področje vožnje pod vplivom alkohola urejata Zakon o pravilih cestne-
ga prometa in Zakon o prekrških. Zakonsko je za voznike kategorije B 
dovoljena stopnja alkohola 0,5 g alkohola/kg krvi oz. 0,24 mg/l 
izdihanega zraka. 
Predpisane kazni za voznike, ki imajo lahko do vključno 0,5 g alkohola/
kg krvi oz. 0,24 mg alkohola v litru izdihanega zraka, veljajo ob pogoju, 
da tudi pri nižji koncentraciji alkohola ne kažejo znakov motenj v vedenju, 
katerih posledica je lahko nezanesljivo ravnanje v cestnem prometu. 
Za posebne kategorije voznikov (voznike začetnike, poklicne voznike, uči-
telje vožnje, voznike, ki prevažajo skupino otrok) in nekatere druge pa po 

KAZNI ZA VOŽNJO POD VPLIVOM ALKOHOLA
zakonu velja popolna treznost (0,0 mg alkohola/l krvi). 
Od leta 2011 v Sloveniji izvajamo rehabilitacijske programe za vozni-
ke, ki so bili kaznovani zaradi vožnje pod vplivom alkohola, prepoveda-
nih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi. Na podlagi 
kontrolnega zdravstvenega pregleda je posameznik napoten v enega od 
treh rehabilitacijskih programov: v edukacijske delavnice, psihosocialne 
delavnice ali v program zdravljenja odvisnosti. 
Edukacijske in psihosocialne delavnice izvaja Javna agencija RS za varnost 
prometa. Na leto se jih udeleži približno 6000 voznikov, ki so vozili pod 
vplivom alkohola ali drog. 

Prekršek Globa KT* Stranska sankcija

Do vključno 0,50 g alkohola/kg krvi ali do 0,24 mg alkohola/l 
izdihanega zraka in kaže znake motenj v vedenju.

300 EUR 4

Od več kot 0,50 g do vključno 0,80 g alkohola/ kg krvi ali 
od več kot 0,24 do vključno 0,38 mg alkohola/l izdihanega 
zraka.

600 EUR 8 Mogoča je udeležba na zdravstvenem pregledu s sveto-
vanjem pri osebnem zdravniku – za izbris 4 kazenskih 
točk.

Od več kot 0,80 g do vključno 1,10 g alkohola/kg krvi ali od več 
kot 0,38 mg do vključno 0,52 mg alkohola/l izdihanega zraka.

900 EUR 16 Prostovoljna udeležba v rehabilitacijskem programu na 
podlagi ugotovitev kontrolnega zdravstvenega pregle-
da za izbris 4 kazenskih točk (enkrat v dveh letih).

Več kot 1,10 g alkohola/kg krvi ali več kot 0,52 mg alkohola/l 
izdihanega zraka

1.200 EUR 18 Prepoved vožnje, možnost pridržanja voznika in/ali za-
sega vozila, odvzem vozniškega dovoljenja ali odložitev 
odvzema vozniškega dovoljenja s kontrolnim zdravstve-
nim pregledom in sodelovanjem v ustreznem rehabilita-
cijskem programu (edukacijske, psihosocialne delavnice 
ali program zdravljenja odvisnosti).

ALKOHOL
UBIJA.

www.avp-rs.si
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ALI STE VEDELI?
Približno vsaka enajsta prometna nesreča nastane kot 
posledica alkoholiziranosti povzročitelja, pri nesrečah s 

smrtnim izidom pa povprečno vsaka tretja. 
Alkoholiziranosti ne moremo omiliti s svežim zrakom, 

uživanjem olja ali žvečilkami, saj je odvisna od razgraditve 
alkohola v jetrih. 

*Kazenske točke



ODNOS DO ALKOHOLA
Alkohol je v družbi prisoten in pogost tako zaradi svojih učinkov na 
počutje kot zaradi družbenih pomenov, ki mu jih pripisujemo. Poleg 
prometnih nesreč povzroča tudi druge negativne pojave v družbi 
(nasilje, poškodbe in bolezni), zato je prekomerno uživanje alkohola 
javnozdravstveno vprašanje.
Odnos do alkohola se v družbi v zadnjih letih pomembno spreminja in 
vse več ljudi se zaveda nevarnosti alkohola v prometu. 
Znanstvene in javnomnenjske raziskave kažejo, da se sprejemljivost 
vožnje pod vplivom alkohola izrazito zmanjšuje. Kar 61 % anketi-
rancev je v raziskavi, izvedeni leta 2017, podprlo dovoljeno ničelno 
alkoholiziranost za voznike; 40 % anketirancev pa meni, da bi morali 
omejiti število možnosti pridobitve vozniškega dovoljenja za voznike, 
ki jim je bilo odvzeto vozniško dovoljenje zaradi vožnje pod vplivom 
alkohola. 
Alkohol je eden najpogostejših dejavnikov za nastanek najhujših 
prometnih nesreč:
• tretjina prometnih nesreč s smrtnim izidom se v Sloveniji zgodi 

zaradi vožnje pod vplivom alkohola; 
• v tretjini prometnih nesreč so udeleženi mladi (15–29 let);
• tretjino prometnih nesreč zaradi vožnje pod vplivom alkohola 

povzročijo mladi (15–29 let).

UČINKOVANJE ALKOHOLA
Učinkovanje alkohola na sposobnosti, pomembne za varno sodelo-
vanje v prometu:
VID: zoženje vidnega polja, bleščavost, slabše prepoznavanje odtenkov 
svetlobe in barv – predvsem rdeče, slabše zaznavanje gibanja, globine, 
oddaljenosti/bližine. MOTORIKA: upočasnjeno odzivanje in spremembe 
v doživljanju časa, slabša je tudi koordinacija rok in nog. SAMODOJE-
MANJE: precenjevanje lastnih sposobnosti, odsotnost uvida v slabše 
zmožnosti, občutek poguma pri obvladovanju stvari, zanikanje posledic.
ČUSTVENA STANJA: negativno doživljanje, ki se lahko stopnjuje do re-
snih in globljih čustvenih težav (depresivnost, jeza, agresivnost).

Alkohol sprva učinkuje kot stimulans, zato imamo občutek izboljšanja 
motoričnih sposobnosti in razpoloženja, v resnici pa povzroči znaten 
upad sposobnosti.

Alkohol že pri manjših količinah vpliva na vedenje in rav-
nanje udeležencev v prometu. Zato priporočamo, da pred 
vožnjo sploh ne uživate alkoholnih pijač.

ALKOHOL DEJAVNIK TVEGANJA V 
PROMETU
Alkohol je na slovenskih cestah prisoten pri vsaki tretji prometni ne-
sreči s smrtnim izidom. Tveganju za povzročitev prometne nesreče so 
najbolj izpostavljeni ljudje v starosti od 25 do 34 let, večinoma moški, 
kažejo statistični podatki. 
Delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč glede na vse 
povzročitelje obsega 10 %, pri nesrečah s smrtnim izidom pa okrog 
30 %. 
Najpogosteje je alkohol povezan s prehitro vožnjo, nepravilno stra-
njo ali smerjo vožnje in z neupoštevanjem prednosti. 

Povprečna stopnja alkoholiziranosti povzročiteljev 
prometnih nesreč je 1,44 g/kg alkohola v krvi (oz. 0,68 
mg/l alkohola v izdihanem zraku), kar je izredno visoko.  

KONCENTRACIJO ALKOHOLA MERIMO:
• z analizo količine alkohola v izdihanem zraku (alkote-

ster): enota je mg/l izdihanega zraka (npr. 0,24 mg/l);
• z analizo krvi: enota je g/kg alkohola v krvi oz. promila 

(npr. 0,5 g/kg).

PREBERITE IN UPOŠTEVAJTE
• Pred vožnjo ne pijemo alkohola, saj je ta 

eden izmed glavnih dejavnikov tveganja za 
prometno nesrečo.

• Že s prvim kozarcem alkohola poslabšamo 
svoje psihofizične sposobnosti za varno 
sodelovanje v prometu. 

• Nikoli ne vozimo pod vplivom alkohola in se ne 
peljimo z voznikom, ki je užival alkohol – raje 
ga opozorimo na tveganje za varno vožnjo.

• Alkohol je dejavnik tveganja tudi pri pešcih 
in kolesarjih, saj tudi ti vsako leto povzročijo 
prometne nesreče, v katerih se udeleženci 
smrtno ponesrečijo. 

• Če pijemo alkohol, poskrbimo za varen prevoz 
domov (družina, prijatelji, avtobus, taksi …).

• Alkohola ne ponujamo mladoletnim, v šolah ali 
na delovnem mestu.

1 enota = 10 g alkohola

PIVO
2,5 dl

5% alkohola

VINO
1 dl

12% alkohola

APERITIV
0,6 dl

18% alkohola
0,3 dl

40% alkohola
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ŠTEVILO UMRLIH ZARADI VOŽNJE POD VPLIVOM 
ALKOHOLA V OBDOBJU OD 2011 DO 2017
IN CILJ DO LETA 2022


