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UVOD 

Mojca M. Plesničar 

 

Promet je v sodobnem svetu postal integralen del našega vsakdana, z njim se soočamo v 

različnih vlogah, kot opazovalci, pešci, kolesarji, motoristi in šoferji. Večina nas nosi več 

klobukov in se v vlogah dnevno izmenjujemo, pri tem pa prilagajamo in drugače razumemo 

tudi lastno vedenje. Z razmahom prevoznih sredstev narašča tudi njihova nevarnost in skladno 

z njo so potrebe bo boljšem obvladovanju prometnega prostora pomembnejše, kot so bile pred 

desetletji, ko je bilo vozil na naših cestah bistveno manj.  

 

V tem smislu so raziskave, kot je ta, ključne za dobro razumevanje in obvladovanje dejavnikov, 

ki so za varnost v prometu pomembni. Raziskava »Perspektive večje varnosti na slovenskih 

cestah« je tako četrta v nizu raziskav o prometu, ki jih je Inštitut za kriminologijo opravil v 

zadnjih petnajstih letih pod vodstvom prof. dr. Dragana Petrovca.  

 

Raziskavo odlikuje sistematičen pregled najnovejših statističnih podatkov o varnosti prometa 

pri nas – prav ti tudi narekujejo redno spremljanje in vrednotenje dogajanja na slovenskih 

cestah, ki v skoraj dvajsetletni perspektivi kaže, na eni strani, sadove preteklega dela, in, na 

drugi strani, področja, ki terjajo naslavljanje v prihodnje.  

 

Poleg celovitega statističnega pregleda pa raziskava osvetljuje posamezne vidike, ki jih v 

debato o varnosti v prometu vnašajo različni, med seboj povezani dejavniki, v veliki meri 

odvisni tudi od uporabe in interpretacije uporabe različnih sodobnejših sredstev nadzora. O tem 

v drugem poglavju govori Petrovec, ki odpira različne vidike uporabe videokamer v 

avtomobilu, uporabo sodobnejših sredstev v kaznovanju in njene posledice pa v tretjem 

poglavju analizira Balažic. Kaznovanja se dotikata tudi Briški in Plesničar, ki v četrtem in 

petem delu najprej razčlenita razlikovanje med cestnoprometnimi prekrški in kaznivimi dejanji, 

nato pa celoviteje analizirata posledice v prometu prepovedanega ravnanja, ki so velikokrat sad 

naključnih okoliščin. Kaznovanju se temeljito posveča tudi Balažic v šestem poglavju, ki s 

pomočjo tujih virov osvetli vprašanje proporcionalnega kaznovanja in oceni njegovo 

primernost v slovenskem sistemu. Pri tem zajame najširši vidik proporcionalnih oblik 

kaznovanja in tako njegove različne oblike: proporcionalno glede na nevarnost kršitelja preko 

globe ali kazenskih točk ter proporcionalno glede na premoženje kršitelja. Temu vidiku se na 

kratko posebej posveti tudi Petrovec v sedmem poglavju. Tomaduz in Petrovec teoretični del 

raziskave skleneta s posebnim vidikom prometne varnosti, na katerega manj pogosto pomislimo 

– idejami, ki jih voznikom prodajajo avtomobilske družbe v želji po prodaji svojih produktov.  

 

Raziskavo sklenemo z že omenjenim statističnim pregledom, ki ga je izdelal Brvar na podlagi 

ažurnih podatkov in svojih dolgoletnih izkušenj s preučevanjem prometa pri nas. 

Raziskava predstavlja zaključek celovite analize dejavnikov prometne varnosti v Sloveniji za 

preteklo obdobje. Verjamemo, da njeni deli predstavljajo ogledalo trenutne slike slovenske 

prometne realnosti in obenem odpirajo možnosti za nadaljnje izboljšave na tem področju. 

Obenem je povsem jasno, da potreba po analizah stanja s to raziskavo ni izčrpana, saj je prav 
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redno spremljanje dogajanja in trendov na tem področju, na katerem lahko načrtujemo in 

oblikujemo prihodnje ukrepe, pomemben gradnik na poti do večje varnosti v prometu. 
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NOVE OBLIKE NEFORMALNEGA NADZORA 

Dragan Petrovec 

 

Uvodno 

Da ne zaidemo preveč v zgodovino, naj uvodoma zapišemo le ugotovitev, da je nadzorovanje 

vsaki družbi, vključno z najmanjšimi družbenimi skupinami, imanenten proces. Država kot 

politična struktura z oblastjo prav zaradi oblasti in zanjo vzpostavlja nadzorne mehanizme. Tem 

formalnim oblikam sledi še vrsta neformalnih, kjer primeroma družinski člani z nadzorom 

vzpostavljajo in ohranjajo zamišljene (družinske) vloge. Pater familias v rimskem pravu je bil 

nosilec nadzora in obenem izvrševalec najvišjih pooblastil (ius vitae necisque), razpolagal je z 

življenjem članov družinske skupnosti. 

 

Dvajseto stoletje razvija vohunske službe iz političnih interesov, praktično nikomur ni treba 

ničesar zanikati, ker vsi za vsakogar vedo, da nadzira, kjer je le mogoče.  Vsa veleposlaništva 

so gnezda vohunske in obveščevalne dejavnosti, kar je vračunano v ceno diplomatskih odnosov.  

Nadzor nad posameznikom postaja na eni strani predmet literarnih fikcij (Orwell, katerega ime 

je sprva sinonim za znanstveno fantastiko, skozi leta pa ga realnost močno prehiteva), na drugi 

pa bogato sponzorirana dejavnost vseh mogočih institucij. Klasične nadzorovalne metode, kot 

je videti, izgubljajo bitko s potrošniško industrijo. Treba je zvedeti vse o potencialnem kupcu, 

ga prepričati, da kupi prav določen izdelek (ki ga sicer gotovo ne potrebuje) in s tem tvorno 

sodeluje v verigi potrošniške odvisnosti. S tem ustvarjamo rast in zagotavljamo proizvodnjo 

nepotrebnih, tudi močno škodljivih produktov.  

 

Če se vrnemo na področje kriminalitete, vidimo izjemen porast nadzorovalne tehnologije in 

področij nadzora. Zlasti policija bi želela iti v korak z delinkventi, ki uporabljajo moderno 

tehnologijo za izvrševanje prepovedanih dobičkonosnih poslov. Še bolj problematično je 

nadzorovanje terorističnih aktivnosti, ki na žalost postajajo stalnica tudi nekaterih območij 

Evrope, ki tega ni bila vajena v takem obsegu. 

Skoraj vse o družbenem nadzoru, formalnem in neformalnem, je preučil in spisal Janez Pečar 

v 80 in 90 letih prejšnjega stoletja. Dragocena je zlasti njegova knjiga Neformalno nadzorstvo, 

iz katerega je mogoče danes črpati ideje o nadzoru na eni strani, na drugi pa opozorila o mejah 

in dopustnosti.1 

 

Ker je širjenje državnega nadzora vselej v konfliktu s človekovimi pravicami, zlasti pravico do 

zasebnosti, imamo shizofreno situacijo, ko danes o posamezniku vsaka trgovina, v kateri se je 

državljan spozabil in prodajalcu zaupal nekaj svojih podatkov, ve več, kot dopušča zakonodaja 

uradno izvedeti o istem državljanu. 

Kakšne možnosti imamo, če bi želeli okrepiti nadzor v cestnem prometu, kjer zaradi kaznivih 

dejanj vsako leto umre samo v Sloveniji več ljudi kot v celotni EU zaradi terorističnih 

                                                 
1 Pečar, J.: Neformalno nadzorstvo; kriminološki in sociološki pogledi. Radovljica, Didakta, 1990; (400 s.) 
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napadov?2 Če ostanemo s primerjavami v Sloveniji, pa je žrtev prometnih nesreč približno 

desetkrat več, kot jih je zaradi ubojev in umorov skupaj. Ali obseg družbene in človeške škode 

opravičuje določene posege z okrepljenim nadzorom? 

 

Video nadzor cestnega prometa – problemi in perspektiva 

Različne oblike video nadzora v prometu so urejene s predpisi (radarji, ki jih uporablja policija, 

nadzorne kamere v tunelih ali podobnih nevarnejših odsekih, kamere, ki merijo hitrosti na 

določenih odsekih ipd.). Državljani smo takih oblik nadzora vajeni in se nam večinoma ne zdijo 

sporne. Včasih so sporni postopki, ki sledijo, če ne nudijo ustreznega pravnega varstva ali so 

(bili) problematični iz drugih razlogov (npr. časovna oddaljenost sporočila ali naložene sankcije 

od trenutka kršitve, vzpostavljanje objektivne odgovornosti). 

Sivo polje pa predstavljajo nekatere oblike nadzora, ki se zdijo še posebej učinkovite, pa še niso 

urejene s predpisi. Po pravilu, da je dovoljeno, kar ni prepovedano, se uporabljajo, njihova 

uporaba pa vseeno vzbuja nekatere pomisleke. 

 

Tukaj imamo v mislih video kamere, ki jih lahko namestijo in uporabljajo vozniki, kar naredijo 

predvsem zaradi lastne varnosti. Številne prometne nesreče predstavljajo trd oreh bodisi za 

zavarovalnice bodisi za sodišča, ko ugotavljajo krivdo in odgovornost. Zanašanje na očividce 

je lahko manj zanesljivo, večkrat jih je težko najti, kadar pa so vpleteni (potniki, sopotniki, 

oškodovani, povzročitelji), je njihovo pričanje lahko obremenjeno že z domnevnim statusom, 

ki ga imajo v prometni nesreči. Samo za primer spomnimo na hudo prometno nesrečo na 

Celovški cesti leta 2017 v Ljubljani, kjer je voznik do smrti povozil kolesarko, dolgotrajno pa 

je bilo ugotavljanje, ali je kolesarka prečkala cesto pri zeleni luči oziroma je voznik zapeljal 

skozi rdečo. Do odgovora o točnejši  hitrosti vozila prav tako ni bilo mogoče priti, čeprav je 

podatek dostopen, a bi ga morala dešifrirati tovarna, česar pa ni želela narediti. 

Prednosti video kamere v vozilu so naslednje. Vse dogajanje je posneto v dovolj širokem 

vidnem polju, da so okoliščine v večini primerov jasne. Tudi pri nočni vožnji je kvaliteta 

snemanja večine kamer dovolj dobra za ugotavljanje dejstev. Še zlasti ni težav pri 

prepoznavanju luči na semaforjih. Nekoliko boljše kamere beležijo hitrost vozila, kar utegne 

biti eden izmed pomembnejših podatkov. V primeru prometne nesreče se video zapis ohrani na 

kartici, verjetnost uničenja ali poškodovanja je majhna. 

 

Video zapis ne služi le v primeru prometne nesreče, čeprav je v takih primerih zelo dragocen. 

Še večja se zdi preventivna funkcija. Vzpostavi se zavedanje o precejšnji verjetnosti, da je 

nevarna, prepovedana, drzna, kakorkoli ogrožajoča vožnja dokumentirana. S tem se 

približujemo nekakšnemu idealu družbene samozaščite, kjer medsebojno dobro povezana 

skupnost skrbi za vse svoje člane. Iz izkušnje vemo, da se take ideje utegnejo sprevreči v 

vsesplošni nadzor vsakogar nad vsakomer, in to v vseh situacijah, prav pogosto v nikogar 

ogrožajočih. Tej skušnjavi se je treba izogniti. Omejujejo jo med drugim pravila ravnanja z 

osebnimi podatki.  

                                                 
2 http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/security/20180703STO07125/terrorism-in-the-eu-terror-

attacks-deaths-and-arrests 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/security/20180703STO07125/terrorism-in-the-eu-terror-attacks-deaths-and-arrests
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/security/20180703STO07125/terrorism-in-the-eu-terror-attacks-deaths-and-arrests
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Kriminološka in kazensko pravna izkušnja o učinkih kaznovanja potrjuje, da sta zanesljivost in 

hitrost kaznovanja dosti učinkovitejši od višine kazni. Ko bi prijavljanje hujših prekrškov 

postalo običaj v slovenski prometni kulturi, verjamemo, da bi imelo to dosti večji učinek kot 

mnoge preventivne akcije, ki sicer pozorne voznike, kakršna je večina, naredi še bolj pozorne, 

predrznih pa se ne dotaknejo. Prej omenjena prometna nesreča, v kateri je voznik do smrti 

povozil kolesarko, je razkrila, da je bil ta voznik pred tem že štirinajstkrat kaznovan zaradi 

prometnih prekrškov. Malo verjetno je, da je bil kdaj »žrtev neformalnega nadzora«. Ko bi ga 

prijavljali sovozniki in priložili evidentne dokaze, bi zelo verjetno že zdavnaj ostal brez 

vozniškega dovoljenja. Samo po sebi to dejstvo sicer ne bi dokončno preprečevalo njegove 

vožnje, bi pa verjetnost precej zmanjšalo, zlasti ob okrepljenem formalnem nadzoru oseb, ki so 

jim dovoljenja odvzeta. 

 

Skupen jezik bi bilo dobro najti z zavarovalnicami, katerih interes je zmanjšati škodne dogodke, 

enako pa tudi preprečevati zavarovalniške goljufije. Vsaj del njih bi najbrž lahko preprečili z 

uporabo zasebnega videonadzora. Prispevek zavarovalnice bi bil lahko pri nabavi videokamer, 

ki jih – povprečno kvalitetne – lahko kupimo že za nekaj deset evrov. Zavarovalnice bi 

primeroma priznale popust pri dajatvah, če bi vozilo imelo kamero. 

Strah pred neupravičeno uporabo posnetkov se bistveno zmanjša ob dejstvu, da imajo snemalne 

kamere sistem povratnega snemanja, ki po določenem času (povprečno dveh urah) briše stare 

posnetke in prek njih snema nove. 

Izkušnje s kamerami, ki so jih dali prav zaradi preprečevanja kriminalnega vedenja, so se 

potrdile v mnogo primerih. Omenimo na primer razdeljevanje kamer Palestincem, ki so živeli 

na najbolj konfliktnih območjih, v letu 2007, s čimer so svetu približali življenje teh ljudi pod 

izraelsko okupacijo. Prav tako je kombinacija video in satelitskega nadzora v Sudanu 

preprečevala vladno nasilje nad etničnimi manjšinami, za kar sta najbolj zaslužna Tomo Križnar 

in Klemen Mihelič, kasneje pa se je v ta projekt vključilo še mnogo slavnih osebnosti (npr. 

George Clooney).3 

 

Videozapis lastne vožnje, ki utegne biti v nasprotju s pravili, trči ob nekatere privilegije, ki jih 

v postopku uživa osumljenec oziroma storilec. Eden takih je privilegij zoper samoobtožbo. Ali 

je mogoče uporabiti posnetek vožnje v primeru prometne nesreče, ko policija na kraju dejanja 

zbira dokaze, osumljeni voznik pa je snemal lastno vožnjo (kar se dogaja vedno, če je kamera 

vključena)? Bi moral voznik dati privoljenje? Se lahko šteje, da je že z namestitvijo kamere in 

njeno vključitvijo dal bianco menico za uporabo tega dokaza tudi zoper sebe? 

Kljub temu, da bi si lahko pomagali z analogijo, kjer je primeroma za tovorna vozila obvezen 

tahometer,4 bi bilo bolje, da bi tovrstna vprašanja rešili z zakonodajo, ki bi olajšala presojo in 

postopek dokazovanja. Že zdaj pa ni nobenega dvoma, da policija in po potrebi tožilstvo, če gre 

za kaznivo dejanje, lahko uporabita video zapis kamere, ki ga predloži nevpleteni, zgolj 

opazujoči in snemajoči voznik. 

                                                 
3 Drones and Unmannned Aerial Systems; Legal and Social Implications for Security and Surveillance; A. 

Završnik (ed.) Springer, 2016; s. 258. 
4 Tahometer ni namenjen le kontroli hitrosti ampak tudi merjenju oziroma pregledu časa, ki ga voznik prebije 

brez počitka za volanom. 
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O tovrstnem nadzoru razmišljajo tudi nekateri proizvajalci avtomobilov. Tako je na primer 

Citroën pri novi generaciji modela C3 vgradil kamero na sprednjo stran vzvratnega ogledala, ki 

je podprta tudi s signalom GPS in na podlagi senzorjev zna zabeležiti trk. Takrat samodejno 

shrani zadnji del vožnje in posnetek prometne nesreče shrani. Kot so sporočili pri generalnem 

uvozniku C Automobil Import, se za to opcijo odloči pet odstotkov vseh kupcev.5 

 

Po poročanju Dela6 slovenske zavarovalnice načeloma spodbujajo uvajanje varnostnih 

sistemov v avtomobile. 

 

Za večjo varnost v cestnem prometu bodo morala biti od leta 2024 vsa nova vozila 

opremljena s celo vrsto elektronskih nadzornih in asistenčnih sistemov – to so se na 

podlagi lanskih predlogov evropske komisije 26. marca letos dogovorili pogajalci 

evropskega parlamenta in članic EU. 

Uvajanje novih tehnologij pri razvoju vozil in zagotavljanje različnih varnostnih 

sistemov v novih vozilih, ki se aktivirajo ob nastanku kritičnih situacij in skrbijo za 

varnost voznika in potnikov oziroma delujejo v smeri preprečevanja prometnih nesreč 

ali vsaj zmanjševanja intenzivnosti posledic trkov, je stalnica, ki vpliva na delo 

zavarovalnic in zahteva ustrezno prilagajanje, pojasnjujejo v Slovenskem 

zavarovalnem združenju. In dodajajo, da varnostni sistemi v vozilih ob drugih ukrepih 

za izboljšanje varnosti v cestnem prometu vplivajo na zmanjševanje števila prometnih 

nesreč (zavarovalnih primerov), števila umrlih in telesno poškodovanih žrtev prometnih 

nesreč 

»Črna skrinjica je dobrodošel ukrep za ugotavljanje okoliščin prometne nesreče, hkrati 

pa omogoča 'spremljanje' stranke, čemur pa vsi vozniki niso naklonjeni. Odpor do tega 

nastaja verjetno predvsem zato, ker še ni dogovorjeno, kdo je lastnik podatkov, ki se 

zbirajo v črni skrinjici – lastnik vozila, uporabnik vozila ali proizvajalec vozila, ki je 

vgradil napravo v vozilo. Tudi še ni dogovorjeno, kdo lahko te podatke uporablja in za 

kakšen namen,« dodajajo v zavarovalnici Generali. 

Tudi v Zavarovalnici Sava poudarjajo, da elektronski nadzorni in asistenčni sistemi 

vplivajo na zmanjševanje škodne pogostosti in število velikih škod, kar je za 

zavarovalnice ugodno.7 

 

Vendar pa Slovensko zavarovalno združenje podpira stališča evropske ustanove (Insurance 

Europe), iz katerega je razvidno zavzemanje za zakonodajo, ki bo voznikom, in ne 

avtomobilskim proizvajalcem, zagotavljala svobodno odločanje o tem, kdo lahko dostopa do 

podatkov v vozilu in v katere namene.8 

                                                 
5 https://siol.net/avtomoto/zanimivosti/avto-kamera-dokaze-sprejmejo-pri-policiji-in-zavarovalnici-foto-482205 

(pridobljeno 28. 3. 2019) 
6 https://www.delo.si/mobilnost/izzivi-sodobne-mobilnosti-za-zavarovalnice-

169379.html?fbclid=IwAR1EBFDk81TblKbvgt5TIZLCQCB-v7J34K3zP1fXZ1yHJcNWHW6lUk9Fjdc 

(Avtorica:  Marija Kristan Fazarinc: 10. aprila 2019.) 
7 Ib. 
8 Ib. 

http://siol.net/avtomoto/novice/novi-citroen-c3-prakticen-in-minimalisticen-avtomobil-ki-snema-promet-420822
https://siol.net/avtomoto/zanimivosti/avto-kamera-dokaze-sprejmejo-pri-policiji-in-zavarovalnici-foto-482205
https://www.delo.si/mobilnost/izzivi-sodobne-mobilnosti-za-zavarovalnice-169379.html?fbclid=IwAR1EBFDk81TblKbvgt5TIZLCQCB-v7J34K3zP1fXZ1yHJcNWHW6lUk9Fjdc
https://www.delo.si/mobilnost/izzivi-sodobne-mobilnosti-za-zavarovalnice-169379.html?fbclid=IwAR1EBFDk81TblKbvgt5TIZLCQCB-v7J34K3zP1fXZ1yHJcNWHW6lUk9Fjdc
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V takem stališču pa ni videti posebnega napredka glede na dosedanje razmere, saj se bo 

predvidoma le malo voznikov odločilo za razkrivanje lastnih napak in odgovornosti zanje. 

Napredek je morda v tem, da se odločitev o vgradnji »avtomobilske črne skrinjice« iz rok 

avtomobilske industrije prenese na drugo raven. Če pa tak sistem zbiranja podatkov že imamo, 

ni nobene koristi, če o uporabi odloča voznik oziroma lastnik avtomobila. 

 

Kriminološke utemeljitve dopustnosti neformalnega video nadzora 

Preprečevanje kaznivih ravnanj obsega široko polje teoretičnih premislekov in praktičnih 

usmeritev.9 V osemdesetih letih preteklega stoletja je preprečevanje kriminalitete postalo del 

urbane politike, vse skupaj pa se dogaja v okviru družbene ali situacijske prevencije. Res je, da 

so že tedaj opozarjali na možnosti, da bi vzpostavljanje določenih oblik nadzora lahko kršilo 

zasebnost.10 Niso pa posebej omenjali prevencije na področju prometne varnosti, kjer se zdi 

verjetnost kršitve zasebnosti bistveno manjša. 

 

Pomislimo, koliko družbenih akcij se je v zadnjem desetletju zvrstilo zaradi preprečevanja 

družinskega nasilja. Sprejeta je bila posebna zakonodaja (zakon o preprečevanju nasilja v 

družini), ki je natančneje opredelila nasilje in žrtve, vzpostavile so se različne službe, kamor se 

bodisi po telefonu, kar zagotavlja anonimnost, bodisi osebno obrnejo prizadete osebe 

(najrazličnejša društva, SOS telefoni, Društvo za nenasilno komunikacijo ipd.). Del teh akcij je 

še posebej usmerjen v žrtve spolnega nasilja, ki je eno najtežjih. 

Pobude usmerjamo tudi v okolje, ki bi moralo pomagati pri prijavah nasilja, kadar žrtev tega ne 

zmore sama. Večinoma gre za strah pred storilčevim še hujšim nasilnim odzivom, okolica pa 

je taki reakciji manj izpostavljena. 

 

Če bi bil kriterij zasnovan s številom smrtnih primerov in hudo poškodovanih oseb, bi se morali 

vprašati, zakaj podobnih akcij, ki temeljijo na družbeni osveščenosti, ne predvidevamo v 

cestnem prometu, ki, kot že omenjeno, povzroči približno desetkrat toliko smrtnih žrtev letno 

kot vsi uboji in umori skupaj, in še množico hudo telesno poškodovanih. 

 

Ali obseg posledic dopušča razmišljanje o intenzivnejšem nadzoru? Intenzivnejši nadzor se 

vselej znajde na spolzkih tleh človekovih pravic, kar je prav. Če pa ga uvajamo, je treba 

argumente dobro pretehtati. Tehnične omejitve formalnega nadzora lahko nadomestimo z 

družbeno samozaščitno obliko nadzora, kjer je vsak voznik, ali vsaj večina njih, varnostno oko. 

Že zdaj ni nobene zakonske omejitve, da očividec nevarne vožnje, še posebej take, ki 

predstavlja kaznivo dejanje, ne bi takega ravnanja prijavil. Vendar je pričanje o tem, če ni 

podprto vsaj z več očividci, v marsičem nezanesljivo. Hitrost zgolj ocenjujemo, prav tako 

večino okoliščin nevarne vožnje. Poleg tega si ljudje neradi nakopljemo težave, ki jih prinaša 

sodelovanje v kazenskem ali prekrškovnem postopku. Dokaz teh težav je možnost, da se 

poslužujemo javno in opazno objavljenih telefonskih številk policije in ostajamo anonimni. 

                                                 
9 Izčrpno o tem npr. Šelih, A.: Kriminalitetna politika; v: Kriminologija, Šelih, A., Filipčič, K. (ur.); GV 

Založba, Inštitut za kriminologijo; Ljubljana, 2015; (s. 562 – 576). 
10 Ib.: s. 572 
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Pri tem gre za tako imenovano neformalno nadzorstvo11, o katerega prednostih je treba povedati 

vsaj naslednje. 

 

Še leta 1990 je veljalo, »da narašča zanimanje za neformalne oblike nadzorovanja, kar gre 

pripisati nesposobnosti države, da bi s svojimi formalnimi, predvsem represivnimi mehanizmi, 

obvladovala deviantnost različnih vrst«. 12 Neformalno nadzorstvo postaja v zadnjih letih 

najpomembnejše sredstvo ne le za nadzorovanje, marveč predvsem za preprečevanje 

odklonskosti. Pri tem ne ustvarja veliko stroškov.13 

 

Ko je Pečar razmišljal o prihodnosti neformalnega nadzorovanja, je zapisal, da je svoboda 

čedalje bolj omejevana v imenu svobode in vedno več je človeških dejavnosti, ki jih je treba 

nadzorovati. Pri tem pa ima neformalno nadzorovanje največ možnosti, ker se lahko vmešava 

v razmerja med ljudmi že v genezi pojava. Zato mu lahko napovedujemo uspešnejšo in 

uporabnejšo prihodnost kot državnemu nadzorstvu. 14 

 

Današnja slika je nekoliko, a ne bistveno drugačna. Še vedno se poslužujemo neformalnega 

nadzorstva in ga spodbujamo, čeprav so ideološka izhodišča drugačna. Ne iščemo več 

zunanjega in notranjega sovražnika družbenega sistema. Še vedno pa bi radi obvladovali del 

klasične kriminalitete s pomočjo »zavednega državljana«. Od tod tudi prej omenjena možnost 

prijavljanja kaznivih dejanj in prekrškov tudi anonimno na telefonske številke, ki jih oglaša 

policija. Na ta način naj bi se državljan vseeno izognil neprijetnostim pričevanja, soočanja s 

storilcem in žrtvijo ter udeležbi v kazenskem postopku, še vedno pa bi izpolnil nekakšno 

moralno dolžnost preprečevanja kriminala. 

 

Kaj je mogoče reševati z uporabo video kamer? Marsikaj. Že leta 2014 je bil objavljen 

pregleden članek Blaža Poženela o video kamerah v osebnih vozilih.15 Avtor opozarja tudi na 

stališča Informacijskega pooblaščenca o omejitvah tako pridobljenih informacij. Temu dodaja 

še stališče zavarovalnic, ki bi jim taki posnetki prav prišli, jih pa (dotlej) še niso uporabili. 

Mislimo, da je najmočnejši učinek kamer v preprečevanju drzne vožnje. Storilec bi se namreč 

zavedal, da je ob precejšnjem številu takih kamer malo verjetno, da njegovo dejanje ostane 

nekaznovano. Vzpostavil bi se »splošni družbeni nadzor« nad dejavnostjo, ki vzame v polju 

kriminalitete daleč največ življenj.  

 

Morali pa bi storiti korak naprej od doslej običajnega, pretežno zabavi namenjenega objavljanja 

posamičnih primerov nevarne vožnje na spletnih straneh. Če bi obstajal naslov, kamor bi lahko 

vozniki pošiljali verodostojne posnetke, je dovolj verjetno, da bi sodišče dobilo možnost 

obravnave hujših prekrškov in kaznivih dejanj. 

                                                 
11 Pečar, J.: glej op. 1. 
12 Ib.: s. 11. 
13 Ib.: s. 13. 
14 Ib.: S. 360-361. 
15 http://www1.amzs.si/si/356/1837/Snemanje_dogajanja_na_cesti_s_kamero_v_avtomobilih.aspx;  

 

http://www1.amzs.si/si/356/1837/Snemanje_dogajanja_na_cesti_s_kamero_v_avtomobilih.aspx
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Ob različnih mnenjih in pomanjkljivi sodni praksi bi bilo dobro pravno urediti tako snemanje, 

ki se od podobnih posegov v zasebnost v marsičem močno razlikuje. Na podlagi določenih 

osebnih podatkov (registrska številka vozila), je občanom praviloma nemogoče identificirati 

lastnika. Dostop do tovrstne identifikacije ima samo policija. Posnetki se po krajšem času 

prekrivajo z novimi, tako da se nekaj ur stari že nepovratno izbrišejo. Interes varovane dobrine 

(življenje in telo) pa po našem mnenju opravičuje tovrsten omejen poseg v interesno osebno 

sfero drugega. 

 

Zavarovalnice bi utegnile največ pridobiti ob domnevi, da bi se zmanjšalo število prometnih 

nesreč zaradi predrzne vožnje. Zato bi bila denarna spodbuda v obliki določenih bonusov tistim 

voznikom, ki bi imeli vgrajeno kamero, dobrodošla za lastnike in ne prehud zalogaj za 

zavarovalnice. Zelo kvalitetna kamera, ki beleži vrsto podatkov (poleg HD zapisa še lokacijo – 

koordinate kraja, točen čas, hitrost vozila) se dobi že za okoli 100 evrov. Vsekakor pa je dobro 

urediti to obliko nadzora s predpisi, ki bi nudili pravno varnost vsem vpletenim, obenem pa 

postavili dokazne standarde (ne da bi s tem posegli v diskrecijsko pravico sodnika v konkretnih 

primerih). 
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https://siol.net/avtomoto/zanimivosti/avto-kamera-dokaze-sprejmejo-pri-policiji-in-zavarovalnici-foto-482205
http://www1.amzs.si/si/356/1837/Snemanje_dogajanja_na_cesti_s_kamero_v_avtomobilih.aspx
http://www1.amzs.si/si/356/1837/Snemanje_dogajanja_na_cesti_s_kamero_v_avtomobilih.aspx
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ZAZNAVA PROMETNIH PREKRŠKOV S TEHNIČNIMI SREDSTVI 

Marko Balažic 

 

Pojem tehničnih sredstev in prikaz pravne ureditve v Republiki Sloveniji 

Pojem tehničnih sredstev v okviru prometa v našem pravnem redu ni konkretno definiran in 

zajema širok spekter raznih naprav, ki so namenjene ugotavljanju prekrškov, od klasičnih 

video-nadzornih kamer, s katerim se zaznava na primer prevoz rdeče luči, merilnikov hitrosti, 

ki delujejo na principu radijskih signalov ali laserskih žarkov, ter do etilometrov za ugotavljanje 

vsebnosti in koncentracije alkohola. V okviru tega prispevka se primarno osredotočamo na 

zaznavo prometnih prekrškov z video-nadzornimi sistemi in samodejnimi merilniki hitrosti.  

Pravna podlaga za njihovo uporabo zakonsko ni enotno urejena. Sankcioniranje 

cestnoprometnih prekrškov, zaznanih s tehničnimi sredstvi, pa v okviru postopka o prekršku 

odpira številna pravna vprašanja. V nadaljevanju prispevka predstavljamo veljavno pravno 

ureditev za uporabo navedenih tehničnih sredstev v cestnem prometu, ureditev z vidika varstva 

osebnih podatkov in zahtevane tehnične standarde. Nadalje pa se posebej posvečamo 

problematiki odgovornosti lastnika vozila, s katerim je bil storjen prekršek, in relativno novi 

zakonski določbi, da postopka o prekršku zoper varnost cestnega promet, ki je bil ugotovljen s 

tehničnimi sredstvi, ni dopustno začeti, če od dneva storitve prekrška preteče več kot 30 dni. 

Pravna podlaga za uporabo tehničnih sredstev v cestnem prometu 

Naša cestnoprometna zakonodaja uporabe tehničnih sredstev za zaznavanje prekrškov ne ureja 

sistematično. Podlago za njihovo uporabo razberemo iz posamičnih členov, kot na primer za 

merjenje ali ugotavljanje prekoračene hitrosti (34. točka 3/I. člena Zakona o pravilih cestnega 

prometa ZPrCP16) in ugotavljanje, ali je oseba pod vplivom alkohola ali psihoaktivnih snovi 

(109. člen Zakona o prekrških ZP-117). Pooblastilo za uporabo tovrstnih sredstev daje policiji 

113. člen Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol),18 ki omogoča uporabo tehničnih 

sredstev za odkrivanje in dokazovanje prekoračene najvišje dovoljene hitrosti na kontrolnih 

točkah, prekoračene povprečne hitrosti na cestnih odsekih ter tehničnih sredstev za ugotavljanje 

drugih prekrškov, prav tako pa tudi tehničnih sredstev za optično prepoznavo registrskih tablic, 

ki pa se morajo uporabljati na način, ki ne omogoča množičnega nadzora in obrazne 

prepoznave. 

V primeru samodejne zaznave s tehničnimi sredstvi se kršitelju, enako, kot če prekršek osebno 

zazna pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa, izda plačilni nalog, pri čemer je treba 

kršitelja seznaniti z opisom dejanskega stanja prekrška z navedbo dokazov (57. člen ZP-1). 

Postopka za cestnoprometni prekršek, ki je bil ugotovljen s tehničnimi sredstvi, ni dopustno 

začeti, če od dneva storitve prekrška preteče več kot 30 dni (42. člen ZP-1 – več o tem bo 

                                                 
16 Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), Uradni list RS, št. 109/10, 57/12, 63/13, 82/13 - uradno prečiščeno 

besedilo, 69/17 - popr., 68/16, 54/17 in 3/18 - odl. US. 
17 Zakon o prekrških (ZP-1), Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 7/2003, 86/2004, 7/2005 - skl. US, 34/2005 - 

odl. US, 44/2005, 40/2006, 51/2006 - popr., 115/2006, 139/2006 - odl. US, 17/2008, 21/2008 - popr., 109/2009 - 

odl. US, 108/2009, 9/2011, 21/2013, 111/2013, 74/2014 - odl. US, 92/2014 - odl. US, 32/2016, 15/2017 - odl. US. 
18 Zakon o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol), Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 - popr. in 10/17. 

http://sodisce.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202003012300|RS-7|365|238|O|
http://sodisce.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202004080500|RS-86|10470|3853|O|
http://sodisce.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202005012500|RS-7|395|188|O|
http://sodisce.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202005040100|RS-34|3144|1135|O|
http://sodisce.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202005050500|RS-44|4445|1738|O|
http://sodisce.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202006041400|RS-40|4321|1767|O|
http://sodisce.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202006051800|RS-51|5694|2198|O|
http://sodisce.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202006111000|RS-115|11991|4907|O|
http://sodisce.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202006122900|RS-139|16222|6052|O|
http://sodisce.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202008021900|RS-17|1249|554|O|
http://sodisce.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202008022900|RS-21|1933|773|O|
http://sodisce.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202009122800|RS-109|14877|4938|O|
http://sodisce.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202009122800|RS-108|14769|4886|O|
http://sodisce.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202011021100|RS-9|818|318|O|
http://sodisce.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013031300|RS-21|2807|786|O|
http://sodisce.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013122700|RS-111|13147|4126|O|
http://sodisce.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202014101700|RS-74|8165|3062|O|
http://sodisce.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202014121900|RS-92|10334|3705|O|
http://sodisce.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202016050600|RS-32|4624|1364|O|
http://sodisce.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202017033100|RS-15|2202|740|O|
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podrobneje obravnavano v nadaljevanju). Nadalje 36. člen ZPrCP udeležencem cestnega 

prometa prepoveduje uporabo, posest in namestitev v vozilo naprav, s katerimi bi se lahko 

otežilo, motilo ali preprečilo delovanje merilnih naprav ali drugih tehničnih sredstev. Iz 

navedenega pa ni mogoče razbrati, da bi bila prepovedana tudi uporaba ali posest naprav, ki 

zgolj zaznavajo tovrstne naprave (na primer radarske ali laserske merilnike hitrosti). Tu lahko 

omenimo še obvezen videonadzor preskuševalnih stez za tehnične preglede vozil, kar je uvedel 

nov Zakon o motornih vozilih (ZMV-1)19 v 56. členu, ki je začel veljati v začetku leta 2018. 

Razlog za uvedbo so bile medijsko odmevne zaznave nepravilnosti pri nekaterih ponudnikih 

storitev tehničnih pregledov.20 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 

Posebej v zvezi s slikovnim snemanjem kršiteljev se utemeljeno postavlja vprašanje varovanja 

osebnih podatkov. Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)21 v 6. členu osebni podatek 

definira kot katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je 

izražen, posameznik pa je določena ali določljiva fizična oseba. Ni dvoma, da fotografija obraza 

voznika predstavlja osebni podatek, vprašanje pa je, ali je kot osebni podatek mogoče šteti tudi 

registrsko tablico vozila. Skladno z 62. členom in 63. členom ZMV-1 se v evidencah 

homologiranih in registriranih vozil o lastniku vozila med drugim vodi podatke o osebnem 

imenu, EMŠO in naslovu prebivališča. Glede na to predstavlja registrska tablica osebni 

podatek, če je lastnik vozila fizična oseba, ali če je vozilo registrirano na fizično osebo.22  

Glede na to, da videonadzor javnih prometnih površin ni posebej pravno urejen,23 njegova 

zakonita uporaba temelji na splošnih določbah ZVOP-1. 8. člen tega zakona določa, da se 

osebni podatki lahko obdelujejo le, če to določa zakon ali če je za obdelavo določenih osebnih 

podatkov podana osebna privolitev posameznika, zakon pa mora določati tudi namen obdelave. 

Pravno podlago obdelave podatkov v javnem sektorju predstavlja prvi odstavek 9. člena ZVOP-

1, ki pravi, da se lahko obdelujejo na podlagi zakona. Zakonsko pooblastilo, ki omogoča 

obdelovanje osebnih podatkov udeležencev v cestnem prometu, predstavlja 25. člen ZPrCP. 

Pooblaščeni organi so: ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, policija, vojaška policija, 

občinska redarstva (v okviru svojih pooblastil po 15. členu ZPrCP), upravna enota, državno 

tožilstvo, sodišče, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa in ministrstvo, 

pristojno za promet, glede določenih podatkov pa tudi nekateri drugi organi in organizacije, 

kadar izvajajo javna pooblastila in druga pooblastila po ZPrCP. Kot namen obdelave je mogoče 

povzeti potrebe tega zakona in prometno varnost. Pravno podlago policiji za zbiranje in 

obdelavo podatkov podeljuje še peto poglavje ZNPPol.  

Skladno s 45. členom ZP-1 morajo vsi državni organi in nosilci javnih pooblastil, pa tudi drugi 

upravljavci zbirk osebnih podatkov (kar vključuje tudi zasebne subjekte), sodišču in 

prekrškovnim organom posredovati osebne podatke za ugotavljanje dejstev v okviru postopka 

                                                 
19 Zakon o motornih vozilih (ZMV-1), Uradni list RS, št. 75/17. 
20 Predlog Zakona o motornih vozilih (ZMV-1), Prva obravnava (2016), str. 79; na primer Preiskava korupcije pri 

tehničnih pregledih: Licenca za ubijanje za drobiž, Dnevnik, https://www.dnevnik.si/1042740273, dostopano dne 

15.3.2019.  
21 Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Uradni list RS, št. 86/04, 67/07 in 94/07. 
22 O tem tudi Mnenje informacijskega pooblaščenca št. 0712-46/2012 z 20. 4. 2012. 
23 Informacijski pooblaščenec, Smernice glede izvajanja videonadzora (2015), str. 22. 

https://www.dnevnik.si/1042740273
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o prekršku in za izvrševanje sankcij. V praksi to denimo pomeni, da ko v primeru zaznanega 

prekrška, izvršenega s službenim vozilom, katerega lastnik je pravna oseba, ni bilo mogoče 

identificirati kršitelja, delodajalca zavezuje dolžnost, da kot upravljavec osebnih podatkov o 

svojih zaposlenih prekrškovnim organom ali sodišču posreduje potrebne podatke za ugotovitev 

dejstev o prekršku.24 V nasprotnem primeru se po drugem odstavku 8. člena ZPrCP za prekršek 

kaznuje odgovorna oseba pravne osebe (enako velja, če gre za državni organ ali samoupravno 

lokalno skupnost). Prav tako so prekrškovni organi za namene ugotavljanja dejstev v 

konkretnem prekrškovnem postopku upravičeni od upravljavca osebnih podatkov zahtevati 

fotografijo posameznika. To lahko zahtevajo le v primeru, če je fotografija potrebna za 

ugotovitev dejstev v zvezi z odkritjem kršitelja, in če kršitelj v okviru postopka s pravnim 

sredstvom dokazuje, da prekrška ni izvršil. Prekrškovni organ pa sme zahtevati fotografije le 

tistih oseb, ki so potrebne za ugotovitev dejstev prekrška, ne pa denimo kar celotne zbirke 

fotografij. Prav tako, če na primer iz fotografije nesporno izhaja, da gre za osebo moškega spola, 

prekrškovni organ ni upravičen zahtevati fotografij ženskih članic kršiteljeve družine.25  

V praksi tudi niso neredki primeri, da so tehnična sredstva, na primer samodejni radarski 

merilniki hitrosti, postavljeni v okviru javno-zasebnega partnerstva, kar pomeni, da slikovno 

gradivo o prekrških zbira gospodarski subjekt, ki je te naprave postavil. V tem primeru 

predstavlja pravno podlago za obdelavo 11. člen ZVOP-1, ki za tovrstno obliko obdelave 

predvideva sklenitev pogodbe med upravljavcem podatkov in pogodbenim obdelovalcem, ki 

pa podatkov ne sme obdelovati za drug namen kot zaradi zagotavljanja varnega in neoviranega 

cestnega prometa. 

Velja omeniti nekaj posebnosti glede pristojnosti občinskega redarstva. Kot smo nakazali 

zgoraj, so pristojnosti občinskih redarjev taksativno naštete v 15. členu ZPrCP – med drugim 

lahko izvajajo nadzor glede najvišje dovoljene hitrosti in nadzor nad upoštevanjem svetlobnih 

prometnih znakov. To pomeni, da lahko redarji za nadzor nad izvrševanjem navedenih pravil 

uporabljajo tudi samodejna tehnična sredstva – drugi odstavek navedenega člena celo veleva, 

da redarji izvajajo nadzor najvišje dovoljene hitrosti izključno s samodejnimi napravami in 

sredstvi za nadzor prometa, s katerimi se prekrški slikovno dokumentirajo, nimajo pa pravice 

ustaviti voznika. Namen obdelave osebnih podatkov po 8. členu ZVOP-1 je v primeru 

občinskega redarstva tako izključno izvajanje nadzora in s tem povezano sankcioniranje 

določenih prometnih prekrškov. Nedopusten je kakršenkoli drug namen obdelave podatkov. 

Tako denimo samo beleženje prekrškov s tehničnimi sredstvi brez izvedbe postopka o prekršku, 

v testne namene, kar je v praksi bilo zaznano, po mnenju Informacijskega pooblaščenca ni 

zakonito. Zgolj z beleženjem kršitev se ne zasleduje namen nadzora skladno s 15. členom 

ZPrCP, namen testne obdelave podatkov pa v zakonu ni določen.26 

Izpodbijanje domneve odgovornosti lastnika vozila 

                                                 
24 Mnenje informacijskega pooblaščenca št. 0712-1/2016/1375 z 29. 6. 2016. 
25 Povzeto po Mnenje informacijskega pooblaščenca 0712-1/2015/1407 z 20. 5. 2015. 
26 Povzeto po Mnenje informacijskega pooblaščenca št. 0712-46/2012 z 20. 4. 2012. 
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Posebna oblika objektivne odgovornosti 

Ko samodejno tehnično sredstvo zazna prekršek, na primer prekoračeno hitrost ali prevoz rdeče 

luči, se na napravi sproži fotokamera, ki v dokaz izvršitve prekrška vozilo fotografira. 

Pogostokrat je zaradi ločljivosti posnetkov berljiva le registrska tablica, ali pa zaradi postavitve 

naprave – fotografija zadnje strani vozila, obraz kršitelja ni razviden. Pa tudi če obraz je 

razviden, tehnologija prepoznave obraza še ni tako razvita, da bi se lahko na podlagi evidenc 

državnih organov avtomatično prepoznalo kršitelja. Iz te zagate prekrškovne organe rešuje 

določba 8. člena ZPrCP, ki pravi: 

»Če je prekršek zoper varnost cestnega prometa storjen z vozilom, pa ni mogoče ugotoviti, kdo 

je storilec, se kaznuje za prekršek lastnik ali imetnik pravice uporabe vozila, razen če dokaže, 

da tega prekrška ni storil.«  

Navedena določba uvaja v postopek o prekršku posebno obliko objektivne odgovornosti,27 

katere ZP-1 sicer ne predvideva. Za prekršek je skladno z 9. členom ZP-1 odgovoren le storilec 

s subjektivnim odnosom – če je prekršek storil iz malomarnosti ali z naklepom. Na prvi pogled 

določba 8. člena ZPrCP močno posega v jamstvo enakega varstva pravic po 22. členu Ustave 

Republike Slovenije,28 privilegij zoper samoobtožbo, pravico, da obdolženec ni dolžan 

izpovedati zoper svoje bližnje po 29. členu Ustave, in v domnevo nedolžnosti, zagotovljeno s 

27. členom Ustave in 7. členom ZP-1. 

Poseg v  jamstvo enakega varstva pravic in v privilegij zoper samoobtožbo 

Glede na to, da navedena določba uvaja domnevo krivde v kaznovalnem pravu, ni presenetljivo, 

da se je že večkrat znašla na tnalu presoje ustavnosti. Določba sedaj veljavnega 8. člena ZPrCP 

je bila v naš pravni red v bistveno nespremenjeni obliki uveljavljena leta 2002 z novelo Zakona 

o varstvu cestnega prometa (ZVCP-C),29 kot zapolnitev pravne praznine, ki je nastala, ko je 

Ustavno sodišče Republike Slovenije z odločbo št. U-I-213/98 iz leta 2000 razveljavilo prvi 

odstavek 215. člena ZVCP. V nasprotju z 22. členom, deloma s 27. členom ter tretjo in četrto 

alinejo 29. člena Ustave (obdolžencu je zagotovljeno izvajanje dokazov v svojo korist ter da ni 

dolžan izpovedati zoper sebe, svoje bližnje ali priznati krivde), je bila določba domneve 

odgovornosti, da je storilec prekrška lastnik vozila oziroma imetnik pravice uporabe, iz katere 

ni izhajalo, na kakšen način se domnevni storilec lahko te odgovornosti razbremeni. Ustavno 

sodišče pa kot neustavno ni štelo same domneve odgovornosti, saj je ob upoštevanju načela 

sorazmernosti dopustna omejitev ustavnih pravic. Domneva odgovornosti je bila ob 

upoštevanju nizke stopnje varnosti v prometu ne le ustavno legitimna, ampak tudi zaželena.  

Z odločbo U-I-295/05 iz leta 2008 pa je Ustavno sodišče razsodilo o ustavnosti določbe 233. 

člena Zakona o varstvu cestnega prometa (ZVCP-1),30 ki je, kot že prej omenjeno, v bistveno 

                                                 
27 Predlog zakona o pravilih cestnega prometa, EVA: 2010-2411-0017 (2010), str. 97. 
28 Ustava Republike Slovenije, Uradni list RS/I, št. 33/91, Uradni list RS, št. 42/97 - UZS68, 66/00 - UZ80, 24/03 

- UZ3a, 47, 68, 69/04 - UZ14, 69/04 - UZ43, 69/04 - UZ50, 68/06 - UZ121,140,143, 47/13, 47/13 in 75/16 - 

UZ70a. 
29 Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-C), Uradni list RS, št. 67/2002. 
30 Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1), Uradni list RS, št. 83/04, 35/05, 51/05 - uradno prečiščeno 

besedilo, 67/05 - odl. US, 69/05, 97/05 - uradno prečiščeno besedilo, 108/05, 25/06 - uradno prečiščeno besedilo, 

http://sodisce.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202002072600|RS-67|7593|3233|O|
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nespremenjeni obliki veljavna še sedaj kot 8. člen ZPrCP. V tem postopku Ustavno sodišče ni 

ugotovilo neskladnosti z 22. členom in 29. členom Ustave, saj prenovljena določba sedaj 

predpisuje, na kakšen način se lahko obdolženec razbremeni. Brani se namreč lahko tako, da 

predloži dokaze, da v času prekrška ni uporabljal vozila, s katerim je bil prekršek zaznan. 

Življenjsko je sklepati, da je vozilo najverjetneje vozil njegov lastnik ali član njegove družine. 

Vendar pa se od obdolženca ne zahteva, da bi se izjavil o tem, kdo je takrat vozil, s čimer je 

zagotovljen obdolženčev privilegij do samoobtožbe, kot tudi pravica, da ne izpove zoper svoje 

bližnje. To pomeni, da se obdolženec lahko razbremeni tako, da bo razkril pravega storilca, ali 

dokazoval svoj »alibi«, da se je v času storitve prekrška nahajal drugje, kar je v praksi 

najpogosteje. Seveda pa ni izključeno dokazovanje, da v času storitve prekrška ni bil več lastnik 

vozila oziroma ni bil imetnik pravice uporabe vozila31 ali da je izgubil oziroma so mu bile 

odtujene registrske tablice, ki so bile nato nameščene na vozilo, s katerim je bil storjen 

prekršek.32 V takih primerih domneva iz 8. člena ZPrCP sploh več ne pride v poštev, saj 

obdolženec ni oseba, na katero se zakonska domneva nanaša (lastnik ali imetnik pravice 

uporabe vozila) in bo moral prekrškovni organ dokazati, da je obdolženec vozil vozilo na 

fotografiji.33 

Poseg v domnevo nedolžnosti 

Podobno kot v navedeni ustavni odločbi iz leta 2000, je bil tudi z odločbo U-I-295/05 

ugotovljen poseg v domnevo nedolžnosti. Ta poseg je Ustavno sodišče ocenilo kot sorazmeren 

z zasledovanim ciljem večje varnosti udeležencev v cestnem prometu, saj domneva 

odgovornosti lastnika vozila zagotavlja učinkovito sankcioniranje storilcev prekrškov, s čimer 

vpliva na ravnanja voznikov in tako prispeva k večji varnosti. Glede na nizko stopnjo prometne 

varnosti in discipline udeležencev v prometu je zasledovani cilj ustavno dopusten.  

Nujnost obravnavane ureditve je narekovalo pogosto oteženo ugotavljanje cestnoprometnih 

prekrškov, povezano z velikimi stroški, v okoliščinah prekoračitev najvišjih dovoljenih hitrosti 

pa je to tudi lahko nevarno za udeležence v cestnem prometu. Domnevo odgovornosti je 

Ustavno sodišče ocenilo tudi kot primeren ukrep za zagotavljanje prometne varnosti.  

Sorazmernost v ožjem smislu je Ustavno sodišče utemeljilo s tem, da domneva odgovornosti 

pride v poštev le glede prekrškov, za katere ni mogoče izreči kazni zapora. Nadalje pa se je 

pomembno izreklo: »da se obdolženec razbremeni tedaj, ko z ustrezno stopnjo verjetnosti (ki je 

nižja od tiste, ki se izraža v razumnem prepričanju sodišča o obstoju nekega dejstva) izkaže, da 

ni storilec prekrška,«34 pri čemer zakonsko besedilo pravi: »razen če dokaže, da tega prekrška 

ni storil«. Če bi se navedeno dikcijo razlagalo dobesedno in bi obdolženec moral s stopnjo 

gotovosti dokazati, da ni storilec prekrška, bi torej moral dokazovati negativno dejstvo. 

Dokazno breme bi bilo v takem primeru prehudo, saj tisti, ki zatrjuje negativno dejstvo, tega 

pogosto niti ne more dokazati. Ustavno sodišče se je ob tej razlagi oprlo na domnevo 

                                                 
105/06, 133/06 - uradno prečiščeno besedilo, 123/06 - odl. US, 37/08, 56/08 - uradno prečiščeno besedilo, 58/09, 

36/10. 
31 Sodba Vrhovnega sodišča RS IV Ips 57/2017 z 19. 12. 2017. 
32 Jenull, Alibi lastnika vozila (2012), str. 6. 
33 Sodba Vrhovnega sodišča RS IV Ips 11/2014 z 18. 2. 2014. 
34 22. točka obrazložitve ustavne odločbe U-I-295/05 z 19. 6. 2008. 
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nedolžnosti in na načelo in dubio pro reo – sodišče mora v dvomu, ko krivda ni dokazana, 

obdolženca oprostiti. Upoštevaje tudi prenos dokaznega bremena na obdolženca je tako 

predložitev razbremenilnih dokazov milejše sredstvo in tako obrnjeno dokazno breme ne 

predstavlja prekomernega ukrepa.  

Kot izhaja iz navedene ustavnosodne razlage, se bo obdolženec razbremenil odgovornosti, če 

bo predložil razbremenilne dokaze, na podlagi katerih bo sodišče, upoštevaje načelo proste 

presoje dokazov, ocenilo, ali iz njih izhaja razumen dvom, da je obdolženec prekršek storil. Če 

bo tak dvom izkazan, bo sodišče s sodbo na podlagi 136. člena ZP-1 postopek o prekršku 

ustavilo.35    

Ustavni sodnik Ribičič se je v pritrdilnem ločenem mnenju zavzemal za to, da bi Ustavno 

sodišče prvi odstavek 233. člena ZVCP-1 razveljavilo, ali pa sprejelo interpretativno odločbo, 

kjer bi se izrek glasil, da navedeni člen ni v neskladju z Ustavo, če se razlaga tako, kot izhaja 

iz zgornje obrazložitve. Kot navaja, je teža izreka ustavne odločbe večja kot teža stališč iz 

obrazložitve. Glede na to, da iz izreka izhaja le, da sporna določba ni v neskladju z Ustavo, bi 

to utegnilo bralca zavesti. Prav tako pa je po Ribičičevem stališču obrazložitev, da za 

razbremenitev odgovornosti zadošča predložitev razbremenilnih dokazov na samem robu 

možne interpretacije.36 Tudi Jenull iz istih razlogov opozarja, da bi bilo ob sprejemanju ZPrCP 

bolje, če bi zakonodajalec besedo »dokaže« nadomestil z besedama »predloži dokaze«,37 s 

čimer bi v zakonsko besedilo prešla razlaga Ustavnega sodišča. Navedenima stališčema in 

njihovima utemeljitvama se pridružujemo, ob tem pa v podkrepitev dodajamo še oris primera 

iz sodne prakse Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.  

S sodbo IV Ips 45/2013 iz leta 2013 je Vrhovno sodišče zavrnilo zahtevo za varstvo zakonitosti 

zoper odločbo o prekršku, s katero je prekrškovni organ storilca spoznal za odgovornega za 

prekršek nepravilnega parkiranja na podlagi 8. člena ZPrCP. Ob tem se zavedamo, da se ta 

primer sicer ne nanaša na zaznavo prekrška s tehničnimi sredstvi, kar pa na pravno 

problematiko obrazložitve sodbe niti ne vpliva, in se nam tako zdi vreden omembe prav zaradi 

teh vidikov. Jasno je, da je Vrhovno sodišče sprejelo razlago Ustavnega sodišča, da zadošča že 

predložitev razbremenilnih dokazov.38 V obrazložitvi obravnavane sodbe pa je mogoče zaznati 

odklon od te razlage. Iz obrazložitve izhaja, da je storilec z gotovostjo dokazal, da se v času 

zaznave prekrška – nepravilno parkiranega vozila, ni nahajal ne v vozilu, ne v njegovi 

neposredni bližini, niti ne v kraju, kjer je bil prekršek zaznan. Povsem mogoče se je strinjati z 

vsebinsko obrazložitvijo Vrhovnega sodišča, da ni pravno relevantno, kje se nahaja voznik v 

času, ko prekrškovni organ ugotovi prekršek, temveč je pomembno, kdo je vozilo nepravilno 

parkiral, in da tako stanje še traja ob ugotovitvi prekrška. Kot sporna pa se lahko razume 

nadaljnja obrazložitev zavrnitve zahteve za varstvo za zakonitosti: »Tako prekrškovni organ 

kot sodišče sta ugotovila, da storilec v času, ko je prekrškovni organ ugotovil prekršek, res ni 

bil v Velenju, ampak se je nahajal v G., vendar pa ni z ničemer dokazal, da prekrška ni storil,« 

                                                 
35 Prav tam 24. točka obrazložitve. 
36 4. točka pritrdilnega ločenega mnenja k odločbi U-I-295/05 z 19. 6. 2008. 
37 Jenull, Alibi lastnika vozila (2012), str. 6. 
38 O tem na primer sodbi Vrhovnega sodišča RS IV Ips 1/2014 z 18. 2. 2014 in IV Ips 72/2014 z 21. 10. 204. 
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(poudaril avtor prispevka).39 Iz navedenega se tako razume, da je bil storilec spoznan za 

odgovornega, ker ni uspel dokazati, da prekrška ni storil, čeprav se tega od njega skladno z 

obrazložitvijo ustavne odločbe U-I-295/05 niti ne zahteva; celo več, takšna razlaga bi bila v 

nasprotju z Ustavo. Ob komentiranju predmetne sodbe je treba povedati, da storilec tudi ni 

predložil razbremenilnih dokazov za to, da vozila ni nepravilno parkiral (temveč le, da se v času 

zaznave prekrška ni nahajal na kraju), in zato s tega vidika sodbe ni mogoče označiti kot 

nepravilne (drugo vprašanje je težava ugotavljanja časa izvršitve prekrška pri nepravilnem 

parkiranju in s tem povezanega predlaganja razbremenilnih dokazov, kar pa že presega domet 

tega prispevka). A kljub temu ocenjujemo, da je besedna zveza »ni z ničemer dokazal« z vidika 

presoje ustreznega razbremenilnega dokaznega bremena in domneve nedolžnosti 

problematična. To še posebej velja ob dejstvu, da je ta besedna zveza po (ozkogledni) jezikovni 

razlagi povsem skladna z zakonsko dikcijo, saj besedilo veljavnega člena še zmeraj pravi »razen 

če dokaže«. Zaključimo lahko, da bi se s preprosto spremembo zakonskega besedila, kot je to 

nakazal Jenull, v prihodnje lahko izognili tovrstnim nerodnostim.  

Predložitev razbremenilnih dokazov 

Glede na to, da se kršitelju skladno s 57. členom ZP-1 izda plačilni nalog, bo kršitelj svojo 

domnevno odgovornost izpodbijal v postopku s pravnim sredstvom zoper plačilni nalog v 

okviru katerega bo šele zagotovljena kontradiktornost postopka. Ob tem lahko opozorimo, da 

si prekrškovni organi postopkovne določbe glede izdaje plačilnega naloga razlagajo različno. 

Zaznano je bilo, da za identične prekrške nekateri prekrškovni organi z obvestilom o prekršku 

in pozivom o izjavi o okoliščinah prekrška predhodno ugotavljajo, ali je lastnik vozila v času 

storitve prekrška dejansko vozil vozilo, spet drugi pa lastniku vozila neposredno izdajo plačilni 

nalog.40 Zakon v prvem odstavku 57. člena ZP-1 jasno določa, da se ob ugotovitvi prekrška s 

tehničnimi sredstvi kršitelju izda plačilni nalog, kršitelja pa se po drugem odstavku istega člena 

poziva, da se izjavi, le, če uradna oseba prekršek ugotovi na podlagi obvestil in dokazov, 

zbranih neposredno po kršitvi, na kraju, kjer je bil prekršek storjen. Navedena neenotna praksa 

prekrškovnih organov sicer ne predstavlja bistvenega posega v škodo pravic kršiteljev, pa 

vendar je vsakršna neenotna uporaba zakona najmanj močno nezaželena. 

Glede na to, da so iz plačilnega naloga razvidne le najosnovnejše informacije o kršitvi, mora 

sodišče še posebej pazljivo presojati, katere predlagane dokaze bo izvedlo in katerih ne. Vendar 

pa kljub temu obdolženčeva pravica do izvedbe dokazov tudi za razbremenitev odgovornosti v 

prekrškovnem postopku ni absolutna.41 Dokazni predlog mora biti materialnopravno 

relevanten,42 določen, konkretiziran, izkazana mora biti tudi potrebna stopnja verjetnosti uspeha 

dokazovanja.43 Upoštevaje načelo proste presoje dokazov in odsotnost formalnih dokaznih 

pravil pridejo v poštev vsa dokazna sredstva, na primer: zaslišanje obdolženca, priče, izvedence 

o kršiteljevih (ne)sposobnosti za vožnjo, razni računi  (iz restavracij, prenočišča v tujini, za 

                                                 
39 5. točka obrazložitve sodbe Vrhovnega sodišča IV Ips 45/2013 s 16. 4. 2013; o tem tudi Žiher, Kavelj 22: 

(ne)izpodbojnost domneve odgovornosti lastnika vozila (2014), str. 6-8. 
40 Kaznovanje lastnika vozila za prekršek, storjen z njegovim vozilom (2014), str. 19. 
41 Jenull, Alibi lastnika vozila (2012), str. 6. 
42 Sodba Vrhovnega sodišča RS IV Ips 6/2011 z 22. 2. 2011. 
43 Sodbe Vrhovnega sodišča: IV Ips 38/2012 z 29. 5. 2012, IV Ips 39/2013 s 30. 5. 2013 in IV Ips 1/2014 z 18. 2. 

2014. 
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točenje goriva), kopije potnega naloga, vozovnice, vstopnice, zapisniki, zdravniška spričevala, 

potrdila delodajalca o prisotnosti v službi in tako dalje.44 V zvezi z zaslišanjem prič zadostuje 

že obdolženčeva navedba imena in naslova prič, ki naj bi potrjevale njegov alibi, če je 

obrazložil, o čem bi navedene priče lahko izpovedale.45 Velja poudariti, da kljub obrnjenemu 

dokaznemu bremenu, načelo materialne resnice ni izključeno. Prav tako to ne pomeni uvedbe 

razpravnega načela in izenačitve položaja storilca v prekrškovnem postopku s položajem 

stranke v pravdnem postopku – če sodišče podvomi o navedbah obdolženca in pristnosti 

izvedenih dokazov, mora dejansko stanje samo raziskati in samo izvesti potrebne dokaze.46 

Kljub temu pa se od obdolženca terja določeno aktivno ravnanje v postopku in procesna 

skrbnost. Temu je zadoščeno, če v dokaznem predlogu navede, da dokaza sam ne more 

pridobiti, oziroma kot verjetno izkazati, da je dokaz poskušal pridobiti.47 

Rok za začetek postopka o cestnoprometnem prekršku, ki je bil ugotovljen s tehničnimi 

sredstvi 

Leta 2013 je pričela veljati novela ZP-1H,48 ki je med drugim v 42. člen ZP-1 z naslovom 

zastaranje pregona vnesla določbo, da postopka o prekršku, ki je bil ugotovljen s tehničnimi 

sredstvi in kršitelj s kršitvijo ni bil seznanjen, ni dopustno začeti, če od dneva storitve prekrška 

preteče več kot 30 dni, ko je bil prekršek storjen. Razlog za uvedbo spremembe so bile razmere 

v praksi, kjer so prekrškovni organi kršiteljem neredko izdajali plačilne naloge več mesecev od 

dneva storitve prekrška, kar je bilo z vidika zagotavljanja učinkovite obrambe nedopustno. 

Določba je bila nekoliko spremenjena že istega leta z novelo ZP-1I,49 s katero je bil 30-dnevni 

rok za začetek postopka o prekršku omejen na prekrške zoper varnost cestnega prometa, saj je 

bila splošna omejitev 30 dni prekratka za določene postopke (na primer davčne), besedo 

»kršitelj« pa je zaradi zagotavljanja enake uporabe v vseh fazah postopka zamenjala beseda 

»storilec«.50 42. člen ZP-1 je bil nazadnje sistemsko prenovljen z novelo ZP-1J51 leta 2016, s 

katero je bila obravnavana določba uvrščena v četrti odstavek 42. člena ZP-1, izpuščen pa je bil 

pogoj, da storilec s kršitvijo ni bil seznanjen. Sedaj veljavna odločba se glasi: 

»Ne glede na prvi odstavek tega člena postopka za prekršek zoper varnost cestnega prometa, 

ki je bil ugotovljen s tehničnimi sredstvi, ni dopustno začeti, če od dneva storitve prekrška 

preteče več kot 30 dni.« 

 

Materialna določba – zastaralni rok – ali procesna predpostavka za uvedbo postopka?  

Sprva naj v zvezi z določbo četrtega odstavka 42. člena ZP-1 pojasnimo, da ne gre za materialno 

določbo zastaralnega roka, temveč za procesno predpostavko za uvedbo prekrškovnega 

postopka zoper varnost cestnega prometa. Pravna narava določbe je glede na sistemsko 

                                                 
44 Jenull, Alibi lastnika vozila (2012), str. 6; tudi sodba Vrhovnega sodišča IV Ips 60/2011 s 25. 10. 2011. 
45 Sodba Vrhovnega sodišča IV Ips 38/2012 z 29. 5. 2012. 
46 Sodba Vrhovnega sodišča IV Ips 1/2014 z 18. 2. 2014 in sklep Vrhovnega sodišča IV Ips 22/2016 z 21. 4. 2016. 
47 Sodbe Vrhovnega sodišča RS: IV Ips 6/2011 z 22. 2. 2011, IV Ips 73/2011 s 25. 10. 2011 in IV Ips 21/2016 s 

17. 5. 2016. 
48 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1H), Uradni list RS št. 21/13. 
49 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1I), Uradni list RS št. 111/13. 
50 Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1I) (2013), str. 15.  
51 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1J), Uradni list RS št. 32/16. 
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umestitev tega člena v praksi v praksi povzročala težave: Višje sodišče v Mariboru je denimo 

zagovarjalo stališče, da to predstavlja materialno in ne procesno določbo, kar je razvidno že iz 

njene umestitve v določbe o zastaranju pregona. Vendar pa je Vrhovno sodišče v sodbi IV Ips 

117/2013 z 19. 11. 2013 pojasnilo, da zgolj umestitev v člen, ki predpisuje zastaranje pregona, 

še ne pomeni nujno, da gre za materialno določbo, potrebna je namreč vsebinska presoja. Z 

obravnavano določbo zakonodajalec prekrškovnim organom nalaga, da postopek o prekršku 

uvedejo v roku 30 dni od storitve, kar pomeni, da gre za procesno predpostavko in ne za nov 

zastaralni rok. Nelogično bi bilo, da bi šlo za nov rok, saj bi to pomenilo, da bi postopek o 

prekršku zastaral v 30 dneh od dneva storitve, pri čemer je v istem členu že tako določen najprej 

relativni nato pa še absolutni zastaralni rok.52  

Zakonska ureditev je s tega vidika nejasna, zavajajoča in sistemsko neposrečena. 42. člen ZP-

1 je bil po omenjeni sodbi Vrhovnega sodišča spremenjen, pri čemer je bila določba o 30-

dnevnem roku za uvedbo postopka predrugačena le do te mere, da je bila iz prvega odstavka 

umeščena v četrtega. Tako je določba, ki predpisuje procesno predpostavko, še zmeraj uvrščena 

v člen, ki sistemsko ureja zastaranje pregona o prekršku, kar ne izključuje morebitnih zmot o 

naravi te določbe tudi v prihodnje. O sporni sistemski umestitvi  priča tudi dejstvo, da so višja 

sodišča v svojih odločbah, ki so bile izdane v časovnem obdobju po navedeni sodbi Vrhovnega 

sodišča, 42. člen ZP-1 še vedno napačno uporabljala, kar je denimo razvidno iz obrazložitev, 

da so določbo o pretrganju zastaranja iz istega člena navezovala na 30 dnevni rok.53 Glede na 

to, da 30 dnevni rok ni zastaralni, je po našem mnenju povezovanje pojma pretrganja zastaranja 

pojmovno nelogično. 

Začetek postopka o prekršku 

50. člen ZP-1 določa, da se postopek o prekršku »začne po uradni dolžnosti, ko opravi organ v 

okviru svoje pristojnosti v ta namen kakršnokoli dejanje« ali z vložitvijo pisnega predloga 

upravičenih predlagateljev. Glede na obravnavano temo prometnih prekrškov, zaznanih s 

tehničnimi sredstvi, je za nas relevantna le prva določba. Vrhovno sodišče je s sodbo IV Ips 

42/2015 določbo razložilo tako, da mora biti to dejanje prekrškovnega organa tako 

individualizirano, da se nanaša na konkretnega kršitelja in konkretno dejanje in je neposredno 

usmerjeno v pregon storilca zaradi prekrška. Iz navedene sodbe nadalje izhaja, da je bistvena 

okoliščina za izpolnitev procesne predpostavke v smislu začetka postopka datum izdaje 

plačilnega naloga, kakor izhaja iz spisa prekrškovnega organa. Praksa višjih sodišče glede tega 

je različna: zastopana so tako stališča, ki poudarjajo, da je bistvenega pomena za izpolnitev te 

procesne predpostavke dejstvo, da je bil storilec znotraj 30 dni od storitve prekrška s tem 

seznanjen,54 kot tudi, da bi bilo to stališče v praksi nevzdržno in da je bistveno, da začetek 

postopka konstituira dejanje, ki je merjeno na pregon storilca.55  

Stališče teorije je, da so aktivnosti, ki jih mora prekrškovni organ v 30 dnevnem roku opraviti, 

okvirno sledeče: fizični osebi mora izdati plačilni nalog ali odločbo o prekršku, če je lastnik 

                                                 
52 9. točka obrazložitve sodbe Vrhovnega sodišča RS IV Ips 117/2013 z 19. 11. 2013 
53 Sklepa Višjega sodišča v Kopru PRp 10/2014 s 23. 1. 2014 in PRp 86/2015 z 12. 11. 2015. 
54 Sodba Višjega sodišča v Kopru PRp 100/2015 s 24. 12. 2015. 
55 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani, PRp 249/2016 s 24. 11. 2016. 
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pravna oseba, ji mora poslati zahtevo za posredovanju podatkov, v primeru, da je prekršek storil 

tujec, pa mora pristojnemu organu poslati zahtevo za posredovanje podatkov o lastniku vozila. 

Tako mora biti načeloma v 30-dnevnem roku storilec seznanjen, da zoper njega poteka postopek 

o prekršku oziroma seznanjen s kršitvijo, s čimer bo lahko konstruiral svojo obrambo, saj 

dogodek zanj še ne bo časovno preveč oddaljen.56  

V zvezi z navedeno sodbo Vrhovnega sodišča in stališčem nekaterih višjih sodišč opažamo, da 

je očitno pogoju četrtega odstavka 42. člena ZP-1 zadovoljeno že z opravo kateregakoli 

procesnega dejanja, ki meri na pregon storilca in s katerim se začne postopek o prekršku. 

Navedeno stališče je skladno z zakonskim besedilom, ki jasno pravi le, da postopka ni dopustno 

začeti, ne zahteva pa pogoja obvestitve storilca. To stališče je precej bolj naklonjeno 

prekrškovnim organom, saj se tako lahko namreč razvodeni originalni namen te procesne 

predpostavke – omogočiti primerno obrambo. Organ namreč lahko začne prekrškovni postopek 

v roku 30 dni od storitve prekrška z dejanjem, ki meri na pregon storilca (na primer le napiše 

plačilni nalog) tako, da to dejanje storilcu sploh ne bo zaznavno, plačilni nalog pa mu posreduje 

mnogo kasneje. S tem bo sicer procesna predpostavka formalno izpolnjena, zaradi poteka časa 

pa ne bo več zagotovljena primerna obramba storilca, kar je bil osnovni namen te norme. Če 

smo nekoliko bolj pesimistični, lahko tovrstna razlaga v skrajnem primeru odpira vrata tudi 

morebitnim očitkom zlorab prekrškovnih organov, ki bi, da bi se izognili storilčevemu uspehu 

s pravnim sredstvom, s katerim bi uveljavljal potek 30-dnevnega roka, prilagajali datume 

začetka postopka. 

Glede na navedeno, bolj pritrjujemo stališčem teorije, da mora biti storilec v 30 dneh od storitve 

prekrška z njim seznanjen, oziroma da je v tem roku vsaj izkazan poskus obvestitve storilca (na 

primer poskus vročitve). Šele z obvestitvijo storilca je uresničen pravi namen te določbe, po 

drugi strani pa se z izkazanim poskusom obvestitve storilcu onemogoči, da zgolj zaradi 

izogibanja vročitvi ne bi mogel biti sankcioniran. 

Primer, ko lastnik ali imetnik pravice uporabe vozila navede, da je prekršek storila 

druga oseba 

Naslednje vprašanje, ki se pojavi, je, kako upoštevati 30-dnevni rok, ko se je lastnik ali imetnik 

pravice uporabe vozila uspešno razbremenil svoje odgovornosti s tem, da je navedel osebo, ki 

je v času prekrška dejansko uporabljala vozilo. Torej, ali 30-dnevni rok velja tudi za to 

naslednjo osebo in kdaj prične teči? 

Sodna praksa je tudi v zvezi s tem razdeljena: zaslediti je mogoče stališče, da je treba zoper 

vsakega konkretnega storilca začeti postopek v roku 30 dni od storitve prekrška – tako tudi 

zoper tistega, ki ga je kasneje navedel domnevni storilec kot lastnik vozila,57 kakor tudi temu 

nasprotno stališče, da mora biti v roku 30 dni od storitve prekrška začet postopek za ta prekršek, 

                                                 
56 Povzeto po Selinšek, Zakon o prekrških (ZP-1) s komentarjem (2018), str. 215-216. 
57 Sodba Višjega sodišča v Celju PRp 153/2015 z 24. 11. 2015. 
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ki je usmerjen na pregon storilca, ne pa, da je tudi zoper vsakega naslednjega storilca treba 

začeti postopek v roku 30 dni od storitve prekrška.58  

Stališče teorije v tem primeru je, da se postopek za konkretni prekršek začne v roku, ni pa 

pomembno, ali je bil s tem postopkom seznanjen tudi dejanski storilec (oseba, ki jo je navedel 

domnevni storilec). Selinšek ob tem še dodaja, da je primerno, kljub temu, da zakon tega 

izrecno ne predvideva, da bi se novo identificiranega storilca o prekršku obvestilo čim prej, 

najkasneje pa v roku 30 dni po njegovi identifikaciji, in da je iz postopka zoper novega storilca 

razvidno, da se nanaša na isti prekršek kot v postopku zoper domnevnega storilca.59 Temu 

stališču se pridružujemo, za njegovo celostno uresničitev bi bilo treba zakonsko določbo 

ustrezno dopolniti. S predstavljeno rešitvijo se ustrezno in sorazmerno varuje tako pravica do 

obrambe dejanskega storilca kot tudi omogoča učinkovit pregon. Upoštevaje že določbe o 

vročitvi in roke za vložitev pravnega sredstva, bi bilo nemogoče od prekrškovnega organa 

pričakovati, da bi tudi zoper novega storilca začel postopek v roku 30 dneh od storitve prekrška. 

Nadalje pa bi tovrstna ureditev utegnila povzročiti tudi izigravanje s strani storilcev, saj bi tako 

lahko postal „modus operandi obrambe“ domnevnega storilca navedba druge osebe, ki bi to 

priznala, s čimer bi bil domnevni storilec razbremenjen, nesankcionirana pa bi ostala tudi druga 

oseba, saj se zoper njo postopek najverjetneje ne bi mogel začeti v kratkem roku 30 dni od 

storitve prekrška. 

Pogled v prihodnost 

Glede na bliskovit razvoj tehnologije v današnjem času je mogoče v prihodnosti pričakovati 

uvedbo vedno več visokotehnoloških naprav z namenom zagotavljanja večje prometne varnosti, 

kar bodo nedvomno spremljale živahne pravne razprave. Če navržemo le eno izmed potencialno 

zanimivih tem povezanih s prihodnostjo prometa: Evropska komisija je maja 2018 izdala nov 

program zagotavljanja večje varnosti v cestnem prometu,60 v okviru katere so predlagane 

številne tehnološke izboljšave vozil: številne senzorne in zavorne sisteme, med drugim pa tudi 

alkoholne zapore vžiga (preden se vozilo vključi, mora voznik opraviti alkotest, ki je montiran 

v vozilo) in sisteme za detekcijo zaspanosti in nepozornosti.61 Prav tako je predlagano, da bi 

bila od leta 2022 dalje vsa nova vozila povezana na internet, pri čemer bi mnoga od njih lahko 

medsebojno komunicirala, z začetkom 2030ih let pa se stremi k popolni avtonomni mobilnosti. 

Glede na navedene trende lahko špekuliramo, da potencialni razvoj prometne tehnologije ne bo 

šel izključno v smeri vedno večjega in bolj sofisticiranega nadzora in sankcioniranja, temveč 

se bodo enostavno na mehanski način onemogočila sama ravnanja, iz katerih izvirajo kršitve. 

Upamo si trditi, da niso več daleč časi, ko se bodo začele pojavljati teze, da je upravljanje vozila 

v javnem cestnem prometu enostavno preveč nevarno in tvegano, da bi ga bilo mogoče zaupati 

povprečnem človeku, še posebej ob dostopnosti tehnologije, ki bi to počela namesto nas. Ob 

                                                 
58 Sklepa Višjega sodišča v Kopru PRp 2/2014 z 9. 1. 2014 in PRp 202/2013 s 14. 11. 2013. 
59 Selinšek, Zakon o prekrških (ZP-1) s komentarjem (2018), str. 216. 
60 Evropa v gibanju: Komisija zaključuje svoj program za varno, čisto in povezano mobilnost, Evropska komisija, 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3708_sl.htm, dostopano dne 19.3.2019. 
61 Europe on the move, New safety features in your car, https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29343, 

dostopano dne 19.3.2019. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3708_sl.htm
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29343
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predpostavki dovolj visoke ravni tehnologije v prometu bi povsem avtonomen promet, s 

praktično izključenim človeškim faktorjem, gotovo lahko izredno pripomogel k zmanjšanju 

smrti, telesnih poškodb in ne nazadnje premoženjske škode kot posledic prometnih nesreč. 

Hkrati bi se s tem odprle kompleksne etične dileme, pravne zagate povezane s situacijami 

skrajne sile, navsezadnje pa tudi vprašanja o temeljni človekovi pravici in svoboščini – svobodi 

gibanja. Izjemno pazljivi moramo biti, da argument prometne varnosti ne bi postal krinka za 

obči nadzor nad ljudstvom. 
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RAZMEJEVANJE MED PREKRŠKI IN KAZNIVIMI DEJANJI NA 

PODROČJU CESTNEGA PROMETA  

Lora Briški in Mojca M. Plesničar 

 

Materialnopravna razmejitev med kaznivimi dejanji in prekrški 

Kazniva dejanja in prekrške skupaj z disciplinskimi prestopki uvrščamo v skupino kaznivih 

ravnanj, na katera “[...] se vežejo s pravom urejene kaznovalne sankcije.”62 Ko se zakonodajalec 

odloča, v katero izmed kategorij bo določeno ravnanje razvrstil, mora upoštevati zlasti dve 

merili. Prvo se nanaša na stopnjo nevarnosti ravnanja za pravno zavarovano dobrino. Drugo 

merilo pa pove, ali ravnanje predstavlja golo kršitev predpisa, ki zavarovane dobrine resneje ne 

ogroža niti je ne poškoduje, ali pa ravnanje zavarovano dobrino neposredno ogrozi ali 

poškoduje.63 Poleg navedenih glavnih meril za razvrščanje kaznivih ravnanj zakonodajalec 

običajno posega še po drugih, denimo pogostosti ravnanj, ki so predmet ureditve, področju 

družbenega življenja, na katerem se pojavljajo in podobno. 

 

Z vidika načela določnosti je zaželeno, da so meje med posameznimi kaznivimi ravnanji kar se 

da jasno določene. Včasih pa se zgodi, da razmejitve med kaznivimi dejanji in prekrški niso 

povsem jasne, “[...] zlasti če gre sicer za enaka ravnanja, ki so lahko v določenih okoliščinah 

prekršek, v drugačnih okoliščinah pa prerastejo v kaznivo dejanje.”64 Tako se lahko v praksi 

zgodi, da bo posamezno ravnanje osebe izpolnilo zakonske znake prekrška in kaznivega 

dejanja. V takšnem primeru lahko razlikujemo med dvema položajema. Za prvi položaj bo šlo, 

če se zakonski znaki kaznovalnih norm popolnoma prekrivajo, drugi položaj pa nastopi tedaj, 

kadar je prekrivanje zakonskih znakov zgolj delno.65 Pri presoji, za katerega od položajev gre, 

seveda ne gre upoštevati zgolj zakonskega besedila, pač pa tudi ustaljene metode razlage, “[...] 

zlasti njuno umestitev v sistem kaznovalnega varstva posamezne pravne dobrine ter pravila 

splošnega dela KZ-1 oziroma materialnopravnih določb ZP-1.”66 

 

Če se zakonski znaki prekrška in kaznivega dejanja popolnoma ujemajo in med obema 

kaznivima ravnanjema ni mogoče potegniti jasne ločnice, pravni subjekt pravnih posledic 

svojega ravnanja ne bo mogel predvideti, represivni organi pa bodo lahko pri pregonu postopali 

arbitrarno.67 Kadar je kazenskopravna določba zrcalna slika prekrškovne, gre, kot je v svoji 

odločitvi poudarilo Ustavno sodišče,68 za anomalijo pravnega reda, ki nasprotuje temeljnim 

                                                 
62 Bavcon, Šelih, Korošec, Ambrož, Filipčič, KAZENSKO PRAVO splošni del (2014), str.43. 
63 Ibidem. 
64 Ibidem, str.44. 
65 Bajda, Plesničar (2018) Razmerje med prekrški in kaznivimi dejanji s področja prometne varnosti. V: 

Raziskava dejavnikov, ki vplivajo na varnost cestnega prometa v Republiki Sloveniji. 8. URL: https://www.avp-

rs.si/wp-content/uploads/2018/09/Promet-kon%C4%8Dno-poro%C4%8Dilo-1.-del.pdf 
66 Ibidem. 
67 Ibidem. 
68 Odl. Ustavnega sodišča U-I-88/07 z 08.01.2009 
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ustavnim načelom: načelu pravne države (2. člen Ustave),69 in načelu zakonitosti v kazenskem 

pravu (prvi odstavek 28. člena Ustave).  

 

Od popolnega ujemanja zakonskih znakov kaznivega dejanja in prekrška pa je po mnenju 

Ustavnega sodišča mogoče ločiti primere, ko opisa kaznivih ravnanj nista identična, pač pa je 

moč govoriti le o delnem ujemanju dispozicij. “Dispozicije obeh kaznivih ravnanj so v takih 

primerih medsebojno ločljive – vselej tako, da ima dispozicija kaznivega dejanja poleg 

zakonskih znakov prekrška še dodatne elemente, zaradi katerih je táko ravnanje družbi takó 

nevarno, da preraste v drugo kvaliteto, v kaznivo dejanje.”70 Kako postopati v primerih 

tovrstnih sovpadanj, določata Kazenski zakonik (KZ-1)71 in Zakon o prekrških (ZP-1). Zoper 

storilca, ki je bil v kazenskem postopku pravnomočno spoznan za krivega kaznivega dejanja, 

ki ima tudi znake prekrška, ali je bila zaradi takega dejanja kazenska ovadba zoper njega 

zavržena na podlagi postopka poravnavanja ali odloženega pregona, se ne vodi postopek o 

prekršku in se mu tudi ne izrekajo sankcije za prekrške.72 Ob tem ZP-1 določa tudi, da se 

postopek o prekršku ne vodi oziroma se prekine, kolikor se je začel, če je bila zoper storilca 

vložena kazenska ovadba zaradi kaznivega dejanja, ki ima tudi znake prekrška, ali zaradi takega 

dejanja zoper njega teče kazenski postopek.73 V primerih, ko obstoji sum kaznivega dejanja, 

zakon torej daje prednost kazenskemu postopku. Če je bil prekrškovni postopek temu navkljub 

izveden in je bila storilcu izrečena sankcija za prekršek, se globa, odvzem prostosti ali kakšna 

druga sankcija všteje v kazen, izrečeno za kaznivo dejanje, katerega znaki imajo tudi znake 

prekrška.74 

 

Za kazniva dejanja zoper varnost cestnega prometa so značilni blanketni opisi. Kazenskopravne 

norme se v tem delu sklicujejo na dopolnilne norme z drugega področja, predpise o varnosti 

cestnega prometa. Zato se delnemu prekrivanju kaznivih dejanj in prekrškov na tem področju 

ni mogoče izogniti. Kršitev dolžnostnih ravnanj, ki jih urejajo predpisi o varnosti cestnega 

prometa, pomeni prekršek zoper varnost cestnega prometa. Kadar ta kršitev obsega še dodatne 

elemente, ki pomenijo večjo stopnjo ogrožanja varnosti cestnega prometa, prekršek preraste v 

kaznivo dejanje.75  

 

Določba 324. člena KZ-1 (povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti) izrecno določa, da 

je storilec dejanja tisti, ki s kršitvijo predpisov o varnosti cestnega prometa iz malomarnosti 

povzroči prometno nesrečo, v kateri je bila kakšna oseba hudo telesno poškodovana. Za obstoj 

kaznivega dejanja mora biti izpolnjen zakonski znak prometne nesreče, v kateri mora biti 

kakšna oseba vsaj hudo telesno poškodovana.  Razmejitev kaznivega dejanja od prekrška tako 

                                                 
69 Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 

68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 

in 75/16 – UZ70a) 
70 Odl. Ustavnega sodišča U-I-88/07 z 08.01.2009, 10. točka obrazložitve 
71 Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17). 
72 1. odstavek 11.a. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno 

besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US). 
73 3. odstavek 11.a. člena ZP-1 
74 3. odstavek 56. člena KZ-1 
75 Korošec, Dežman, CESTNOPROMETNO KAZENSKO PRAVO (2013), str. 55 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1991-01-1409
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1779
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1376
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0786
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4126
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3062
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3705
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1364
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0740
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opravlja huda telesna poškodba kot (nepravi) objektivni pogoj kaznivosti.76 Na področju 

prekrškovnega prava je Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP)77 odpravil prekršek 

povzročitve prometne nesreče, ki ga je poznala starejša zakonodaja, Zakon o varnosti cestnega 

prometa (ZVCP-1) 78. “Voznik tako odgovarja le še za temeljni prekršek, ki ne zaobjema 

poškodbene posledice.”79  

 

Velika novost novega KZ-1 je bila ogrozitveno kaznivo dejanje “Predrzne vožnje v cestnem 

prometu”. Ker je bila določba oblikovana dokaj zapleteno, v praksi ni zaživela.80 Z novelo KZ-

1B je kaznivo dejanje spremenjeno v “Nevarno vožnjo v cestnem prometu”. Izvršitveno 

ravnanje predstavljajo kršitve cestnoprometnih predpisov, ki so “izkustveno pogost vzrok 

prometnih nesreč (t. i. smrtni grehi cestnega prometa)”81 in ki so same zase sankcionirane kot 

prekrški.82 Ker gre za ogrozitveno dejanje, je prepovedana posledica “konkretna nevarnost za 

življenje ali telesno celovitost oseb, ki jo storilec lahko povzroči naklepno ali iz 

malomarnosti.”83 Da ravnanje, ki samo zase predstavlja prekršek in pomeni abstraktno 

ogrozitev, preraste v kaznivo dejanje, mora priti do konkretnega ogrožanja. “Za njegov obstoj 

je potrebna povzročitev tako visoke stopnje nevarnosti, da skoraj pride do poškodbene 

posledice, njen izostanek pa lahko pripišemo le srečnemu naključju ali ukrepanju drugih 

udeležencev v prometu.”84 

 

Procesnopravna razmejitev med kaznivimi dejanji in prekrški 

Delno prekrivanje zakonskih znakov prekrškov in kaznivih dejanj je torej neizbežno. Procesna 

razmejitev med kaznivimi dejanji in prekrški v izogib vzporednemu vodenju postopkov je 

pomembna zaradi zagotavljanja procesne ekonomije in - še pomembneje - zaradi ideje 

pravičnosti in načela prepovedi ponovnega sojenja o isti stvari (ne bis in idem).85  

 

V slovenski ureditvi razmerje med kazenskim in prekrškovnim postopkom določa načelo 

primarnosti kazenskega postopka, ki izhaja iz 11.a člena ZP-1. Če je bil storilec s pravnomočno 

sodbo v kazenskem postopku spoznan za krivega izvršitve kaznivega dejanja, mu ni mogoče 

izreči še sankcije za prekršek. Če pa je bil prekrškovni postopek že izveden, storilcu pa je bila 

izrečena prekrškovna sankcija, se bo ta vštela v kazen za kaznivo dejanje.86 

 

                                                 
76 Bajda, Plesničar (2018) Razmerje med prekrški in kaznivimi dejanji s področja prometne varnosti, str. 10. f 
77 Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – 

popr., 68/16, 54/17 in 3/18 – odl. US) 
78 Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08) 
79 Bajda, Plesničar (2018) Razmerje med prekrški in kaznivimi dejanji s področja prometne varnosti, str. 10.  
80 Ibidem. 
81 Ibidem, str. 11.  
82 Ibidem. 
83 Ibidem. 
84 Korošec, Dežman, CESTNOPROMETNO KAZENSKO PRAVO (2013), str. 55; Bajda, Plesničar (2018) 

Razmerje med prekrški in kaznivimi dejanji s področja prometne varnosti, str. 10.  
85 Ibidem, str. 16.  
86 Ibidem, str. 18. 
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Ob tem je treba opozoriti, da vštevanje sankcije, izrečene v prekrškovnem postopku, v kazen, 

izrečeno v kazenskem postopku, samo po sebi še ne pomeni, da načelo prepovedi ponovnega 

sojenja o isti stvari v zadevi ni bilo kršeno. Tako je poudarilo Ustavno sodišče v nosilni odločitvi 

U-I-24/10 z 19. aprila 2012.87 Naslonilo se je na sodno prakso Evropskega sodišča za človekove 

pravice (ESČP), ki je ponudila ustrezne kriterije za presojo ustreznosti sočasne uporabe obeh 

postopkov. Ne bis in idem v odločitvah ESČP ne pomeni zgolj prepovedi dvojnega kaznovanja, 

marveč tudi prepoved dvojnega pregona in sojenja, česar samo vštevanje sankcije ne more 

sanirati.88 Za sojenje o isti zadevi pa gre tedaj, kadar tako prekrškovni kot kazenski postopek 

izhajata iz identičnih ali bistveno enakih dejstev.89 
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POSLEDICE CESTNOPROMETNIH KRŠITEV IN KAZNOVANJE 

Lora Briški in Mojca M. Plesničar 

 

Uvod 

V tem delu analize se posvečamo posledicam cestnoprometnih kršitev, pri čemer v razpravo 

zajamemo celovit spekter posledic, ki zadenejo kršilca cestnoprometnih predpisov. V prvem 

delu osvetljujemo temo s teoretičnega gledišča in se v zaključku dotaknemo tudi odprtih 

vprašanj usmerjanja potencialnih storilcev in prevzgoje kršiteljev. V drugem delu začrtamo 

trenutne trende kaznovanja kršiteljev cestnoprometnih predpisov v sodni praksi. V tretjem, 

zaključnem delu pa primerjavo sankcioniranja podobnih primerov v kazenskem in 

prekrškovnem postopku.  

 

Posledice kršitev cestnoprometnih predpisov  

Posledice, ki zadenejo kršilce cestnoprometnih predpisov, se odražajo na več pravnih področjih. 

V tem delu analiziramo tako tiste s področju kaznovalnega, tj. prekrškovnega in kazenskega 

prava, kot tudi tiste s področja civilnega prava. V nadaljevanju podrobneje razčlenimo pravni 

položaj poklicnih voznikov, saj sankcije, ki so jim izrečene, često posegajo v opravljanje 

njihovega poklica. V zadnjem delu besedila preučimo ukrepe, katerih cilj je spremeniti 

vedenjske vzorce voznikov in s tem prispevati k večji varnosti cestnega prometa. 

 

Posledice na področju kazenskega prava 

Kazenski zakonik (v nadaljevanju KZ-1) Republike Slovenije pozna tri vrste kazenskih 

sankcij:90 kazni, opozorilne sankcije in varnostne ukrepe. Kazni so treh vrst: zapor, denarna 

kazen in prepoved vožnje motornega vozila. Storilcu kaznivega dejanja bo po splošnem pravilu 

izrečena samo tista kazen, ki jo zakon za posamezno kaznivo dejanje določa kot glavno kazen.91 

Izjema od navedenega pravila velja za denarno kazen. Ta se sme kot stranska kazen za kazniva 

dejanja, storjena iz koristoljubnosti, izreči tudi, kadar ni predpisana z zakonom ali kadar je z 

zakonom predpisano, da bo storilec kaznovan z zaporom ali denarno kaznijo, sodišče pa kot 

glavno kazen izreče zapor.92 Medtem ko je denarna kazen lahko glavna ali stranska kazen, se 

sme prepoved vožnje motornega vozila izreči samo kot stranska kazen ob kazni zapora, denarni 

kazni ali pogojni obsodbi.93  

 

KZ-1 pri kaznivih dejanjih povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti (323. člen), nevarne 

vožnja v cestnem prometu (324. člen) in ogrožanja posebnih vrst javnega prometa (325. člen) 

poleg zaporne kazni izrecno predpisuje tudi možnost izreka denarne kazni.  

                                                 
90 3. člen Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – 

popr., 54/15, 38/16 in 27/17). 
91 L. Bavcon, A. Šelih, D. Korošec, M. Ambrož, K. Filipčič, KAZENSKO PRAVO SPLOŠNI DEL (2014), str. 

382. 
92 2. odstavek 45. člena KZ-1. 
93 44. člen KZ-1. 
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Stranska kazen prepovedi vožnje motornega vozila se izreče storilcu, ki je kaznivo dejanje 

zoper varnost javnega prometa izvršil kot voznik motornega vozila.94 Po splošnem pravilu je 

njen izrek fakultativen, z zakonom pa se lahko določi tudi kot obvezen.95 Te možnosti se je 

zakonodajalec poslužil v dveh primerih, in sicer če je storilec izvršil kaznivo dejanje prometne 

nesreče iz malomarnosti iz 323. člena KZ-1, iz katerega je nastala hujša posledica smrti ene ali 

več oseb, ali pa kaznivo dejanje nevarne vožnje s hujšo posledico po tretjem, četrtek ali petem 

odstavku 324. člena KZ-1, pri čemer mora biti temeljno kaznivo dejanje zajeto s storilčevim 

naklepom.96    

 

Kazen prepovedi vožnje motornega vozila je treba razlikovati od varnostnega ukrepa odvzema 

vozniškega dovoljenja. Kot poudarja teorija, se stranska kazen izreče storilcu, ki je sposoben 

za vožnjo.97 Varnostni ukrep pride po drugi strani v poštev tedaj, kadar sodišče oceni, da bi 

storilčeva nadaljnja udeležba v javnem prometu v vlogi voznika motornega vozila pomenila 

nevarnost za javni promet zaradi njegovega obnašanja, osebnih lastnosti ali nesposobnosti za 

varno upravljanje motornih vozil.98 Čeravno bi na prvi pogled morda sklepali drugače, so 

posledice za storilca, ki mu je izrečena kazen prepovedi vožnje motornega vozila, drugačne od 

posledic za storilca, ki mu je bilo vozniško dovoljenje odvzeto. Prvi bo po preteku časa, za 

katerega je bila izrečena stranska kazen, lahko ponovno sedel za volan, medtem ko bo moral 

storilec v primeru odvzema vozniškega dovoljenja vnovič izpolniti vse pogoje za pridobitev 

vozniškega dovoljenja.99   

 

KZ-1 v 86. členu ureja alternativne oblike izvršitve kazni zapora. Kazen zapora do devetih 

mesecev se lahko izvrši tudi s hišnim zaporom, če sodišče po presoji nevarnosti obsojenca, 

možnosti ponovitve dejanja ter osebnih, družinskih in poklicnih razmer, sklene, da ni potrebe 

po prestajanju kazni v zavodu ali pa da bolezen, invalidnost ali ostarelost obsojenca zahtevajo 

in omogočajo njeno izvrševanje v ustreznem javnem zavodu.100 Zaporna kazen do treh let se 

lahko izvršuje tudi tako, da obsojenec med prestajanjem kazni zapora še naprej dela ali se 

izobražuje in prebiva doma, v prostih dneh (praviloma ob koncu tedna) pa mora biti v zaporu.101 

Pogoja za zapor ob koncu tedna (t. i. “vikend zapor”) sta, da ne gre za obsodbo za kazniva 

dejanja zoper spolno nedotakljivost in da obsojenec izpolnjuje pogoje, določene v zakonu, ki 

ureja izvrševanje kazenskih sankcij.102 Prestajanje kazni v zavodu lahko nadalje nadomesti tudi 

delo v korist skupnosti, če sodišče presodi, da vedenje obsojenca v času odločanja, nevarnost 

                                                 
94 48. člen KZ-1. 
95 1. in 4. odstavek 48. člena KZ-1. 
96 Bajda, Plesničar (2018) Razmerje med prekrški in kaznivimi dejanji s področja prometne varnosti. V: 

Raziskava dejavnikov, ki vplivajo na varnost cestnega prometa v Republiki Sloveniji. 26. URL: https://www.avp-

rs.si/wp-content/uploads/2018/09/Promet-kon%C4%8Dno-poro%C4%8Dilo-1.-del.pdf. 
97 L. Bavcon, A. Šelih, D. Korošec, M. Ambrož, K. Filipčič, KAZENSKO PRAVO SPLOŠNI DEL (2014), 

str.392. 
98 Ibidem. 
99 Odl. U-I-213/98 s 16.03.2000, Odklonilno ločeno mnenje sodnice dr. Wedam-Lukić, ki se ji pridružuje 

sodnica dr. Geč-Korošec 
100 5. odstavek 86. člena KZ-1. 
101 4. odstavek 86. člena KZ-1. 
102 4. odstavek 86. člena KZ-1. 
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ponovitve dejanja na prostosti, možnost in sposobnost za opravljanje primernega dela ter 

osebne in družinske razmere obsojenca v času predvidenega izvrševanja kazni takšno 

izvrševanje zaporne kazni omogočajo.103 Pogoji za to alternativno obliko izvršitve kazni zapora 

so, da je sodišče storilcu izreklo kazen zapora do dveh let in da ne gre za kaznivo dejanje zoper 

spolno nedotakljivost.104 

 

Sodišče lahko storilcu, če so izpolnjeni pogoji iz splošnega dela zakonika, namesto kazni izreče 

opozorilno sankcijo.105 Peto poglavje KZ-1 tako ureja pogojno obsodbo, pogojno obsodbo z 

varstvenim nadzorstvom (kot posebno obliko pogojne obsodbe) in sodni opomin. Opozorilne 

sankcije so izraz težnje, da “[...] omejimo prisilo in kazni ne uporabimo, če ni resnično 

potrebna.”106 Temeljijo na prepričanju, da naj se storilca manj nevarnega kaznivega dejanja 

manjšega pomena ne kaznuje, kadar to ni nujno zaradi kazenskopravnega varstva, sodišče pa 

ugotovi, da že izrek opozorilne sankcije na storilca deluje socialnopreventivno in v prihodnosti 

ne bo ponavljal kaznivih dejanj.107 Družbeno grajo in negativno socialnoetično oceno kaznivega 

dejanja pri pogojni obsodbi najdemo v opozorilu, da bo kazen izrečena in izvršena, če pogojno 

obsojeni ne bo izpolnjeval pogojev in obveznosti, ki so mu bile naložene.108 Sodni opomin, ki 

grožnje s kaznijo ne vsebuje,  družbeno grajo izraža z opozorilom, da bo sodišče pri morebitnem 

prihodnjem kaznivem dejanju storilcu izreklo kazen.109 

 

Sodišče sme storilcu namesto kazni izreči pogojno obsodbo, če so za to izpolnjeni z zakonom 

določeni pogoji. Ti pogoji se nanašajo na vrsto in višino izrečene in zakonsko predpisane kazni. 

Splošni pogoj za izrek pogojne obsodbe je, da je sodišče storilcu določilo kazen zapora do dveh 

let ali denarno kazen.110 Zakon ob merilu izrečene kazni vsebuje tudi omejitev glede predpisane 

kazni, in sicer se pogojna obsodba ne sme izreči za kazniva dejanja, za katera je predpisana 

kazen zapora najmanj treh let.111 Izjemoma bo lahko sodišče izreklo pogojno obsodbo tudi za 

kazniva dejanja, za katera je predpisana kazen zapora najmanj petih let, in sicer če storilec 

prizna krivdo, ko se prvič izjavi o obtožnem aktu, ali jo prizna v sporazumu z državnim 

tožilcem.112 Poleg pogojev, ki se nanašajo na izrečeno in predpisano kazen, KZ-1 pogojuje izrek 

pogojne obsodbe tudi s spoznanjem sodišča, da je mogoče pričakovati, da storilec kaznivih 

dejanj ne bo več ponavljal.113 To spoznanje temelji na okoliščinah, ki jih zakon določa 

primeroma, in sicer  osebnost storilca, njegovo prejšnje življenje, njegovo obnašanje po 

storjenem kaznivem dejanju, stopnjo krivde.114 V pogojni obsodbi lahko sodišče storilcu poleg 

glavne določi tudi stranske kazni115 ali storilcu izreče varnostne ukrepe. Izvršitev varnostnih 

                                                 
103 9. odstavek 86. člena KZ-1. 
104 8. odstavek 86. člena KZ-1. 
105 2. odstavek 3. člena KZ-1. 
106 L. Bavcon, A. Šelih, D. Korošec, M. Ambrož, K. Filipčič, KAZENSKO PRAVO SPLOŠNI DEL (2014), 

str.412. 
107 Ibidem. 
108 Ibidem. 
109 Ibidem. 
110 1. odstavek 58. člena KZ-1. 
111 2. odstavek 58. člena KZ-1. 
112 5. odstavek 58. člena KZ-1. 
113 3. odstavek 58. člena KZ-1. 
114 3. odstavek 58. člena KZ-1. 
115 4. odstavek 58. člena KZ-1. 



 56 

 

ukrepov se, drugače kot kazen, ne more odložiti za čas preizkusne dobe, saj zakon določa, da 

se izvršijo nemudoma.116   

 

Pogojno obsodbo lahko sodišče prekliče, če obsojeni v času preizkusne dobe izvrši novo 

kaznivo dejanje, če se po izreku pogojne obsodbe ugotovi, da je obsojeni izvršil kaznivo 

dejanje, preden je bil pogojno obsojen, in če obsojeni v roku, ki ga je določilo sodišče, ni 

izpolnil obveznosti, ki so mu bile izrečene ob pogojni obsodbi.117 V primeru izvršitve novega 

kaznivega dejanja v preizkusni dobi je preklic pogojne obsodbe bodisi obligatoren bodisi 

fakultativen. Sodišče mora preklicati pogojno obsodbo (obligatorni preklic pogojne obsodbe), 

če obsojenec v preizkusni dobi izvrši eno ali več kaznivih dejanj, za katera je izreklo kazen 

zapora dveh let ali daljšo kazen.118 V primeru sojenja zaradi kaznivega dejanja, ki ga je storilec 

izvršil, preden mu je bila izrečena pogojna obsodba, sodišče to lahko prekliče (gre torej za 

fakultativni preklic pogojne obsodbe), če presodi, da storilcu ne bi bilo izreklo pogojne 

obsodbe, kolikor bi za prej izvršeno kaznivo dejanje vedelo.119 Če obsojeni ne izpolnjuje 

obveznosti, ki so mu bile naložene s pogojno obsodbo, sme sodišče v mejah preizkusne dobe 

podaljšati rok za izpolnitev obveznosti ali pa preklicati pogojno obsodbo in izreči kazen, ki je 

bila določena v pogojni obsodbi. Če spozna, da obsojenec iz upravičenih razlogov ne more 

izpolniti naložene obveznosti, mu sodišče lahko odpusti njeno izpolnitev ali pa jo nadomesti z 

drugo ustrezno obveznostjo, določeno v zakonu.120 Kadar sodišče prekliče pogojno obsodbo 

zaradi izvršitve novega kaznivega dejanja ali kaznivega dejanja, ki je bilo izvršeno pred 

izrekom pogojne obsodbe, mora z uporabo pravil o steku izreči enotno kazen za dve ali več 

kaznivih dejanj. Ob tem je treba opozoriti še na roke za preklic pogojne obsodbe, ki jih ureja 

62. člen KZ-1.121  

 

Posebna oblika pogojne obsodbe je pogojna obsodba z varstvenim nadzorstvom.122 Sodišče jo 

izreče, če spozna, da bi storilcu v času preizkusne dobe koristilo nudenje pomoči, nadzor ali 

varstvo.123 Varstveno nadzorstvo sodišče določi storilcu za določen čas med preizkusno 

dobo.124 V času preizkusne dobe osnovne pogojne obsodbe (brez varstvenega nadzorstva) je 

obsojenec prepuščen samemu sebi, od njegovega ravnanja je odvisno, ali bo pogojna obsodba 

preklicana. Pri pogojni obsodbi z varstvenim nadzorstvom pa vedenje obsojenca v času 

preizkusne dobe nadzorujejo državni organi in skušajo nanj z nerepresivnimi metodami 

                                                 
116 4. odstavek 57. člena KZ-1. 
117 59., 60. in 61. člen KZ-1. 
118 1. odstavek 59. člena KZ-1. 
119 L. Bavcon, A. Šelih, D. Korošec, M. Ambrož, K. Filipčič, KAZENSKO PRAVO SPLOŠNI DEL (2014), 

str.419. 
120 61. člen KZ-1. 
121 Pogojna obsodba se sme preklicati v preizkusni dobi. Če stori obsojenec v tem času kaznivo dejanje, ki ima 

za posledico preklic pogojne obsodbe, pa se to s sodbo ugotovi šele po poteku preizkusne dobe, se sme pogojna 

obsodba preklicati najpozneje v enem letu po poteku preizkusne dobe. 

Če obsojenec v danem roku ne izpolni obveznosti iz tretjega odstavka 57. člena tega zakonika, sme sodišče 

najpozneje v enem letu po poteku preizkusne dobe preklicati pogojno obsodbo in izreči kazen, ki je bila 

določena v pogojni obsodbi. 
122 L. Bavcon, A. Šelih, D. Korošec, M. Ambrož, K. Filipčič, KAZENSKO PRAVO SPLOŠNI DEL (2014), 

str.421. 
123 64. člen KZ-1. 
124 1. odstavek 56. člena KZ-1. 
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vplivati, da ne bi izvršil novega kaznivega dejanja.125 Pogojna obsodba z varstvenim 

nadzorstvom tako zahteva dejavno delovanje državnih organov, predvsem sodišča, pa tudi 

probacijskega svetovalca.126 Varstveno nadzorstvo obsega z zakonom določeno pomoč, nadzor 

ali varstvo.127 Trajna skrb svetovalca naj bi pogojno obsojenemu pomagala pri odpravljanju 

številnih težav, s katerimi se ne zmore ustrezno spopasti sam in ki bi ga utegnile vnovič privesti 

na kriminalno pot ter tako prispevala k resocializaciji storilca. 128 Ko sodišče izreče ukrep 

varstvenega nadzorstva, lahko odredi tudi eno ali več navodil, po katerih se mora obsojenec 

ravnati.129 Navodila, ki jih lahko sodišče med preizkusno dobo po uradni dolžnosti, na predlog 

svetovalca ali obsojenca tudi spremeni ali odpravi, smejo po zakonu obsegati naslednje naloge: 

zdraviti se v ustreznem zdravstvenem zavodu, obiskovati ustrezno poklicno, psihološko ali 

drugo posvetovalnico, usposabljati se za poklic, ali sprejeti zaposlitev, ki ustreza 

obsojenčevemu zdravju, sposobnostim in nagnjenju ter porabljati dohodke v skladu s 

preživninskimi dolžnostmi. 

 

Med opozorilne sankcije KZ-1 uvršča tudi sodni opomin. Ta vsebuje opozorilo storilcu 

kaznivega dejanja, ki ga sodišče storilcu izreče v obliki sklepa, ki ne vsebuje krivdoreka. 

 

Poleg kazni in opozorilnih sankcij pozna veljavni KZ-1 tudi varnostne ukrepe, ki jih našteva v 

69. členu.130 Z vidika kršitev pravil varnosti v prometu se kot posebej zanimiva kažeta odvzem 

vozniškega dovoljenja in odvzem predmetov. Odvzem vozniškega dovoljenja sme sodišče 

izreči le, “če je storilec, ki je voznik motornega vozila, izvršil kaznivo dejanje zoper varnost 

javnega prometa.”131 Sodišče storilcu bodisi odvzame vozniško dovoljenje bodisi odredi, da se 

mu ne sme izdati novega dovoljenja. Časovna omejenost varnostnega ukrepa se kaže v tem, da 

je njegovo trajanje omejeno od enega do petih let.132 Po poteku časa, ki ga je določilo sodišče 

v okviru najnižje in najvišje mere tega ukrepa, sme storilec na novo pridobiti vozniško 

dovoljenje ob splošnih pogojih, ki so predpisani za pridobitev posameznih vrst vozniških 

dovoljenj.133 Odvzem predmetov, ki so bili uporabljeni za kaznivo dejanje, ali so bili namenjeni 

zanj, ali pa so s kaznivim dejanjem nastali, je edini stvarni varnostni ukrep v slovenskem 

                                                 
125 I. Bele, Kazenski zakonik s komentarjem (splošni del), URL: 

https://www.iusinfo.si/komentar/COM101Y2001N8670612577A56N1(27.02.2019) 
126 I. Bele, Kazenski zakonik s komentarjem (splošni del), URL: 

https://www.iusinfo.si/komentar/COM101Y2001N8670612577A56N1(27.02.2019) 
127 56. člen KZ-1. 
128 L. Bavcon, A. Šelih, D. Korošec, M. Ambrož, K. Filipčič, KAZENSKO PRAVO SPLOŠNI DEL (2014), 

str.421. 
129 1. odstavek 58. člena KZ-1. 
130 Storilcem kaznivih dejanj se smejo izrekati ti varnostni ukrepi: 

1)     obvezno psihiatrično zdravljenje in varstvo v zdravstvenem zavodu; 

2)     obvezno psihiatrično zdravljenje na prostosti; 

3)     prepoved opravljanja poklica; 

4)     prepoved približevanja ali komuniciranja z žrtvijo; 

5)     odvzem vozniškega dovoljenja; 

6)     odvzem predmetov. 
131 L. Bavcon, A. Šelih, D. Korošec, M. Ambrož, K. Filipčič, KAZENSKO PRAVO SPLOŠNI DEL (2014), 

str.443. 
132 72. člen KZ-1. 
133 4. odstavek 72. KZ-1. 
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kazenskem pravu.134 Predmeti, ki spadajo v naštete kategorije, se smejo odvzeti, če so storilčeva 

last.135 Če predmeti niso v lasti storilca, se smejo odvzeti, če to zahtevajo splošna varnost ali 

moralni razlogi.136 Odvzem predmetov je lahko fakultativen ali obvezen, pri čemer se sme 

obvezen odvzem predmetov določiti samo z zakonom, tudi če predmeti niso storilčeva last.137 

 

Posledice na področju prava prekrškov  

Področje prava prekrškov kot temeljni zakon ureja Zakon o prekrških (ZP-1). Ta določa splošne 

pogoje za predpisovanje prekrškov in sankcij zanje, splošne pogoje za odgovornost za prekrške, 

za izrekanje in za izvršitev sankcij za prekrške, postopek za obravnavo prekrškov ter organe in 

sodišča za odločanje o prekrških.138 

 

Sankcije za storjene prekrške ZP-1 določa v 4. členu, in sicer so to globa, opomin, kazenske 

točke v cestnem prometu s prenehanjem veljavnosti vozniškega dovoljenja in prepovedjo 

uporabe vozniškega dovoljenja, prepoved vožnje motornega vozila, izgon tujca iz države, 

odvzem predmetov, izguba ali omejitev pravice do sredstev iz proračuna Republike Slovenije 

in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, izločitev iz postopkov javnega naročanja ter 

vzgojni ukrepi.  

 

Glavno sankcijo za prekršek predstavlja globa, namesto katere pa je storilcu prekrška lahko 

izrečen tudi opomin. Slednji bo storilcu izrečen za prekršek, storjen v takih olajševalnih 

okoliščinah, ki ga delajo posebno lahkega. Opomin pride v poštev tudi za primere, v katerih 

prekršek predstavlja neizpolnitev obveznosti ali povzročitev škode, storilec pa je pred izdajo 

odločbe oziroma sodbe o prekršku izpolnil predpisano obveznost oziroma popravil ali povrnil 

povzročeno škodo.139 Kazenske točke v cestnem prometu, prepoved vožnje motornega vozila, 

izgon tujca iz države, odvzem predmetov, izguba ali omejitev pravice do sredstev iz proračuna 

Republike Slovenije in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti in izločitev iz postopka 

javnega naročanja imajo naravo stranskih sankcij.140 

 

Za področje cestnega prometa so posebej zanimive kazenske točke s prenehanjem veljavnosti 

vozniškega dovoljenja in prepovedjo uporabe vozniškega dovoljenja, prepoved vožnje 

motornega vozila ter odvzem predmetov (vozila), o katerih več pišemo v nadaljevanju.141 

 

Teorija poudarja, da kazenske točke predstavljajo sankcijo sui generis, saj so, kolikor niso 

predpisane v številu, ki ima za posledico prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, zgolj 

                                                 
134 L. Bavcon, A. Šelih, D. Korošec, M. Ambrož, K. Filipčič, KAZENSKO PRAVO SPLOŠNI DEL (2014), 

str.444. 
135 1. odstavek 73. člena KZ-1. 
136 2. odstavek 73. člena KZ-1. 
137 3. odstavek 73. člena KZ-1. 
138 1. odstavek 1. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno 

besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US). 
139 21. člen ZP-1. 
140 3. in 4. odstavek 1. člena ZP-1. 
141 Glej poglavje o Progresivnem kaznovanju. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1376
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4126
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3062
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3705
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1364
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0740
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opozorilne narave. Pravne posledice kazenskih točk nastopijo tedaj, ko posameznik doseže ali 

preseže vsoto točk, ki jo določa ZP-1. Za voznika začetnika je meja 7 kazenskih točk, za drugi 

voznike pa 18. Ko posameznik mejo doseže, mu bo sodišče izreklo prenehanje veljavnosti 

vozniškega dovoljenja.142 

 

Sodišče sme izvršitev sankcije prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja odložiti pod 

pogojem, da storilec v času, ki ne sme biti krajši od šest in ne daljši od štiriindvajset mesecev 

(preizkusna doba), ne stori hujšega prekrška in če v roku, ki ga določi sodišče, izpolni 

obveznosti, ki jih določi sodišče na podlagi Zakona o voznikih (ZVoz-1)143 in o tem sodišču 

dostavi dokazilo.144 O odložitvi izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja sodišče 

odloča na predlog storilca prekrška.145 Če predlogu s sklepom ugodi, v izreku sklepa določi tudi 

obveznosti, ki jih mora storilec izpolniti.146  Te obveznosti ureja ZVoz-1, ki v 45. členu 

obravnava udeležbo v rehabilitacijskih programih.  Rehabilitacijskega programa se mora 

udeležiti oseba, ki ji je izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja in so ji bile 

izrečene kazenske točke zaradi vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih 

zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi. Sodišče ustrezni rehabilitacijski program določi na 

podlagi zdravniškega spričevala. Pri tem izbira med tremi možnostmi: edukacijske in 

psihosocialne delavnice ter programi zdravljenja odvisnosti.147 Če sodišče ugotovi, da storilec 

v preizkusni dobi ni storil hujšega prekrška in da je izpolnil določene obveznosti, s sklepom 

odloči, da se izrečena sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ne izvrši.148 

 

Rehabilitacijskega programa, ki je urejen v ZVoz-1, se mora pred ponovnim opravljanjem 

vozniškega izpita udeležiti tudi oseba, ki ji je prenehala veljavnost vozniškega dovoljenja. 149 

 

Stranska sankcija prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste in kategorije se lahko 

predpiše za prekršek zoper varnost cestnega prometa, s katerim je povzročena nevarnost za 

nastanek hude posledice oziroma z dejanjem nastane škodljiva posledica.150 Izreče jo lahko 

samo sodišče, in sicer za čas od enega meseca do enega leta.151 

 

Sankcijo odvzema predmetov ureja 25. člen ZP-1. Ta v prvem odstavku določa možnost 

odvzema predmetov, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek, ali pa so nastali s 

                                                 
142 N. Orel, P. Čas, Materialnopravna ureditev prava prekrškov postopek o prekršku praktična uporaba 

materialnopravnih določb in postopka iz ZP-1, Učno gradivo, dostopno na URL: 

http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/JAVNA_UPRAVA/Upravna_akademija/IZPITI_IN_

SEMINARJI/igor/Ucno_gradivo_za_PUO_avgust_2014.pdf (21.01.2019) 
143 Zakon o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17 in 21/18 – ZNOrg). 
144 1. odstavek 202.d člena ZP-1. 
145 2. odstavek 202. d člena ZP-1. 
146 6. odstavek 202.d člena ZP-1. 
147 1. odstavek 45. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17 in 21/18 – ZNOrg). 
148 1. odstavek 202.e člena ZP-1. 
149 2. odstavek 45. člena ZVoz-1. 
150 1. odstavek 23. člena ZP-1. 
151 N. Orel, P. Čas, Materialnopravna ureditev prava prekrškov postopek o prekršku praktična uporaba 

materialnopravnih določb in postopka iz zp-1, URL: 

http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/JAVNA_UPRAVA/Upravna_akademija/IZPITI_IN_

SEMINARJI/igor/Ucno_gradivo_za_PUO_avgust_2014.pdf (21.01.2019) 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3686
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3163
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3686
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3163
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
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prekrškom, če so storilčeva last, ali če z njimi razpolaga pravna oseba, ki je storilec prekrška. 

Skladno z drugim odstavkom taistega člena se lahko predmeti odvzamejo tudi, če ne pripadajo 

storilcu, vendar le v primeru, če to terjajo splošna varnost, varovanje življenja in zdravja ljudi, 

varstvo okolja in ohranjanje narave, gospodarska razmerja ali razlogi morale, kot tudi v drugih 

primerih, ki jih določa zakon. Z zakonom, ki določa prekršek, se lahko odvzem predmetov 

določi za obvezen.152  

 

Slovenska sodišča so o izreku sankcije odvzema predmetov večkrat odločala. Ustavno sodišče 

je že leta 1998 določilo pogoje za poseg v lastninsko pravico storilca prekrška z varstvenim 

ukrepom153. Poudarilo je, da gre za ukrep, ki nima narave kazenske sankcije, pač pa ga 

narekujejo razlogi splošne varnosti. Poseg v pravico do zasebne lastnine iz 3. člena Ustave 

Republike Slovenije154 je skladno s sodno prakso, vzpostavljeno na podlagi 15. člena URS, 

“dopusten le, če je za varstvo pravic drugih primeren, nujen in sorazmeren s težo ene in druge 

ustavne pravice.155” Odvzem predmeta mora organ obrazložiti in utemeljiti s konkretnimi 

okoliščinami, ki odkazujejo, da bi bila stvar v nasprotnem primeru v prihodnosti v rokah osebe 

nevarna in da se je z odvzemom tej nevarnosti mogoče izogniti.  

 

Odločanje o odvzemu predmeta je posebej občutljivo tedaj, kadar predmet ne pripada storilcu 

prekrška, marveč je last druge osebe. Sklicujoč se na prej predstavljeno odločitev Ustavnega 

sodišča, Up-7/98, ki se je sicer nanašala na varstveni ukrep odvzema lovske puške in streliva, 

je tako Vrhovno sodišče v sodbi IV Ips 17/2013 z 19. 2. 2013 pritrdilo stališču okrajnega 

sodišča, ki je izreklo stransko sankcijo odvzema vozila. Okrajno sodišče je skladno s pogoji, ki 

jih je v odločitvi iz leta 1998 opredelilo Ustavno sodišče, opravilo presojo sorazmernosti 

ukrepa. Ob tem je Vrhovno sodišče še poudarilo, da na presojo sorazmernosti ne vpliva odnos 

lastnika vozila do storilčevega dejanja. “Odvzem predmetov osebi, ki ni storilec prekrška, nima 

narave sankcije za prekršek, temveč gre izključno za ukrep, katerega namen je preprečiti 

nadaljnjo uporabo takega predmeta na način, ki bi lahko ogrozil navedene dobrine.”156 Da je 

pri presoji sorazmernosti ukrepa ključno vprašanje, ali bo lahko storilec z njim vnovič 

razpolagal, je Vrhovno sodišče potrdilo tudi v odločitvi IV Ips 7/2018 z 22. 5. 2018. V njej 

sodišče ugotavlja, da ukrep odvzema vozila ni primeren ukrep za doseganje varnosti cestnega 

prometa, če je šlo le za enkratno posodo vozila. 

 

                                                 
152 5. odstavek ZP-1. 
153 Odl. Up-7/98 z 10.03.1998 
154 Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 

68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 

in 75/16 – UZ70a). 
155 Odl. Up-7/98 z 10.03.1998, 6. točka obrazložitve 
156 IV Ips 17/2013 z 19.02.2013, 9. točka obrazložitve 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1991-01-1409
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-2341
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-3052
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0899
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3090
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3092
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1777
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1779
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3208
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Izločitev iz prometa 

Prepoved vožnje motornega vozila 

Prepoved vožnje motornega vozila predstavlja stransko sankcijo v prekrškovnem pravu in 

stransko kazen v kazenskem pravu. Po vsebini ukrep predstavlja začasno in časovno omejeno 

izločitev storilca iz prometa in je tipični primer specialne prevencije, ki naj iz prometa izloči 

voznika, ki je dokazano nevaren.157 Petrovec v študiji iz leta 2011 ugotavlja, da gre za 

sorazmeren ukrep, ki mu ne gre očitati prevelike represivnosti s strani države. Z ukrepom 

prepovedi vožnje motornega vozila se lahko nadomesti ukrepe, ki v storilčev položaj močneje 

posegajo, denimo zaporno kazen. Med izvrševanjem sankcije prepovedi vožnje motornega 

vozila storilec razen tega, da ne sme sesti za volan, sam odloča, kaj bo počel. Hkrati pa prepoved 

vožnje od storilca terja določene prilagoditve pri delu in prostem času. Vse to naj bi storilca 

prepričalo v smotrnost pozornejšega vedenja v prometu po prestanem ukrepu.158 

 

Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja kot stranska sankcija in kot varnostni ukrep 

Ukrep prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja se od prepovedi vožnje motornega vozila 

pomembno razlikuje predvsem v zaključni fazi. Storilcu namreč nalaga, da - kolikor želi znova 

sesti za volan - dovoljenje vnovič pridobi. Udeležiti se mora izobraževanja, ki se ga udeležijo 

tudi osebe, ki vozniško dovoljenje pridobivajo prvikrat, opraviti mora določeno število ur 

vožnje z inštruktorjem in vozniški izpit. Storilec je času, dokler vozniškega dovoljenja ne 

pridobi, izločen iz prometa. To zanj, podobno kot pri ukrepu prepovedi vožnje predstavlja vrsto 

težav, saj si bo moral vsakdan organizirati na drugačen način.159 Poudariti je treba tudi, da 

vnovična pridobitev vozniškega dovoljenja storilca tako časovno kot stroškovno obremeni. 

Portal, namenjen bodočim voznikom, predvidene stroške pridobitve vozniškega dovoljenja B 

kategorije ob opravljenih 21 urah vožnje z inštruktorjem, stroške oceni na 640 evrov.160 Tudi 

časnik Finance ugotavlja, da bodo vozniki, ki jim je bilo vozniško dovoljenje odvzeto, v 

postopku pridobitve novega plačali 600 evrov.161  

 

Postavlja pa se vprašanje, ali izobraževanje, kot ga ponujajo slovenske avtošole, storilce 

preobrazi v varne voznike. Petrovec v študiji iz leta 2011 opozarja, da ponovno opravljanje 

vozniškega izpita ne pomeni nujno usposobljenosti za varno vožnjo. Za kršitelje povratnike 

“klasično učenje (ponovno) v avtošoli ne koristi oziroma ne zaleže. Avtošole tudi niso ne 

usposobljene ne poklicane za tovrstno prevzgojo.”162  

 

Ukrep odvzema oziroma prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja v kazenskem pravu se 

ponaša z drugačno naravo kot v prekrškovnem. Medtem ko gre v kazenskem pravu za varnostni 

                                                 
157 Petrovec (2011) Preprečevanje nezaželenega vedenja s kaznijo in/ali drugimi ukrepi. V: Varnost cestnega 

prometa. 34. 
158 Ibidem. 
159 Ibidem, str 35. 
160 https://vozniski-izpit.com (24.02.2019) 
161 https://www.finance.si/282362?cctest& (24.02.2019) 
162 Petrovec (2011) Preprečevanje nezaželenega vedenja s kaznijo in/ali drugimi ukrepi. V: Varnost cestnega 

prometa. 36. 
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ukrep, ima v prekrškovnem pravu prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja naravo 

stranske sankcije. 

 

O očitani nedoslednosti takšne ureditve je leta 2000 odločalo Ustavno sodišče.163 Zavrnilo je 

očitke pobudnikov, ki so tovrsten sistem preizpraševali, in poudarilo, da sta sistem kaznivih 

dejanj in sistem prekrškov relativno samostojni področji, zato lahko zakonodajalec za sistema 

predvidi različne sankcije. Da je v KZ ukrep predviden kot varnostni ukrep, v ZP pa kot kazen, 

po stališču Ustavnega sodišča ne nasprotuje URS. Predpisane sankcije kazenskega in 

prekrškovnega prava so primerljive in služijo izločitvi osebe iz prometa.164 

 

V odklonilnem ločenem mnenju je ustavna sodnica dr. Wedam-Lukić, ki se ji je pridružila 

ustavna sodnica dr. Geč-Korošec, po drugi strani zapisala, da je ureditev neskladna z 2. členom 

URS, natančneje s standardi, ki izhajajo iz načela pravne države. Poudarila je, da je treba na 

kaznovalni sistem gledati kot celoto in upoštevati, da so ravnanja, ki jih urejajo prekrški, 

navadno blažje kršitve, medtem ko pri kaznivih dejanjih govorimo o hujših kršitvah veljavnih 

zapovedi in prepovedi. Različno opredeljevanje sankcije prenehanja veljavnosti vozniškega 

dovoljenja v kazenskem in prekrškovnem pravu po mnenju sodnice ni utemeljeno z razumnimi 

razlogi. Kot posebej problematično je označila ureditev, po kateri ravnanju, ki je prekršek, 

obvezno sledi ukrep prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. Ko pa zaradi iste kršitve 

nastanejo še nekatere druge posledice, zaradi katerih prekršek preraste v kaznivo dejanje, pa je 

izrek o odvzemu vozniškega dovoljenja odvisen od presoje, “ali pomeni nadaljnja udeležba 

storilca v javnem prometu nevarnost za javni promet zaradi nesposobnosti za varno upravljanje 

z motornimi vozili.”165 

 

Civilnopravne posledice  

V primeru prometne nesreče se navadno postavi vprašanje odgovornosti za nastalo škodo. 

Ravnanje udeležencev v prometu lahko povzroči tako materialno kot nematerialno škodo. 

Uporaba motornega vozila šteje za delovanje, pri katerem obstaja povečana škodna nevarnost, 

zato voznik motornega vozila po splošnem pravilu iz drugega odstavka 131. člena 

Obligacijskega zakonika (OZ)166 objektivno odgovarja za škodo, ki nastane drugim, to so tisti, 

ki niso vozniki vozil, udeleženih pri nesreči.167  

 

Če objektivna odgovornost izhaja iz splošnega pravila odgovornosti za škodo od stvari ali 

dejavnosti, iz katerih izvira večja škodna nevarnost, pa posebno pravilo iz 154. člena OZ ureja 

odgovornost pri nesreči, v kateri sta udeleženi najmanj dve motorni vozili. Za presojo ravnanj 

pri nesreči premikajočih se motornih vozil, ki je bila povzročena po izključni krivdi enega 

                                                 
163 Odl. U-I -213/98 s 16.03.2000 
164 Odl. U-I -213/98 s 16.03.2000, 44. točka obrazložitve 
165 Odl. U-I-213/98, Odklonilno ločeno mnenje sodnice dr. Wedam-Lukić, ki se ji pridružuje sodnica dr. Geč-

Korošec 
166 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – 

OROZ631). 
167 N. Plavšak, M. Juhart, R. Vrenčur, OBLIGACIJSKO PRAVO (2009), str 582. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4826
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0865
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imetnika, se uporabljajo pravila o krivdni odgovornosti.168 Če je krivda obojestranska, 

odgovarja vsak imetnik za vso škodo, ki jima je nastala, v sorazmerju s stopnjo svoje krivde.169 

Če ni kriv nobeden, odgovarjata imetnika po enakih delih, razen če pravičnost ne zahteva kaj 

drugega.170 Če za škodo, ki jo utrpijo drugi, v celoti ali deloma odgovarjata dva imetnika 

motornih vozil, je njuna odgovornost solidarna.171 Pomembna posledica solidarne odgovornosti 

je, da se posamezni voznik odgovornosti v razmerju do tretjih (tistih, ki niso vozniki vozil, 

udeleženih pri nesreči) ne more razbremeniti s sklicevanjem na to, da bi sodišče lahko ugotovilo 

deleže drugih voznikov pri nastali škodi.172  

 

Pojem in razvoj regresnega zahtevka zavarovalnice 

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti je v Sloveniji obvezno. Voznik mora skladno z 

Zakonom o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP) zavarovanje avtomobilske odgovornosti 

skleniti, preden vozilo začne uporabljati v prometu.173 S pogodbo se zavarovalnica zaveže, da 

bo v primerih, ko je škoda povzročena z vozilom, katerega lastnik je sklenitelj zavarovanja, 

povrnila škodo oškodovancu na njegovo zahtevo, sklenitelj zavarovanja pa se zaveže 

zavarovalnici plačevati zavarovalno premijo.174 

 

Pomembna načela ZOZP so zlasti načelo varstva oškodovanca, ki lahko z direktno tožbo 

zahteva povrnitev škode od zavarovalnice, čeprav sam ni pogodbena stranka zavarovalne 

pogodbe, krivdno načelo, po katerem za oškodovanca ne šteje krivi voznik vozila, ki je sebi ali 

tretjim povzročil škodo, in načelo omejenih zavarovalnih vsot, po katerem je odgovornost 

zavarovalnice za škodo omejena do predpisanih oz. dogovorjenih vsot.175 Obstoj zavarovalne 

pogodbe ne izključuje odgovornosti povzročitelja škode, zato lahko oškodovanec za povrnitev 

škode toži tudi povzročitelja škode. Vrhovno sodišče je tako v svoji odločitvi VSRS Sodba II 

Ips 136/2017 z 8. 11. 2018 poudarilo, da povzročitelj oškodovancu še vedno odgovarja za 

povzročeno škodo, ima pa zaradi zavarovanja možnost, da - kolikor škodo oškodovancu povrne 

sam - povrnitev plačane odškodnine terja od zavarovalnice.176 

 

V zakonu so taksativno našteti primeri, v katerih lahko zavarovalnica po ZOZP uveljavlja 

povračilo izplačanih zneskov skupaj z obrestmi in stroški od zavarovanca oziroma od 

odgovorne osebe. 177  

 

                                                 
168 1. odstavek 154. člena OZ. 
169 2. odstavek 154. člena OZ. 
170 3. odstavek 154. člena OZ. 
171 4. odstavek 154. člena OZ. 
172 N. Plavšak, M. Juhart, R. Vrenčur, OBLIGACIJSKO PRAVO(2009), str 582. 
173 2. člen Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 40/12 – ZUJF, 33/16 – PZ-F in 41/17 – PZ-G). 
174 T. Pavčnik, Zavarovanje avtomobilske odgovornosti in pogodbeni ugovor tretjega, URL:  

https://www.iusinfo.si/literatura/L010Y2004V28P12N1 (19.01.2019) 
175 G. Ristin, T. Korbar, S. Simoniti, ZAKON O OBVEZNIH ZAVAROVANJIH V PROMETU (ZOZP) S 

KOMENTARJEM (2008). str 23. 
176 II Ips 136/2017 z dne 08.11.2018 
177 7. člen ZOZP. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4604
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1428
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2066
https://www.iusinfo.si/literatura/L010Y2004V28P12N1
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Teorija opozarja, da moramo pri avtomobilskih zavarovanjih ločiti na eni strani povračilne 

zahtevke proti povzročitelju škode (subrogacija) in na drugi strani zahtevke zavarovalnice proti 

zavarovancu zaradi njegovega ravnanja, ki nasprotuje zavarovalni pogodbi, in primere izgube 

pravic zavarovanca. 178 Druga skupina zahtevkov ima podlago v 7. členu ZOZP in zavarovalni 

pogodbi, katere sestavni deli so tudi splošni pogoji zavarovanja, ter so po vsebini povračilni 

zahtevki (v praksi imenovan regres) zavarovalnice proti skleniteju zavarovanja.179 “Beseda 

regres izhaja iz latinske besede regreditor, kar pomeni iti nazaj, povrniti se; subrogacija pa 

izhaja iz latinske besede subrogo, surrogo, kar pomeni namesto drugega,”180 navajajo avtorji 

komentarja ZOZP. 

 

Zavarovalnica, ki je zavarovancu izplačala zavarovalnino, ima pravico zahtevati povrnitev 

izplačanega zneska od povzročitelja škode ali njegove odgovornostne zavarovalnice. Pravica 

zavarovalnice, da do višine izplačanega zneska vstopi v pravni položaj svojega zavarovanca, 

nanjo preide po samem zakonu.181  

 

Izguba zavarovalnih pravic zavarovanca je po drugi strani vnaprej dogovorjena pogodbena 

odškodninska krivdna odgovornost. Predstavlja najstrožjo sankcijo, ki doleti zavarovanca, ki 

krši pogodbene obveznosti.182 Določbe ZOZP so kogentne. Zavarovalnica proti oškodovancu 

ali potniku ne more uveljavljati ugovorov, da je zavarovanec zaradi določenega krivdnega 

ravnanja izgubil pravice iz zavarovanja.  7. člen ZOZP zato v primerih, ki so taksativno našteti, 

zavarovalnici zagotavlja pravico do povračilnih zahtevkov, v praksi imenovano 'regres'. 183 

Regresni zahtevek zavarovalnice je urejen zato, ker zavarovalnica oškodovancu odgovarja 

enako kot zavarovanec in se lahko v pravdi sklicuje zgolj na ugovore, ki jih ima povzročitelj 

škode po civilnem pravu.184 Tako se zavarovalnica v sporu z oškodovancem ne bo mogla 

sklicevati na ravnanje zavarovanca, ki je nasprotovalo zakonu, zavarovalnim pogojem ali 

Uredbi 785/2004/ES. Skladno z načelom varstva oškodovanca namreč temu morebitne kršitve 

zakona ali zavarovalne pogodbe s strani zavarovanca ne smejo biti v škodo.185 Zavarovalnica 

bo oškodovancu morala povrniti škodo, ki je nastala z uporabo motornega vozila, četudi je ta 

nasprotovala določbi tretjega odstavka 7. člena ZOZP, nato pa bo znesek zahtevala od 

zavarovanca oziroma odgovorne osebe.186 

 

                                                 
178 G. Ristin, T. Korbar, S. Simoniti, ZAKON O OBVEZNIH ZAVAROVANJIH V PROMETU (ZOZP) S 

KOMENTARJEM (2008), str 66. 
179 II Ips 991/2007 z dne 14.01.2009 
180 G. Ristin, T. Korbar, S. Simoniti, ZAKON O OBVEZNIH ZAVAROVANJIH V PROMETU (ZOZP) S 

KOMENTARJEM (2008), str 66. 
181 Ibidem. 
182 Ibidem, str 67. 
183 Ibidem, str 67. 
184 Ibidem, str 65. 
185 Ibidem, str 65. 
186 Ibidem, str 68 - 69. 
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Tako torej ločimo subrogacijo in regresne zahtevke zavarovalnice. Ali zahtevku pripisujemo 

naravo subrogacije ali regresnega zahtevka ni zanemarljivo, saj od opredelitve zavisijo obseg 

zahtevka, tek zastaralnih rokov in tudi dokazna pravila v pravdi.187 

 

Regresne pravice zavarovalnice spočetka niso bile določene v ZOZP, pač pa so bile razvojno 

gledano najprej urejene z zavarovalno pogodbo v določbah zavarovalnih pogojev z naslovom 

“Izguba zavarovalnih pravic.”188 Regresne pravice zavarovalnice je v  tretjem odstavku 7. člena 

ZOZP uredila novela A.189 Navedeni odstavek taksativno našteva primere, v katerih ima 

zavarovalnica pravico uveljavljati povračilo izplačanih zneskov. ZOZP hkrati določa tudi 

primer, v katerem zavarovalnica ne more zahtevati povrnitve dela škode, čeprav so pogoji iz 

tretjega odstavka 7. člena ZOZP izpolnjeni. Gre za del škode, za katero je odgovoren 

oškodovanec, ki je pristal, da se prevaža z vozilom, ki ga je voznik uporabljal za drugačen 

namen, kot je to določeno v zavarovalni pogodbi, z voznikom, ki ni imel veljavnega vozniškega 

dovoljenja tiste kategorije, v katero vozilo spada, ali z voznikom, ki mu je bilo vozniško 

dovoljenje odvzeto ali izrečena kazen ali varstveni ukrep prepovedi vožnje motornega vozila. 

Zakon postavlja pogoj, da so morale biti te okoliščine oškodovancu znane.190 Enako velja tudi 

za povrnitev škode od odgovorne osebe.  

 

Lastnik motornega vozila lahko izgubi pravice iz zavarovanja, če svoje vozilo zaupa v 

upravljanje osebi, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja ali vozi pod vplivom alkohola. 

Vrhovno sodišče je v svoji odločitvi VSRS Sodba II Ips 136/2017 z 8. 11. 2018 dejalo, da so 

skladno s splošnimi pogoji za zavarovanje avtomobilske odgovornosti sozavarovane osebe vse 

osebe, ki imajo po volji lastnika opravek z vozili. Zavarovanec, zaključi Vrhovno sodišče, 

izgubi pravice iz zavarovanja tudi tedaj, kadar z vozilom upravlja sozavarovana oseba. Tožnica 

sicer res ni sama upravljala lastnega vozila, ga je pa izročila v upravljanje osebi brez veljavnega 

vozniškega dovoljenja, ki je bila pod vplivom alkohola.191  

 

Posledice za poklicne voznike 

Poklicne voznike lahko izrečene sankcije prekrškovnega ali kazenskega prava občutno omejijo 

pri opravljanju njihovega poklica. Ukrepa prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja in 

odvzem vozniškega dovoljenja poklicnim voznikom začasno onemogočita opravljanje dela ali 

pa vodita celo v odpoved pogodbe o zaposlitvi.  

 

Sankcijo prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja in začasni ukrep odvzema vozniškega 

dovoljenja, ki sta bila urejena v takratnih 117., 119. in 120. členih ZVCP, je z vidika posega v 

                                                 
187 G. Ristin, T. Korbar, S. Simoniti, ZAKON O OBVEZNIH ZAVAROVANJIH V PROMETU (ZOZP) S 

KOMENTARJEM (2008), str 66. 
188 G. Ristin, T. Korbar, S. Simoniti, ZAKON O OBVEZNIH ZAVAROVANJIH V PROMETU (ZOZP) S 

KOMENTARJEM (2008), str 68. 
189 Uradni list RS, št. 67/02 z dne 26. 7. 2002 
190 5. odstavek 7. člena ZOZP. 
191 II Ips 136/2017 z 08.11.2018 
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položaj poklicnega voznika presojalo Ustavno sodišče.192 V odločitvi je zavrnilo očitke 

pobudnikov, ki so trdili, da tedaj veljavni Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP)193 

nedopustno neenako obravnava poklicne in nepoklicne voznike, s tem ko zanje predvideva 

enako sankcijo odvzema vozniškega dovoljenja. Sankcija naj bi poklicne voznike namreč precej 

huje prizadela. Ustavno sodišče je poudarilo, da ima stranska sankcija ustavno dopusten namen 

“za določen čas preprečiti udeležbo v prometu osebam, ki so izkazale, da niso vredne 

zaupanja.”194 Zakonodajalec bi sicer lahko posegel po blažjih ukrepih, ki bi v manjši meri 

posegli v položaj poklicnih voznikov, ki storijo prekršek, kot so denimo prenehanje veljavnosti 

vozniškega dovoljenja le za kategorijo vozil, s katerim je bil storjen prekršek. Odločitev za 

blažje ukrepe pa je po stališču Ustavnega sodišča stvar zakonodajalčeve presoje. Ustavnosodna 

presoja glede vrste kaznovalne sankcije in njene višine mora biti skladno s poprejšnjo sodno 

prakso namreč zadržana. “Izbrana kazenska sankcija je v nasprotju z URS, če krši načelo 

zakonitosti (28. člen URS) ali če zakonodajalec za njeno določitev ni imel razumnega in 

stvarnega razloga (drugi odstavek 14. člena URS).”195 

 

ZVZP-1 je v petem odstavku 235. člena predvidel možnost ugodnejšega obravnavanja 

voznikov, za katere je vožnja motornega vozila osnovni poklic. Organ se je v primeru storilca 

- poklicnega voznika - lahko odločil, da mu ne bo izrekel prenehanja veljavnosti vozniškega 

dovoljenja za kategorijo motornih vozil, s katerim je opravljal osnovni poklic, razen če je z 

vozilom te kategorije dosegel ali presegel tretjino kazenskih točk, predpisanih za izrek 

prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, ali storil prekršek, za katerega je predpisanih 18 

kazenskih točk. Določba ZVCP - 1 je sicer temeljila na tretjem odstavku 22. člena ZP-1, ki 

ureja sankcijo odvzema vozniškega dovoljenja.196 

 

S sprejemom Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP)197 je bila določba, ki bi bila 

vsebinsko podobna določbi petega odstavka 235. člena ZVCP-1, opuščena. Vrhovno sodišče je 

v odločitvi iz leta 2012 določbi primerjalo z vidika uporabe zakona. Za uporabo določb 

materialnopravne narave v prekrškovnem pravu, tako kot v kazenskem, velja, da se uporabi 

zakon, ki je veljal v času izvršitve prekrška. Če se po tem enkrat ali večkrat spremenijo 

materialnopravne določbe zakona ali predpis, ki določa prekršek, se uporabi zakon ali predpis, 

ki je za storilca milejši.198 Ker je ob izvršitvi prekrška veljal ZVCP-1, bi moralo sodišče 

uporabiti določbe tega zakona. Kasneje sprejeti zakon (ZPrCP) za storilca ni milejši, zato 

izjema iz drugega odstavka ZP-1 ni prišla v poštev. “ZPrCP torej ne omogoča, da sodišče 

storilcu pusti v veljavi vozniško dovoljenje za tiste kategorije motornih vozil, s katerimi 

opravlja osnovni poklic, zato pogoj za uporabo kasnejšega zakona ni izpolnjen.”199 

 

                                                 
192 Odl. U I 213/98 s 16.03.2000 
193 Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08). 
194 Odl. U I 213/98 s 16.03.2000, 43. točka obrazložitve 
195 Odl. U I 213/98 s 16.03.2000, 42. točka obrazložitve 
196 IV Ips 2/2012 s 17.01.2012, 6. točka obrazložitve 
197 Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – 

popr., 68/16, 54/17 in 3/18 – odl. US). 
198 2. člen ZP-1. 
199 IV Ips 2/2012 s 17.01.2012 
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Novi zakon je odpravil blažji ukrep, ki je v manjši meri posegal v položaj poklicnih voznikov 

in ki ga je uvedel spremenjen ZVCP-1. Za poklicne voznike je sankcija prenehanja vozniškega 

dovoljenja vnovič urejena enako kot za zasebne voznike. Sodišče vozniku, ki doseže ustrezno 

število kazenskih točk, skladno z ZP-1 izreče prenehanje vozniškega dovoljenja za vse 

kategorije motornih vozil, za katere je imel storilec v času izvršitve prekrška dovoljenje.200      

ZP-1 sicer še vedno omogoča, da poseben zakon določi, da se posameznim vrstam voznikov 

izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja za posamezne kategorije motornih vozil, 

za katere so imeli vozniško dovoljenje v času storitve prekrška, s katerim je bilo doseženo 

predpisano število kazenskih točk in pri katerem se izreče prenehanje veljavnosti posamezne 

kategorije vozniškega dovoljenja.201  

 

Posebni programi za “nevarne voznike”? 

Kot je bilo omenjeno ob prikazu posledic s posameznih pravnih področij, slovensko kaznovalno 

pravo ponuja sodišču ukrepe, ki omogočajo individualno obravnavo nevarnejših storilcev in 

storilcev povratnikov.  

 

Čeprav se na prvi pogled zdi, da storilci kaznivih dejanj in prekrškov zoper varnost cestnega 

prometa ne potrebujejo posebne obravnave, je taka predstava lahko varljiva. Petrovec v 

študiji202 opozarja, da bi storilce prometnih kaznivih dejanj v grobem lahko razdelili v dve 

skupini. Prvo skupino sestavljajo storilci, ki so vozili s primerno hitrostjo in v treznem stanju 

in poprej še niso bili kaznovani za kršitve cestnoprometnih predpisov, vendar pa vožnje niso 

prilagodili razmeram na cesti in so povzročili prometno nesrečo. V drugo skupino po drugi 

strani sodijo ljudje, ki so večkratni kršitelji navedenih pravil, in jih zaznamujejo drugačen 

temperament, karakter in vedenjski vzorci (nestrpnost, bahavost, sebičnost, domišljavost, 

impulzivnost, nagnjenost k tveganju ipd.). Posebni programi socialnih veščin se kažejo 

primerni prav za storilce iz druge skupine, ki se (tudi) zaradi svoje osebnostne strukture 

pojavljajo kot pogosti kršilci cestnoprometnih predpisov. 

 

Ameriško psihološko združenje (American Psychological Association) navaja študije,203 ki so 

se soočale z vprašanjem, zakaj so določeni ljudje bolj nagnjeni k agresivni vožnji in na kakšen 

način bi lahko vplivali nanje, da bi ne predstavljali grožnje varnosti cestnega prometa. Okoljski 

dejavniki, kot denimo gneča na cesti, mestoma sprožajo jezo za volanom. Podobno velja za 

psihološke dejavnike, kot premeščanje jeze in stresa poln vsakdan. 

 

Prekrškovno pravo možnosti programov za storilca prekrška ureja v povezavi z odložitvijo 

izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. Kot je bilo že predstavljeno, sodišče ob 

odložitvi izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljena voznika napoti na 

                                                 
200 3. odstavek 22. člena ZP-1. 
201 5. odstavek 22. člena ZP-1. 
202 Petrovec (2011) Uvod. V: Raziskava dejavnikov, ki vplivajo na varnost cestnega prometa v Republiki 

Sloveniji. 38. URL: https://www.avp-rs.si/wp-content/uploads/2018/09/Promet-kon%C4%8Dno-

poro%C4%8Dilo-1.-del.pdf 
203 https://www.apa.org/action/resources/research-in-action/rage (01.03.2019) 
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rehabilitacijski program. Med možnostmi, ki jih ponuja ZVoz-1, to so edukacijske, 

psihosocialne delavnice in program zdravljenja odvisnosti, sodišče izbira na podlagi 

zdravniškega spričevala. Program psihosocialnih delavnic in edukacijskih delavnic izvaja Javna 

agencija RS za varnost prometa. Poleg napotitve s strani sodišča se po ZVoz-1 lahko storilec 

prekrška udeleži rehabilitacijskega programa tudi po lastni iniciativi in tako doseže izbris štirih 

pravnomočno izrečenih kazenskih točk.204  

 

Kazensko sodišče lahko po drugi strani ustrezne programe storilcu kaznivega dejanja odredi 

predvsem v okviru varnostnih ukrepov ali pa pri izreku pogojne obsodbe z varstvenim 

nadzorstvom (denimo obiskovanje ustrezne poklicne, psihološke ali druge svetovalnice). V 

slovenski sodni praksi ni opaziti veliko primerov izrekanja pogojnih obsodb z varstvenim 

nadzorstvom.205 Obsojenci so psihološke, pedagoške, socialne in zdravstvene deležni tudi v 

času prestajanja zaporne kazni.206 

 

Korenček namesto palice? 

Čeprav je cestni promet deležen obsežnega nadzora in čeprav kršitve cestno prometnih pravil 

vodijo v vse strožje sankcije, se število prometnih nesreč zaradi hitrosti in alkoholiziranosti ne 

zmanjšuje.207 Kot opozarja Petrovec, je sprememba vedenjskih vzorcev “dolgoročen kulturni 

in civilizacijski projekt.”208 

 

Na vedenje je mogoče vplivati tako s kaznovanjem kot tudi z nagrajevanjem. Zavarovalnica 

Triglav je za spodbujanje varnejše vožnje osnovala mobilno aplikacijo DRAJV,209 ki s 

popustom pri sklenitvi zavarovanja nagradi voznika, ki pri vožnji upošteva cestnoprometne 

predpise. Aplikacija na mobilnem telefonu snema vožnjo voznika. Če je ta skladna s pravili 

                                                 
204 3. odstavek 53. člena ZVoz-1: Ustreznega rehabilitacijskega programa iz prvega odstavka tega člena, ki ga 

določi pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti na podlagi ugotovitev kontrolnega zdravstvenega pregleda, se 

lahko udeleži tudi imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja enkrat v dveh letih od tedaj, ko je bil prvič 

pravnomočno kaznovan zaradi prekrška vožnje pod vplivom alkohola, če je bilo ugotovljeno, da je imel v 

organizmu več kot 0,80 grama do vključno 1,10 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,38 miligrama do 

vključno 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Imetniku veljavnega vozniškega dovoljenja, ki se je 

udeležil rehabilitacijskega programa, se z dnem, ko predloži organu, pristojnemu za vodenje evidence kazenskih 

točk, potrdilo o opravljenem rehabilitacijskem programu, iz evidence kazenskih točk izbrišejo štiri pravnomočno 

izrečene kazenske točke za prekršek vožnje pod vplivom alkohola. 
205 L. Bavcon, A. Šelih, D. Korošec, M. Ambrož, K. Filipčič, KAZENSKO PRAVO SPLOŠNI DEL (2014), 

str.422. 
206 Pomen posebnih programov za storilce so v primerih družinskega nasilja začeli poudarjati nedržavni akterji. 

Društvo za nenasilno komunikacijo je tako v letu 2004 denimo osnovalo 'Trening socialnih veščin za moške, ki 

povzročajo nasilje nad ženskami'. V letu 2015 ga je preimenovalo v 'Trening socialnih veščin za osebe, ki 

povzročajo nasilje' ter ga krajevno, časovno in vsebinsko razširilo. URL: http://www.drustvo-dnk.si/povzrocate-

nasilje/trening-socialnih-ve%C5%A1%C4%8Din.html (28.02.2019) 
207 Petrovec (2011) Uvod. V: Varnost cestnega prometa. 15.; in Bajda, Plesničar (2018) Razmerje med prekrški 

in kaznivimi dejanji s področja prometne varnosti. V: Raziskava dejavnikov, ki vplivajo na varnost cestnega 

prometa v Republiki Sloveniji. 27-28. URL: https://www.avp-rs.si/wp-content/uploads/2018/09/Promet-

kon%C4%8Dno-poro%C4%8Dilo-1.-del.pdf 
208 Petrovec (2011) Uvod. V: Varnost cestnega prometa. 15. 
209 https://www.triglav.si/drajv (27.01.2019) 
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cestnega prometa, zavarovalnica vozniku po določenem številu prevoženih kilometrov prinese 

popust pri avtomobilskem zavarovanju in znižanje doplačil za mladega voznika.  

 

Predstavljeno aplikacijo je zasnovala gospodarska družba. Podobno idejo, ki združuje mobilno 

tehnologijo in nagrajevanje, so uresničili tudi v Združenih državah Amerike. Mesti Boston in 

Seattle sta denimo v želji po zmanjšanju smrtnih žrtev in hudih telesnih poškodb v cestnem 

prometu osnovali aplikaciji “Boston's Safest Driver”210 in “Seattle's Safest Driver”,211 z 

uporabo katere so vozniki nekaj tednov tekmovali, kdo bo voznik, ki bo kilometre prevozil 

najvarnejše. Zmagovalci so bili nagrajeni z denarnimi nagradami. 

 

O uspešnosti projektov gre zaenkrat bolj kot ne ugibati. Nekajletna preučevanja bodo pokazala, 

ali so tovrstni poskusi uspešni pri oblikovanju strpnejših voznikov. Pozitivna plat tovrstnih 

projektov bi utegnila biti izoblikovanje strpnejših voznikov. Negativni učinki aplikacij, ki jih 

zasnuje ali financira država ali lokalna skupnost, pa bi lahko bili povečan državni nadzor 

(nadzor lokalnih oblasti) nad posamezniki. Prav tako ne gre zanemariti možnosti pojava idejnih 

antipodov - oblikovanja aplikacij, ki bi spodbujale tekmovanje v kršitvah predpisov, denimo v 

prehitri vožnji.  

 

Poleg projektov, ki so bili podprti z javnimi sredstvi in za varno vožnjo voznikom ponujajo 

denarne in druge ugodnosti, lahko vozniki izbirajo tudi med številnimi drugimi aplikacijami, ki 

so plod zasebnih iniciativ.212 Tovrstne aplikacije lahko voznike odvračajo od uporabe telefona 

med vožnjo, tako da denimo pretvarjajo besedna sporočila v glasovna ali pa onemogočijo 

sprejemanje klicev za volanom, beležijo voznikov slog vožnje in mu predlagajo izboljšave. Spet 

druge omogočajo merjenje alkoholiziranosti in sposobnosti za vožnjo.  

 

Zasebna neprofitna volonterska organizacija DrogArt je tako osnovala mobilno aplikacijo za 

izračun alkohola, poimenovano Furam 0,0.213 Ena izmed najpogosteje uporabljanih aplikacij po 

celem svetu je Uber, aplikacija za deljenje voženj.214 Ob vse večji uporabi navedene aplikacije 

je naraščalo upanje, da bodo predvsem alkoholizirani vozniki, ki še vedno predstavljajo eno 

največjih groženj varnemu prometu, posegli po storitvi in se pustili prepeljati, namesto da bi 

sami sedli za volan. Raziskovalci z Univerze Južne Kalifornije in Univerze v Oxfordu, so v 

študiji, ki je bila objavljena v letu 2016, to domnevo vsaj za Združene države Amerike ovrgli.215 

Opozorili so, da bi tovrstne aplikacije alkoholizirane storilce odvračale od vožnje, če bi svoje 

sposobnosti in možne posledice upravljanja z vozilom v opitem stanju podvrgli resni presoji. V 

resnici vozniki pri odločanju, ali bodo po zaužitju alkoholne pijače sedli za volan, ne ravnajo 

racionalno. Poleg tega je ob velikem številu prometnih nesreč, povzročenih s strani 

alkoholiziranih voznikov, število prevoznikov, ki jih zagotavlja aplikacija, premajhno, da bi 

imele njihove storitve velik učinek na število prometnih nesreč. 

                                                 
210 https://www.americaninno.com/boston/city-of-boston-launches-safe-driving-competition-app/ (27.01.2019) 
211 https://www.seattle.gov/transportation/projects-and-programs/safety-first/vision-zero/safest-driver 

(27.01.2019) 
212 Glej na primer https://fixautousa.com/blog/5-apps-for-safer-driving/ (13.2.2019) 
213 https://www.drogart.org/manj-tvegana-zabava/3589/mobilna-aplikacija-za-izracun-alkohola.html (10.3.2019) 
214 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubercab&hl=sl (10.03.2019) 
215 https://academic.oup.com/aje/article/184/3/192/2195589 (10.3.2019) 
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Kratek povzetek in opis zakonodajnih sprememb 

Splošni zakon, ki vsebuje materialne in procesne določbe prekrškovnega prava, Zakon o 

prekrških, je bil v zadnjih letih večkrat noveliran. Obenem je veliko spremembo doživel tudi 

posebni del obravnavane materije, torej določbe, ki urejajo cestnoprometnih prekrškov. ZP-1 

namreč ne vsebuje opisov posameznih prekrškov, pač pa to določajo področni zakoni. 

Cestnoprometno področje je pred letom 2010 urejal ZVCP-1. V letu 2010 so ga nadomestili kar 

štirje predpisi, ki so se začeli uporabljati prvega julija 2011. Gre za Zakon o pravilih cestnega 

prometa (ZprCP),216 Zakon o cestah (ZCes-1),217  Zakon o voznikih (ZVoz-1)218 in Zakon o 

motornih vozilih (ZMV-1).219  

 

Zakon o pravilih cestnega prometa 

Zakon o pravilih cestnega prometa vsebuje prometna pravila ravnanja v cestnem prometu ter 

pooblastila in sankcije, ki jih pri izvajanju tega zakona izrekajo pristojni organi.220 Novosti, ki 

jih je prinesel, so denimo razširitev instituta začasnega zasega motornega vozila na druge hujše 

kršitve v cestnem prometu in črtanje določbe o povzročitvi prometne nesreče kot kvalificirane 

oblike prekrška. 

 

Kot ugotavlja Miklavc,221 je novi zakon institut začasnega zasega motornega vozila razširil tudi 

na druge hujše kršitve v cestnem prometu. Med temi primeroma navaja vožnjo v času, ko se 

storilcu izvršuje kazen oziroma sankcija prepovedi vožnje motornega vozila, vožnjo v času, ko 

je storilcu začasno odvzeto vozniško dovoljenje ali se mu izvršuje varnostni ukrep odvzema 

vozniškega dovoljenja, sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ali prepoved 

uporabe vozniškega dovoljenja.Od uveljavitve novele ZPrCP-A222 vožnja brez vozniškega 

dovoljenja ni več razlog za zaseg motornega vozila, spremenila pa se je tudi vsebina pojma 

hujši prekršek.223 

 

Če je povzročitev prometne nesreče po stari zakonodaji (ZVCP-1) pomenila kvalificirano 

okoliščino za strožje kaznovanje, je novi zakon tovrstno ureditev opustil. Povzročitelj prometne 

nesreče I. kategorije ali II. kategorije je kaznovan le še za temeljni prekršek, denimo za 

neprilagojeno hitrost, neupoštevanje rdeče luči ali pravilne smeri vožnje. V postopku tako ni 

treba več ugotavljati vzročne zveze med kršitvijo, ki predstavlja temeljni prekršek, in 

                                                 
216 Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – 

popr., 68/16, 54/17 in 3/18 – odl. US). 
217 Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18). 
218 Zakon o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17 in 21/18 – ZNOrg). 
219 Zakon o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/17). 
220 1. člen ZPrCP. 
221 B. Miklavc, Zakon o pravilih cestnega prometa, URL:  

https://www.iusinfo.si/literatura/L010Y2010V35P17N1 (22.01.2019) 
222 Uradni list RS, št. 57/12 z dne 27. 7. 2012 
223 M. Mavrin, Zaseg motornega vozila kršiteljem cestnoprometnih predpisov, URL: 

https://dk.um.si/Dokument.php?id=55314 (16.01.2019) 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3031
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-21-3371
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-21-3371
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2928
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2436
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0068
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5732
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2012
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1474
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1878
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0411
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3686
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3163
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3592
https://www.iusinfo.si/literatura/L010Y2010V35P17N1
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povzročitvijo prometne nesreče, marveč samo, ali je storilec izpolnil znake dejanja, ki je 

določeno kot temeljni prekršek.224 

 

Postopek za uveljavljanje kršitev -  z izjemo postopka začasnega odvzema vozniškega 

dovoljenja -  je ostal enak tistemu iz ZVCP-1. Postopek začasnega odvzema vozniškega 

dovoljenja, o katerem odloča sodišče, je, kot bo pojasnjeno v nadaljevanju, uredila novela ZP-

1. Z izjemo navedenega ZPrCP postopka za uveljavljanje kršitev iz ZVCP-1 ni spremenil.225 

 

Zakon o prekrških 

Od leta 2011 je bil ZP-1 večkrat noveliran. Novela ZP-1G226 je v odgovor na grobe kršitve s 

strani storilcev prekrškov - povratnikov uvedla nov institut začasnega odvzema vozniškega 

dovoljenja.227 Namen njegove uvedbe je bil, da se nevarne voznike nemudoma začasno izloči 

iz prometa.228 O začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja odloči sodišče s sklepom na podlagi 

predloga prekrškovnega organa, če je podan  utemeljen sum, da je storilec, ki ima veljavno 

vozniško dovoljenje, storil prekršek zoper varnost cestnega prometa, za katerega je predpisana 

sankcija kazenskih točk v cestnem prometu v številu, zaradi katerega se po zakonu 

izreče  prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.229 Novela G je dodatno podaljšala 

trajanje stranske sankcije prepovedi vožnje motornega vozila za povratnike.230 Tretja 

pomembna novost novele je odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega 

dovoljenja231. Gre za možnost storilca, da izpolni obveznosti, ki jih določi sodišče in katerih 

namen je “dolgotrajneje vplivati na zavest in posledično spremeniti prihodnje ravnanje storilcev 

najhujših prekrškov v cestnem prometu, ter se tako izogne prenehanju veljavnosti vozniškega 

dovoljenja.”232 Obveznosti, ki jih mora storilec izpolnjevati, so udeležba v programu dodatnega 

usposabljanja za varno vožnjo, udeležba v ustreznem rehabilitacijskem programu po zakonu o 

voznikih ali udeležba v obeh navedenih programih233. Če sodišče ugotovi, da storilec v 

preizkusni dobi ni storil hujšega prekrška in da je izpolnil določene obveznosti, s sklepom 

odloči, da se izrečena sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ne izvrši.234  

 

                                                 
224 B. Miklavc, Zakon o pravilih cestnega prometa, https://www.iusinfo.si/literatura/L010Y2010V35P17N1 

(22.01.2019) 
225 Ibidem. 
226 Uradni list RS, št. 9/11 z dne 11. 2. 2011 
227 S. Gril, R. Viltužnik, UVODNA POJASNILA K SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM ZAKONA O 

PREKRŠKIH ZP-1J S KRATKIM PREGLEDOM VSEH DOSEDANJIH NOVEL (OD ZP-1A DO ZP-1I) 

(2016), str. 39. 
228 Sodba IV Ips 35/2013 z 09.07.2013 
229 1. odstavek 113.b člena ZP-1. 
230 S. Gril, R. Viltužnik, UVODNA POJASNILA K SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM ZAKONA O 

PREKRŠKIH ZP-1J S KRATKIM PREGLEDOM VSEH DOSEDANJIH NOVEL (OD ZP-1A DO ZP-1I) 

(2016), str. 40. 
231202.d člen ZP-1. 
232 S. Gril, R. Viltužnik, UVODNA POJASNILA K SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM ZAKONA O 

PREKRŠKIH ZP-1J S KRATKIM PREGLEDOM VSEH DOSEDANJIH NOVEL (OD ZP-1A DO ZP-1I) 

(2016), str. 40. 
233 9. odstavek 202.d člena ZP-1. 
234 1. odstavek 202.e člena ZP-1. 

https://www.iusinfo.si/literatura/L010Y2010V35P17N1
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Novela ZP-1H235 je poenostavila hitri postopek ter v slovenski pravni red prenesla Direktivo 

2011/82/EU Evropskega parlamenta in Sveta o lažji čezmejni izmenjavi informacij o prometnih 

prekrških, povezanih z varnostjo cestnega prometa.236 Na novo je bil opredeljen hujši prekršek 

v cestnem prometu, katerega opredelitev je bila pred novelo podana v zakonu, ki ureja pravila 

o cestnem prometu.237 Od novele je opredelitev podana v ZP-1, in sicer gre za prekršek, za 

katerega je bila storilcu izrečena stranska sankcija najmanj treh kazenskih točk v cestnem 

prometu ali stranska sankcija prepovedi vožnje motornega vozila.238 

 

Novela ZP-1I239 je pomembna predvsem zaradi dopolnitev določb o izrednih pravnih 

sredstvih.240 Spremenila je tudi prvi odstavek 42. člena ZP-1 “[...] v zvezi s 30-dnevnim 

zastaralnim rokom za določene vrste cestnoprometnih prekrškov in osmi odstavek 57. člena 

ZP-1 v zvezi s presumpcijo izdaje plačilnega naloga za prekršek v primeru pravočasnega plačila 

globe na obvestilo o prekršku.”241 

 

Novela ZP-1J242, ki je začela veljati šestega novembra 2016, sicer ni bila posebej obsežna, 

vendar pa je prinesla nekaj bistvenih sprememb.243 V odgovor na odločitev Ustavnega sodišča 

U-I-12/12 s 1. decembra 2014 je odpravila institut uklonilnega zapora in uvedla institut 

nadomestnega zapora. Ustavno sodišče je v omenjeni odločitvi zaradi pomanjkljivo urejenih 

procesnih jamstev razveljavilo določbe ZP-1 o uklonilnem zaporu. Zakonodajalec bi sicer lahko 

poskusil institut uklonilnega zapora dopolniti na način, da bi bil ta skladen z URS, vendar pa se 

je namesto tega odločil za nov institut nadomestnega zapora.244 Ta za razliko od uklonilnega 

zapora, ki je k plačilu silil storilce, ki so bili zmožni plačati globo, a tega niso storili, sledi 

neuspešnemu postopku prisilne izterjave.245 Novela je nadalje zaostrila pogoje, na podlagi 

katerih lahko storilec prekrška predlaga odložitev prenehanja veljavnosti vozniškega 

dovoljenja.246 Prenovo instituta so predlagatelji zakona utemeljili s težavami,“[...] ki se v praksi 

pojavljajo v primerih t. i. veriženja odložitev izvršitev veljavnosti vozniškega dovoljenja, kar 

je z vidika varnosti v cestnem prometu nedopustno.”247 Na problem veriženja se je novela 

                                                 
235 Uradni list RS, št. 21/13 z dne 13. 3. 2013 
236 S. Gril, R. Viltužnik, UVODNA POJASNILA K SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM ZAKONA O 

PREKRŠKIH ZP-1J S KRATKIM PREGLEDOM VSEH DOSEDANJIH NOVEL (OD ZP-1A DO ZP-1I) 

(2016), str. 41. 
237 Ibidem, str. 45. 
238 2. odstavek 23. člena ZP-1. 
239 Uradni list RS, št. 111/13 z dne 27. 12. 2013 
240 S. Gril, R. Viltužnik, UVODNA POJASNILA K SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM ZAKONA O 

PREKRŠKIH ZP-1J S KRATKIM PREGLEDOM VSEH DOSEDANJIH NOVEL (OD ZP-1A DO ZP-1I) 

(2016), str. 45. 
241 Ibidem, str.47. 
242 Uradni list RS, št. 32/16 z dne 6. 5. 2016 
243 S. Gril, R. Viltužnik, UVODNA POJASNILA K SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM ZAKONA O 

PREKRŠKIH ZP-1J S KRATKIM PREGLEDOM VSEH DOSEDANJIH NOVEL (OD ZP-1A DO ZP-1I) 

(2016), str. 48. 
244 Ibidem, str. 66. 
245 Ibidem. 
246 Ibidem, str.102. 
247 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških, redni zakonodajni postopek – predlog za 

obravnavo – novo gradivo št. 1.str. 13, URL: 

http://www.mzp.gov.si/fileadmin/mzp.gov.si/pageuploads/DPR/Predlogi_predpisov_DPR/10_05_25-PZ-

3_pravila_cestnega_prometa.pdf  (24.01.2019) 

http://www.mzp.gov.si/fileadmin/mzp.gov.si/pageuploads/DPR/Predlogi_predpisov_DPR/10_05_25-PZ-3_pravila_cestnega_prometa.pdf
http://www.mzp.gov.si/fileadmin/mzp.gov.si/pageuploads/DPR/Predlogi_predpisov_DPR/10_05_25-PZ-3_pravila_cestnega_prometa.pdf
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odzvala z novim, četrtim odstavkom 202.d člena ZP-1, ki določa, da se predlog za odložitev 

izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja zavrže, če od dneva poteka preizkusne 

dobe, določene z zadnjim sklepom o odložitvi prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, 

še nista minili dve leti. Z novelo J je zakonodajalec v ZP-1 na novo uredil možnost obročnega 

odplačila globe in možnost nadomestitve plačila globe z delom v splošno korist.248 O obročnem 

odplačilu globe po novem odloča Finančna uprava RS v izvršilnem postopku, možnost 

obročnega odplačila pa ni več omejena z višino izrečene globe (ker pa zakon predpisuje 

najmanjše zneske posamičnega obroka in ker gre za plačilo v najmanj dveh obrokih, je višina 

globe še vedno posredno omejena).249 Možnost nadomestitve plačila globe je po drugi strani 

namenjena tistim, ki zaradi svojega premoženjskega stanja ali zmožnosti za plačilo ne morejo 

plačati globe in stroškov postopka brez škode za svoje socialno stanje in socialno stanje svoje 

družine.250 Novela J je spremenila tudi obseg dela v splošno korist in rok njegove oprave.251 

 

Kazenski zakonik 

Novela B KZ-1252 je prinesla spremembe pri kaznivem dejanju predrzne vožnje v cestnem 

prometu. Kaznivo dejanje, ki je bilo zasnovano kot ogrozitveno in naklepno kaznivo dejanje, 

je novela “nomotehnično izpolnila in preimenovala 'nevarna vožnja v cestnem prometu'.”253 

Pred novelo je bilo kaznivo dejanje nevarne vožnje mogoče izvršiti zgolj naklepno, od novele 

dalje pa zakon pozna pri tem kaznivem dejanju tudi malomarnostno obliko krivde.  Hujši 

posledici temeljnega ravnanja “[...] v smislu 28. člena KZ-1 nista le huda telesna poškodba ali 

smrt ene ali več oseb, temveč je takšna posledica tudi lahka telesna poškodba, ne glede na to, 

ali je prišlo do nje zaradi prometne nesreče, ker je storilec povzročil neposredno nevarnost 

naklepno ali pa iz malomarnosti.”254 

 

Kaznivemu dejanju povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti po 323.členu KZ-1 je bil z 

novelo B dodan tretji odstavek. Ta določa, da se storilcu, ki ni imel pravice voziti motornega 

vozila, s katerim je bilo storjeno kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče iz 

malomarnosti, to motorno vozilo vzame. Motorno vozilo, ki je last druge osebe, se vzame, če 

je ta oseba omogočila, dopustila ali dovolila vožnjo storilcu, za katerega je vedela ali bi bila 

mogla vedeti, da nima pravice voziti.255 S tem je novela varnostni ukrep odvzema predmetov, 

                                                 
248 Petrovec, Brvar, Plesničar, Salecl, Šugman Stubbs, Bajda (2018) Razmerje med prekrški in kaznivimi dejanji 

s področja prometne varnosti. V: Raziskava dejavnikov, ki vplivajo na varnost cestnega prometa v Republiki 

Sloveniji. 48. URL: https://www.avp-rs.si/wp-content/uploads/2018/09/Promet-kon%C4%8Dno-

poro%C4%8Dilo-1.-del.pdf 
249 Ibidem. 
250 Petrovec, Brvar, Plesničar, Salecl, Šugman Stubbs, Bajda (2018) Razmerje med prekrški in kaznivimi dejanji 

s področja prometne varnosti. V: Raziskava dejavnikov, ki vplivajo na varnost cestnega prometa v Republiki 

Sloveniji. 49. URL: https://www.avp-rs.si/wp-content/uploads/2018/09/Promet-kon%C4%8Dno-

poro%C4%8Dilo-1.-del.pdf 
251 Ibidem. 
252 Uradni list RS, št. 91/11 z dne 14. 11. 2011 
253D. Korošec, Z. Dežman, A. Karakaš, B. Nerat, P. Novoselec, V. Verdel Kokol, S. Zgaga 

CESTNOPROMETNO KAZENSKO PRAVO (2013), str. 49. 
254 Ibidem, str. 51. 
255 3. odstavek 323. člena KZ-1. 
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ki ga sicer splošno ureja 73. člen KZ-1, pri izvršitvi kaznivega dejanja povzročitve prometne 

nesreče iz malomarnosti in izpolnjenosti zakonsko določenih pogojev določila kot obvezen. 

  

Trendi kaznovanja v sodni praksi (prekrški in kazniva dejanja)256 

Trendi kaznovanja za kaznivi dejanji povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti in 

nevarne vožnje 

Trende kaznovalne politike pri presojanju kaznivih dejanj povzročitve prometne nesreče iz 

malomarnosti po 325. členu KZ in 323. členu KZ-1 ter nevarne (predrzne) vožnje v cestnem 

prometu po 324. členu KZ-1 smo za obdobje med letoma 2006 in 2016 temeljito preučili v 

raziskavi Inštituta za kriminologijo iz leta 2018.257 Raziskava je temeljila na podatkih 

Statističnega urada RS o obsodilnih sodbah za navedeni kaznivi dejanji. V preučevanem 

obdobju je bilo povprečno število obsodilnih sodb za obe prometni kaznivi dejanji okrog 300. 

Zanimivo se je izkazalo razmerje med obsodbami za eno in drugo kaznivo dejanje. Medtem ko 

je prvotna inkriminacije predrzne vožnje, sodeč po podatkih Statističnega urada RS, bolj kot ne 

ostajala mrtva črka na papirju (od leta 2009 do leta 2011 je bilo na njeni podlagi obsojenih le 

31 oseb), je nevarna vožnja z uveljavitvijo novele KZ-1B v praksi uspešno zaživela, leta 2016 

pa so obsodbe na podlagi 324. člena številčno presegle obsodbe na podlagi 323. člena KZ-1 (v 

letu 2016 je bilo za kaznivo dejanje nevarne vožnje obsojenih 176 oseb, za povzročitev 

prometne nesreče iz malomarnosti pa 159 oseb). Skladno s statističnimi podatki je število 

obsodb za kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti po 323. členu upadlo 

za skoraj 40 odstotkov. Iz tega ni mogoče zaključiti, da bi kaznivo dejanje nevarne vožnje v 

delu nadomestilo inkriminacijo prometne nesreče iz malomarnosti, saj se kaznivi dejanji 

razlikujeta po stopnji krivde do temeljne posledice in med seboj nista zamenljivi. Pač pa gre po 

mnenju avtorjev upad obsodb za kaznivo dejanje po 323. členu pripisati zmanjšanju deleža 

umrlih in telesno poškodovanih. 

 

Zaporna kazen je storilcem kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti 

izrečena redko, vendar pa glede na ostale izrečene sankcije nikakor ne v zanemarljivem številu. 

V zadnjih letih so se kazni sicer zaostrile. Sodišča redkeje izrekajo kratkotrajne zaporne kazni 

(do 6 mesecev), povečal pa se je delež kazni od enega do dveh let zapora. Gre za trend 

zaostrovanja v kaznovanju, ki ga je mogoče opaziti pri izrekanju kazenskih sankcij nasploh in 

ni omejen zgolj na kazniva dejanja zoper varnost javnega prometa. Sodišča v več kot polovici 

primerov povzročiteljem prometne nesreče iz malomarnosti izrečejo pogojno obsodbo. 

Denarno kazen kot glavno kazen sodišča izrečejo redkeje kot pogojno obsodbo. Razloge za to 

avtorji vidijo v spremenjenem načinu določanja denarne kazni, ki ga je uvedel KZ-1, ter 

možnosti, da je bilo storilcu že pred kazenskim postopom naloženo plačilo globe za prekršek. 

                                                 
256 Trendi kaznovanja so povzeti po Bajda, Plesničar (2018) Kaznovalna politika. V: Raziskava dejavnikov, ki 

vplivajo na varnost cestnega prometa v Republiki Sloveniji. 24-50. URL: https://www.avp-rs.si/wp-

content/uploads/2018/09/Promet-kon%C4%8Dno-poro%C4%8Dilo-1.-del.pdf/ (22.01.2019) 
257 glej Bajda, Plesničar (2018) Kaznovalna politika. V: Raziskava dejavnikov, ki vplivajo na varnost cestnega 

prometa v Republiki Sloveniji. 24-50. URL: https://www.avp-rs.si/wp-content/uploads/2018/09/Promet-

kon%C4%8Dno-poro%C4%8Dilo-1.-del.pdf/ (22.01.2019) 
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Delež denarnih kazni se sicer v zadnjih letih postopoma zvišuje in je tako med letoma 2014 in 

2016 presegel število zapornih kazni.  

 

V letu 2017 je bilo za izvršitev kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz 

malomarnosti obsojenih 151 oseb. Zaporna kazen je bila storilcem izrečena redko, med 

sankcijami prevladujejo pogojne obsodbe. Pogojna obsodba je tako od leta 2006 najpogosteje 

izrečena sankcija za kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. V 

primerjavi z letom 2016 se je nekoliko povišal delež denarnih kazni, in sicer z 25,6% na 28,5% 

izrečenih sankcij. 

  

Graf 1: Glavne kazni za kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti za 

leto 2017 (SURS) 

 

vrsta sankcije število 

zaporna kazen (nepogojna) 20 (13,2%) 

zaporna kazen (pogojna) 86 (57%) 

denarna kazen 43 (28,5%) 

sodni opomin  

kazen opuščena 2 (1,3%) 

varnostni ukrep brez izreka kazni  

skupaj 151 

 

 

Kaznovalni trendi za kaznivo dejanje nevarne (predrzne) vožnje so po začetni skromni uporabi 

- prvo leto po uvedbi kaznivega dejanja je bilo na njegovi podlagi izrečenih pet pogojnih obsodb 

-, ubrali represivnejšo smer. Leta 2015 je bila skoraj vsakemu drugemu storilcu kaznivega 

dejanja izrečena zaporna kazen. V letu 2016 se je trend zaostrovanja nekoliko zmanjšal. Delež 

zapornih kazni je upadel, vendar pa se je povečal odstotek višjih kazni. Največ storilcev je bilo 

obsojenih za naklepno ogrozitev po prvem odstavku 324. člena KZ-1, najpogostejši vzrok za 

povzročitev neposredne nevarnosti pa je bila vožnja pod vplivom alkohola ali psihoaktivnih 

substanc. Delež obsojenih za malomarno ogrozitev je skorajda zanemarljiv. Ob tem se je 

avtorjem raziskave iz leta 2018 postavljalo vprašanje, ali je očitek naklepne ogrozitve v vseh 

primerih iz sodne prakse resnično upravičen ali ne gre včasih skorajda za avtomatičen pripis 

naklepa storilcu, ne da bi se krivdo posebej ugotavljalo.  

 

Po podatkih statističnega urada Republike Slovenije (SURS) je bilo v letu 2017 zaradi izvršitve 

kaznivega dejanja nevarne vožnje obsojenih 228 storilcev. Zaporna kazen je bila izrečena 76 

storilcem (33,3 %), pogojna obsodba 67 storilcem (29,4%), denarna kazen pa 85 storilcem 

(37,3%). V primerjavi s podatki iz leta 2016 je tako narastel delež denarnih kazni in v letu 2017 

tudi presegel delež izrečenih zapornih kazni. 

 

Graf 2: Glavne kazni za kaznivo dejanje nevarne vožnje v cestnem prometu za leto 2017 

(SURS) 
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vrsta sankcije število 

zaporna kazen (nepogojna) 76 (33,3 %) 

zaporna kazen (pogojna) 67 (29,4%) 

denarna kazen 85 (37,3%) 

sodni opomin  

kazen opuščena  

varnostni ukrep brez izreka kazni  

skupaj 228 

 

Trendi kaznovanja za cestnoprometne prekrške258 

V zadnjih dvajsetih letih je opazen trend zviševanja sankcij za prometne prekrške. Od leta 1991 

se je cestnoprometna zakonodaja zamenjala štirikrat in splošno je mogoče reči, da je vsaka 

sprememba zakonodaje postrožila sankcije.  

 

Ob primerjavi razpoložljivega dela plače in višine denarne kazni ali globe za prekršek vožnje 

pod vplivom alkohola nad 1,1 gram na kilogram krvi, smo v prejšnji študiji zaključili, da 

zviševanje sankcij ni potekalo sorazmerno z zviševanjem povprečne neto plače voznika. 

Izkazalo se je, da je do sprejetja ZVCP alkoholiziran voznik s plačilom globe porabil manj kot 

polovico neto mesečne plače. Leta 1998 se je višina globe prvič približala povprečni neto plači, 

a je že v naslednjih letih - zaradi zvišanja povprečne plače - vnovič predstavljala le nekaj več 

kot polovico dohodka. Z uveljavitvijo novele ZVCP-1 - E je globa za alkoholiziranega voznika 

prvič presegla povprečno neto mesečno plačo. Po sprejetju ZPrCP je višina predpisanih glob še 

v večji meri presegla povprečno mesečno neto plačo. 

 

Graf 3: Razmerje med globo za prekršek vožnje pod vplivom alkohola s koncentracijo nad 1,1 

g/kg krvi in povprečno mesečno neto plačo v obdobju od leta 1991 do leta 2015, Vir: Bajda, 

Plesničar (2018), str.44 

 

                                                 
258 Petrovec, Brvar, Plesničar,  Salecl, Šugman Stubbs, Bajda (2018) Kaznovalna politika za prometne prekrške. 

V: Raziskava dejavnikov, ki vplivajo na varnost cestnega prometa v Republiki Sloveniji. 37-45. URL: 

https://www.avp-rs.si/wp-content/uploads/2018/09/Promet-kon%C4%8Dno-poro%C4%8Dilo-1.-del.pdf/ 

(22.01.2019) 
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Diferenciacija sankcij glede na težo prekrška je z vsako spremembo zakonodaje večja. Na ta 

način prihaja do večje stopnje individualizacije sankcije na zakonski ravni. Subjektivna 

individualizacija sankcije je po drugi strani potisnjena v ozadje, čeprav zakon pozna ukrepe, ki 

so namenjeni povratnikom. Pri prometnih prekrških - čeravno to možnost ZP-1 omogoča - 

posebni zakon le redko predpisuje globe v znesku ali razponu, kar omejuje sodno 

individualizacijo sankcije. V razponu so predpisane globe le za nekatere najhujše prekrške 

vožnje pod vplivom alkohola ali psihoaktivnih substanc in vožnje v nasprotni smeri, za katere 

je predpisana tudi stranska sankcija 18 kazenskih točk in torej o odmeri globe odločajo sodišča. 

Sodišča znesek praviloma določijo po posebnem minimumu in se, tako študija, le redko, kadar 

pri storilcu prevladujejo obteževalne okoliščine (zelo visoka stopnja alkoholiziranosti ali 

povratništvo), odločijo za strožjo sankcijo. Pri vseh ostalih prometnih prekrških je globa 

predpisana v fiksnem znesku, zato določb o individualizaciji kazenske sankcije sploh ni mogoče 

uporabiti. Enako velja tudi  za kazenske točke, ki so predpisane le v določenem številu. Zaradi 

izrazito togega odločanja o sankciji je zakonodajalec predvidel institute omilitve in odpustitve 

sankcije ter nadomestnih sankcij, ki pa strogo vezanost na kaznovalni okvir blažijo le do 

določene mere, saj so zanje predpisani dokaj ozki pogoji. Poleg tega jih pri določanju sankcije 

lahko uporabi zgolj sodišče, prekrškovnemu organu pa ostaja zgolj možnost, da pri prekršku, 

ki predstavlja kršitev neznatnega pomena, zaradi smotrnosti ne uvede prekrškovnega postopka 

ali pa storilcu izreče zgolj opozorilo.259 

                                                 
259 Bajda, Plesničar (2018) Kaznovalna politika za prometne prekrške. V: Raziskava dejavnikov, ki vplivajo na 

varnost cestnega prometa v Republiki Sloveniji. 37-45. URL: https://www.avp-rs.si/wp-

content/uploads/2018/09/Promet-kon%C4%8Dno-poro%C4%8Dilo-1.-del.pdf/ (22.01.2019) 
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Primerjava med sankcioniranjem v prekrškovnem in kazenskem postopku na 

podlagi (hipotetičnih) primerov s podobnim dejanskim stanjem 

V tem delu bomo ob podobnih primerih, izmed katerih so nekateri vzeti iz resničnega življenja, 

drugi pa so hipotetični in oblikovani na podlagi prvih, skušali primerjati sankcioniranje za 

primerljiva dejanja v prekrškovnem in kazenskem postopku.  

 

V sodni praksi smo poiskali sodne odločbe, s katerimi so bili storilci obsojeni za kaznivi dejanji 

povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti (323. člen KZ-1) in nevarne vožnje v cestnem 

prometu (324. člen KZ-1), in sicer tiste, pri katerih je sodišče storilcu izreklo pogojno obsodbo. 

Ta sankcija opozorilne narave se namreč, skladno z raziskavo, storilcem kaznivih dejanj zoper 

varnost javnega prometa najpogosteje izreka. Nato smo življenjskim dejanskim stanom, za 

katere je sodišče ugotovilo, da se ujemajo z zakonskimi dejanskimi stanovi (pravno kršitvijo), 

odvzeli tiste elemente, ki iz prekrška naredijo kaznivo dejanje zoper varnost cestnega prometa, 

in preverili, kakšna kazen bi doletela storilca prekrška. Ker so globa in kazenske točke za kršitve 

cestnoprometnih predpisov predpisani fiksno, smo lahko razmeroma zanesljivo predpostavili, 

kakšna prekrškovna sankcija bi storilca prekrška zadela.  

 

Ob tem v opozorilo bralcu dodajamo, da poglavje v primeru izvršitve kaznivega dejanja 

upošteva zgolj posledice s področja kaznovalnega prava, ne pa tudi morebitnih posledic na 

drugih področjih (odškodninska odgovornost, odpoved pogodbe o zaposlitvi). Kot smo 

ugotavljali zgoraj, so te lahko velikokrat za storilca objektivno hujše. Primerjavo nekoliko 

relativizira tudi praksa, ki prekrškovni postopek pogosto izpelje sočasno s predlaganjem uvedbe 

kazenskega postopka.   

 

Prekoračena hitrost 

Prvi primer: povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti260 

Storilec je v križišče v naselju, kjer sicer velja omejitev hitrosti 50 km/h, kot je bilo ugotovljeno 

s samodejnim radarskim merilnikom hitrosti, pripeljal s hitrostjo 90 km/h in trčil v kolesarja, 

ki je na prehodu, prilagojenem za kolesarje, v alkoholiziranem stanju prečkal cestišče pri rdeči 

luči. Storilec je v križišče zapeljal pri zeleni luči, vendar z občutno povečano hitrostjo. Vozilo 

je trčilo v kolesarja, ki je zaradi poškodb na kraju nesreče umrl. Izvedenec cestnoprometne 

stroke je ugotovil, da bi storilec v križišču lahko varno ustavil in tako preprečil nesrečo, če bi 

pripeljal v križišče z dovoljeno hitrostjo.  

 

Sodišče je v kazenskem postopku ugotovilo, da je storilec izvršil zakonske znake kaznivega 

dejanja iz malomarnosti po prvem v zvezi z drugim odstavkom 323. člena KZ-1 in da je storilec 

kriv. Izrečena mu je bila pogojna obsodba z določeno kaznijo enega leta zapora in preizkusno 

dobo dveh let.  

 

                                                 
260Primer je prilagojen po primeru I Ips 16587/2010-100 z 19.02.2015 
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Drugi primer (prekršek prekoračitve dovoljene hitrosti)261 

Storilec je v križišče v naselju, kot je bilo ugotovljeno s samodejnim radarskim merilnikom 

hitrosti, pripeljal s hitrostjo 90 km/h. Policisti so ga ustavili in mu predočili kršitev in plačilni 

nalog. Nekaj minut po tem je cestišče prečkal alkoholizirani kolesar in do trčenja ni prišlo.  

 

Skladno s peto točko petega odstavka 46. člena ZPrCP se osebi, ki prekorači dovoljeno hitrost 

v naselju za več kot 30 do 50 km/h izreče sankcija plačila globe 1.200 evrov in stranska sankcija 

9 kazenskih točk.  

 

Sklep 

Dejanski stan, ki izhaja iz sodne prakse, in hipotetični dejanski stan se ujemata v hitrosti, s 

katero je storilec pripeljal v križišče v naselju. Za razliko od drugega primera je ravnanje prvega 

storilca vodilo v poškodbo kazenskopravno varovane dobrine javne varnosti in telesne 

celovitosti.  V prvem primeru se je na cestišču znašel kolesar, ki je vozil po prehodu rdeči luči 

navkljub, storilec pa, kot je ugotovilo sodišče, zaradi prekomerne hitrosti ni mogel ustaviti in 

preprečiti prometne nesreče, v kateri je kolesar izgubil življenje. V drugem primeru se je storilec 

znašel na praznem cestišču, njegovo ravnanje pa je predstavljalo t. i. “golo” kršitev predpisov. 

 

Kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti poudarjeno izpostavlja nepravo 

posledice, prometno nesrečo, ki je, kot opozarja Korošec262 pogosto aleatorne narave, zato je 

kot izrazito nevarnejše vrednotenje ravnanje prvega storilca, katerega ravnanje bo predmet 

kazenskega postopka. Ravnanje drugega storilca, ki ga zakonodajalec zaznava kot manj 

nevarno, bo po drugi strani obravnavano v postopku o prekršku.  

 

Če naj bi obravnava ravnanja kot kaznivo dejanje ali kot prekršek pokazala sodbo o nevarnosti 

ravnanja, pa tega ne izraža nujno tudi izrečena sankcija ali vsaj njeni neposredni učinki. 

Storilcu, ki je bil obsojen za izvršitev kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz 

malomarnosti po 323. členu KZ-1, je sodišče izreklo pogojno kazen. Storilcu prekrška v 

hipotetičnem primeru bo po drugi strani izrečena fiksna globa 1.200 evrov in stranska sankcija 

9 kazenskih točk.   

 

Vožnja pod vplivom alkohola 

Prvi primer: nevarna vožnja v cestnem prometu263   

Voznik osebnega vozila je močni alkoholiziranosti navkljub vozil na prekratki varnostni 

razdalji ter trčil v vozilo pred seboj. Ugotovljeno je bilo, da vozi pod vplivom alkohola z več 

kot 0,95 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Okrajno sodišče je v kazenskem postopku 

ugotovilo, da je storilec izvršil kaznivo dejanje nevarne vožnje v cestnem prometu po prvi in 

tretji točki prvega odstavka 324. člena KZ-1 in mu izreklo pogojno obsodbo z določeno kaznijo 

enega meseca zapora in preizkusno dobo enega leta. 

                                                 
261 Hipotetični primer 
262 Korošec (2009) Konkretno ogrožanje človekovega življenja na cesti. Pravna praksa, str. 22. 

263 Povzeto po I Ips 89425/2010-48 z 06.11.2014  
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Vrhovno sodišče je ugotovilo, da je storilec izpolnil zakonske znake kaznivega dejanja iz prve 

točke tretjega odstavka 324. člena s tem, ko je vozil svoj osebni avtomobil v močno 

alkoholiziranem stanju. Znake kaznivega dejanja iz tretje točke prvega odstavka 324. člena pa 

je izpolnil s tem, ko je vozil s prekratko varnostno razdaljo močni alkoholiziranosti navkljub, s 

čimer je njegova vožnja postala predrzna oziroma brezobzirna. Kot poudari Vrhovno sodišče, 

je alkoholiziranost lahko podlaga za presojo brezobzirnosti, čeravno je vključena že v prvo 

točko prvega odstavka. Pri presoji predrzne in brezobzirne vožnje gre namreč vrednotiti vse 

okoliščine ravnanja. 

 

Drugi primer (prekršek vožnje pod vplivom alkohola)264 

Voznik osebnega avtomobila je vozil po prazni cesti, ko ga je ustavila policijska kontrola. 

Policisti so z elektronskim alkotestom izmerili, da je imel voznik osebnega avtomobila v litru 

izdihanega zraka več kot 0,95 miligrama alkohola. 

 

Ravnanje storilca predstavlja prekršek po petem odstavku 105. člena ZPrCP. Skladno s četrto 

točko navedenega odstavka se storilcu prekrška izreče globo najmanj 1.200 evrov in stranska 

sankcija 18 kazenskih točk, kar v zvezi z 22. členom ZP-1 pomeni tudi izrek prenehanja 

veljavnosti vozniškega dovoljenja. 

 

Sklep 

Prvi, hipotetični, in drugi, iz sodne prakse izhajajoč, primer se razlikujeta po okoliščini, da je 

opit voznik v drugem primeru kršil tudi pravila o varnostni razdalji in trčil v vozilo pred seboj. 

Ravnanje prvega storilca ustreza prekršku, saj alkoholiziranosti navkljub - če v mislih potujemo 

med dejanskim stanjem in določbo  324. člena KZ-1 - ni povzročil konkretne nevarnosti za 

življenje in telo druge osebe. Dejanske okoliščine se torej ne ujemajo z zakonskimi znaki 

nevarne vožnje v cestnem prometu, storilcu pa se očita izvršitev prekrška. 

 

Drugi storilec je v alkoholiziranem stanju po drugi strani izpolnil zakonske znake nevarne 

vožnje, ki zahtevajo povzročitev konkretne nevarnosti za življenje ali telo druge osebe. Sodišče 

ga je spoznalo za krivega kaznivega dejanja nevarne vožnje, tako po prvi kot po tretji točki 

prvega odstavka 324. člena KZ-1.   

 

Na prvi pogled bi primera, kar se moralno-etičnega očitka storilcema tiče, označili za 

primerljiva. Oba sta osebni avtomobil vozila v stanju močne alkoholiziranosti. Drugi storilec je 

ob tem, kot je ugotovilo sodišče, ravnal tudi brezobzirno, saj močni alkoholiziranosti navkljub 

ni upošteval pravil o varnostni razdalji, zato je s tega vidika moralno-etični očitek, ki ga nanj 

naslovimo, večji. Pri tem se vnovič postavi vprašanje aleatornosti in tudi smotrnosti tovrstne 

ureditve. Njen odraz pa je tudi obravnava ravnanja prvega storilca v kazenskem postopku, ki je 

namenjen ravnanjem, ki družbi nevarnejša od tistih, ki se obravnavajo v postopku o prekršku. 

Medtem ko je bil drugi storilec spoznan za krivega kaznivega dejanja, je bil prvi spoznan za 

odgovornega za prekršek.  

                                                 
264 Hipotetični primer 
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Zdi pa se, da oceni nevarnosti ravnanja ne ustrezata (nujno) tudi sankcijam, ki storilca zadanejo. 

Če bo storilcu prekrška v izrečena globa, ki za tako močno alkoholiziranost ni predpisana 

fiksno, pač pa zakon pravi, da znaša vsaj 1.200 evrov, poleg tega pa se mu izreče še stranska 

sankcija 18 kazenskih točk z izrekom prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, je bil 

storilec kaznivega dejanja z obsodilno sodbo obsojen na pogojno kazen.  

 

Kršitev prepovedi prehitevanja 

Prvi primer: povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti265 

Storilec, voznik motornega vozila je začel prehitevati drugo vozilo pred blagim desnim 

ovinkom, kjer ni bilo zadostne vidne razdalje. Iz nasprotne strani je pripeljal oškodovanec, ki 

se je trčenju poskušal izogniti tako, da je zaviral in se umikal desno. Pri tem ga je zaneslo na 

nasprotni vozni pas, kjer je trčil v vozilo storilca.  

 

Prvostopenjsko sodišče je ugotovilo obstoj vzročne zveze med kršitvijo pravil o prehitevanju 

po 38. členu tedaj veljavnega ZVCP-1 in nevarnostjo, katere posledica je bila prometna nesreča, 

v kateri je bil oškodovanec hudo telesno poškodovan. V nadaljevanju je obrazložilo tudi, da je 

bila kršitev predpisov s strani storilca krivdna, in sklenilo, da je izvršil kaznivo dejanje 

povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti po tedanjem 325. členu KZ, ter mu izreklo 

pogojno obsodbo z določeno kaznijo šest mesecev zapora in preizkusno dobo dveh let. 

 

Drugi primer: prekršek nedovoljenega prehitevanja266 

Voznik motornega vozila je začel s prehitevanjem drugega vozila pred ovinkom, kjer ni bilo 

zadostne vidne razdalje. Storilec zato ni mogel preveriti, ali se mu z nasprotne strani bliža 

vozilo, v katerega bi lahko zaradi menjave voznega pasu pri prehitevanju trčil. Nasprotni vozni 

pas je bil sicer prazen, zato je storilec uspešno prehitel drugo vozilo, ne da bi pri tem konkretno 

ogrozil življenje ali telo druge osebe ali povzročil prometno nesrečo. 

 

50. in 51. člen ZPrCP vsebujeta pravila glede prehitevanja vozil, v 52. členu pa je za določene 

dejanske stane določena prepoved prehitevanja. S tem ko je storilec prehiteval drugo vozilo 

pred ovinkom, kjer ni zadostne vidne razdalje, je izpolnil zakonske znake prekrška po tretji 

točki prvega odstavka 52. člena ZPrCP. Skladno s petim odstavkom taistega člena bo storilcu 

za izvršeni prekršek izrečena globa 700 eurov in - ker gre za voznika motornega vozila - še 

stranska sankcija 9 kazenskih točk.   

 

Sklep 

V predstavljenih primerih je voznik motornega vozila prehiteval pred ovinkom, v katerem je 

bila vidnost omejena in ni bilo mogoče videti nasproti vozečega vozila, če bi ta v danem 

trenutku pripeljal. Medtem ko je v prvem primeru kršitev pravil o prehitevanju vodila v trčenje 

                                                 
265 Povzeto po I Ips 35791/2010 z 19. 2. 2015 
266 Hipotetični primer 
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z vozilom, ki je pripeljalo po nasprotnem voznem pasu, je bil v drugem primeru nasprotni vozni 

pas prazen, zato ni prišlo do konkretnega ogrožanja drugih udeležencev v prometu.   

 

Ko kršitev pravil o varnosti cestnega prometa vodi v izpolnitev zakonskega znaka prometne 

nesreče kot prepovedane posledice, v kateri je bil oškodovanec hudo poškodovan, iz golega 

protipredpisnega ravnanja (kršitve prepovedi prehitevanja po ZPrCP) preraste v kaznivo 

dejanje povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Storilcu, katerega dejanje je sodišče 

obravnavalo v kazenskem postopku, ki je namenjen družbi najnevarnejšim dejanjem, je bila 

izrečena sankcija pogojne obsodbe z določeno kaznijo šest mesecev zapora in preizkusno dobo 

dveh let. Storilcu hipotetičnega primera bi bila po drugi strani za golo kršitev predpisov v 

prekrškovnem postopku izrečena globa 700 eurov in - ker gre za voznika motornega vozila - še 

stranska sankcija 9 kazenskih točk.   

 

Kršitev prepovedi vzvratne vožnje 

Prvi primer: povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti267 

Voznica motornega vozila je z dovozne poti izredno slabi preglednosti navkljub zapeljala na 

prednostno cesto. Po prednostni cesti je v istem času pripeljal voznik kolesa z motorjem, ki je 

vozil z hitrostjo, nižjo od dovoljene. Čeprav je zagledal voznico, ni zaviral, pač pa se je trku 

skušal neuspešno izogniti tako, da je nekoliko zavil v levo stran. Ker vozničinega vozila ni 

mogel obvoziti, je prišlo do prometne nesreče, v kateri je voznik izgubil življenje.  

 

Čeprav oškodovanec ni ravnal optimalno, saj bi z zaviranjem preprečil trčenje vozil, je Vrhovno 

sodišče poudarilo, da njegovo ravnanje ni pretrgalo vzročne zveze med ravnanjem voznice, ki 

je nasprotovalo cestnoprometnim predpisom, in nastalo prometno nesrečo. Voznica motornega 

vozila je bila tista, ki je nevarno situacijo povzročila s tem, ko je zapeljala iz dovozne poti na 

prednostno cesto, čeprav ni imela pregleda nad prednostno cesto. Vrhovno sodišče je tako 

pritrdilo odločitvi, s katero je bila voznica vozila obsojena za izvršitev kaznivega dejanja 

povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti po prvem in drugem odstavku 325. člena KZ  in 

ji je bila izrečena pogojna obsodba z določeno kaznijo šest mesecev zapora in preizkusno dobo 

dveh let. 

 

Drugi primer: prekršek nedovoljenega vzvratne vožnje268 

Voznica motornega vozila je z dovozne poti kljub izredno slabi preglednosti zapeljala na 

prednostno cesto. Po prednostni cesti je v istem času pripeljal voznik kolesa z motorjem, ki je 

vozil z nižjo hitrostjo od dovoljene. Ko je zagledal voznico, ki se je vključevala v promet z 

dovozne poti, je nemudoma začel zavirati in tako preprečil trčenje vozil, do katerega bi v 

nasprotnem primeru nedvomno prišlo. 

 

Ravnanje voznice nasprotuje tretjemu odstavku 43. člena ZPrCP, skladno s katerim je vzvratna 

vožnja prepovedana, kadar bi voznik s tako vožnjo lahko ogrozil drugega udeleženca cestnega 

                                                 
267 Povzeto po VSL II Kp 15864/2010 s 04.09.2014 
268 Hipotetični primer 



 83 

 

prometa ali premoženje, zlasti pa na nepreglednem ali zoženem delu ceste, na delu ceste, kjer 

je prepovedana ustavitev, na prehodu ceste čez železniško progo, v predoru, galeriji ali na 

mostu, ob zmanjšani vidljivosti ali pri prehajanju z neprednostne na prednostno cesto. Voznica 

je s svojo vožnjo ogrozila drugega udeleženca cestnega prometa in zgolj zaradi njegove 

defenzivne vožnje do trčenja ni prišlo. Skladno s petim odstavkom 43. člena ZPrCP se vozniku 

motornega vozila, ki krši prepoved vzvratne vožnje, izreče globa v višini 300 evrov in 3 

kazenske točke. 

 

Sklep 

Dejanski stan predstavljenih primerov se razlikuje v elementu prometne nesreče, v kateri je 

oseba izgubila življenje. Medtem ko se v prvem primeru oškodovanec ni optimalno odzval na 

kršitev cestnoprometnih predpisov s strani voznice vozila in tako ni preprečil trka motornih 

vozil, je v drugem primeru sledil pravilu defenzivne vožnje in tako vozničina kršitev 

cestnoprometnih predpisov ni vodila v prometno nesrečo.  

 

Ko je sodišče obsodilo voznico motornega vozila zaradi povzročitve prometne nesreče iz 

malomarnosti, v kateri je smrt utrpel voznik kolesa z motorjem, ji je izreklo pogojno obsodbo. 

Če bi taista voznica izvršila zgolj prekršek in torej njeno ravnanje ne bi vodilo v prometno 

nesrečo in smrt oškodovanca, bi po drugi strani morala plačati globo 300 evrov, utrpela pa bi 

tudi 3 kazenske točke.  

 

Zaključek 

Ko preučujemo primere, katerih dejansko stanje je podobno, a se ob enem razlikuje v takšni 

meri, da so eni predmet kazenskega, drugi pa prekrškovnega postopka, nam v oči kaj kmalu 

pade razlika v sankcioniranju. Na eni strani so ravnanja, ki pomenijo golo kršitev predpisov, 

prekrški, na drugi strani pa ravnanja, ki poleg te kršitve vključujejo še dodatne elemente, zaradi 

katerega prekršek prerašča v kaznivo dejanje. Kadar ti dodatni elementi (povzročitev prometne 

nesreče, v kateri je oseba hudo telesno poškodovana, konkretna ogrozitev življenja ali telesa 

kakšne osebe z naštetimi kršitvami cestnoprometnih predpisov) niso posledica posebej 

zavržnega ravnanja storilcev in ne gre za primere posebno težkih kršitev, jim sodišča pogosto 

izrečejo pogojno obsodbo.269  

 

                                                 
269 Skladno s statističnimi podatki za obdobje med letoma 2006 in 2016, ki jih je preučila študija Inštituta za 

kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (glej Petrovec, Brvar, Plesničar,  Salecl, Šugman Stubbs, Bajda 

(2018)  Raziskava dejavnikov, ki vplivajo na varnost cestnega prometa v Republiki Sloveniji), je v zadnjih letih, 

siceršnjemu zaostrovanju kazenskih sankcij navkljub, storilcem kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče 

iz malomarnosti po 323. členu KZ-1 v veliki večini primerov (delež pogojnih obsodb med letoma 2006 in 2006 se 

giblje med 55 odstotkov in 71odstotkov) izrečena pogojna obsodba. Ob tem je raziskava opozorila, da je pri 

storilcih, ki se jim očitajo posebej težke kršitve, opazen trend zaostrovanja kazenskih sankcij. “Čeprav ima storilec 

manjšo možnost, da mu bo sodišče v obsodilni sodbi določilo zaporno kazen, bo dosojena kazen verjetno višja, 

kot je bila nekaj let nazaj.” Pri kaznovalni politiki glede kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu po 

324. členu KZ-1 je opaziti drugačen trend. V letih od 2009 do 2014 je bila večini storilcev izrečena pogojna 

obsodba. V letu 2015 je delež zapornih kazni presegel izrečene pogojne obsodbe, v letu 2016 pa je padel na 

35,2odstotkov, tako da ga je delež pogojnih obsodb (35,6odstotkov) za malo presegel. 
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Ko smo življenjskim dejanskim stanom, za katere je sodišče ugotovilo, da se ujemajo z 

zakonskim dejanskim stanom (pravno kršitvijo), odvzeli elemente, ki iz prekrška naredijo 

kaznivo dejanje zoper varnost cestnega prometa, in preverili, kakšna kazen bi doletela storilca 

prekrška, se je pokazalo, da v primerih, v katerih sodišče ravnanja storilcev ne uvrstijo v 

skupino tistih, pri katerih je moralno - etični očitek največji, storilce kaznivih dejanj doletijo na 

nek način blažje posledice kot storilce prekrškov.  

 

Odločanje o sankciji je pri cestnoprometnih prekrških razmeroma togo in se zlasti pri odmeri 

globe le redko prilagaja okoliščinam primera. Pogojna obsodba sicer pomeni, da je bil storilec 

spoznan za krivega kaznivega dejanja in mu je bila izrečena kazen, vendar pa je izvršitev kazni 

odložena ob pogoju, da storilec v času, ki ga določi sodišče, ne izvrši novega kaznivega 

dejanja.270 Gre torej za sankcijo opozorilne narave. Prekrškovne sankcije, plačilo globe in 

kazenske točke, obravnavanih hipotetičnih primerov so po drugi strani nemudoma neposredno 

posegle v storilčev položaj. Večina storilcev bi jih zato dojemala kot hujši poseg v svoj pravni 

položaj. 

 

Spričo kar se da poštene primerjave pa naj vnovič poudarimo, da primerjava vključuje zgolj 

posledice s področja kaznovalnega prava, ne pa tudi drugih posledic za storilca. Te so bile 

obravnavane v prvem delu prispevka in vključujejo zlasti odškodninsko odgovornost in 

možnost odpovedi pogodbe o zaposlitvi. V primeru hujših posledic kršitev cestnoprometnih 

nesreč, ki se obravnavajo v kazenskem postopku, bo verjetneje in v večjem obsegu storilec tudi 

odškodninsko odgovoren, kot pa če ima njegovo ravnanje znake prekrška.  

  

  

                                                 
270 57.člen KZ-1. 
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I Ips 89425/2010-48 z dne 06.11.2014 

I Ips 16587/2010-100 z dne 19.02.2015 

IV Ips 17/2013 z dne 19.02.2013 

IV Ips 7/2018 z dne 22.05.2018 

II Kp 15864/2010 z dne 04.09.2014 

IV Ips 2/2012 z dne 17.01.2012 

I Ips 35791/2010 z dne 19.02.2015  

PRp 396/2016 z dne 06.01.2017 

II Ips 991/2007 z dne 14.01.2009 

IV Ips 35/2013 z dne 09.07.2013 
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PROGRESIVNI SISTEMI SANKCIONIRANJA ZA KRŠITVE 

CESTNOPROMETNIH PREDPISOV 

Marko Balažic 

 

Uvodoma 

Namen tega dela analize je opredeliti progresivni sistem sankcioniranja kršitev prometnih 

predpisov, tako s teoretičnega kot praktičnega vidika, in prek tega ugotoviti morebitne pozitivne 

učinke na prometno varnost kot tudi slabosti in pomanjkljivosti tovrstnega pristopa k prometni 

varnosti.  

 

Progresivno sankcioniranje prometnih kršitev pomeni intenzivnejše, naraščajoče, 

stopnjujoče271 sankcije za vsakokratno nadaljnjo storilčevo kršitev prometnih predpisov, pri 

čemer niti ni toliko pomembna teža ali vrsta posamezne kršitve - vsaka naslednja kršitev prinese 

težjo sankcijo. Pojavne oblike progresivnega sankcioniranja so denimo vse višje globe oziroma 

denarne kazni v soodvisnosti s povratništvom storilca, kazenske točke, pa tudi globe oziroma 

denarne kazni proporcionalne storilčevemu dohodku.272 Pri slednji obliki je treba sicer 

opozoriti, da ne temelji na principu povratništva oziroma dejavniku tveganja kot prvo omenjeni 

obliki, pa vendar predstavlja obliko sankcioniranja, kjer se višina globe oziroma kazni zvišuje 

v odvisnosti od posamezne okoliščine (prva na podlagi višine dohodka, druga na podlagi časa 

plačila), zato menimo, da sodi v širši sklop progresivnega sankcioniranja. 

V prvem delu ugotavljamo učinkovitost koncepta progresivnega denarnega sankcioniranja, 

katerega mehanizem delovanja temelji na sledečih predpostavkah:  

- hitrost vožnje in ponavljanje kršitev cestnoprometnih pravil predstavljata povečano 

tveganje za prometno varnost,  

- ljudje svoje ravnanje prilagajajo višini sankcije,  

- stopnjevanje višine denarne sankcije bi zato utegnilo delovati odvračalno.  

Glede na to, da ni znano, da bi bil tovrsten sistem uveljavljen kjerkoli v praksi, predstavljamo 

teoretični koncept, ki temelji na poglobljeni raziskavi opravljeni na Nizozemskem.  

V drugem delu sledi opredelitev delovanja sistema kazenskih točk kot že uveljavljenega 

progresivnega sistema v praksi, s primerjalnopravnim prikazom in analizo stanja v Republiki 

Sloveniji. 

 

V tretjem delu se posvečamo sankcijam, ki so proporcionalne storilčevemu dohodku. Tu 

podrobneje obravnavamo ureditve evropskih držav, kjer je tak sistem uveljavljen v praksi.   

 

 

                                                 
271 Progresiven – Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostopano 23. 1. 2019. 
272 Goldenbeld, Factsheet Progressive penalty systems in traffic (2017), str. 2. 

http://www.fran.si/
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Kratko o namenu in načinu sankcioniranja  

Za lažje razumevanje v nadaljevanju opisanih konceptov in problematike je smiselno v grobem 

predstaviti krajšo analizo namena in načina sankcioniranja v okviru kazenskega in 

prekrškovnega prava. 

 

Tako kazniva dejanja kot prekrški spadajo med kazniva ravnanja, ki skupaj tvorijo širši pojem 

kaznovalnega prava. Pri tem obstajata za razvrščanje kaznivih ravnanj dve bistveni merili:  

1. stopnja nevarnosti ravnanja za zavarovano dobrino in 

2. stopnja neposrednega ogrožanja ali poškodovanja zavarovane dobrine. 

Prvo merilo se nanaša predvsem na pomembnost dobrine za človeka in družbo, medtem ko 

drugo merilo razločuje ravnanja, ki se razpenjajo od zgolj formalne kršitve norme brez resne 

ogrozitvene ali poškodbene posledice pa vse do resne ogrozitve ali poškodovanja te dobrine.273  

 

O kaznivih dejanjih 

Kaznivo dejanje je pri nas urejeno v 16. členu Kazenskega zakonika (v nadaljevanju KZ-1)274, 

kjer je opredeljeno kot »človekovo protipravno ravnanje, ki ga zakon zaradi nujnega varstva 

pravnih vrednot določa kot kaznivo dejanje in hkrati določa njegove znake ter kazen za krivega 

storilca«. Opazimo, da je poudarjena protipravnost človekovega ravnanja275 ter da so kazniva 

zgolj tista protipravna ravnanja, ki predstavljajo dovolj visoko stopnjo nevarnosti.276 Ob tem je 

zmeraj treba imeti v mislih, da je kazensko pravo ultima ratio, zadnje sredstvo, za preprečevanje 

in zatiranje nevarnih ravnanj.  

 

Namen kaznovanja (v okviru kazenskega prava) je slovenski zakonodajalec z novelo KZ-1E, 

ki je pričela veljati 2. 7. 2017, naposled le umestil v kazenski zakonik. Namen kaznovanja kot 

varovanje temeljnih vrednost pravnega reda je zakonodajalec utemeljil na mešanih teorijah z 

različnimi cilji kaznovanja in povezovanja vidikov generalne in specialne prevencije, 

resocializacije in upoštevanja krivde, pri čemer retribucija po mnenju zakonodajalca ne 

predstavlja glavnega namena kaznovanja. V ospredju je namreč resocializacija ob hkratnem 

načelu spoštovanju človeškega dostojanstva in osebnosti storilca, s čimer se preprečuje 

prekomerno spreminjanje osebnosti obsojenca.277  

 

V našem pravnem redu je z namenom kaznovanja tesno povezano načelo individualizacije 

kazenske sankcije, pri čemer za potrebe tega prispevka poudarjamo sodno individualizacijo, ki 

jo KZ-1 ureja v 49. členu. Pri odmeri kazni, predpisani v razponu za posamezno kaznivo dejanje 

sta bistvena teža storjenega kaznivega dejanja in krivda, pri tem pa mora sodišče upoštevati vse 

olajševalne in obtoževalne okoliščine, ki se nanašajo predvsem na okoliščine storitve kaznivega 

dejanja, osebnost storilca, vključno z njegovim premoženjskim stanjem ter morebitnim 

povratništvom. Mogoče je reči, da se z upoštevanjem namena kaznovanja preko načela 

                                                 
273 Povzeto po Ambrož,  Kazensko pravo (2013), str. 43.   
274 Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 50/12 – UPB, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17). 
275 Predlog Kazenskega zakonika (KZ-1) (2008), str. 141. 
276 Ambrož, Kazensko pravo (2013), str. 45.   
277 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1E) (2016) str. 61-62. 
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individualizacije kazni, odmerjena kazen ustrezno prilagaja konkretnemu storilcu in 

dejanskemu stanju. Ugotovljeno sorazmerje med težo kaznivega dejanja in storilčevo krivdo, 

korigirano z vsemi ugotovljenimi olajševalnimi in obteževalnimi okoliščinami, vnaša v 

kaznovanje pravičnost, obenem pa predstavlja podlago udejanjanju retributivnega učinka in 

specialne prevencije.  

 

Poenostavljeno, z uporabo navedene formule za odmero kazni iz 49. člena KZ-1, sodnik na 

podlagi vseh okoliščin dejanja ugotovi povzročeno zlo, temu odmeri kazen, s katero se storilcu 

povzročeno zlo povrne, ob tem pa upošteva tudi prognozo, kako bo ta kazen vplivala nanj, da 

kaznivih dejanj v bodoče ne bo več ponavljal. Glede generalne prevencije pa je mogoče trditi, 

da jo najbolj uresničuje pravična kazen, zato bi prekomerno odmerjena kazen celo nasprotovala 

generalno preventivnim ciljem.278 Ob tem naj še omenimo, da KZ-1 ne pozna fiksnih kazni, 

temveč so kazen zapora, denarna kazen, prepoved vožnje motornega vozila in izgon tujca iz 

države zmeraj predpisane v razponu. Načelo individualizacije sankcije pa s procesnega vidika 

zaradi ugotavljanja vseh okoliščin zadeve nujno predstavlja relativno kompleksen postopek, 

kjer je v primeru obsodbe sankcija izvršena pogostokrat oziroma celo praviloma nekaj ali celo 

vrsto let od dneva storitve kaznivega dejanja. 

 

O prekrških 

Ob vzpostavljanju podrobnejšega namena sankcioniranja v prekrškovnem pravu pa naletimo na 

težavo že ob definiciji prekrška. Trenutno veljavni Zakon o prekrških (ZP-1)279 kot »sistemski« 

zakon je ubral povsem formalno koncepcijo, saj prekršek definira kot »dejanje, ki pomeni 

kršitev zakona, uredbe vlade, odloka samoupravne‚ lokalne skupnosti, ki je kot tako določeno 

kot prekršek in je zanj predpisana sankcija za prekršek«. Pravna teorija je kritična do navedene 

ureditve, saj kot prekršek ne sme biti opredeljeno katerokoli ravnanje, temveč le tiste kršitve, 

ki so še pomembne za varovanje družbenih vrednot in hkrati niso varovane s kazenskim 

pravom.280 V predlogu ZP-1 taka opredelitev prekrška izrecno ni utemeljena, čeprav je v 

besedilu predloga navedeno, da je »V večji meri kot doslej […] upoštevana tudi manjša 

družbena pomembnost prekrškov, kot kršitev javnega reda, družbene discipline in drugih 

družbenih vrednot, ki niso varovane s kazenskim pravom, njihova teža pa vendarle narekuje 

družbeno grajo v obliki milejših, predvsem denarnih sankcij (globe),«281 kar glede na 

uzakonjeno definicijo utegne delovati nekoliko neprepričljivo, saj ta manjša družbena 

pomembnost prekrškov ne izhaja iz zakonske dikcije. Takšna ureditev tudi ni posredno razvidna 

denimo iz primerjalnopravne analize – nasprotno, večina ureditev opisanih držav je v času, ko 

se je ta zakon sprejemal (leto 2002) v definiciji prekrška vsebovala tudi materialni substrat.282 

Selinšek pri utemeljevanju trenutne ureditve izhaja iz zgodovinskega razvoja, in razlaga, da so 

prejšnji zakoni o prekrških vsebovali materialno-formalno koncepcijo, kjer je materialni 

element predstavljal kršitev javnega reda. Navedeno pa se ni izkazalo za ustrezno, saj »je javni 

                                                 
278 Filipčič, Kazensko pravo (2013), str. 395, 396.   
279 Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 7/2003, 86/2004, 44/2005, 40/2006, 51/2006 - popr., 115/2006,  17/2008, 

21/2008 - popr., 108/2009, 9/2011, 21/2013, 111/2013, 32/2016). 
280 Ambrož, Kazensko pravo (2013), str. 44.   
281 Predlog Zakona o prekrških (ZP-1) (2002), str. 14. 
282 Prav tam, str. 5-13. 

http://sodisce.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202003012300|RS-7|365|238|O|
http://sodisce.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202004080500|RS-86|10470|3853|O|
http://sodisce.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202005050500|RS-44|4445|1738|O|
http://sodisce.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202006041400|RS-40|4321|1767|O|
http://sodisce.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202006051800|RS-51|5694|2198|O|
http://sodisce.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202006111000|RS-115|11991|4907|O|
http://sodisce.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202008021900|RS-17|1249|554|O|
http://sodisce.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202008022900|RS-21|1933|773|O|
http://sodisce.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202009122800|RS-108|14769|4886|O|
http://sodisce.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202011021100|RS-9|818|318|O|
http://sodisce.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013031300|RS-21|2807|786|O|
http://sodisce.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013122700|RS-111|13147|4126|O|
http://sodisce.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202016050600|RS-32|4624|1364|O|
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red raztegljiv in nedoločen pravni pojem, zaradi česar ni primeren za definicije«. Ob tem 

dodaja, izhajajoč iz primerjave s 16. členom KZ-1, da obveznost določitve znakov (prekrška) 

smiselno velja tudi pri določanju prekrškov, kot prekršek pa ne sme biti opredeljeno dejanje 

brez negativnega vpliva na nobeno pravno dobrino oziroma dejanje, ki je povsem nenevarno. 

Navedeno terja že določba 2. člena Ustave, da je Slovenija pravna država.283 Ocenjujemo, da 

je ta teoretična opredelitev prepričljiva, vprašljivo pa je, v kolikšni meri je upoštevana v praksi 

– navedeno bo konkretneje obrazloženo v delu prispevka o primerjavi kazenskega in 

prekrškovnega postopka za podobne prometne kršitve. 

 

Namena sankcioniranja, razen namena vzgojnih ukrepov za mladoletnike (32. člen), ZP-1 ne 

vsebuje, ga pa izrecno navaja predlog ZP-1 kot vplivanje na posameznika, da v prihodnje ne bi 

več izvrševal ravnanj, ki predstavljajo prekršek (specialna prevencija), in vplivanje na druge 

ljudi, da ravnajo po predpisih in ne storijo prekrškov (generalna prevencija).284 Čeprav 

retribucije predlog ne omenja nikjer, ne moremo mimo dejstva, da je retributivni vidik neogiben 

pri vsakršnem sankcioniranju in je tako prisoten tudi pri sankcioniranju prekrškov, čeravno 

drugotnega pomena.285 

 

Pri prekrških, še posebej zoper varnost cestnega prometa, je močno zreducirano tudi načelo 

individualizacije sankcije. Skozi razvoj naše prometne zakonodaje je postopoma prihajalo do 

vedno večje diferenciacije sankcije glede na težo prekrška, v smislu različnih kategorij 

prekrškov,286 s čimer je v sistem vnesena večja stopnja zakonske individualizacije.287 17. člen 

ZP-1 sicer daje na voljo možnost, da se globa predpiše v razponu ali v določenem znesku, 

vendar pa so pri prometnih prekrških, razen redkih izjem, ki bodo podrobneje opisane kasneje, 

globe predpisane fiksno,288 prav tako kazenske točke (22. člen ZP-1),289 kar pomeni, da je sodna 

individualizacija že pojmovno izključena.  

 

Skladno s tem pri sankcioniranju prometnih prekrškov redkokdaj pridejo v poštev določbe 26. 

člena ZP-1, ki, podobno kot 49. člen KZ-1, odmero sankcije določajo glede na težo prekrška, 

storilčevo malomarnost in naklep ter vse olajševalne in obteževalne okoliščine, med katere med 

drugim spadajo tudi storilčeve premoženjske razmere in povratništvo. Ob tem ni treba dodatno 

poudarjati, da navedene določbe veljajo le glede sankcije, predpisane v razponu. Edino sankcija 

prepovedi vožnje motornega vozila, urejena v 23. členu ZP-1, je za vse prekrške zmeraj 

predpisana v razponu.290  

 

Kot je že bilo navedeno zgoraj, načelo individualizacija s postopkovnega vidika terja več 

napora, saj je treba ugotavljati vse konkretne okoliščine posamičnega primera. Tako je njegovo 

                                                 
283 Selinšek, Zakon o prekrških (ZP-1) s komentarjem (2018), str. 56-57. 
284 Predlog Zakona o prekrških (ZP-1) (2002), str. 48. 
285 Filipčič, Zakon o prekrških (ZP-1) s komentarjem (2018), str. 47. 
286 Petrovec et al, Raziskava dejavnikov, ki vplivajo na varnost cestnega prometa v Republiki Sloveniji (2018), str. 

45. 
287 Mihelj Plesničar, The individualization of punishment: Sentencing in Slovenia (2013), str. 463.   
288 Petrovec et al, Raziskava dejavnikov, ki vplivajo na varnost cestnega prometa v Republiki Sloveniji (2018), str. 

46. 
289 Filipčič, Zakon o prekrških (ZP-1) s komentarjem (2018), str. 155. 
290 Prav tam, str. 162. 
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odsotnost v prekrškovnem pravu mogoče razložiti s tem, da je individualizacije zaradi svoje 

kompleksnejše narave v očitnem nasprotju s poudarjenim načelom učinkovitosti in hitrosti 

postopka.291 Ni odveč omeniti, da, drugače kot v kazenskem postopku, kjer o kazenski 

odgovornosti zmeraj in vedno odloča sodišče, so vse omenjene možnosti izrekanja sankcije v 

razponu rezervirane za sodišča, čeprav v praksi izrečejo največ sankcij prav prekrškovni 

organi.292 S preventivnega vidika (tako specialnega kot generalnega), ki naj bi bil pri 

prekrškovnih sankcijah najbolj zastopan, je prevladujoč sistem fiksnih sankcij sporen, saj je pri 

tem sama prevencija dejansko še najbolj odvisna od tega, v kolikšen delež storilčevega 

premoženja bo sankcija posegla, s čimer pa nikakor ne more biti zasledovano načelo enakosti.  

 

1. Del: progresivni sistem denarnega sankcioniranja kršitev cestnoprometnih 

predpisov 

Temelji progresivnih denarnih sankcij 

V nadaljevanju predstavljeni koncept temelji na poglobljeni raziskavi Progressief boetestelsel 

en verkeersveiligheid,293 ki jo je leta 2017 opravil nizozemski Inštitut za raziskovanje 

cestnoprometne varnosti (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV).  

Progresivno sankcioniranje je zamišljeno kot protiutež vse bolj ponavljajočim se kršitvam 

cestnoprometnih predpisov s strani posameznega storilca. Tak sistem sankcioniranja je namreč 

utemeljen na ugotovitvi, da ponavljajoče se kršenje cestnoprometnih predpisov nujno 

predstavlja večje tveganje za povzročitev prometne nesreče. 

Progresivni sistem je utemeljen, če so izpolnjene naslednje tri predpostavke: 

- obstoj povezave med hitrostjo vožnje in varnostjo v cestnem prometu, 

- obstoj povezave med ponavljanjem kršitev cestnoprometnih pravil in prometne varnosti 

ter 

- obstoj povezave med sankcijami in prometno varnostjo.294 

Obstoj povezave med hitrostjo vožnje in varnostjo v cestnem prometu 

Za utemeljevanje te predpostavke se lahko sklicujemo na Fullerjev »task-cability« model,295 

kjer si nasproti stojita dve spremenljivki: naloga v prometu, ki jo mora voznik opraviti (v smislu 

obvladovanja vozila), in sposobnost voznika. Vrednost naloge tvorijo kompleksnost 

obvladovanja vozila, prometna situacija (gostota, obnašanje drugih udeležencev ipd.), stanje 

ceste in vremenske razmere; kot vrednost sposobnosti pa upoštevamo splošno izurjenost 

voznika za vožnjo in njegovo psihofizično stanje.296  

Jasno je, da mora biti za izogib nastanku prometne nesreče spremenljivka sposobnosti voznika 

večja ali vsaj enaka spremenljivki naloge. Že če je vrednost naloge malenkost nižja ali celo 

izenačena z vrednostjo sposobnosti, obstaja povečano tveganje za nastanek prometne nesreče 

                                                 
291 Predlog Zakona o prekrških (ZP-1) (2002), str. 14. 
292 Petrovec et al, Raziskava dejavnikov, ki vplivajo na varnost cestnega prometa v Republiki Sloveniji (2018), str. 

48. 
293 Hoekstra et al, Progressief boetestelsel en verkeersveiligheid (2017). 
294 Prav tam, str. 16. 
295 Fuller, The Task-Capability Interface model of the driving process (2000). 
296 Hoekstra et al, Progressief boetestelsel en verkeersveiligheid (2017) , str. 16. 
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zaradi dejavnikov, ki so izven vpliva voznika (npr. nepričakovana ovira na cesti).297 Vrednost 

naloge voznik lahko znižuje tako, da denimo zmanjša hitrost ob povečanem prometu ali na 

zahtevnem cestnem odseku, vrednost sposobnosti pa poviša s tem, da je za volanom spočit, 

trezen in ne pod vplivom močnih čustev. Če pa zvišuje vrednost naloge, na primer s 

povečevanjem hitrosti vožnje, pa lahko svojo sposobnost prilagodi s tem, da vožnji in razmeram 

na cesti posveča več pozornosti kot sicer. Vendar pa je pri tem nujno opozoriti, da je vrednost 

naloge dosti bolj prožna od vrednosti sposobnosti, in sicer že zaradi fizikalnih danosti. Večja 

hitrost predstavlja tudi daljšo zavorno pot in s tem krajši čas za voznikovo reakcijo. Tudi najbolj 

sposoben voznik, ob svojem najboljšem razpoloženju in najvišji zbranosti lahko svoj odzivni 

čas prilagodi le do določene mere, na zavorno pot pa seveda ob dani hitrosti ne more imeti prav 

nobenega vpliva. Tako ugotovimo, da višja hitrost predstavlja višjo vrednost naloge, pri čemer 

se vrednost sposobnosti bistveno ne spremeni. Če bo hitrost taka, da se bo vrednost naloge 

zvišala nad vrednost sposobnosti voznika, je podana verjetnost za nastanek nesreče.298 

 

Nilsson ugotavlja, da je sprememba hitrosti v odvisnosti od nastanka prometne nesreče v 

razmerju na četrto potenco.299 To pomeni, da se v primerih, ko se hitrost poveča za 10%, 

tveganje za nesrečo s smrtnim izidom poveča za 46%: 1,14 = 1,46. Novejše raziskave so sicer 

pokazale, da se to razmerje spreminja relativno glede na začetno hitrost – pri višjih hitrostih je 

opazno višje povečanje tveganje in obratno.300 Vendar pa lahko ne glede na to z gotovostjo 

zaključimo, da je podan obstoj povezave med hitrostjo vožnje in varnostjo v cestnem prometu. 

Obstoj povezave med ponavljanjem kršitev cestnoprometnih pravil in prometne 

varnosti 

Številne raziskave301 so potrdile tudi drugo naslovno tezo. Iz izsledkov študije opravljene na 

Nizozemskem leta 2013,302 izhaja, da sta za večino vozil,303 ki je bila udeležena v prometni 

nesreči, zabeleženi dve ali več kršitev cestnoprometnih pravil na leto.304 Na podlagi zbranih 

podatkov je bilo ugotovljeno, da vozila s štirimi ali več kršitvami na leto predstavljajo 5% vseh 

vozil z zabeleženimi kršitvami. Ta ista skupina števil pa predstavlja kar 27% vseh udeleženih 

vozil v prometni nesreči. Nadalje vozila z največ zabeleženimi kršitvami letno – 11 do 20, 

predstavljajo 0,1% vseh vozil z zabeleženimi kršitvami, ob tem pa zavzemajo delež 4% med 

vsemi udeleženimi vozili v prometnih nesrečah. Tako velik delež udeležbe v prometnih 

nesrečah bi se sicer lahko pojasnil s tem, da je bilo s temi vozili prevoženih več kilometrov 

letno kot povprečno. Vendar pa bi glede na ugotovljene deleže moralo biti z vozili najhujših 

                                                 
297 Fuller, The Task-Capability Interface model of the driving process (2000), str. 54. 
298 Hoekstra et al, Progressief boetestelsel en verkeersveiligheid (2017) , str. 16-17. 
299 Nilsson, The Effects of Speed Limits on Traffic Accidents in Sweden (1982), str. 9. 
300 Elvik, The Power Model of the relationship between speed and road safety (2009), str. ii. 
301 Chen et al, Driver Accident Risk in Relation to Point System in British Columbia (1995), str. 17; Factor, The 

effect of traffic tickets on road traffic crashes (2014), str. 88-89; Zaidel, Non-compliance and accidents (2001), 

str. 3. 
302 Goldenbeld et al Crash Involvement of Motor Vehicles in Relationship to the Number and Severity of Traffic 

Offenses. An Exploratory Analysis of Dutch Traffic Offenses and Crash Data (2013). 
303 Na Nizozemskem  so sankcije zabeležene po principu »registrske tablice« - glede na vozilo in ne storilca. Vendar 

pa omenjena študija upošteva vozila, ki so bila v času študije v lasti zgolj ene osebe - Goldenbeld et al, The possible 

impact of progressive fines on road safety (2014),  str. 8.  
304 Prav tam, str. 10-11. 



 94 

 

kršiteljev prevoženih 40 krat (!) več kilometrov letno kot z vozili tistih, ki so v enem letu beležili 

eno kršitev, kar pa ni realno.305 Ob tem opazimo, da tveganje udeležbe v prometni nesreči raste 

eksponentno s številom kršitev: pri štirih ali več kršitvah na leto je tveganje približno petkrat 

večje, pri 11 ali več kršitvah letno pa kar 40 krat večje.  

 

Po opravljeni primerjavi navedene nizozemske študije s podobno študijo izvedeno v Kanadi,306 

je bilo ugotovljeno, da je razmerje med kršitvami in udeležbo v prometnih nesrečah bolj 

zaznavno na Nizozemskem, čemur domnevno botruje večja stopnja zaznavanja kršitev in 

njihovo nižje sankcioniranje na Nizozemskem kot v Kanadi.307  

Glede na navedeno je tako nedvomno izkazan obstoj večjega tveganja za povzročitev prometne 

nesreče ob pogostejši kršitvi prometnih pravil. 

Obstoj povezave med sankcijami in prometno varnostjo 

Za obstoj te povezave je treba ugotoviti koeficient sankcijske elastičnosti. Elastičnost v 

ekonomskem smislu pomeni odziv na povišanje cene, v prometu pa to lahko opredelimo kot 

spremembo števila izvršenih kršitev v odvisnosti od spremembe višine sankcije. Na podlagi 

številnih raziskav308 tega področja je na splošno mogoče zatrditi spremembo obnašanja 

prometnih udeležencev ob povišanju sankcij.  

 

Izvedene raziskave dajejo sicer nekoliko različne podatke, vendar je mogoče zatrditi, da se 

zaznan koeficient elastičnosti giblje v povprečju okrog -0,20.309 Navedena vrednost pomeni, da 

če se višina sankcije dvigne za 1%, bo to pomenilo 0,20% manj kršitev.  

 

Vendar pa je na tem mestu nujno navesti, da je ta številka odvisna od več dejavnikov. Najprej 

je treba povedati, da se bo obnašanje voznikov po zvišanju sankcij spremenilo le, če obstaja 

dovolj velika verjetnost, da bodo pri tem zaloteni.310 Nadalje je treba omeniti tudi problematiko 

pri zaznavi kršitev -  ena izmed pojasnitev zaznave zmanjšanja kršitev po povišanju sankcij je 

ta, da organi po povišanju sankcij nekoliko zmanjšajo nadzor in tako obravnavajo manj kršitev, 

s čimer se skuša preprečiti družbeni odpor zoper višje sankcije.311 To pomeni, da se je zmanjšala 

zaznava kršitev, ne pa tudi nujno kršitve same. Prav tako je treba upoštevati različne profile 

kršiteljev: povišanje sankcij naj bi vplivalo zgolj na občasne kršitelje, medtem ko na tiste, ki 

                                                 
305 Povzeto po Hoekstra et al, Progressief boetestelsel en verkeersveiligheid (2017) , str. 18-19. 
306 Chen et al, Driver Accident Risk in Relation to Point System in British Columbia (1995). 
307 Goldenbeld et al Crash Involvement of Motor Vehicles in Relationship to the Number and Severity of Traffic 

Offenses. An Exploratory Analysis of Dutch Traffic Offenses and Crash Data (2013), str. 3. 
308 Npr.: Bar-Ilan et al, The Response to Fines and Probability of Detection in a Series of Experiments (2002); 

Elvik, Association between increase in fixed penalties and road safety outcomes: A meta-analysis (2016); Killias 

et al, Higher Fines—Fewer Traffic Offences? A Multi-SiteObservational Study (2016); Moolenaar et al, De 

afname van het aantal boetes en transacties voor verkeersovertredingen nader verklaard (2011). 

O tem tudi Hoekstra et al, Progressief boetestelsel en verkeersveiligheid (2017) , str. 20-21 
309 Hoekstra et al, Progressief boetestelsel en verkeersveiligheid (2017) , str. 21. 
310 Moolenaar, Motorist’s Response to an Increase in Traffic Fines (2014), str. 11. 
311 Elvik, Association between increase in fixed penalties and road safety outcomes: A meta-analysis (2016), str. 

1-2; Hoekstra et al, Progressief boetestelsel en verkeersveiligheid (2017) , str. 21. 
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izvršujejo prekrške pogosteje oziroma izvršujejo težje prekrške, zvišanje sankcij nima 

dokazanega vpliva.312  

 

V zvezi z elastičnostjo sankcij je tako mogoče zaključiti, da sicer dokazano obstaja vpliv 

zvišanja sankcij na znižanje kršitev in s tem večjo prometno varnost, vendar pa zaradi prej 

omenjenih dejavnikov ni mogoče z gotovostjo opredeliti vrednosti tega vpliva, prav tako pa ni 

dokazano, da bi zvišanje sankcij vplivalo na težje kršitelje ali na trdovratne povratnike.313 Ob 

tem še opozarjamo, da večina študij, ki so obravnavale ta pojav, so vpliv zvišanja sankcij na 

znižanje kršitev obravnavale le v kratkem času po zvišanju, kar pomeni, da ni mogoče z 

gotovostjo govoriti o trajnosti tega pojava.314 Če povlečemo vzporednico denimo z uvedbo 

kazenskih točk, ugotovimo, da so njihovi pozitivni učinki zbledeli v obdobju dveh let po 

uveljavitvi (več o tem v 2. delu te analize).315 

 

Skladno z navedenim je tako mogoče ugotoviti, da sta prvi dve predpostavki izpolnjeni z 

gotovostjo, medtem ko je tretja izpolnjena le pogojno. 

Smisel in način delovanja progresivnega denarnega sankcioniranja ter zaznane 

pomanjkljivosti 

Če povežemo zgoraj navedene tri predpostavke v celoto, ugotovimo smisel in način delovanja 

progresivnega sankcioniranja: ker višja hitrost in prisotnost alkohola povečujeta tveganje za 

nastanek prometne nesreče, prav tako pa to tveganje povečuje tudi ponavljajoče se kršenje 

prometnih predpisov – povratništvo, bi povišanje sankcije z vsako naslednjo kršitvijo storilca 

odvračalo od nadaljnjega izvrševanja prometnih kršitev (argument sankcijske elastičnosti). Na 

ta način bi se s progresivnim sankcioniranjem zmanjšalo število ponavljajočih se kršitev, kar bi 

privedlo do nižjega tveganja za nastanek prometnih nesreč, tudi z manj hudimi posledicami, s 

čimer bi se zagotovilo večjo prometno varnost.316 To bi seveda držalo ob predpostavki 

racionalnega odločevalca.  

 

Teorija na papirju prenese vse, vendar pa, kot je bilo opredeljeno zgoraj, povzroča največ 

preglavic prav tretja predpostavka, in sicer vpliv poviševanja sankcij na obnašanje udeležencev 

v prometu. Človekovo obnašanje je odvisno od številnih dejavnikov in sklepanje, da bi na 

obnašanje v pretežni meri vplivala (le) formalna pravila, bi bilo veliko preveč poenostavljeno 

in tako tudi napačno. Ravnanje v skladu s predpisi je pogojeno tudi s širšimi družbenimi 

normami (ki niso nujno enake zakonskim), posameznikovim ekonomskim stanjem in njegovimi 

osebnimi notranjimi standardi.  

 

                                                 
312 Popping, Do Higher Fines Reduce Recidivism? Evidence from a Twenty Percent Increase in (Dutch) Traffic 

Fines (2012), str. 31. 
313 Hoekstra et al, Progressief boetestelsel en verkeersveiligheid (2017) , str. 21. 
314 Goldenbeld, Increasing traffic fines (2017), str. 4; Killias et al, Higher Fines—Fewer Traffic Offences? A 

Multi-Site Observational Study (2016), str. 13. 
315 Castillo-Manzano et al Driving licenses based on points systems: Efficient road safety strategy or latest 

fashion in global transport policy? A worldwide meta-analysis (2012), str. 199. 
316 Prav tam str. 25. 
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V prometu je tako na primer ugotovljeno, da bo posameznik prilagodil svoje ravnanje ravnanju 

drugega posameznika,317 in tako vozil s hitrostjo, s kakršno vozijo drugi vozniki, bodisi z višjo 

bodisi z nižjo ob omejene. Pomemben vpliv ima tudi posameznikovo ponotranjenje določenega 

pravila kot koristnega. To je mogoče ponazoriti s primerom, da bo vozniku razumljivo in 

utemeljeno pravilo območja omejene hitrosti na 30 km/h v gosto poseljeni coni, s številnimi 

pešci in kolesarji, in bo to pravilo upošteval tudi brez pretirane grožnje s sankcijo. Nasprotno 

pa bo na osamljenem, ravnem odseku izven naselja pri omejitvi 80 km/h vozil hitreje, saj se mu 

ta omejitev, glede na splošno pravilo 90 km/h, ne bo zdela potrebna in tako tudi neutemeljena. 

V zadnjem primeru pride grožnja s sankcijo bolj do izraza.  

 

Vendar pa je bilo ugotovljeno, da ne zadostuje zgolj sama grožnja vedno večjih sankcij, temveč 

je ob tem pomembna še stopnja verjetnosti, da bo kršitelj ulovljen. Poleg objektivne verjetnosti, 

da se to zgodi, igra nezanemarljivo vlogo tudi storilčeva lastna percepcija, da obstaja tveganje, 

da ga bodo dobili. Če bo storilčeva percepcija odkritja njegove kršitve nizka, stopnjevanje 

višine sankcije ne bo imelo velikega vpliva na njegovo obnašanje.318  

 

Glede na opredeljene vzorce obnašanja se za zagotavljanje spoštovanja pravil uporabljajo 

različni pristopi – poleg sankcioniranja (kar voznik oziroma kršitelj doživlja kot izključno 

negativno) poznamo še ukrepe raznih spodbud brez negativnih posledic (princip »palice in 

korenčka«). S tem se sicer že nekoliko oddaljujemo od obravnavane teme, vendar pa je to 

potrebno izpostaviti z namenom prikaza, da progresivno sankcioniranje temelji zgolj na 

konceptu grožnje, kjer je edina odvračalna komponenta stopnjujoča se sankcija.319  

S tem povezane so tudi različne skupine kršiteljev v prometu, ki bi jim bilo treba prilagoditi 

stopnjo progresije. V zvezi s skupino kršiteljev, ki izvršujejo lažje kršitve in še te bolj poredko, 

je mogoče domnevati, da bi stopnjevanje denarnih sankcij hitro doseglo svoj učinek. Na sploh 

je pravičnejša rešitev, da se stopnjevanje denarnih sankcij ne zvišuje neomejeno, temveč se 

upoštevajo le tiste kršitve, ki so bile izvršene v določenem časovnem obdobju – podobno kot 

to poznamo pri sistemu kazenskih točk.  

 

Nadalje pa, kot smo že omenili, samo sankcioniranje nima vpliva na tiste trdovratne, trmaste 

kršitelje, ki jih od tega ne odvrnejo niti visoke izrečene denarne sankcije. V teh primerih je 

jasno, da progresivno sankcioniranje samo po sebi ne bo zaleglo. Za tovrstne storilce so bili 

predlagani bolj specializirani ukrepi, kot na primer ukrepi začasne ali trajne izločitve iz 

prometa, začasni zasegi vozil oziroma bolj resocializacijsko obarvani, kot denimo programi 

izobraževanja in usposabljanja.320 

DRUGI PREDPOGOJI UVELJAVITVE PROGRESIVNEGA DENARNEGA 

SANKCIONIRANJA 

 

                                                 
317 Zaidel, A Modeling Perspective On The Culture Of Driving (1992), str. 585. 
318 Hoekstra et al, Progressief boetestelsel en verkeersveiligheid (2017), str. 4.  
319 Pozveto po prav tam, str. 24-25. 
320 Pozveto po prav tam, str. 27-28. 
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Za optimalno delovanje progresivnega sankcioniranja je bila nadalje ugotovljena potreba po 

izpolnitvi še določenih drugih predpogojev. Omenjeno je že bilo zavedanje voznikov o stopnji 

verjetnosti, da bodo pri izvrševanju kršitev ujeti. Če ta ni dovolj visoka, jo je za doseganje ciljev 

progresivnega sankcioniranja treba povišati. Jasno je, da je to mogoče storiti s povečanjem 

objektivne verjetnosti – okrepitev samega nadzora, subjektivno verjetnost pa je mogoče 

povišati na način, da se javno objavlja obdobja poostrenih akcij nadzora, dobro viden oziroma 

zaznaven nadzor prometa (denimo dobro vidna policijska patruljna vozila, prisotnost 

uniformiranih policistov), nadzor na krajih in v času, kjer obstaja velika možnost, da bodo 

kršitelji ujeti, ter obveščanje v medijih o prometni varnosti.321 Kljub temu, da strah pred 

zalotitvijo kršitev predstavlja poglaviten element pri zagotavljanju prometne varnosti na 

podlagi ukrepov sankcioniranja na splošno, pa pri tem ne moremo zanemariti dejavnika javne 

podpore tovrstnih ukrepov.322  

 

Težava se namreč pojavi, ker ljudje na splošno podpirajo nadzor v prometu, oziroma ga 

ocenjujejo kot sprejemljivega, nasprotujejo pa višjim sankcijam za prometne kršitve.323 Če 

uveljavljeni sistem progresivnega kaznovanja v praksi ne bi dosegal zastavljenih ciljev oziroma 

bi deloval nepravično, bi to predstavljalo nevarnost, da bi bil tak sistem v javnosti občuten kot 

zgolj še eno izmed sredstev za polnjenje državne blagajne,324 kar pa bi ga naredilo izredno 

nepopularnega.  

Negativni stranski učinki 

Ugotovljena sta bila dva možna nezaželena stranska učinka: možen pojav zmanjševanja 

intrinzične motivacije in težave, povezane s plačevanjem sankcij. Prvi stranski učinek je bolj 

kompleksen in izsledki raziskave v tej smeri še ne dajejo povsem jasnih odgovorov.325 

Intrinzična motivacija pomeni izvajanje neke aktivnosti zaradi občutenega zadovoljstva ob 

samem izvajanju, ne pa zaradi določenih zunanjih pritiskov ali pričakovanja nagrade.326 Če v 

našem primeru kot aktivnost označimo upoštevanje prometnih pravil, bi težko dejali, da ta 

aktivnost sama zase prinaša zadovoljstvo, vendar pa jo je v tem kontekstu treba omeniti zaradi 

ugotavljanja razmerja z ekstrinzično motivacijo. Ta pomeni početi neko aktivnost zaradi 

pričakovane posledice, ki sledi, bodisi pozitivne, v smislu nagrade, bodisi negativne, v smislu 

pretnje sankcije.327  

 

Ne zgolj progresivno, temveč sankcioniranje na splošno predstavlja povečevanje ekstrinzične 

motivacije na račun intrinzične, kar po negativni plati pripelje do tega, da ljudje pravila ne 

ponotranjijo, temveč ga upoštevajo zgolj zaradi grožnje sankcije. To pomeni, da bo oseba 

pravilu sledila ne zato, ker bo tako vožnja varnejša, temveč zgolj zato, da ne bo plačala globe. 

                                                 
321 Prav tam str. 28; Goldenbeld, Verkeershandhaving in Nederland: inventarisatie van kennis en 

Kennisbehoeften (2005), str. 7. 
322 Prav tam. 
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324 Hoekstra et al, Progressief boetestelsel en verkeersveiligheid (2017), str. 27. 
325 Prav tam str. 31-32. 
326 Ryan et al, Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions (2000), str. 56. 
327 Prav tam str. 60. 
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Ta znesek globe bo oseba razumela kot »ceno« za prehitro vožnjo in jo bo plačala takrat, ko se 

ji bo to še zdelo ekonomsko sprejemljivo, odnos do svoje kršitve pa se ji ne bo zdel preveč 

kritičen, saj ga je tako ali tako upravičila s tem plačilom.328 Prevelik delež ekstrinzične 

motivacije nasproti intrinzični lahko v praksi pripelje do nasprotnega učinka od želenega, to je, 

da se kršitve zgolj zaradi sankcij ne bodo zmanjšale.  

 

Vendar pa, kot rečeno, to velja za vsakršno sankcioniranje. Pri progresivnem se glede na samo 

naravo stopnjevanja sankcij pojavi še dejavnik ustvarjanja »različnih družbenih skupin v 

prometu« glede na pogostost kršitev posameznega storilca, s čimer se implicira njegova 

nevarnost. To ima lahko dva učinka: pozitivnega, da bo to na kršitelje vplivalo tako, da bodo 

izvrševali manj kršitev, saj se ne želijo poistovetiti z »najhujšimi cestnimi odpadniki«, ali pa 

negativnega, da osebe z deviantno osebnostjo ne želijo biti v skupini »ta pridnih«, kar bo 

delovalo v nasprotju z želenimi cilj.329 Vendar pa, kot rečeno prej, bo treba ta učinek v zvezi s 

progresivnim sankcioniranjem še dodatno raziskati.330 

 

Že pri sedanjem neprogresivnem sistemu sankcioniranja je bilo zaznano, da so bile 

posameznikom zaradi ponavljajočih se in hudih prometnih kršitev izrečene visoke denarne 

sankcije, kar jim je neredko prineslo resne finančne težave. Obravnavani sistem utegne zaradi 

poviševanja sankcij te težave še poglobiti. To bi lahko pripeljalo do neobčutljivosti kršiteljev 

za povečanje sankcij, v smislu »vseeno mi je za naslednjo višjo globo, saj že trenutne ne zmorem 

plačati«, skladno s čimer tudi ne bi prilagodili svojega vedenja v prometu.331  

 

Za vsaj delno sanacijo te problematike je bila predlagana uvedba določenega obdobja, v 

katerem bi kršitelj imel možnost prilagoditi svoje vedenje. To pomeni, da bi se kršitelju po prvi 

izrečeni sankciji dalo na voljo določen čas, v katerem kršitev ne sme ponoviti; če bi kršitev 

ponovil znotraj tega časovnega obdobja, bi se sankcija povišala, drugače pa ne. V zvezi s tem 

bi bilo treba tudi natančno opredeliti časovna obdobja in stopnjo vsakokratnega povišanja 

sankcije, predvsem pa maksimalno višino, katero sankcija še lahko doseže. Jasno je, da se ne 

more povečevati neomejeno.332 Problematika učinka sankcije na obnašanje je bila najbolj 

opazna pri prej omenjenih trdovratnejših kršiteljih – to logično pomeni, da so se kršitve 

ponavljale, s tem pa tudi zneski sankcij, kar je ravno te kršitelje privedlo resnih finančnih težav. 

Tako tudi socialni vidik utemeljuje uvedbo prej opisanih paralelnih specializiranih ukrepov. 

 

Učinkovitost progresivnega sankcioniranja 

Glede na to, da po podatkih iz leta 2017 nobena izmed držav nima uveljavljenega progresivnega 

sankcioniranja, kjer bi se denarne sankcije povečevale zgolj na podlagi ponavljanja kršitev,333 

je bila ocena povečanja prometne varnosti opravljena na podlagi analize scenarija na podlagi 

                                                 
328 Gneezy et al A fine is a price (2000), str. 15 
329 O tem podobno Blanz et al, RESPONDING TO NEGATIVE SOCIAL IDENTITY: A TAXONOMY OF IDENTITY 

MANAGEMENT STRATEGIES (1998), str. 27-29. 
330 Povzeto po Hoekstra et al, Progressief boetestelsel en verkeersveiligheid (2017), str. 31. 
331 Prav tam str. 7. 
332 Povzeto po prav tam str. 32. 
333 Goldenbeld, Factsheet Progressive penalty systems in traffic (2017), str. 5.  
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določenih predpostavk, katerih obstoj se domneva v nizozemskem prometnem okolju. Na tem 

mestu povzemamo najpomembnejše predpostavke: 

- ljudje so občutljivi na finančne sankcije in bodo glede na povečanje glob temu primerno 

spremenili svoje obnašanje v prometu ter je ta občutljivost trajna (velja za obdobje več 

let) 

- finančna občutljivost je opredeljena kot sankcijska elastičnost, z domnevanim 

koeficientom na Nizozemskem -0,20 tako za občasne kot pogostejše kršitelje, 

- visoka stopnja zalotitve pri prometnih kršitvah (pri tem je treba povedati, da je stopnja 

zaznave in sankcioniranja prometnih kršitev na Nizozemskem najvišja v Evropi, 

približno dvajsetkrat višja od zaznave na Švedskem ali Veliki Britaniji)334, 

- relativno visoka javna naklonjenost uvedbi progresivnega sankcioniranja (po izvedeni 

anketi na Nizozemskem je 60% anketirancev podpiralo uvedbo takega sistema, 40% pa 

je bilo nevtralnih)335 in 

- 50% vozil v obdobju enega leta ne prejme nobene sankcije. 

Nadalje je bila ocena povečanja prometne varnosti oblikovana na dveh hipotetičnih modelih 

stopnjevanja sankcije: 

1. model: višina prve sankcije ostane taka, kot je trenutno predpisana, druga se poviša za 25%, 

tretja za 50%, četrta za 75%, peta in vsaka naslednja pa za 100%; 

2. model: višina prve sankcije je nižja za 10%, druga se poviša za 10%, tretja za 50%, četrta za 

100%, peta in vsaka naslednja pa za 150%. Ta model je tudi bolj stopnjujoč, s hujšimi 

finančnimi posledicami. 

 

Pri izračunu deleža zmanjšanja prometnih nesreč so bile med drugimi upoštevane naslednje 

vrednosti: delež vozil glede na število sankcij v enem letu, delež prometnih nesreč glede na 

število vozil, dejavnik tveganja za prometno nesrečo, sankcijska elastičnost (predpostavljena 

na višino -0,20) in stopnja povečevanja sankcije.  

 

Izračun je pokazal, da bi se število prometnih nesreč na Nizozemskem pri 1. modelu zmanjšalo 

za  4,6%, pri 2. modelu pa za 5,9%. Navedeni delež velja za vozila, pri katerih je zabeležena 

vsaj ena kršitev prometnih pravil. Glede na to, da je bilo pri približno 90% prometnih nesreč s 

smrtnim izidom udeleženo vozilo z zabeleženo kršitvijo prometnih pravil, kar velja tudi za 40% 

prometnih nesreč s hudimi telesnimi poškodbami, je mogoče oceniti, da bi uvedba opisanega 

sistem progresivnega sankcioniranja v nizozemskem prometnem okolju pomenila približno 5% 

manj smrtnih žrtev in 2% manj hudo telesno poškodovanih.336  

 

Sklepne ugotovitve 

Izsledki opisane nizozemske raziskave so pokazali, da obstaja znanstvena podlaga za 

izboljšanje prometne varnosti z uvedbo progresivnega sankcioniranja. Vendar pa je ob tem 

nemudoma treba dodati, da to drži ob določenih predpostavkah, od katerih ocenjujemo kot 

                                                 
334 Hoekstra et al, Progressief boetestelsel en verkeersveiligheid (2017), str. 28. 
335 Prav tam, str. 27. 
336 Povzeto po prav tam str. 33-43, 46. 
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najpomembnejšo spremembo vedenjskih vzorcev voznikov ob povišanju sankcij. Ne le, da je 

to vrednost težko izmeriti že za voznika, ki je povprečno nagnjen k izvrševanju prometnih 

kršitev, temveč so odkloni še bolj problematični pri specifičnih skupinah kršiteljev. Tem 

skupinam bi bilo treba stopnjevanje sankcij posebej prilagoditi. Predvsem pri trdovratnih 

povratnikih obstaja bojazen, da tak sistem v nobeni obliki ne bi imel učinka, zato bi ga bilo 

nujno dopolniti z drugimi specializiranimi in bolj personalnimi ukrepi.  

Že v splošnem bi bilo treba natančno opredeliti stopnjo progresije, to pa prilagoditi še 

omenjenim specifičnim skupinam, z upoštevanjem negativnih finančnih posledic tudi s 

socialnega vidika. Navedeno predstavlja relativno kompleksno delovanje takega sistema v 

praksi, kar povečuje tveganje za nastanek napak in posledično neučinkovito delovanje sistema. 

Če sistem ne bi bil zelo premišljeno zastavljen oziroma v praksi ne bi deloval kot zamišljeno, 

bi to v javnosti hitro pripeljalo do neljubih občutkov, da namen stopnjevanja sankcij v resnici 

ni zagotavljanje večje prometne varnosti, temveč le krinka za polnjenje državne blagajne. 

Navedeno pa bi najverjetneje pomenilo strmoglavljenje javne podpore temu sistemu. 

Na podlagi izsledkov nizozemske raziskave je žal nemogoče sklepati, kakšne bi bile posledice 

uvedbe takšnega sistema pri nas. Predpostavke, na katerih temeljijo predstavljene ugotovitve, 

so specifične za Nizozemsko in jih preprosto ni mogoče enačiti z razmerami pri nas. Kot najbolj 

opazno razliko lahko izpostavimo stopnjo zaznavanja in sankcioniranja prometnih kršitev, ki je 

med najvišjimi v Evropi. Za nameček lahko še navedemo, da je bilo po podatkih za leto 2016 

na Nizozemskem zabeleženih 32 smrti v prometnih nesrečah na milijon prebivalcev, pri nas 

skorajda dvakrat toliko – 63.337 Prav tako pa bi bila pri nas vprašljiva tudi javna podpora takemu 

sistemu. Če sklepamo po preteklosti, je javnost izredno nenaklonjena kakršnemukoli 

poviševanju glob, ki so že sedaj zelo visoke in nad evropskim povprečjem.338  

Vrednosti določenih drugih predpostavk bi bilo pri nas treba še izmeriti in na podlagi teh 

ugotovitev napraviti oceno morebitnih pozitivnih učinkov, kar bi šele služilo kot povod za 

razpravo. 

Ne nazadnje velja tudi omeniti, da predstavljena študija prikazuje le dejanske ugotovitve 

uvedbe takega sistema. Ne glede na morebitne pozitivne učinke lahko z gotovostjo trdimo, da 

bi tovrstni sistem odprl še kopico pravnih vprašanj - že samo od sebe se na dlani ponuja 

vprašanje načela enakosti pred zakonom, pravične obravnave različnih skupin kršiteljev in 

dokaj obsežnih sprememb zakonodaje, ki bi bile potrebne glede na trenutno uveljavljeni sistem 

sankcij.   

 

2. Del: sistem kazenskih točk 

Opredelitev in namen instituta 

Institut kazenskih točk na splošno deluje na način, da se kršitelju za določen prekršek izreče 

določeno število kazenskih točk. Ko doseže predpisano število, nastopi končna posledica, 

                                                 

337 Road fatalities per million inhabitants, European Commission, Mobility and Transport, 

https://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/scoreboard/compare/people/road-fatalities_en, dostopano 10. 2. 

2019.  
338 Slovenia, Speeding Europe, http://www.speedingeurope.com/slovenia/, dostopano 4. 3. 2019. 

https://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/scoreboard/compare/people/road-fatalities_en
http://www.speedingeurope.com/slovenia/
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»sankcija se materializira« - kršitelju se izreče določen ukrep, s katerim se kršitelja izloči iz 

prometa. Ta ukrep je lahko začasen, na primer nekaj mesečna prepoved vožnje, lahko pa 

»trajen«, na primer prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, mogoča pa je tudi 

kombinacija obeh – prepoved ponovnega opravljanja vozniškega izpita, dokler ne poteče 

določen čas. 

 

Kazenske točke vsaj v svojem temeljnem konceptu niso zamišljene na način, da bi se z vsako 

nadaljnjo kršitvijo izreklo višje število točk, kot pri prej opisanem progresivnem denarnem 

sankcioniranju. Vendar glede na to, da se končna posledica izreče šele po dosegu določenega 

števila točk, ki so bile pridobljene z izvršitvijo več zaporednih kršitev, torej s stopnjevanjem 

števila kršitev, je mogoče tudi kazenske točke umestiti pod pojem progresivnega 

sankcioniranja.339   

 

Vendar pri sistemu kazenskih točk progresija, drugače kot pri denarnem sankcioniranju, kjer se 

sankcije stopnjujejo le v denarnem smislu, pripelje do za kršitelja hujše posledice. Če namreč 

v določenem obdobju izvrši število (hujših) kršitev, nujno sledi ukrep izločitve iz prometa, pri 

čemer ga za posamezno takšno kršitev ne bi doletela tovrstna sankcija. Nadalje lahko zatrdimo, 

da sta pri kazenskih točkah bolj poudarjena vidika pravičnosti in enakosti, saj na kršitelje tak 

ukrep deluje popolnoma enako, ne glede na njihovo premoženjsko in dohodkovno stanje. Pri 

denarnih sankcijah se namreč, ob odsotnosti drugih stranskih ukrepov, pri kršiteljih z višjim 

življenjskim standardom utemeljeno zastavi vprašanje uspešnosti odvračanja od kršitev, če 

sankcija za takega kršitelja predstavlja zanemarljiv poseg v njegovo premoženje. Obratno pa 

utegne pri kršiteljih s socialnega dna denarna sankcija predstavljati prekomeren vpliv, in je tako 

s tega vidika lahko tudi nesorazmerna glede na težo kršitve. Vendar se z vidikom pravičnosti 

kazenskih točk lahko strinjamo le dokler ni finančno breme pridobitve pravice za vožnjo na 

kršitelju, kar na primer velja pri ukrepu prepovedi vožnje za določen čas. V primerih ponovnega 

opravljanja vozniškega izpita in obvezne udeležbe v rehabilitacijskih programih, ki so pravilom 

samoplačniški, pravičnost že začne vodeneti.  

 

Osnovni cilj kazenskih točk je večja prometna varnost. Kot namene lahko v teoriji zasledimo 

naslednje: prevencija, selekcija in korekcija.340  

Prevencija 

Že zgolj hipotetična možnost pridobitve kazenskih točk in posledične izločitve iz prometa naj 

bi na voznike učinkovala odvračalno, in to neodvisno od tega, ali so že prejeli kakšno točko ali 

ne. To predstavlja generalno prevencijo. Specialna prevencija naj bi pri povratnikih, ki so zaradi 

prometnih kršitev točke že pridobili, vzbudila še izdatno motivacijo, da kršitev več ne 

                                                 
339 Goldenbeld, Factsheet Progressive penalty systems in traffic (2017), str. 1, 3. 
340 O tem npr.: SWOV, Fact Sheet. Demerit points systems (2012), str. 1;  Castillo-Manzano et al Driving licenses 

based on points systems: Efficient road safety strategy or latest fashion in global transport policy? A worldwide 

meta-analysis (2012), str. 193;  Goldenbeld et al,  Identification of the essential features for an effective Demerit 

Point System. Deliverable 2, (2012), str. 8. 
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ponavljajo, saj je sankcija izločitve iz prometa vse bližje.341 Podobno kot pri progresivnem 

denarnem sankcioniranju je tudi pri kazenskih točkah mogoče reči, da vsaka nadaljnja kršitev, 

katere posledica je izrek kazenskih točk, za kršitelja predstavlja povečane mejne stroške 

sankcije.342 Vendar pa naj bi bil pri kazenskih točkah odvračalni učinek še toliko večji ob 

domnevi, da vozniki sankcijo izločitve iz prometa vrednotijo mnogo bolj negativno kot denarne 

sankcije.343  

Selekcija 

V primerih, ko preventivni namen ne dosega svojega cilja, ko kršitelji še kar vztrajno ponavljajo 

z izvrševanjem prometnih kršitev, stopi v ospredje selektivni namen. Ko kršitelj z izvršenim 

številom kršitev zbere določeno število točk, se mu izreče sankcija izločitve iz prometa,344 

bodisi v obliki prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, bodisi v obliki prepovedi vožnje. 

Ta sankcija je lahko začasna, lahko pa je pravica do ponovne vožnje v prometu vezana na 

izpolnitev določenih pogojev – na primer ponovno opravljanje vozniškega izpita ali udeležbo 

v rehabilitacijskih programih. Pogoj seveda je, da je kršitelj zadostno število točk za izločitev 

zbral v določenem časovnem obdobju. S tem ukrepom se varnost zagotavlja na način, da se 

vztrajne povratnike izloča iz prometa. Kot smo ugotovili že pri obravnavi progresivnih denarnih 

sankcij, je vzpostavljena povezava med številom kršitev prometnih pravil in tveganjem za 

udeležbo v prometni nesreči. Ob tem lahko dodamo, da je sistem kazenskih točk s tega vidika 

strožji, z bolj občutnimi posledicami za kršitelje. 

Korekcija 

Ta element predstavlja vmesno stopnjo med prevencijo in selekcijo: če voznik zbere število 

kazenskih točk, ki še ne zadostuje za izločitev iz prometa, to kljub temu lahko predstavlja razlog 

za ukrepanje. Takšnemu vozniku se denimo lahko pošlje opozorilo, da je dosegel kritično 

število točk in da mu ob naslednji kršitvi grozi sankcija izločitve iz prometa,345 lahko se ga 

pozove k obligatorni udeležbi rehabilitacijskih programov, oziroma je ta udeležba prostovoljna, 

vozniku pa se po uspešnem zaključku programa zbriše določeno število kazenskih točk, s čimer 

se ga spodbuja k udeležbi. V tem vidiku se korekcija prepleta s prevencijo.346 Korekcija pa je 

lahko tudi posledica selekcije, in sicer da je po izločitvi iz prometa udeležba v rehabilitacijskih 

programih predpogoj za ponovno pridobitev pravice do vožnje.347 

 

                                                 
341 Goldenbeld et al,  Identification of the essential features for an effective Demerit Point System. Deliverable 2, 

(2012), str. 16. 
342 Castillo-Manzano et al Driving licenses based on points systems: Efficient road safety strategy or latest fashion 

in global transport policy? A worldwide meta-analysis (2012), str. 193. 
343 Zambon et al, Sustainability of the effects of the demerit points system on seat belt use: A region-wide before-

and-after observational study in Italy (2007), str. 232. 
344 Van Schagen et al, The BestPoint Handbook. Deliverable 3, (2012), str. 8. 
345 Elvik et al, The Handbook of Road Safety Measures (2009), str. 908. 
346 Goldenbeld et al,  Identification of the essential features for an effective Demerit Point System. Deliverable 2, 

(2012), str. 16. 
347 Van Schagen et al, The BestPoint Handbook. Deliverable 3, (2012), str. 9. 
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Posamezna vprašanja ureditve sistema kazenskih točk in primerjalnopravni prikaz 

Navedeni trije nameni se v praksi udejanjajo na precej različne načine. Institut kazenskih točk 

je v zadnjih desetletij postal dokaj popularen ukrep – po njegovi prvotni uvedbi v Združenih 

državah Amerike v začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja se je razširil v Azijo, v sredini 

sedemdesetih ga je kot ena izmed prvih evropskih držav uvedla Nemčija.348 Danes so kazenske 

točke in njim podobni sistemi uveljavljeni v 23 od 28 držav članic Evropske unije.349 Ker bi 

podroben prikaz vseh posameznih sistemov držav članic EU presegal meje tega prispevka, so 

v nadaljevanju po sklopih predstavljena posamezna vprašanja ureditve kazenskih točk in ob 

tem primeroma navedeni načini urejanja teh vprašanj v državah članicah EU. Prikaz temelji na 

izsledkih EU projekta BestPoint. Criteria for BEST Practice Demerit POINT Systems iz leta 

2012.350 V okviru prispevka, ob posodobljenih podatkih trenutnega stanja, obravnavamo 

nekatera bistvena vprašanja, povezana s tem institutom, in sicer: za katere kršitve 

cestnoprometnih pravil sploh predpisati izrek kazenskih točk, način izrekanja, razpon in število, 

izbrisna doba, prometni udeleženci in ciljne skupine ter podporni ukrepi.  

 

Kršitve  

Osnovno vprašanje je, ali naj se kazenske točke predpisujejo že za vsako kršitev, in to ne glede 

na njeno težo. Ob tem naj bo temeljno vodilo, da se s kazenskimi točkami primarno zasleduje 

večjo prometno varnost, in ne zgolj kot sankcija za povsem formalne kršitve pravil, kot je 

denimo vožnja brez vozniške izkaznice (seveda ob pogoju veljavnega vozniškega dovoljenja). 

Tudi končna posledica izločitve iz prometa bi v tem primeru bila očitno prekomerna. Smiselno 

je, da se točke izrekajo za tiste kršitve, ki so neposredno povezane s prometno varnostjo – 

tveganje za nastanek prometne nesreče in tveganje za nastanek poškodb.351  

Navedeno pa zajema tudi poškodovanje samega kršitelja. V zvezi s tem se postavlja vprašanje, 

ali ne gre v tem primeru za disponibilno dobrino vsakega posameznika – njegovo telesno 

integriteto. To se navezuje predvsem na uporabo varnostnega pasu in čelade. V omenjeni 

raziskavi je ena izmed utemeljitev, da imajo poškodbe v prometnih nesrečah na sploh s 

finančnega in makroekonomskega vidika posledice na vse prebivalce.352 Ocenjujemo, da je ta 

argument nekoliko neposrečen, saj odpira vprašanja s povsem drugih področij – kaj kmalu bi 

tako prišli do vprašanja višine zdravstvenega zavarovanja za tiste osebe, ki preživijo veliko časa 

na cesti in je tako zanje tveganje za udeležbo v prometni nesreči občutno višje; predmet naše 

                                                 
348 Castillo-Manzano et al Driving licenses based on points systems: Efficient road safety strategy or latest fashion 
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Deliverable 2, (2012); Van Schagen et al, The BestPoint Handbook. Deliverable 3, (2012). 

 
351 Goldenbeld et al,  Identification of the essential features for an effective Demerit Point System. Deliverable 2, 

(2012), str. 19, 27. 
352 Prav tam, str. 19. 

http://www.ansr.pt/Pages/FAQs_en.aspx


 104 

 

analize je predvsem vidik učinka na prometno varnost. Bolj prepričljiv je argument, da 

neprivezana oseba lahko ob trku poškoduje druge osebe v vozilu.353  

 

Ne glede na to, izsledki obravnavane raziskave kažejo, da naj bi se v vsakem primeru s 

kazenskimi točkami sankcioniralo prekomerno hitrost, vožnjo pod vplivom alkohola in drog ter 

vožnjo brez uporabe varnostnega pasu.354 Nadalje se kot kriterij omenjata še zavržnost kršitve 

– na primer pobeg s kraja prometne nesreče,355 in specifična problematika posameznih držav, 

kot denimo slabo tehnično stanje vozil.356 Kot nevarne kršitve, ki upravičujejo izrek kazenskih 

točk, so bile prepoznane še neupoštevanje rdeče luči, kršitev pravil o prednosti, neupoštevanje 

varnostne razdalje, nevarno prehitevanje, ogrožanje pešcev na prehodih za pešce, nedovoljena 

uporaba mobilnih telefonov, neupoštevanje pravil pri železniških prehodih in vožnja po 

nasprotni strani.357 

 

S primerjalnopravnega vidika med vrstami kršitev in predpisovanjem kazenskih točk ni mogoče 

vzpostaviti enotnega pravila – Avstrija predpisuje kazenske točke le za nekaj več kot 10 

kršitev,358 medtem ko jih je Nemčija pred reformo leta 2014 predpisovala za skoraj 1300 

kršitev, med drugim tudi za vožnjo brez ekološke nalepke,359 po reformi pa le za kršitve z 

večjim tveganjem. 360  

 

Opazimo lahko, da vse države članice z izjemo Avstrije, točke predpisujejo za prekoračitev 

hitrosti, večina držav še za druge prej navedene kršitve, ter za nevarno ravnanje v prometu in 

povzročitev prometne nesreče.361 V zvezi s slednjima je bilo ugotovljeno, da ni najprimerneje, 

da se ju pavšalno uvršča na seznam, temveč bi bilo bolje nevarna ravnanja posebej 

konkretizirati in točke predpisati za tista najbolj tvegana ravnanja  oziroma za posamezni vzrok 

prometne nesreče.362  

 

                                                 
353 Prav tam. 
354 Prav tam, str. 24. 
355 Prav tam, str. 27. 
356Prav tam, str. 25. 
357 Van Schagen et al, The BestPoint Handbook. Deliverable 3, (2012), str. 13. 

358 HELP-Service for Foreign Citizens, 

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/139/Seite.1390000.html#system, dostopano 25. 2. 2019. 
359 Klipp et al, European Demerit Point Systems: Overview of their main features and expert opinions. 

Deliverable 1 (2011), str. 61. 

360 Punkte in Flensburg – Wissenswertes rund um den Punkt, https://www.bussgeldkatalog.org/punkte-flensburg/ 

(dostopano 25. 2. 2019). 
361 Goldenbeld et al,  Identification of the essential features for an effective Demerit Point System. Deliverable 2, 

(2012), str. 21; Divic et al, Croatian Penal System Law on the Road Traffic Safety (2014), str. 3; Autoridade 

Nacional de Segurança Rodoviária, http://www.ansr.pt/Pages/FAQs_en.aspx, dostopano 25. 2. 2019. 
362 Goldenbeld et al,  Identification of the essential features for an effective Demerit Point System. Deliverable 2, 

(2012), str. 27-28. 

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/139/Seite.1390000.html#system
https://www.bussgeldkatalog.org/punkte-flensburg/
http://www.ansr.pt/Pages/FAQs_en.aspx
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Način izrekanja, razpon in število kazenskih točk 

Pojavljajo se trije različni sistemi točkovanja, in sicer da voznik začne brez točk, ki se mu nato 

s kršitvami prištevajo (večina držav, na primer Češka, Hrvaška, Madžarska, Nemčija, Združeno 

kraljestvo, Irska),363 da voznik začne z določenim številom točk, ki se mu s kršitvami odštevajo 

(na primer Francija, Italija in Španija),364 oziroma sistem, kjer ne poznajo točk samih po sebi, 

temveč izločitev iz prometa nastopi že z izvršitvijo določenega števila kršitev (Avstrija, Danska, 

Finska in Nizozemska), kjer torej de facto ena kršitev pomeni eno točko.365 Bistvene prednosti 

enega ali drugega načina v praksi niso bile ugotovljene. Vendar pa je ob upoštevanju psihološke 

teorije perspektive366 mogoče ugotoviti, da so ljudje bolj nagnjenji k preprečevanju izgube kot 

preprečevanju porasta, kar bi s teoretičnega vidika pomenilo, da bi utegnil biti bolj učinkovit 

način odštevanja.367 

 

Države število točk, kjer nastopi izločitev iz prometa, predpisujejo zelo različno: izločitev že 

pri treh točkah (kar velja za nekatere izmed prej omenjenih štirih držav, kjer dejansko ena 

kršitev predstavlja eno točko), 8 točkah (Nemčija po reformi iz 2014), večina ima predpisano 

število med 12 in 18 točk,368 najvišje število točk pa dopušča Bolgarija, in sicer  39.369  Zanimiv 

pristop nagrajevanja je bil ubran v Italiji: voznik začne z 20 točkami, nato pa se mu na vsaki 

dve leti, če vmes ni izgubil nobene točke, prištejeta dve točki, z zgornjo omejitvijo največ 10 

»bonus« točk, tako lahko voznik doseže skupno največ 30 točk.370  

                                                 

363 Klipp et al, European Demerit Point Systems: Overview of their main features and expert opinions. 

Deliverable 1 (2011), str. 27; Czech Republic, Speeding Europe, http://www.speedingeurope.com/czech-

republic/ (dostopano dne 25.2.2019); Divic et al, Croatian Penal System Law on the Road Traffic Safety (2014), 

str. 3; Driver's Licence, Eötvös Loránd University, https://www.elte.hu/en/about-hungary/drivers-license, 

dostopano 25. 2. 2019; Bußgeldkatalog, Punkte in Flensburg – Wissenswertes rund um den Punkt, 

https://www.bussgeldkatalog.org/punkte-flensburg/, dostopano 25. 2. 2019; Penalty points (endorsements), 

https://www.gov.uk/penalty-points-endorsements, dostopano 25. 2. 2019; Penalty points, 

http://www.rsa.ie/en/RSA/Licensed-Drivers/Penalty-points/How-it-works-why-it-matters/, dostopano 25. 2. 

2019). 
364 France, Speeding Europe http://www.speedingeurope.com/france/, dostopano 25. 2. 2019; Italian road rules, 

https://www.italy-ontheroad.it/England_road_file/English_road_rules.pdf, dostopano 28. 2. 2019; Spain, 

Speeding Europe http://www.speedingeurope.com/spain/, dostopano 25. 2. 2019. 
365 HELP-Service for Foreign Citizens, 

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/139/Seite.1390000.html#system, dostopano  25. 2. 2019; 

Denmark, Speeding Europe, http://www.speedingeurope.com/denmark/, dostopano 26. 2. 2019; Traffic safety, 

Poliisi, 

https://www.poliisi.fi/security_and_monitoring/traffic_safety/police_traffic_safety_centre/frequently_asked_que

stions, dostopano 11. 3. 2019;  Goldenbeld, Factsheet Progressive penalty systems in traffic (2017), str. 2. 
366 Kahneman, Tversky, Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk (1979), str. 263. 
367 Povzeto po Van Schagen et al, The BestPoint Handbook. Deliverable 3, (2012), str. 14. 
368 Prav tam, str. 13. 

369 Klipp et al, European Demerit Point Systems: Overview of their main features and expert opinions. 

Deliverable 1 (2011), str. 12; More Serious Measures against Careless Drivers on Bulgarian Roads, EUSCOOP, 

 https://www.euscoop.com/en/2018/1/12/the-traffic-act-foresees-strict-measures, dostopano 26. 2. 2019. 
370 Italian road rules, https://www.italy-ontheroad.it/England_road_file/English_road_rules.pdf, dostopano 28. 2. 

2019). 

http://www.speedingeurope.com/czech-republic/
http://www.speedingeurope.com/czech-republic/
https://www.elte.hu/en/about-hungary/drivers-license
https://www.bussgeldkatalog.org/punkte-flensburg/
https://www.gov.uk/penalty-points-endorsements
http://www.rsa.ie/en/RSA/Licensed-Drivers/Penalty-points/How-it-works-why-it-matters/
http://www.speedingeurope.com/france/
https://www.italy-ontheroad.it/England_road_file/English_road_rules.pdf
http://www.speedingeurope.com/spain/
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/139/Seite.1390000.html#system
http://www.speedingeurope.com/denmark/
https://www.poliisi.fi/security_and_monitoring/traffic_safety/police_traffic_safety_centre/frequently_asked_questions
https://www.poliisi.fi/security_and_monitoring/traffic_safety/police_traffic_safety_centre/frequently_asked_questions
https://www.euscoop.com/en/2018/1/12/the-traffic-act-foresees-strict-measures
https://www.italy-ontheroad.it/England_road_file/English_road_rules.pdf
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V zvezi z razponom točk so strokovnjaki iz držav, kjer se upošteva zgolj število kršitev (1 

kršitev je 1 točka), izrazili mnenje, da bi večje število točk lahko bolj izražalo težo posamezne 

kršitve. Nadalje pa so iz držav, kjer so točke za posamezno kršitev predpisane v razponu in jih 

tako določajo in izrekajo sodišča, zavzeli stališče, da je tovrstni sistem preveč kompleksen in 

preobremenjuje sodišča.371 Razen prej omenjenih Avstrija, Danske, Finske in Nizozemske, 

države različnim kršitvam pripisujejo različno število točk, upoštevaje predvsem težo kršitve, 

kar je bilo ugotovljeno kot smiselno. Predvsem za kršitve, povezane s prekoračitvijo hitrosti in 

vožnjo pod vplivom alkohola, se priporočajo tri ali štiri različne ravni točkovanja, za druge 

kršitve pa naj bi zadostovali dve ravni.372      

Izbrisna doba kazenskih točk 

Tudi pri »življenjski dobi« kazenskih točk države ubirajo zelo različne pristope: po podatkih iz 

leta 2012 znaša ta doba od šestih mesecev do 5 let, nekatere države predpisujejo fiksno dobo 

izbrisa, pri drugih se ta doba s pridobitvijo novih točk podaljša, ponekod pa je doba izbrisa 

povezana s težo kršitve.  

 

Prva ugotovitev je, da naj povprečna izbrisna doba točk ne bi znašala manj kot eno leto, saj 

glede na splošno relativno nizko možnost zaznave kršitve, krajše dobe ne bi na kršitelje delovale 

dovolj odvračalno. Priporočljivo bi sicer bilo izbrisno dobo prilagoditi teži kršitve (točke, 

pridobljene s težjo kršitvijo, imajo daljšo izbrisno dobo), vendar pa bi to celoten sistem, tako 

za administracijo kot tudi za voznike, naredilo dokaj kompleksnega.  

 

Alternativo temu predstavlja periodično brisanje fiksnega števila točk, s čimer bi se zagotovilo, 

da bi del točk, pridobljenih s težjo kršitvijo, ostal zabeležen dlje časa373 - če se denimo vsako 

leto zbrišeta 2 točki, bi se tako točke pridobljene s kršitvijo »vredno« 2 točki, izbrisale po enemu 

letu, za hujšo kršitev, »vredno« 4 točke, pa šele po dveh letih. S tem bi se zagotovil obenem 

preprost sistem in učinkovit z vidika odvračanja. 

 

Prometni udeleženci in ciljne  skupine 

V okviru tega dela ugotavljamo, katerim skupinam udeležencev v cestnem prometu je smiselno 

predpisovati kazenske točke, in če med posameznimi skupinami obstajajo razlike, ki bi 

utemeljevale specialne predpise na področju kazenskih točk. Kot posamezne ciljne skupine se 

v tem prispevku osredotočamo na voznike začetnike, pešce, kolesarje, poklicne voznike in 

povratnike.374  

 

                                                 
371 Goldenbeld et al,  Identification of the essential features for an effective Demerit Point System. Deliverable 2, 

(2012), str. 28. 
372 Prav tam. 
373 Povzeto po Van Schagen et al, The BestPoint Handbook. Deliverable 3, (2012), str. 14-15. 
374 Goldenbeld et al,  Identification of the essential features for an effective Demerit Point System. Deliverable 2, 

(2012), str. 34. 
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Države, kjer so predpisane kazenske točke v glavnem predpisujejo točke vsem voznikom. 

Izjema je Nizozemska, kjer se točke izrekajo zgolj voznikom začetnikom.375 Te tudi drugi 

države obravnavajo drugače: približno tretjina držav predvideva posebne kriterije za voznike 

začetnike, in sicer se število točk, potrebnih za izločitev iz prometa, zmanjša za tretjino do 

polovice,376 na primer v Bolgariji z 39 na 27,377 Združenem Kraljestvu378 in Franciji379 pa z 12 

na 6. Druge raziskave so pokazale, da vozniki začetniki, predvsem mladi do 24 let, zavzemajo 

občutno večje deleže v prometnih nesrečah, celo do 2 krat ali 3 krat več kot drugi vozniki. 

Vzrok temu naj bi bila mladostna nezrelost, pomanjkanje izkušenj, preveliko zaupanje v svoje 

vozne sposobnosti in nagnjenost k tveganemu ravnanju v prometu.380  

 

Vendar pa je vpliv kazenskih točk na mlade v praksi mešan.381 Zagovarjajo se predvsem ukrepi, 

s katerimi se na voznike začetnike vpliva tako, da ti »popravijo« svoje ravnanje v prometu, še 

preden to postane navada. Glede na to, naj bodo poudarjeni preventivni in korektivni ukrepi kot 

so manjše število točk za izrek preventivnih ukrepov še pred izločitvijo in manjše število točk 

za samo izločitev. Ni pa se pokazala potreba po tem, da bi se točke izrekale začetnikom za 

kršitve, za katere se drugim voznikom ne, prav tako ni nobenega razloga, da bi se jim 

podaljševala doba izločitve.382  

Zgolj nekaj držav predpisuje kazenske točke za kolesarje – na primer Poljska383 in Nemčija,384 

za pešce pa le Nemčija, vendar le za ponavljajočo kršitev prečkanja ceste ob rdeči luči ter le 

tistim pešcem, ki imajo veljavno vozniško dovoljenje.385 Drži sicer, da tudi pešci in kolesarji s 

                                                 
375 Prav tam, str. 35; Penalty  Points, Transport Malta, http://www.transport.gov.mt/land-

transport/driving/penalty-points, dostopano 26. 2. 2019. 
376 Goldenbeld et al,  Identification of the essential features for an effective Demerit Point System. Deliverable 2, 

(2012), str. 36. 

377 Bulgaria drastically increases penalties for motorists speeding in built-up areas, The Sofia Globe, 

https://sofiaglobe.com/2016/12/08/bulgaria-drastically-increases-penalties-for-motorists-speeding-in-built-up-

areas/, dostopano 26. 2. 2019. 

378 Penalty points (endorsements), New Drivers, https://www.gov.uk/penalty-points-endorsements/new-drivers, 

dostopano 26. 2. 2019. 

379 Le permis à points, Sécurité Routiére, http://www.securite-routiere.gouv.fr/permis-de-conduire/le-permis-a-

points/le-permis-a-points, dostopano 28. 2. 2019. 
380 O tem npr.: SafetyNet, Novice Drivers (2009), str. 3  in Kumpula et al, Injuries and risk-taking among young 

people in Europe (2008),  str. 70.  
381 Goldenbeld et al,  Identification of the essential features for an effective Demerit Point System. Deliverable 2, 

(2012), str. 36-38. 
382 Povzeto po prav tam, str. 39, 41. 
383 Cycling in Poland, Poland Unraveled, https://www.polandunraveled.com/cycling-poland/, dostopano 26. 2. 

2019. 

384 German driving laws, https://www.bussgeldkatalog.org/german-driving-laws/, dostopano 26. 2. 2019. 

385 Der Bußgeldkatalog für Fußgänger, https://www.bussgeldkatalog.org/fussgaenger/, dostopano 26. 2. 2019. 

http://www.transport.gov.mt/land-transport/driving/penalty-points
http://www.transport.gov.mt/land-transport/driving/penalty-points
https://sofiaglobe.com/2016/12/08/bulgaria-drastically-increases-penalties-for-motorists-speeding-in-built-up-areas/
https://sofiaglobe.com/2016/12/08/bulgaria-drastically-increases-penalties-for-motorists-speeding-in-built-up-areas/
https://www.gov.uk/penalty-points-endorsements/new-drivers
http://www.securite-routiere.gouv.fr/permis-de-conduire/le-permis-a-points/le-permis-a-points
http://www.securite-routiere.gouv.fr/permis-de-conduire/le-permis-a-points/le-permis-a-points
https://www.polandunraveled.com/cycling-poland/
https://www.bussgeldkatalog.org/german-driving-laws/
https://www.bussgeldkatalog.org/fussgaenger/
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svojim ravnanjem lahko ogrožajo sebe in druge udeležence v prometu. Vendar pa se ob tem 

postavi vprašanje smiselnosti izrekanja točk, še posebej, ker je končna posledica izločitev 

voznikov iz prometa.  

 

Ni namreč dokazana povezava, da tisti ljudje, ki izvršujejo protipravna ravnanja v prometu kot 

pešci in kolesarji, počno to tudi v vlogi voznikov, obstajajo le študije, ki nakazujejo, da utegne 

biti delinkventnost na splošno povezana tudi z izvrševanjem prometnih kršitev.386 S strogo 

preventivnega vidika bi kazenske točke za pešce in kolesarje morda utegnile delovati 

preventivno, vendar pa bi taka ureditev prinesla preveliko administrativno breme, da bi to 

odtehtalo morebitne pozitivne učinke. Resni pomisleki so prisotni tudi, katerim kršitvam 

pripisati kazenske točke, še posebej v primeru pešcev387 - hoja pod vplivom alkohola ali drog, 

kot kršitev sankcionirana s kazenskimi točkami, bi bila očitno absurdna. Ob tem ocenjujemo, 

da domnevnih preventivnih učinkov ne bi odtehtala po našem mnenju pretirana represija, ki bi 

jo prinesle kazenske točke za pešce in kolesarje.  

 

Nekatere države razločujejo med poklicnimi vozniki in drugimi, in sicer tako, da predpisujejo 

kazenske točke za kršitve, ki se tipično oziroma izključno nanašajo na poklicne voznike – na 

primer kršitve v povezavi s prevažanjem tovora (Avstrija)388 oziroma predpisujejo nižjo stopnjo 

alkohola (Italija),389 v Španiji pa je za poklicne voznike prepolovljena doba prepovedi vožnje, 

ko dosežejo kritično število točk (3 namesto 6 mesecev).390  

Med poklicnimi in drugimi vozniki obstajajo pomembne razlike: v prometu preživijo tudi do 

desetkrat več časa kot drugi udeleženci, glede na velikost in maso njihovih vozil nosijo večjo 

odgovornost, njihova zaposlitev je odvisna od vozniškega dovoljenja, pogosto so pod pritiskom 

delodajalca, upoštevati morajo določena druga za njih specifična pravila, kot na primer 

prepoved vožnje ob določenih urah ali dneh, zaradi tehničnih značilnosti njihovih vozil imajo 

manjšo možnost znatnih prekoračitev hitrosti.391  

 

Vendar pa je pri tem mogoče opaziti, da se določene navedene lastnosti medsebojno 

»pokrivajo« - več časa v prometu nujno pomeni tudi večjo izpostavljenost nadzoru. Ne glede 

na to, so smiselne večje omejitve alkohola, izredno pazljivo pa je treba predpisovati točke za 

kršitve, ki bi utegnile biti izven sfere teh voznikov, kot na primer dnevni čas vožnje, saj je to 

nemalokrat odločitev oziroma celo pritisk delodajalca, kazenske točke pa prejme navsezadnje 

zgolj voznik.392  

                                                 
386 Goldenbeld et al,  Identification of the essential features for an effective Demerit Point System. Deliverable 2, 

(2012), str. 38. 
387 Prav tam str. 38, 41. 
388 HELP-Service for Foreign Citizens, 

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/139/Seite.1390000.html#system, dostopano 26. 2. 2019. 
389 Italian road rules, https://www.italy-ontheroad.it/England_road_file/English_road_rules.pdf , dostopano 26. 2. 

2019. 
390 The Spanish Points System Explained, Citizens Advice Bureau Spain, https://www.citizensadvice.org.es/wp-

content/uploads/THE-SPANISH-POINTS-SYSTEM-EXPLAINED-DRIVING-LICENCES.pdf, dostopano 26. 

2. 2019. 
391 Goldenbeld et al,  Identification of the essential features for an effective Demerit Point System. Deliverable 2, 

(2012), str. 38. 
392 Povzeto po prav tam, str. 41. 

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/139/Seite.1390000.html#system
https://www.italy-ontheroad.it/England_road_file/English_road_rules.pdf
https://www.citizensadvice.org.es/wp-content/uploads/THE-SPANISH-POINTS-SYSTEM-EXPLAINED-DRIVING-LICENCES.pdf
https://www.citizensadvice.org.es/wp-content/uploads/THE-SPANISH-POINTS-SYSTEM-EXPLAINED-DRIVING-LICENCES.pdf
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Povratniki so v okviru tega prispevka definirani kot tisti vozniki, ki so bili zaradi svojih kršitev 

iz prometa izločeni že najmanj enkrat. Slaba četrtina držav za te voznike ob naslednjem dosegu 

praga točk za izločitev predvideva daljša oziroma spremenljiva časovna obdobja izločitve.393 

Ta, sicer majhna, skupina voznikov predstavlja tiste »najtrdovratnejše« kršitelje, za katere je 

značilno splošno neupoštevanje pravil in ki kot taki predstavljajo družbi resno grožnjo. Zgolj 

podaljševanje izključitvene dobe ni doseglo pozitivnih učinkov, priporoča se temeljita 

rehabilitacija pred ponovno vključitvijo v promet.394   

Podporni ukrepi 

Med podporne ukrepe uvrščamo vmesne ukrepe, ki nastopijo, ko so kršitelju že bile izrečene 

kazenske točke, vendar prag za izločitev še ni dosežen, ter rehabilitacijske ukrepe, s katerimi se 

kršitelju po izločitvi omogoča ponovno vključitev v promet. Vmesne ukrepe predstavljajo 

informativna in opozorilna pisma ter tečaji varne vožnje, ki so lahko prostovoljni ali obvezni, 

med rehabilitacijske ukrepe pa uvrščamo rehabilitacijske programe, zdravstvene in psihološke 

pregledi ter teoretične in praktične preizkuse vožnje.395  

 

Nekaj več kot dve tretjini držav članic ima uvedene vmesne ukrepe, večinoma je prisostvovanje 

pri aktivnostih v okviru teh ukrepov prostovoljno ter omogoča izbris oziroma pridobitev nekaj 

kazenskih točk.396  

 

Uspešnosti podpornih ukrepov je težko merljiva, saj so ti ukrepi pogostokrat uporabljeni 

sočasno s sankcijami, kar pomeni, da je njihov samostojen učinek lahko ugotovljen le pogojno. 

Nadalje predstavlja težavo še izredna heterogenost udeležencev tovrstnih programov – 

kršiteljev, ki so udeleženci teh programov zaradi alkohola ali drog, in tistih, ki so vozili s 

prekomerno hitrostjo, ne gre enačiti.397  

Vendar so bile prepoznane tudi določene pozitivne lastnosti takšnih ukrepov. Jasno je, da 

podporni ukrepi sami po sebi ne predstavljajo izjemnega ukrepa zagotavljanja prometne 

varnosti, vendar pa lahko učinkovito dopolnjujejo sankcije. Kot glavni vzroki prometnih nesreč 

so bili bolj kot vozne sposobnosti voznikov prepoznani (pre)drznost voznikov, njihove osebne 

ali socialne težave in način življenja. Iz tega lahko sklepamo, da lahko vedenjske spremembe 

vplivajo tudi na ravnanje v prometu. Poleg tega se domneva, da so sistemi, ki sankcije 

kombinirajo s podpornimi ukrepi, kjer se torej poleg same represije pozornost usmerja tudi v 

posameznika na individualiziran in za njega prilagojen način, bolje sprejeti v javnosti.398  

Glede na navedeno se priporoča, da se oblikuje specifične programe glede na ciljne skupine 

kršiteljev in izvršene kršitve (različna obravnava zaradi alkohola ali drog, visoke hitrosti ali 

neizkušenosti) in se poudarek daje samorefleksiji kršiteljev ter se strukturo programov prilagaja 

                                                 
393 Prav tam, str. 36. 
394 Povzeto po Van Schagen et al, The BestPoint Handbook. Deliverable 3, (2012), str. 18. 
395 Povzeto po Goldenbeld et al,  Identification of the essential features for an effective Demerit Point System. 

Deliverable 2, (2012), str. 57. 
396 Prav tam, str. 60. 
397 TREN, Thematic Report: Rehabilitation And Diagnostics, Summary and Publication of Best Practices in Road 

Safety in the Member States (2007), str. 33. 
398 Povzeto po prav tam, str. 67. 
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njim; zgolj fiksne izobraževalne sheme niso priporočljive, posamezna programska skupina naj 

šteje do 10 udeležencev, vodi naj jo visoko usposobljen strokovnjak, neodvisen od oblasti, ti 

ukrepi pa naj se aktivirajo že ob zgodnjih znakih povratništva ali hujših kršitev, s čimer se skuša 

preprečiti, da tovrstno početje preide v navado, kar še posebej velja za voznike začetnike.399  

Na podlagi navedenih ter še drugih študij in izkušenj držav članic je priporočljivo vmesno 

ukrepanje v štirih korakih:400  

- kršitelju ob vsakemu izreku točk poslati še informativno oziroma opozorilno pismo,  

- še pred dosegom števila točk za izločitev kršitelju omogočiti udeležbo v programih, ki 

so bodisi namenjeni izboljšanju voznih sposobnosti, bodisi spremembi obnašanja v 

prometu; programi so lahko obvezni ali prostovoljni, vendar naj bo pri slednjih 

zagotovljena motivacija za udeležbo z izbrisom oziroma pridobitvijo določenega števila 

točk, sicer je po izkušnjah udeležba nizka; v kolikor je obvezna, naj se ta ukrep aktivira 

pri dosegu števila med dvema tretjinama in tremi četrtinami točk, potrebnih za izločitev, 

- (začasni) odvzem vozniškega dovoljenja, če se kršitelj ni udeležil oziroma uspešno 

opravil obveznih programov, in 

- obvezni rehabilitacijski ukrepi pred ponovno vključitvijo v promet. 

 

Negativni stranski učinki 

Pri uvedbi kazenskih točk sta bila zaznana dva neželena stranska učinka: vožnja brez veljavnega 

vozniškega dovoljenja in z njo povezane nevarnosti ter nedovoljen promet s kazenskimi 

točkami.401 

 

Vožnja brez veljavnega vozniškega dovoljenja 

V zvezi s prvim stranskim učinkom je najbolj očitno to, da vožnja brez veljavnega vozniškega 

dovoljenja spodkopava integriteto celotnega sistema pridobivanja vozniških dovoljenj402 in s 

tem tudi samega učinka instituta kazenskih točk in njegovega odvračalnega učinka.403 Še bolj 

problematična je ugotovitev, da vozniki brez veljavnega vozniškega dovoljenja predstavljajo 

večjo nevarnost v prometu in tveganje za povzročitev prometne nesreče.  

 

V Združenem kraljestvu so zaznali, da je bilo pri voznikih brez vozniškega dovoljenja, ki so 

bili udeleženi v prometni nesreči, 17% pozitivnih na alkoholno testiranje, medtem ko je to 

povprečje vseh voznikov, udeleženih v prometni nesreči znašalo 3%. Nadalje je bilo 

ugotovljeno, da imajo vozniki brez vozniškega dovoljenja devetkrat večje možnosti za udeležbo 

                                                 
399 Prav tam, str. 34, 67, o tem tudi Bartl et al, EU-Project „Andrea“ Analysis of Driver Rehabilitation 

Programmes (2002), str. 85-86. 
400 Goldenbeld et al,  Identification of the essential features for an effective Demerit Point System. Deliverable 2, 

(2012), str. 66; Van Schagen et al, The BestPoint Handbook. Deliverable 3, (2012), str. 25-26. 
401 Van Schagen et al, The BestPoint Handbook. Deliverable 3, (2012), str. 10. 
402 Sweedler et al, Unlicensed Driving Worldwide – The Scope of the Problem and Countermeasures (2007),  str. 

5. 
403 Goldenbeld et al,  Identification of the essential features for an effective Demerit Point System. Deliverable 2, 

(2012), str. 96. 
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v prometni nesreči.404 Ugotovljeno je bilo tudi, da se delež voznikov brez veljavnega 

vozniškega dovoljenja, udeleženih v prometni nesreči, viša z intenziteto prometne nesreče405 - 

nesreče, kjer so bili udeleženi vozniki brez veljavnega dovoljenja, so se pogosteje končale s 

smrtnim izidom.406 Nadalje naj bi bili vozniki brez vozniškega dovoljenja tudi bolj nagnjeni k 

pobegom s kraja prometne nesreče407 z namenom izogiba še dodatnim sankcijam.  

Ob tem je sicer treba opozoriti, da se navedene študije niso posebej ukvarjale z vozniki, ki jim 

je vozniško dovoljenje prenehalo veljati zgolj zaradi kršitev, temveč so upoštevale vse voznike 

brez dovoljenj, tako tiste, ki jim je prenehalo veljati iz kateregakoli razloga, kot tudi tiste, ki ga 

nikoli sploh niso veljavno pridobili. Prav tako problematika vožnje brez vozniškega dovoljenja 

ni izključna posledica le instituta kazenskih točk – je neželen stranski učinek vsakršnega ukrepa, 

kjer kršitelju preneha veljati vozniško dovoljenje.408 

  

Nedovoljen promet s kazenskimi točkami 

Naslov terja pojasnitev - ta stranski učinek predstavlja »prenos« kazenskih točk od osebe, ki je 

izvršila kršitev, na drugo osebo. Ta pojav je mogoč seveda le v tistih državah, kjer se kazenske 

točke izrekajo tudi za kršitve ugotovljene s tehničnimi sredstvi – na primer cestnimi kamerami.  

Tipično zadeva poteka tako, da oseba blizu kršitelja, na primer družinski član ali bližnji prijatelj, 

ki ima nič ali malo točk, priča, da je ona upravljala vozilo, in tako nase prevzame breme 

kazenskih točk od dejanskega kršitelja. Takšno ravnanje predstavlja krivo izpovedbo. Po 

neuradnih podatkih pa se v Franciji,409 domnevno pa tudi drugod, kjer se uporabljajo tehnična 

sredstva za zaznavo kršitev,410 pojavlja celo trgovanje s kazenskimi točkami, ki poteka preko 

spleta med povsem neznanimi osebami.411 Ne gre zgolj za to, da bi kršitelji iskali osebe, ki bi 

jim bile te točke pripravljene prodati, temveč neredko tudi samoiniciativno ponujajo svoje 

točke. Cena posamezne točke v Franciji (maksimum je 12 točk)412 naj bi se gibala od 300,00 

EUR do 600,00 EUR,413 za točke, pridobljene s hujšimi kršitvami, pa ustrezno več.414 

Nemogoče je opredeliti razsežnost pojava, vendar pa se ocenjuje, da naj bi mesečni promet s 

                                                 
404 Sweedler et al, Unlicensed Driving Worldwide – The Scope of the Problem and Countermeasures (2007),  str. 

1. 
405 Sagberg, Characteristics of fatal road crashes involving unlicensed drivers or riders: Implications for 

countermeasures (2018), str. 270. 
406 Sugett, Fatal and Injury Crashes Among Unlicensed Drivers in Ontario, Canada (2007) - povzetek. 
407 Prav tam. 
408 Van Schagen et al, The BestPoint Handbook. Deliverable 3, (2012), str. 10. 

409 Na primer Trafic de points de permis de conduire, http://www.controleradar.org/trafic-points-permis-

conduire, dostopano 28. 2. 2019; Le trafic des points de permis, https://blog.radars-

auto.com/index.php?post/2007/04/02/33-le-trafic-des-points-de-permis, dostopano 28. 2. 2019. 
410 Goldenbeld et al,  Identification of the essential features for an effective Demerit Point System. Deliverable 2, 

(2012), str. 95. 
411 O tem tudi Corbett et al, Does the Threat of Disqualification Deter Drivers from Speeding? (2008), str. 54-56. 
412 Le permis à points, Sécurité Routiére, http://www.securite-routiere.gouv.fr/permis-de-conduire/le-permis-a-

points/le-permis-a-points, dostopano 26. 2. 2019. 
413 Trafic de points de permis de conduire, http://www.controleradar.org/trafic-points-permis-conduire, dostopano 

28. 2. 2019. 
414 Goldenbeld et al,  Identification of the essential features for an effective Demerit Point System. Deliverable 2, 

(2012), str. 95. 
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kazenskimi točkami v Franciji znašal 30 milijonov EUR, pojavlja pa se tudi bojazen, da utegne 

ta dejavnost privabljati »profesionalne zločince«.415 

 

Učinkovitost kazenskih točk 

Pri ugotavljanju splošne učinkovitosti sistema kazenskih točk naletimo na podobno težavo, kot 

smo jo že omenili pri učinkovitosti podpornih ukrepov – spremembe v prometu, ki se zgodijo 

po uvedbi točk, so pogosto kompleksna vsota več dejavnikov, ki začno učinkovati hkrati: poleg 

zgolj kazenskih točk so to še že omenjeni podporni ukrepi, ob uvedbi pa kazenske točke pogosto 

spremlja intenzivna javna kampanja in spremembe v nadzoru (ob sami uvedbi je bil sprva 

zaznan povečan nadzor, kasneje pa, na primer na Češkem416 in v Italiji,417 občuten upad 

nadzora). Tako je nemogoče z veliko natančnostjo učinke pripisati posameznim ukrepom.418  

Poleg tega (lahko) kazenske točke glede na svojo večplastno naravo učinkujejo različno z vidika 

generalne in specialne prevencije kot tudi na različne skupine kršiteljev. Skladno z napisanim 

v nadaljevanju podajamo strnjene ugotovitve navedenih vidikov. 

 

Generalna prevencija 

V zvezi z učinkovitostjo generalne prevencije predstavljamo ugotovitve meta-analize Castilla-

Manzana in Castro-Nuño, ki je bila opravljena na podlagi 26 študij iz 11 držav celotnega 

sveta.419 Pozitivni učinki uveljavitve instituta kazenskih točk so bili ugotovljeni. Po uveljavitvi 

točk je bilo zaznati več kot 50% zmanjšanje števila reševalnih intervencij, operacij in 

hospitalizacij, povezanih s prometnimi nesrečami, za približno 30% se je zmanjšalo število 

zaznanih kršitev; ocenjuje se, da se je za identični delež zmanjšalo tudi število tveganih in 

nevarnih ravnanj v prometu. Bistvena pa je ugotovitev, da se je število prometnih nesreč, smrti 

in telesnih poškodb zmanjšalo za 15% - 20%. Naslednja poglavitna ugotovitev pa je, da ti učinki 

niso trajnostni – slabeti začno že prej kot po letu in pol. Zgolj v sedmih od navedenih 26 študij 

je bilo ugotovljeno, da so ti učinki obstojnejši od enega leta, a vseeno ne segajo dlje od dveh 

let.  

 

Večina od teh sedmih študij se nanaša na učinke v Španiji, kjer je bila javna oglaševalska 

kampanja intenzivna,420 ter v Italiji, kjer javno oglaševanje ni bilo tako intenzivno, a je bil kljub 

temu bil zaznan občuten »napovedni učinek«.421 Ko so oblasti namreč napovedale uvedbo 

kazenskih točk brez točnega datuma uveljavitve, je bil opazen upad kršitev, saj številni vozniki 

                                                 
415 Prav tam str. 95-96. 
416 Montag, A radical change in traffic law: effects on fatalities in the Czech Republic (2014), str. 543-544. 
417  str. 23. 
418 SWOV, Fact Sheet. Demerit points systems (2012), str. 2. 
419 Avstralija, Brazilija, Češka, Irska, Italija, Kanada, Kitajska, Španija, Združene države Amerike, Združeni 

arabski emirati in Združeno kraljestvo - Castillo-Manzano et al Driving licenses based on points systems: Efficient 

road safety strategy or latest fashion in global transport policy? A worldwide meta-analysis (2012), str. 195-197, 

199. 
420 Novoa et al Impact of the Penalty Points System on Road Traffic Injuries in Spain: A Time–Series Study (2010), 

str. 2220, 2224, 2226. 
421 Benedittini et al, Deterrence, Incapacitation and Enforcement Design. Evidence from Traffic Enforcement in 

Italy (2009), str. 5, 23, 17, 18. 



 113 

 

niso bili prepričani, ali je sistem že v veljavi ali ne, in so zato »iz previdnosti« predpise 

upoštevali v večji meri. Paradoksalno pa končna uveljavitev sistema ni pripomogla k ohranjanju 

upada kršitev, temveč se je število kršitev v obdobju nekaj mesecev po uveljavitvi začelo 

ponovno višati.422 Učinki so bili najbolj zaznavni in dolgotrajni v državah, kjer je bila prometna 

varnost pred uvedbo kazenskih točk na dokaj nizki stopnji.423 

K večji trajnosti učinkov kazenskih točk utegnejo doprinesti komplementarni podporni ukrepi, 

predvsem pa večja subjektivna stopnja verjetnosti voznikov, da bodo pri izvrševanju kršitev 

zasačeni.424 Slednje je poleg večje prisotnosti policije mogoče zagotoviti tudi z večjo 

komunikacijo med organi nadzora in javnostjo.425 

 

Specialna prevencija 

Ugotovljeno je bilo, da kršitelji izvršujejo kršitve redkeje, bližje kot so točkovnemu pragu za 

izločitev. V raziskavi, izvedeni v Avstraliji, je bilo ugotovljeno, da je bil povprečni časovni 

interval med prvo in drugi kršitvijo 1186 dni, med drugo tretjo pa že 1928 dni.426 Raziskava v 

Združenem kraljestvu je pokazala, da nekateri kršitelji, ki so s številom kazenskih točk na pragu 

izločitve, bolj upoštevajo predpise, a zgolj zaradi grožnje pred izločitvijo. Na druge kršitelje, 

predvsem tiste, ki jih je v preteklosti že doletela sankcija izločitve, pa grožnja pred ponovno 

izločitvijo ni imela nikakršnega vpliva. Opazen pa je bil pozitiven odvračalni učinek pri tistih 

kršiteljih, katerim je bilo določeno število točko izbrisano na podlagi udeležbe v ustreznih 

programih.427 Podobno je bilo ugotovljeno na Norveškem: pri kršiteljih, ki so jim že bile 

izrečene kazenske točke, je večja verjetnost, da jim bodo izrečene še v prihodnje kot pa pri 

voznikih, ki točk še niso prejeli, ta verjetnost pa se zaradi grožnje prepovedi vožnje zmanjšuje 

z višjim številom točk, ki jih je zbral posamezni kršitelj.428 

 

Vendar pa je bilo po drugi strani na podlagi izsledkov kanadske raziskave ugotovljeno, da je na 

tiste kršitelje, ki so jim bile izrečene kazenske točke, to sicer vplivalo bolj odvračalno kot na 

tiste, ki jim je bila izrečena le denarna sankcija, a je učinek tveganja za prometno nesrečo 

zbledel že približno po treh do štirih mesecih po izreku sankcije. Ta učinek je bil opazen pri 

lažje do srednje hudih kršitvah, medtem ko pri hujših kršitvah in pri kršiteljih, ki jim je v 

preteklosti že bilo odvzeto vozniško dovoljenje, odvračalni učinek kazenskih točk ni bil 

zaznan.429  

 

                                                 
422 Prav tam, str. 18. 
423 SWOV, Fact Sheet. Demerit points systems (2012), str. 2. 
424 Castillo-Manzano et al Driving licenses based on points systems: Efficient road safety strategy or latest fashion 

in global transport policy? A worldwide meta-analysis (2012), str. 199; Twisk et al, Trends in young driver risk 

and countermeasures in European countries (2007), str. 255-256. 
425 SWOV, Fact Sheet. Demerit points systems (2012), str. 4; Van Schagen et al, The BestPoint Handbook. 

Deliverable 3, (2012), str. 9. 
426 Haque, Evaluation of the Demerit Points System in Deterring Traffic Offenses (1990), str. 36-37. 
427 Corbett et al, Does the Threat of Disqualification Deter Drivers from Speeding? (2008), str. 51-53, 55. 
428 Sagberg et al, Effects of a penalty point system on traffic violations (2018), str. 71, 74-75. 
429 Redelmeier et al, Traffic-law enforcement and risk of death from motor-vehicle crashes: case-crossover study 

(2003), str. 2177, 2179-2180. 
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Učinkovitost glede na posamezno ciljno skupino – specialni povratniki in vozniki 

začetniki 

Kot smo že povedali, so ugotovitve raziskav učinkovanja kazenskih točk na najbolj 

»trdovratne« in vztrajne povratnike složne: kazenske točke nanje nimajo odvračalnega učinka. 

Tudi posebni ukrepi, kot denimo podaljševanje izločitvene dobe, so se izkazali za neučinkovite. 

Zgolj sankcijski ukrepi na to ciljno skupino niso učinkovali. Odvračalni učinek na povratništvo, 

predvsem v povezavi z vožnjo pod vplivom alkohola, je bil ugotovljen le v okviru nekaterih 

rehabilitacijskih programov.430 

 

Učinek kazenskih točk na voznike začetnike je mešan. Po uvedbi kazenskih točk na 

Nizozemskem, kjer se izrekajo le voznikom začetnikom, ni bil zaznan upad števila prometnih 

nesreč pri tej ciljni skupini kot tudi ne zmanjšanje števila kršitev,431 podobno je bilo ugotovljeno 

v Združenem kraljestvu, na Finskem pa se je znižalo le število povratnikov med vozniki 

začetniki.432 Pozitivni učinki pa so bili ugotovljeni v Avstriji, kjer se je število prometnih nesreč 

zmanjšalo za 11%, in v Nemčiji, kjer se je to število zmanjšalo za 5%.433  

V zvezi z vozniki začetniki naj navedemo še zanimiv eksperiment: na Norveškem je 

zavarovalnica voznikom, starim od 18-22 let, ponudila izkupiček v višini 2,5 kratnika letne 

zavarovalne premije, v kolikor v obdobju petih let ne bi vložili odškodninskega zahtevka – ob 

uvedbi navedene sheme se je število nesreč znižalo za 22%.434  

 

Učinkovitost podpornih ukrepov 

Tudi glede učinkovitosti podpornih ukrepov so izsledki mešani. Kot smo že nakazali zgoraj, so 

bili ugotovljeni določeni pozitivni učinki. Na podlagi raziskav, izvedenih v Združenih državah 

Amerike naj bi opozorilna pisma in programi izobraževanja in usposabljanja doprinesli k 

zmanjšanju prometnih nesreč za približno 10%, predvsem pri mladih voznikih. Ni bilo 

ugotovljeno, ali je ta učinek dolgoročen. Pri poklicnih voznikih in specialnih povratnikih 

zmanjšanje prometnih nesreč ni bilo zaznano.435 Vendar pa druga meta-analiza, opravljena na 

podlagi ameriških in ene švedske raziskave, kaže, da tovrstni programi nimajo skorajda 

nobenega učinka na prometno varnost.436 

 

Razvoj in ureditev kazenskih točk v Republiki Sloveniji 

                                                 
430 SWOV, Fact Sheet. Demerit points systems (2012), str. 2-3. 
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432 Twisk et al, Trends in young driver risk and countermeasures in European countries (2007), str. 256. 
433 Goldenbeld et al,  Identification of the essential features for an effective Demerit Point System. Deliverable 2, 

(2012), str. 37. 
434 SWOV, Fact Sheet. Rewards for safe road behavior (2011), str. 3; Elvik et al, The Handbook of Road Safety 

Measures (2009), str. 883. 
435 Elvik et al, The Handbook of Road Safety Measures (2009), str. 910-911. 
436 Ker et al, Post-licence driver education for the prevention of road traffic crashes (Review) (2008), str. 2, 9. 
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ZP-I in ZVCP 

Kazenske točke za prekršek zoper varnost cestnega so bile pri nas uvedene z novelo Zakona o 

prekrških ZP-I437, ki je pričela veljati leta 1997, vzporedno z novim Zakonom o varnosti 

cestnega prometa (ZVCP)438, ki se je uveljavil leto kasneje.  

 

Pri tem opazimo, da je zakonska ureditev kazenskih točk zamišljena tako, da predstavlja ZP 

sistemski zakon, na podlagi in v skladu s katerim posamezni drugi zakoni predpisujejo kazenske 

točke kot sankcijo za prekršek (pri čemer je seveda jasno, da pri nas ne obstaja formalna 

hierarhija zakonov).439 Ob uveljavitvi novele ZP-I je bilo kazenske točke mogoče predpisati kot 

stransko kazen ob denarni kazni in kazni zapora (5. člen ZP). Lahko so se predpisovale v 

razponu, za posamezni prekršek pa je bilo mogoče predpisati od ene do največ sedem kazenskih 

točk. V kolikor je storilec v obdobju dveh let dosegel oziroma presegel osemnajst kazenskih 

točk (voznik začetnik sedem kazenskih točk), mu je organ, ki je vodil postopek o prekršku, 

izrekel prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja za vse kategorije motornih vozil. 

Kazenske točke so se iz evidence, ki jo je vodil takratni Senat za prekrške, izbrisale po preteku 

dveh let od pravnomočnosti odločbe, s katero so bile izrečene. Sankcijo prenehanja veljavnosti 

vozniškega dovoljenja pa je bilo v primeru najhujšega prekrška, za katerega so bile že v njegovi 

temeljni obliki predpisane kazenske točke, moč storilcu izreči ne glede na doseženo število 

kazenskih točk že ob enkratni storitvi tovrstnega prekrška, če je zakon tako določal (29.a člen 

ZP). Novela pa ni vsebovala nobenega kriterija za opredelitev teže prometnega prekrška, za 

katerega se lahko predpiše kazenske točke. Kazenske točke so se lahko izrekle tudi v 

skrajšanem postopku, in sicer v višini do štirih točk (159/V. člen ZP), vendar pa je bil ne glede 

na to določbo, za njihov izrek venomer pristojen sodnik za prekrške kot organ, ki je vodil 

postopek.  

 

ZVCP je kazenske točke predpisoval v razponu. V tabelah spodaj so navedene le nekatere 

določbe, ki so predpisovale kazenske točke za prekrške, ki statistično predstavljajo 

najpogostejši vzrok prometnih nesreč, za vožnjo pod vplivom alkohola ali psihoaktivnih 

substanc in o nekaterih drugih pogostejših prekrških (ob tem seveda poudarjamo, da so bile 

kazenske točke vselej stranska kazen poleg denarne kazni, ali za hujše prekrške, zaporne 

kazni).440  

 

Ko je voznik dosegel 8 kazenskih točk, ga je organ, ki je vodil evidenco o tem, pisno obvestil. 

Če pa je voznik dosegel 13 do 17 kazenskih točk, se je smel udeležiti seminarja o varnosti 

cestnega prometa. Po uspešno zaključenem seminarju so se vozniku enkrat v dveh letih izbrisale 

4 kazenske točke (171/I., II. člen ZVCP). Navedeni ukrep je mogoče skladno z zgornjimi 

ugotovitvami oceniti kot dobrodošel predvsem z vidika specialne prevencije.  

V predlogu novele ZP-I pa bomo zaman iskali obrazložitev ali utemeljitev uvedbe instituta 

kazenskih točk pri nas, oziroma vsaj nekoliko podrobnejše razlage namena ali zasledovanega 

                                                 
437 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-I) (1997). 
438 Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP)(1997). 
439 Jakulin, Sporne kazenske točke v cestnem prometu (2011). 
440 Petrovec et al, Raziskava dejavnikov, ki vplivajo na varnost cestnega prometa v Republiki Sloveniji (2018) str. 

38 – 42. 
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cilja. Razlog sicer tiči v tem, da je bila novela ZP-I zamišljena kot premostitev prehodnega 

obdobja med tedaj veljavnim ZP in predlagano novo prekrškovno zakonodajo441 -  Vlada je 

namreč predlog novega Zakona o prekrških iz leta 1995 umaknila. Iz ocene stanja in razlogov 

za sprejem novele lahko razberemo nova kriminalnopolitična spoznanja (katera, natančneje ni 

obrazloženo), razloge specialne in generalne prevencije (ki se nanašajo predvsem na dvig 

denarnih kazni) in uskladitev s predlogom novega ZVCP. Takratno stanje na cestah je bilo 

ocenjeno z besedami »izredne razmere«.442 V obrazložitvi posameznih členov, s katerimi so se 

uvedle kazenske točke, pa je kot edini razlog mogoče razumeti potrebo po uskladitvi 

zakonodaje s prihajajočim ZVCP, ki je uvedel določene nove institute, vključno s kazenskimi 

točkami.443 Tudi če pogledamo naposled umaknjeni predlog novega Zakona o prekrških iz leta 

1995, bomo kot razlog za sprejem našli le pavšalno navedbo, da je zakonodajo o prekrških treba 

uskladiti z novo zakonodajo, sprejeto na drugih področjih, obrazložitev posameznih določb pa 

vsebuje zgolj opredelitev kazenskih točk, kakršna je razvidna že iz samega predlaganega 

zakonskega besedila.444  

 

Državni zbor je v obravnavi predlaganega zakona izrazil stališče, da se institut kazenskih točk 

podrobneje opredeli, in sicer da se jih lahko predpiše le z zakonom za hujše kršitve 

cestnoprometnih predpisov ter da so lahko predpisano fakultativno ali obligatorno, vendar 

vedno le v razponu.445 Kot opredeljeno že zgoraj, ta predlagana ureditev naposled ni bila 

uvrščena v novelo ZP-I.    

Tudi v predlogu ZVCP iz začetka leta 1995 je bilo stanje na naših cestah ocenjeno kot 

alarmantno, saj se je število prometnih nesreč povečevalo, tako nesreč s smrtnim izidom in 

telesnimi poškodbami. Kot poglavitni vzroki prometnih nesreč so bili prepoznani: 

neprilagojena hitrost, nepravilna stran ali smer vožnje, nepravilno prehitevanje, izsiljevanj 

prednosti in psihofizično stanje voznikov.446 Kot posledice cestnoprometnih kršitev smo takrat 

beležili približno 500 mrtvih letno, pri čemer pa bi bilo v primerjavi z državami Evropske 

skupnosti glede na število prebivalcev pričakovano okrog 300 mrtvih letno. Posledično je bilo 

v predlog zakona vnesenih več institutov, ki naj bi vplivali na vožnjo in umiritev prometa, 

vključno s kazenskimi točkami in s tem tudi posodobitev ureditve.447 

 

Vendar pa tudi iz predloga ZVCP ni mogoče razbrati na kakšen način in predvsem v kolikšni 

meri naj bi uvedba instituta kazenskih točk umirila promet in tako povečala varnost na cestah. 

Kot smo navedli zgoraj, pridobitev kazenskih točk za posameznega storilca, v kolikor jih v dveh 

letih ni pridobil 18 ali več, sama po sebi ni predstavljala negativnih posebnih posledic. Vendar 

pa je predlog prvotno šel v smeri, da se voznik mora udeležiti seminarja o varnosti cestnega 

prometa, če v obdobju dveh let doseže 12 do 17 kazenskih točk. Naposled je bila sprejeta 

ureditev, da je udeležba na seminarju predvidena kot voznikova pravica in ne kot obveznost 

                                                 
441 Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (ZP-?) (1997), str. 3. 
442 Prav tam, str. 3-4. 
443 Prav tam, str. 4. 
444 Predlog zakona o prekrških (1995) – prva obravnava, str. 4, 40. 
445 Predlog zakona o prekrških (1996) – druga obravnava, str. 54. 
446 Predlog zakona o varnosti cestnega prometa (1995) – prva obravnava, str. 14. 
447 Prav tam, str. 14-15. 
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(171. člen ZVCP).448 Z vidika progresivnega sankcioniranja je še pomembno omeniti, da je 

predlagatelj opustil stopnjevanje sankcij, ko bi storilec s kršitvijo cestnoprometnih predpisov 

oviral ali ogrožal druge udeležence. Tako so bile v določbah za posamezne kršitve določene le 

sankcije za »osnovni prekršek«. Namesto tega je bila v 214. členu predlagana posebna določba, 

ki je za primer ogrožanja kot posledico kršitve cestnoprometnih predpisov predpisovala še 

denarno kazen najmanj 30.000 SIT in 1 do 6 kazenskih točk, za povzročitev prometne nesreče 

pa najmanj 50.000 SIT ali kazen zapora in 1 do 7 kazenskih točk.449 Ta določba je bila ob 

sprejemanju zakona izpuščena. 

 

Novela ZP-L 

Naslednje pomembnejše spremembe v zvezi s kazenskimi točkami je bil ZP deležen z novelo 

ZP-L,450 ki je pričela veljati leta 2000. Poglavitni namen te novele je bila zagotovitev 

učinkovitejšega sistema izrekanja kazni za prekrške, saj se pripad zadev na sodišče ni 

zmanjševal, posledično pa se zaostanki še vedno niso odpravljali.451 

 

V zvezi s kazenskimi točkami gre sicer za procesne in organizacijske spremembe, vendar jih 

ne glede na to smiselno omeniti za oris težav z dotedanjo ureditvijo v praksi. Kot že navedeno, 

je bil skladno z 29a./IV. členom ZP pristojni organ, ki je izrekel prenehanje veljavnosti 

vozniškega dovoljenja za vse kategorije motornih vozil, organ, ki je vodil postopek o prekršku. 

Ta določba je tako pooblastila sodnika, da izda odločbo o prenehanju veljavnosti vozniškega 

dovoljenja. Pri tem pa je nastala nejasnost, kateri izmed sodnikov je pristojen za izdajo te 

odločbe, saj navedeni odstavek ni določal, kateri točno je tisti postopek o prekršku, v katerem 

so bile izrečene kazenske točke. Predmetna novela je to sanirala tako, da je določbo zaradi točne 

opredelitve organa formulirala tako, da odločbo, s katero se izreče kazen prenehanja veljavnosti 

vozniškega dovoljenja, izda tisti sodnik za prekrške, ki je odločal o prekršku, zaradi katerega je 

storilec dosegel osemnajst kazenskih točk (sedem za voznika začetnika).452 Vendar pa tudi ta 

sprememba ni bila optimalna, saj so bili povsem mogoči primeri, da je bilo teh sodnikov več – 

krajevno pristojni je bil namreč tisti organ, na območju katerega je bil prekršek storjen (70. člen  

ZP), in ne organ, kjer ima storilec prebivališče. Konkretno se je na primer lahko zgodilo, da sta 

bili na isti dan izdani dve ali celo več odločb o prekršku pri dveh ali več različnih krajevno 

pristojnih sodiščih, pri čemer je storilec dosegel ali presegel 18 kazenskih točk s katerokoli 

izmed teh dveh oziroma več odločbah. Nadalje pa se je tekom postopka za izdajo odločbe o 

prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja zaradi izbrisa kazenskih točk po dveh letih od 

pravnomočnosti odločbe, s katero so bile izrečene, pristojnost lahko spremenila in tako prešla 

na naslednjega sodnika. V praksi so bili zaznani primeri, da je več sodnikov hkrati izdalo 

odločbo o prenehanju veljavnosti dovoljenja na podlagi istih kazenskih točk. Ena izmed možnih 

                                                 
448 Predlog zakona o varnosti cestnega prometa (1997) – tretja obravnava, str. 61. 
449 Predlog zakona o varnosti cestnega prometa (1996) – druga obravnava, str. 93, 96. 

450 Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (ZP-L) (2000). 
451 Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (ZP-L) (2000), str. 11. 
452 Prav tam, str. 19. 
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rešitev bi predstavljala določitev pristojnosti po prebivališču storilca,453 za kar pa se 

zakonodajalec ni odločil.  

 

Poleg te spremembe so bile uvedene še določbe o natančnejšem evidentiranju kazenskih točk 

in zbiranju podatkov o storilcih, ki so jim bile izrečene kazenske točke (283.a člen in 283.b člen 

ZP). 

 

ZP-1 

Leta 2005 je bil uveljavljen nov sistemski zakon Zakon o prekrških (ZP-1).454 Sprejem novega 

zakona je terjalo vedno večje število novih prekrškovnih zadev, še vedno prisotni zaostanki in 

nizka stopnja izterjave denarnih kazni in stroškov (pod 10%), pri čemer je bil kot izmed 

razlogov naveden neurejen položaj organov, ki vodijo postopke o prekrških.455 Novi zakon 

kazenske točke ureja v 22. členu.  

 

Prva bistvena sprememba ureditve kazenskih točk je bila ta, da so od sedaj naprej lahko 

predpisovale v višini od ene do 18 točk, torej še vedno v razponu, njihov maksimum pa je bil s 

prejšnjega 7 točk povišan na 18. Ob tem naj le omenimo, da je takšno ureditev predvideval že 

predlog novega zakona o prekrških iz leta 1995, ki pa je novela ZP-I ni implementirala.456 

Nadalje je bil določen kriterij, kdaj se jih lahko predpiše – za prekršek zoper varnost javnega 

prometa, s katerim je povzročena nevarnost za nastanek hude posledice oziroma z dejanjem 

nastane škodljiva posledica. To spremembo je mogoče pozdraviti, saj je zakonodajalec sedaj 

predpisovanje kazenskih točk jasno omejil le za hujše prekrške zoper varnost javnega prometa. 

Povzročeno nevarnost za nastanek hude posledice je treba razumeti kot ogrozitev, kjer 

poškodbena posledica ni nastala. Glede na to, da je zakonski pogoj huda posledica, mora tako 

iti za povzročitev konkretne nevarnosti udeležencev v prometu;  abstraktna ne zadošča, saj ta 

nastane pri vsakem prekršku – v kolikor pa ne bi bila podana niti abstraktna, takšna ravnanje 

sploh ne sme biti opredeljeno kot prekršek. Težava pa nastane ob opredelitvi hude posledice – 

tako zakonodajalec kot tudi predlagatelj spremembe o tej (ponovno) molčita. Dilema je 

predvsem v tem, ali za doseg hude posledice zadostuje konkretna nevarnost za povzročitev 

prometne nesreče ali pa je za to potrebno doseči celo prag kaznivega dejanja.457 Menimo, da 

zadostuje že nevarnost za povzročitev nesreče. Drugi nejasen pojem pa je škodljiva posledica. 

Kot navaja Filipčič, škodljive posledice ne gre enačiti s poškodbeno posledico kot zakonskim 

znakom prekrška, temveč posledico izven opisa prekrška, ki nastane kot posledica same 

izvršitve prekrška, brez storilčevega subjektivnega odnosa do nje. Uresničitev te posledice pa 

je tako načeloma odvisna od konkretnih okoliščin prekrška, in je tako z vidika abstraktno 

določene kršitve vnaprej praktično nepredvidljiva. Mogoče se je strinjati z mnenjem 

Filipčičeve, da je ta pojem treba razlagati tako, da je z njim zajeta tudi poškodbena posledica, 

saj bi bilo povsem nelogično, da bi zakon predpisoval kazenske točke za konkretno ogrozitev, 

                                                 
453 Problematika povzeta po Čas, Prekrški: Kazenske točke – vozniško dovoljenje (2001), str. 17. 
454 Zakon o prekrških (ZP-1) (2003). 
455 Predlog Zakona o prekrških (ZP-1) (2002), str. 4. 
456 Predlog zakona o prekrških (1995) – prva obravnava, str. 9. 
457 Filipčič, Zakon o prekrških (ZP-1) s komentarjem (2018), str. 156. 
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za poškodbo pravno zavarovane dobrine pa ne.458 Ob razlagi tega odstavka se lahko opremo 

tudi na sodbo Vrhovnega sodišča RS IV Ips 105/2009. Vrhovno sodišče se je v tej zadevi jasno 

izreklo, da se kazenske točke »predpišejo in izrekajo za prekrške, ki pomenijo hujše ogrožanje 

ali poškodovanje zavarovane pravne dobrine«.459  

 

Ta sodba pa nas pripelje tudi do drugega odstavka obravnavanega člena – tako kot ZP je tudi 

ZP-1 določal, da se kazenske točke lahko izrečejo le vozniku, ki ima veljavno vozniško 

dovoljenje, oziroma osebi, ki ji je bilo začasno odvzeto. Vendar pa je bilo do omenjene sodbe 

stališče sodne prakse tako, da so se kazenske točke izrekale le v primeru, če je voznik v času 

izvršitve prekrška imel v veljavno vozniško dovoljenje vpisano kategorijo vozila, s katerim je 

izvršil prekršek.460 Vrhovno sodišče je s sodbo IV Ips 105/2009 dotedanjo prakso spremenilo z 

obrazložitvijo, da jezikovna razlaga tega odstavka ne daje podlage, ki bi izrekanje kazenskih 

točk omejevala zgolj na voznike, ki so imeli veljavno vozniško dovoljenje za kategorijo vozila, 

s katerim so storili prekršek. Sodišče je še obrazložilo, da je namen kazenskih točk izločitev iz 

prometa določene kategorije posebej nevarnih voznikov – nelogična bi bila situacija, če bi 

voznik, ki ima veljavno dovoljenje za določeno kategorijo, z drugo kategorijo vozila, za katero 

pa nima dovoljenja, izvršil posebno nevarno ravnanje (npr. močno opitost), ob tem pa mu do 

tedaj prevladujoči sodni praksi ne bi bilo mogoče izreči prenehanja veljavnosti vozniškega 

dovoljenja, saj mu tudi ne bi bilo mogoče izreči kazenskih točk.461 Iz 22/II. člena ZP-1 je bila 

dikcija, da se kazenske točke izrečejo vozniku motornega vozila, nadomeščena z dikcijo, da se 

kazenske točke izrečejo (le) vozniku. Navedeno naj v praksi ne bi povzročalo težav, saj so 

kazenske točke opominjevalne narave, v kolikor pa ta opominjevalni namen ni dosežen, če 

voznik v določenem času zbere predpisano število točk in s tem izkaže svojo nevarnost, se ga 

iz prometa izloči tako, da se mu izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. Ob tem 

bi moralo biti jasno, da se vozniško dovoljenje zahteva za vožnjo motornih vozil, nikakor pa ne 

za vožnjo kolesa, in tako navedena sankcija niti ne bi dosegla želenega učinka.462  

 

Pa vendar je v okolici Slovenj Gradca prometna policija kot prekrškovni organ, storilcu, ki je 

prekrške storil s kolesom, izdala plačilni nalog, s katerim mu je bilo med drugim izrečenih tudi 

9 kazenskih točk, storilec pa je bil obenem voznik začetnik B kategorije (kar pomeni, da se mu 

izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja ob doseženih 7 točkah). Plačilni nalog je 

postal pravnomočen, Ministrstvo za pravosodje pa je pristojno okrajno sodišče obvestilo, da je 

storilec dosegel 9 kazenskih točk. Okrajno sodišče je nastalo situacijo skušalo sanirati tako, da 

je izdalo odločbo, da se storilcu – vozniku začetniku B kategorije, kljub temu ne izreče 

prenehanje veljavnosti dovoljenja, saj samo ne sme posegati v že pravnomočne akte, s čimer pa 

je ravnalo arbitrarno, saj zakon pooblastila za tovrstne odločbe sodišču ne daje. Naposled je 

Vrhovno sodišče na podlagi zahteve za varstvo zakonitosti, vložene s strani državnega tožilca, 

sporni plačilni nalog spremenilo tako, da se storilcu niso izrekle kazenske točke, z 

                                                 
458 Prav tam. 
459 Sodba Vrhovnega sodišča RS IV Ips 105/2009 s 25. 5. 2010. 
460 Na primer sodbi Vrhovnega sodišča RS IV Ips 12/2009 z 21. 4. 2009 in IV Ips 104/2009 s 23. 3. 2010. 
461 O tem tudi Filipčič, Zakon o prekrških (ZP-1) s komentarjem (2018), str. 156-157. 
462 Zaradi preciznosti naj tu še omenimo kolo s pomožnim motorjem, ki s tehničnega vidika sicer predstavlja 

motorizirano vozilo, vendar ne pa s pravnega, in tako za vožnjo le-tega prav tako ni potrebno vozniško dovoljenje. 
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obrazložitvijo, da »ker se za vožnjo kolesa ne zahteva vozniško dovoljenje, storilec pa je 

prekršek storil s kolesom, prekrškovni organ ni imel podlage za izrek kazenskih točk …«463  

Nadalje se je v tretjem odstavku tega člena podaljšala doba, v kateri se ob zbranih 18 (ali 7 za 

voznika začetnika) izreče prenehanje veljavnosti dovoljenja, in sicer z dveh na tri leta. Ob tem 

je treba omeniti še 207. člen ZP-1, ki je določal izbris kazenskih točk, in sicer so se kazenske 

točke izbrisale v treh letih od pravnomočnosti odločbe, s katero so bile izrečene, če seveda 

storilec v tem času ni dosegel števila točk, zaradi katerega bi se mu izreklo prenehanje 

veljavnosti dovoljenja. To predstavlja strožjo ureditev, saj je obdobje, v katerem je storilec 

nabiral točke, daljše. 

 

Nova je tudi določba četrtega odstavka, saj predvideva, da se lahko z zakonom določi, da se 

posameznim vrstam voznikov izreče prenehanje veljavnosti pri večjem ali manjšem številu 

točk. Vrsta voznika, za katerega velja od 18 manjše število točk, je voznik začetnik, kjer se 

ukrep prenehanja izreče pri sedmih, kar je poznala tudi prejšnja zakonska ureditev. Vendar pa 

imamo sedaj zakonsko podlago, kjer bi lahko nek drug zakon za določeno vrsto voznikov za 

izrek prenehanja veljavnosti dovoljenja predpisoval tudi število točk večje od 18.464 Takšne 

ureditve pri nas trenutno (še) ne poznamo. 

Pristojnost sodišča za izdajo odločbe o prenehanju veljavnosti dovoljenja je zakonodajalec 

premaknil v 77. člen ZP-1, ki določa krajevno pristojnost sodišč, vsebinsko pa se določba ni 

spremenila.  

 

ZP-1C 

Pomembna sprememba je bila vnesena že leto dni po sprejetju ZP-1, leta 2006, in sicer se 

kazenske točke niso več predpisovale v razponu, temveč v določenem številu. Temeljni razlog 

za to je bil prenos pristojnosti izrekanja kazenskih točk s sodišč na prekrškovne organe – 

policijo (52 člen ZP-1). V obdobju sprejemanja novele je bilo zaznati upad zaostankov, vendar 

je bilo število nerešenih zadev ob koncu leta 2004 še vedno nezanemarljivo.465 Glede na 

predpisovanje kazenskih točk v določenem, fiksnem številu, odmera kazenskih točk ni bila več 

potrebna, in jih je tako bilo od tedaj naprej mogoče izreči že s plačilnim nalogom.466 

Ocenjujemo, da sta bila poglavitna razloga za navedeno spremembo razbremenitev sodišč ter 

obenem večja učinkovitost, poenostavitev ter pohitritev prekrškovnih postopkov, kar pa je s 

seboj prineslo (še) manjšo individualizacijo pri določanju sankcij. 

 

Dosti bolj pozitivno je mogoče oceniti spremenjen oziroma dodan peti odstavek 22. člena, ki je 

predvideval novo možnost, da poseben zakon določi, da se posameznim vrstam voznikov izreče 

prenehanje veljavnosti dovoljenja le za posamezne kategorije motornih vozil in ne več za vse. 

To velja le pod pogojem, da je storilec 18 kazenskih točk dosegel postopoma, in ne z enkratno 

storitvijo prekrška, za katerega je določen izrek 18 kazenskih točk (22/VI. člen ZP-1). 

Predlagatelj je kot posamezne vrste voznikov imel v mislih predvsem poklicne voznike, nova 

                                                 
463 Sodba Vrhovnega sodišča RS IV Ips 81/2009 (IV Ips 2010) s 16. 2. 2010. 
464 O tem tudi Filipčič, Zakon o prekrških (ZP-1) s komentarjem (2018), str. 158-159. 
465 Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (ZP-1C) (2006), str. 22.  
466 Prav tam str. 24, 37. 
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ureditev pa tako dopušča zbiranje točk po posameznih kategorijah, tedaj veljavna določba 

četrtega odstavka pa tako ob novi ureditvi omogoča še kombinacijo višjega ali manjšega števila 

točk za posamezne vrste voznikov, pri katerih se izreče prenehanje veljavnosti dovoljenja.467 

Zakonodajalec je vsaj na sistemski ravni očitno spoznal, da bi za poklicne voznike prenehanje 

veljavnosti vseh kategorij predstavljalo prehudo posledico, v primeru da prekrškov niso izvršili 

s kategorijo vozila, s katerim opravljajo svojo dejavnost, in da ni šlo za najhujše prekrške. 

Prenehanje veljavnosti vseh kategorij za poklicnega voznika le izjemoma ne bi predstavljalo 

tudi izgube zaposlitve. Ob tem pa velja omeniti, da se je podobna pobuda pojavila že ob 

sprejemanju ZVCP leta 1996, vendar pa jo je predlagatelj zakona ocenil kot nesprejemljivo, saj 

bi se s takim namenom izničil osnovni namen te kazni – izločitev nevarnih voznikov iz 

prometa.468 

 

Iz 77. člena je bil črtan deveti odstavek, saj je celoten postopek izdaje odločbe o prenehanju 

veljavnosti dovoljenja urejen v posebnem poglavju. Za izdajo sklepa o prenehanju veljavnosti 

vozniške dovoljenja je od sedaj naprej krajevno pristojno sodišče po prebivališču storilca 

(214/IV. člen ZP-1). 

 

ZP-1G in ZP-1H 

Novela ZP-1G je z uveljavitvijo leta 2011 z namenom večje prometne varnosti poleg zgolj 

represivnih prinesla tudi preventivne ukrepe, in sicer pogojno odložitev izvršitve prenehanja 

veljavnosti vozniškega dovoljenja (novi deveti odstavek 22. člena ZP-1). Namen tega instituta 

je odprava vzrokov za kršitve cestnoprometnih predpisov, s tem da storilec izpolni določene 

obveznosti in v preizkusni dobi ne stori hujšega prekrška.469 Preizkusna doba znaša od šest do 

24 mesecev (202.d/I. člen ZP-1), hujši prekršek pa opredeljuje 23/IV. člen ZPrCP, in sicer kot 

prekršek, za katerega so predpisane najmanj 3 kazenske točke ali prepoved vožnje, pa tudi 

vožnja brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Postopek odložitve prenehanja veljavnosti 

dovoljenja je posebej urejen v členih 202d. do 202e. ZP-1.  

 

Glede tega ukrepa je mogoče opaziti določeno mero individualizacije, saj sodišče pri odločanju 

o odložitvi upošteva okoliščine prekrška in osebnost ter druge lastnosti storilca, za ugotavljanje 

tega pa lahko celo razpiše narok. Kot pogoji za odložitev so navedeni zdravstveni pregledi ter 

programi usposabljanja za varno vožnjo, edukacijske in psihosocialne delavnice in 

rehabilitacijski programi.470 Navedene spremembe so sovpadale s sprejemom novega Zakona 

o voznikih,471 katerega relevantne določbe bodo obrazložene v nadaljevanju. S tem povezan pa 

je tudi novi deseti odstavek 22. člena, ki je nalagal dolžnost obvestila o možnostih, pogojih in 

postopku izbrisa kazenskih točk na podlagi prej omenjenih zdravstvenih pregledov in udeležbe 

v programih. Obvestilo mora biti po novem del pravnega pouka v vsaki odločbi, s katero se 

izrečejo kazenske točke. Namen tega obvestila je pravočasno in vnaprej seznaniti storilce 

                                                 
467 Prav tam str. 23, 37. 
468 Predlog zakona o varnosti cestnega prometa (1996) – druga obravnava, str. 96. 
469 Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (ZP-1G) (2010), str. 5, 9. 
470 Prav tam str. 49. 
471 Zakon o voznikih (Zvoz) (2011). 
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prekrškov s pravicami, da znižajo število kazenskih točk bodisi z zdravstvenim pregledom s 

svetovanjem, bodisi z udeležbo v različnih programih, kar vse predstavlja obliko alternativnih 

preventivnih ukrepov.472 

 

Z novelo ZP-1H sta se leta 2013 skladno spremenila 22/III. člen in 207/IV. člen ZP-1 - časovno 

obdobje, v katerem storilec zbere predpisano število kazenskih točk, ki pomenijo prenehanje 

veljavnosti dovoljenja, je bilo skrajšano na dve leti, s čimer je bila ponovno vzpostavljena 

ureditev, kakršna je bila pred uveljavitvijo ZP-1. Skladno s tem so se kazenske točke izbrisale 

po dveh letih od pravnomočnosti odločbe, s katero so bile izrečene. Predlagatelj je spremembo 

utemeljil z navajanjem, da je nova ureditev prijaznejša do kršiteljev in zmanjšuje pripad zadev 

sodiščem,473 za kar sklepamo, da je predstavljal poglaviten razlog. 

 

Ob navedenih dveh novelah opazimo, da je glede kazenskih točk na sistemski ravni prvič 

opazen zasuk v nekoliko milejšo obliko: kot pristen preventivni ukrep je mogoče oceniti 

odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti dovoljenja, saj se z navedenim ukrepom pavšalno ne 

povečujejo sankcije ali poenostavljajo postopki, temveč se storilcem ob izpolnitvi pogojev daje 

na voljo še ena možnost, ki pa že po svoji naravi izvedbe, kot opisano zgoraj, nalaga sodiščem 

več dela. Milejša ureditev pa je tudi zmanjšanje dobe za izbris kazenskih točk za eno leto, pa 

čeravno iz razloga manjšega pripada zaradi dotedanje prevelike obremenitve sodišč. 

 

ZVCP-1 in ZVCP-1E 

Ob uveljavitvi ZVCP-1 leta 2005 (istega leta kot ZP-1) je Vlada kot predlagatelj sprejela 

kratkoročni cilj zmanjšanja števila smrtnih žrtev zaradi posledic prometnih nesreč za 50%, 

pojavljati pa se začne tudi »vizija nič« - promet brez prometnih nesreč s smrtnim izidom ali 

hudo telesno poškodbo.474 Glede kazenskih točk je v imenu večje prometne varnosti zaznati 

poostritev predpisov, tako glede samega števila predpisanih kazenskih točk za posamezno 

kršitev, kot tudi, da so se kazenske točke od uveljavitve ZVCP-1 dalje predpisovale že za nižje 

prekoračitve hitrosti, in sicer že za prekoračitev nad 10 km/h (32/VII (b). člen ZVCP-1). 

Podrobnejše poostritve glede kazenskih točk so zaradi večje preglednosti prikazane v tabelah 

spodaj.  

 

V zvezi s tem je treba ponovno opozoriti na 22. člen  ZP-1, skladno s katerim se kazenske točke 

predpišejo le v primeru konkretne ogrozitve ali škodljive posledice. Glede tega menimo, da je 

se mogoče strinjati s stališčem Jakulina, da tovrstne prekoračitve hitrosti same po sebi ne 

predstavljajo konkretne nevarnosti, temveč le abstraktno – »golo kršitev predpisa«.475 

Opaziti pa je mogoče tudi, da od sedaj naprej kazenske točke niso več predpisane v razponu z 

določitvijo posebnih minimumov ali maksimumov, temveč bodisi fiksno, bodisi le s spodnjim 

minimumom. Skladno z 52. členom novega ZP-1 je bila v ZVCP-1 uzakonjena določba, da 

lahko prekrškovni organ v hitrem postopku odloča tudi, če je predpisanih do največ pet 

                                                 
472 Prav tam str. 49-50. 
473 Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (ZP-1H) (2012), str. 4-5, 26, 46. 
474 Predlog zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1) (2004), str. 4. 
475 Jakulin, Sporne kazenske točke v cestnem prometu (2011). 
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kazenskih točk v določenem številu (235. člen ZVCP-1). Kot navedeno že prej, je bil namen te 

določbe bistvena razbremenitev sodišč, večja hitrost in učinkovitost postopka.476 

 

ZVCP-1 pa je glede kazenskih točk prinesel še eno pomembno spremembo, in sicer da se 

imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, ki je dosegel med 13 in 17 točk, mora udeležiti 

programa izobraževanja in usposabljanja za varno vožnjo, oziroma izobraževanja o nevarnostih 

vožnje pod vplivom alkohola in drugih psihoaktivno snovi, če je več kot polovico točk zbral 

zaradi kršitev, povezanih s temi substancami (189. člen ZVCP-1). Predlagatelj je obligatornost 

tega ukrepa utemeljil s tem, da po dosedanji ureditvi ti programi ravno zaradi prostovoljnosti 

niso zaživeli.477  

 

Zakon je bil posodobitve deležen leta 2008 z novelo ZVCP-1E, s katero se je ponovno zvišalo 

število predpisanih kazenskih točk (več v tabelah spodaj). Statistika je v letu 2006 zabeležila 

porast števila prometnih nesreč s smrtnim izidom in hudimi telesnimi poškodbami, kot 

najpomembnejši dejavniki pa so bili prepoznani neprilagojena hitrost, nepravilna stran oziroma 

smer vožnje, neupoštevanje pravil o prednosti, nepravilno prehitevanje in vožnja pod vplivom 

alkohola.478 Na tej podlagi je zakonodajalec število predpisanih kazenskih točk za nekatere 

prekrške skorajda podvojil, za druge pa celo potrojil (npr. 32/VII. člen ZVCP-1). Od te novele 

dalje so tudi vse kazenske točke predpisane zgolj v fiksnem številu. Pomembna pa je tudi nova 

določba 235. člena, na podlagi katere je policija sedaj pooblaščena izrekati kazenske točke vse 

do višine 17 točk.479 

 

ZPrCP, ZPrCP-A, ZVoz, ZVoz-1 

Leto 2011 je predstavljalo pravo »revolucijo« glede naših prometnih predpisov, saj so do tedaj 

veljavni krovni cestnoprometni zakon 1. 7. 2011 nadomestili kar štirje novi zakoni, in sicer: 

Zakon o pravilih cestnega prometa (ZprCP), Zakon o voznikih (ZVoz), Zakon o motornih 

vozilih (ZMV) in Zakon o cestah (ZCes-1), pri čemer sta od naštetih za naš prispevek 

pomembna le prva dva. Razlog za tovrstno delitev naj bi bila preglednejša in preprostejša 

uporaba, tako za organe kot tudi za vse druge uporabnike. Vendar pa so kljub sicer 

dobrohotnemu namenu zakonodajalca določbe vseh štirih zakonov med seboj neločljivo 

povezane in je tako mogoče pritrditi pomislekom iz sodniških vrst, da tovrstna uporaba in 

navezovanje predpisov v praksi povzroča le še večje težave.480  

 

Glede na razloge za sprejem, ki so šli bolj v smeri sistemske narave, predlagatelj ob pisanju 

ZPrCP ni zaznal alarmantnega poslabšanja varnosti na naših cestah, skladno s čimer se tudi 

število predpisanih kazenskih točk za posamezne prekrške ni bistveno povečalo, razen za 

vožnjo pod vplivom alkohola in psihoaktivnih substanc ter za prekrške, katere je predlagatelj 

                                                 
476 Prav tam, str. 16. 
477 Prav tam, str. 131. 
478 Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1E) (2007), str. 2-3, 

6, 59. 
479 Prav tam, str. 84. 
480 Gril, ZP-1G in nova prometna zakonodaja – korak v pravo smer? (2011), str. 22. 
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ocenil kot najhujše oziroma neposredno povezane z najhujšimi posledicami prometnih nesreč481 

- za te prekrške je predpisanih 18 kazenskih točk.482 Eden izmed razlogov za navedeno 

povečanje je bila tudi odprava prekrška povzročitve prometne nesreče, skladno s čimer je 

storilec sankcioniran le za t. i. temeljni prekršek.483  

 

Z uveljavitvijo novele ZPrCP-A leta 2012 je pri določenih prekrških mogoče prvič opaziti 

znižanje števila kazenskih točk. Predlagatelj je v zvezi z nižanjem sankcij priznal, da so bile 

globe pri nas višje kot pri sosednjih srednjeevropskih državah, kar je še posebej opazno pri 

primerjavi življenjskega standarda.484 Za nižje prekoračitve hitrosti so bile kazenske točke 

skladno z manjšimi globami znižane oziroma celo ukinjene. Opaziti pa je tudi večjo 

diferenciacijo kršitev prekoračitve hitrosti. Za prekoračitev hitrosti izven naselja za več kot 50 

km/h se po novem izreče 18 kazenskih točk (46. člen ZPrCP). Navedena novela je do 

ustvarjanja tega prispevka zadnja in predstavlja sedaj veljavno stanje. 

 

ZVoz iz leta 2011 omenjamo z vidika urejanja programov dodatnega usposabljanja za varno 

vožnjo. Bistvena sprememba je, da ti programi po dosegu določenega števila točk niso več 

obligatorni, kot je to zapovedoval ZVCP-1, česar pa predlagatelj ni posebej obrazložil.485 

Ukinjeno je bilo tudi opozorilo pri 8 točkah. Enako kot prej, se tistim, ki so jih uspešno opravili, 

izbrišejo 4 kazenske točke, vendar tokrat enkrat v obdobju treh let, ne več dveh. Obligatorni so 

zgolj v primeru odložitve izvrševanja prenehanja veljavnosti dovoljenja ter pred ponovnim 

opravljanjem vozniškega izpita, če to izhaja iz ugotovitev kontrolnega zdravstvenega pregleda 

(44. člen ZVoz).  

 

Podobna je ureditev udeležbe v rehabilitacijskih programih, ki se nanašajo na nevarnosti vožnje 

pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih substanc (45. člen ZVoz). Zastavljeno ureditev 

je vsaj z zakonskega vidika mogoče v luči okrepljene resocializacijske funkcije mogoče oceniti 

kot dobrodošlo,486 čeravno se je kasneje izkazalo, da so bili v praksi ti programi predmet 

številnih zlorab487 - šlo je predvsem za izdajanje lažnih potrdil o udeležbi v programih 

dodatnega usposabljanja.488  

 

Odprava teh zlorab je bila tudi ena izmed temeljnih razlogov sprejetja in uveljavitve novega 

ZVoz-1 leta 2017, ki predstavlja tudi trenutno veljavno ureditev. Ureditev teh programov v 

novem zakonu se ni bistveno spremenila, razen, da se je možnost pristopa in izbrisa 4 kazenskih 

točk s treh zmanjšala na dve leti. 

 

                                                 
481 Glej člene: 30/XX., 38/VIII., 46/IV., V., 105/IV., V., 106/III., 107/XII. In 110/X. ZPrCp. 
482 Predlog zakona o pravilih cestnega prometa (2010), str. 6-8. 
483 Gril, ZP-1G in nova prometna zakonodaja – korak v pravo smer? (2011), str. 22. 
484 Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravilih cestnega prometa (2012) , str. 1. 
485 Predlog zakona o voznikih (ZVoz) (2010), str. 74. 
486 Gril, ZP-1G in nova prometna zakonodaja – korak v pravo smer? (2011), str. 22. 
487 Predlog zakona o voznikih (ZVoz-1) (2015), str. 1. 
488 Kriminalisti zaradi zlorab v avtošolah in šolah varne vožnje ovadili 26 oseb za 483 kaznivih dejanj, Policija, 

https://www.policija.si/index.php/component/content/article/35-sporocila-za-javnost/70683-kriminalisti-

preiskali-ve-sumov-zlorab-programov-avtool-in-varne-vonje, dostopano 4. 3. 2019.  

https://www.policija.si/index.php/component/content/article/35-sporocila-za-javnost/70683-kriminalisti-preiskali-ve-sumov-zlorab-programov-avtool-in-varne-vonje
https://www.policija.si/index.php/component/content/article/35-sporocila-za-javnost/70683-kriminalisti-preiskali-ve-sumov-zlorab-programov-avtool-in-varne-vonje
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Povzetek trenutno veljavne ureditve (marec 2019) 

Po trenutno veljavni zakonodaji v Republiki Sloveniji je mogoče točke predpisati v razponu od 

ene do 18 točk, kar je tudi prag prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja.  

Točke so za posamezne prekrške vedno predpisane v fiksnem številu, izrekajo jih lahko organi 

pregona, z izjemo sankcije prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, ki je pridržana 

sodišču. Kriterij predpisovanja kazenskih točk vsaj sistemsko predstavlja nevarnost kršitve. 

Izbrisna doba je dve leti.  

 

Na sistemski ravni je predvidena možnost, da se posameznim vrstam voznikov prenehanje 

veljavnosti vozniškega dovoljenja izreče pri večjem ali manjšem številu točk, prav tako se jim 

lahko izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja za posamezne kategorije motornih 

vozil – v zvezi s tem zakon kot posebno vrsto voznikov obravnava le voznike začetnike, kjer 

kot prag izločitve določa 7 točk. Strožje obravnave v okviru posameznih kršitev so deležni tudi 

poklicni vozniki.  

 

Uvedeni so diferencirani programi rehabilitacije in dodatnega usposabljanja, katerih udeležba 

je pred prenehanjem veljavnosti vozniškega dovoljenja prostovoljna, obvezna pa pred ponovno 

pridobitvijo dovoljenja, ki je prenehalo na podlagi kazenskih točk. Po uspešni udeležbi v 

prostovoljnih programih se vozniku enkrat v dveh letih izbrišejo 4 točke. Zakon ne predvideva 

več obvestila pri zbranih 8 kazenskih točkah. Ob izpolnitvi zakonskih pogojev pa je mogoča 

pogojna odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. 

 

 PREKORAČITEV 

HITROSTI 

ZVCP 

1998 

ZVCP-1 

2005 

ZVCP-

1E 

2008 

ZPrCP 

2011 

ZPrCP-

A 

2012 

V OBMOČJU 

ZA PEŠCE, 

UMIRJENEGA 

PROMETA 

ALI 

OMEJENE 

HITROSTI 

Do 5 km/h Ni 

kategorija 

Ni 

kategorija 

Ni 

kategorija 

Ni 

kategorija 

Brez 

KT 

Do 10 km/h oziroma 

nad 5 do 10 km/h 

Brez KT 1 KT 3 KT 3 KT Brez 

KT 

Nad 10 do 20 km/h Brez KT 3 KT 5 KT 5 KT 3 KT 

Nad 20 km/h 

oziroma nad 20 do 

30 km/h 

3 do 5 KT 5 KT 9 KT 9 KT 5 KT 

Nad 30 km/h Ni 

kategorija 

18 KT 18 KT 18 KT 18 KT 

V NASELJU Do 5 km/h Ni 

kategorija 

Ni 

kategorija 

Ni 

kategorija 

Ni 

kategorija 

Brez 

KT 

do 10 km/h Brez KT Brez KT Brez KT Brez KT Brez 

KT 

Nad 10 do 20 km/h Brez KT 1 KT 3 KT 5 KT 3 KT 

Nad 20 do 30 km/h Brez KT 3 KT 5 KT 5 KT 5 KT 

Nad 30 km/h 

oziroma 

Nad 30 do 50 km/h 

3 do 5 KT Najmanj 

5 KT 

9 KT 9 KT 9 KT 
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Nad 50 km/h Ni 

kategorija 

18 KT 18 KT 18 KT 18 KT 

IZVEN 

NASELJA 

Do 10 km/h Ni 

kategorija 

Ni 

kategorija 

Ni 

kategorija 

Ni 

kategorija 

Brez 

KT 

Do 20 km/h oziroma 

nad 10 do 20 km/h 

Brez KT Brez KT Brez KT Brez KT Brez 

KT 

Nad 20 do 30 km/h Brez KT 1 KT 3 KT 3 KT Brez 

KT 

Nad 30 do 40 km/h Brez KT 3 KT 5 KT 5 KT 3 KT 

Nad 40  

oziroma nad 40 do 

50 km/h 

3 do 5 KT 5 KT 9 KT 9 KT 5 KT 

Nad 50 km/h Ni 

kategorija 

Ni 

kategorija 

Ni 

kategorija 

Ni 

kategorija 

18 KT 

AVTOCESTA 

ALI HITRA 

CESTA 

Do 10 km/h Ni 

kategorija 

Ni 

kategorija 

Ni 

kategorija 

Ni 

kategorija 

Brez 

KT 

Do 20 km/h oziroma 

nad 10 do 20 km/h 

Brez KT Brez KT Brez KT Brez KT Brez 

KT 

Nad 20 do 30 km/h Brez KT Brez KT Brez KT Brez KT 

Nad 30 do 40 km/h Brez KT 1 KT 3 KT 3 KT Brez 

KT 

Nad 40 km/h 

oziroma nad 40 do 

50 km/h 

3 do 5 KT 3 KT 5 KT 5 KT 3 KT 

Nad 50 km/h 

oziroma nad 50 do 

60 km/h 

Ni 

kategorija 

5 KT 9 KT 9 KT 5 KT 

Nad 60 km/h Ni 

kategorija 

Ni 

kategorija 

Ni 

kategorija 

Ni 

kategorija 

9 KT 

Tabela 1: Kazenske točke z prekoračitev hitrosti od njihove uvedbe do danes. 

 

ALKOHOL IN 

PSIHOAKTIVNE 

SUBSTANCE 

ZVCP 

1998 

ZVCP-1 

2005 

ZVCP-1E 

2008 

ZPrCP 

2011 

ZPrCP-A 

2012 

0,00 do 0,50 g/kg 

in nezanesljivo 

ravnanje 

1 do 2 KT 3 KT 3 KT 4 KT 4 KT 

0,51 do 0,8 g/kg 2 do 5 KT 4 KT 7 KT 8 KT 8 KT 

0,81 do 1,11 g/kg 5 KT 9 KT 16 KT 16 KT 

Nad 1,11 g/kg in 

psihoaktivne 

substance 

5 do 7 KT najmanj 10 

KT 

10 KT 18 KT 18 KT 

Več kot 1,5 g/kg Prenehanje 

veljavnosti 

vozniškega 

dovoljenja 

18 KT 18 KT 

Tabela 2: Kazenske točke za vožnjo pod vplivom alkohola ali psihoaktivnih substanc od njihove 

uvedbe do danes. 
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PREKRŠEK ZVCP 

1998 

ZVCP-1 

2005 

ZVCP-1E 

2008 

ZPrCP 

2011 

ZPrCP-A 

2012 

»prehitevanje v 

škarje« 

3 do 5 KT 5 KT 11 KT 9 KT 9 KT 

Neupoštevanje 

pravil o prednosti 

2 do 4 KT 4 KT 5 KT 5 KT 3 KT 

Neupoštevanje 

varnostne razdalje 

Brez KT Brez KT Brez KT 3 KT Brez KT 

Nepravilna smer 

vožnje 

3 do 5 KT 4 KT 5 KT 18 KT 18 KT 

Vzvratna vožnja, 

obračanja na 

avtocesti 

1 do 3 KT 3 KT 3 KT 3 KT 3 KT 

Neprilagojena 

hitrost vožnje 

razmeram 

Brez KT 4 KT 6 KT 5 KT 3 KT 

Pobeg s kraja 

prometne nesreče 

2 do 5 KT Brez KT Brez KT 18 KT 18 KT 

Tabela 3: Kazenske točke za druge prekrške od njihove uvedbe do danes. 

 

Sklepne ugotovitve 

Kazenske točke predstavljajo za države popularen ukrep zagotavljanja prometne varnosti, saj 

jih ima v takšni ali drugačni obliki uvedenih 23 od 28 držav članic Evropske unije.  

 

Zaradi neodvisnosti od premoženjskega stanja kršitelja so kazenske točke percipirane kot 

pravičen ukrep. Osnovni mehanizem delovanja temelji na prevenciji, selekciji in korekciji: 

grožnja pred izločitvijo iz prometa skuša na voznike vplivati, da ne bo kršili prometnih pravil 

– v primerih, ko to ne deluje, se aktivira selekcija in se z ukrepom prenehanja veljavnosti 

vozniškega dovoljenja ali prepovedjo vožnje kršitelja, ki je v določenem časovnem obdobju 

storil več hujših kršitev, izloči iz prometa. Vzporedno se lahko na kršitelje vpliva še korektivno 

z zagotavljanjem programov izobraževanja in dodatnega usposabljanja.  

 

Uvedba kazenskih točk ima povsod po svetu, vključno z državami članicami Evropske unije, 

občuten, a hkrati kratkotrajen učinek. Neposredno po uvedbi je bil zaznan upad števila 

prometnih nesreč, smrti in telesnih poškodb za 15-20%, a je ta zbledel že po letu in pol od 

uveljavitve. V državah članicah Evropske unije je bil ugotovljen minimalen učinek na voznike 

začetnike, na specialne povratnike pa ničen. Zelo vprašljiva je tudi učinkovitost 

rehabilitacijskih programov.  

 

Na izboljšanje trajnosti pozitivnih učinkov kazenskih točk naj bi vplivala kombinacija vmesnih 

ukrepov, rehabilitacijskih programov, komunikacije oblasti z javnostjo glede delovanja sistema 

kazenskih točk, predvsem pa večja subjektivna percepcija voznikov, da bodo pri svojih kršitvah 

zaloteni. 
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S primerjalnopravnega vidika lahko rečemo, da slovenski sistem kazenskih točk ne odstopa 

bistveno od večine drugih držav članic EU. Tako število točk za prenehanje veljavnosti 

vozniškega dovoljenja, razpon za posamezne kršitve, kot tudi izbrisna doba so znotraj 

evropskega povprečja. Glede kršitev, za katere se izrekajo kazenske točke, nekoliko izstopamo 

z vidika, da se kazenske točke ne izrekajo za neuporabo varnostnega pasu, kar poznajo v nekaj 

več kot polovici držav članic EU, kjer imajo uvedene kazenske točke. Različno obravnavamo 

tudi različne skupine voznikov, pri čemer izstopa stroga obravnava voznikov začetnikov – če 

se pri drugih državah prag za izključitev voznikov začetnikov giblje med polovico in dvema 

tretjinama točk drugih voznikov, je pri nas ta postavljen zelo nizko – le nekoliko več kot nad 

eno tretjino točk kakor za druge voznike (7 točk od 18).       

 

Z vidika zakonskega urejanja kazenskih točk pri nas pa je mogoče najprej ugotoviti, da je bila 

ureditev, v svoji približno dvajsetletni zgodovini, od uveljavitve spremenjena kar enajstkrat, 

tako s sistemskega kot organskega vidika. Navedene pogoste spremembe nikakor ne morejo 

pozitivno vplivati niti ne na delo organov kot tudi ne na same udeležence v prometu. Z vidika 

organov so te spremembe nemalokrat povzročale težave pri uporabi relevantnega prava, pri 

čemer pa so te težave pogostokrat izvirale iz nedomišljenih in nedodelanih parcialnih 

sprememb, ki problematike niso pokrivale celostno. Kot v začaranem krogu so kot posledica 

temu sledile še dodatne spremembe, s katerimi se je skušalo »zakrpati luknje«.  

Z vidika udeležencev v prometu to ne predstavljata le zmede in nepoznavanja trenutno 

veljavnih predpisov, temveč v primeru kršiteljev utegne to pomeniti celo neenakost pred 

zakonom in zaradi nekonstantnosti grožnjo načelu pravne varnosti.  

Glede (ne)domišljenosti predpisov je mogoče še dodati, da zakonodajalec včasih daje vtis 

eksperimentiranja z instituti: na primer spreminjanje dobe zbiranja in izbrisa točk – sprva dve 

leti, nato povečanje na tri leta, nato ponovno na dve leti, enako velja za programe, s katerimi se 

izbrišejo točke. Tudi glede obveznosti udeležbe pri dosegu določenega števila točk je zaznati 

enako: iz prostovoljne udeležbe v obvezno in nato ponovno nazaj na prostovoljno. Podobno je 

mogoče opaziti tudi pri uvedbi instituta prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja 

posameznim vrstam voznikov le za posamezne kategorije motornih vozil. Težko je verjeti, da 

bi se razmere v prometu tako intenzivno spreminjale, da bi narekovale navedene spremembe, 

še posebej v tako kratkem času.  

 

Obenem je mogoče opaziti tudi, da zakonodajalec s konstantnim prilagajanjem institut 

kazenskih točk vendarle obravnava kot izjemno pomembno sredstvo zagotavljanja prometne 

varnosti. Z vidika pravičnosti je to mogoče oceniti kot pozitivno, saj kazenske točke, v svoji 

preventivni funkciji (ne pa pri prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja, ko je ponovna 

pridobitev vezana na znatna materialna sredstva), za razliko od glob učinkujejo na vse storilce 

enako, ne glede na njihovo premoženjsko stanje.  

 

Nadalje je v imenu večje prometne varnosti očitno mogoče opaziti konstantno poviševanje 

predpisanih točk, po našem mnenju ne vedno upravičeno. Iz predloga ZVCP-1 evidentno izhaja, 

da je bil tudi predlagatelj zakonodaje seznanjen s sicer pozitivnim, a kratkoročnim učinkom 

uvedenih sprememb, vendar je hkrati v isti sapi to kratkoročnost skušal sanirati s periodičnim 
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zaostrovanjem predpisov.489 Pretirana zaostritev je bila naposled le pripoznana in tako so bile z 

zadnjo novelo ZPrCP točke za določene prekrške celo znižane; prvikrat v zgodovini. Drži sicer, 

da se je v obdobju od leta 2006 do 2016 število prometnih nesreč zmanjšalo za več kot polovico, 

vendar to nikakor ni bila posledica zgolj zaradi represivnejše zakonodaje.490 Približno v istem 

obdobju je bil uveljavljen tudi pogojni odvzem vozniškega dovoljenja, krepila pa se je ureditev 

različnih izobraževalnih in rehabilitacijskih programov. Pri tem opazimo, da je v zadnjem 

desetletju poleg zgolj povečevanja represije, katere preprosto ne moremo zanikati, 

zakonodajalec namenil več pozornosti specialni prevenciji in resocializacijskim ukrepom. 

Tovrstni ukrepi, ki jih ljudje dojemajo kot bolj pravične od konstantnega sankcioniranja, lahko 

prav zaradi te prvine v praksi dosegajo boljše in trajnejše rezultate.491  

 

Žal pa je trend kazenskih točk glede individualizacije konstanten - le negativen. Če je predlog 

zakona o prekrških iz leta 1995 vseboval celo rešitev, da bi bile točke predpisane vedno v 

razponu, pa tudi ne obligatorno, je uveljavljeni ZVCP predpisoval točke sicer obligatorno, a v 

razponu; ZVCP-1 je kazenske točke predpisoval že fiksno, pri čemer pa je še vedno pri 

določenih prekrških dopuščal določeno individualizacijo, saj le predpisoval le spodnji 

minimum. Z uveljavitvijo ZPrCP pa so točke prepisane zgolj še fiksno. S popolno ukinitvijo 

sodne individualizacije je tako izničena možnost prilagajanja sankcije v konkretnem primeru, 

kar po naši oceni ne more imeti pozitivnih specialno-preventivnih učinkov na posameznega 

kršitelja. Še bolj sporen pa je razlog, ki stoji za tem – poenostavitev in pohitritev postopkov z 

namenom razbremenitve sodišč zaradi prevelikega pripada zadev. Menimo, da za tovrstno 

problematiko obstajajo ustreznejše rešitve na organizacijskem področju kot pa na 

penalističnem.  

 

3. Del: proporcionalno sankcioniranje glede na premoženje 

Problematika denarnih sankcij in namen proporcionalnega sankcioniranja glede na 

premoženje – dnevni zneski 

Denarne sankcije v kaznovalnem pravu na splošno predstavljajo učinkovito in v očeh države 

privlačno sankcijo, saj je po eni strani njihovo izvrševanje povezano z relativno majhnimi 

administrativnimi stroški, po drugi pa se na ta način storilčevo premoženje preliva v dobro 

družbe,492 oziroma drugače rečeno – v državni proračun. Vendar pa denarne sankcije spremljajo 

tudi negativne plati. Zaporna kazen denimo jemlje storilcem dobrino, ki jo imajo vsi v enaki 

količini - to je svoboda. Koliko te dobrine jim bo odvzeto, je odvisno primarno od teže kršitve, 

kar v razponu predpisuje že sam zakon, konkretizacija sankcije pa je glede na okoliščine 

posamezne zadeve in osebne okoliščine storilca – tako imenovane olajševalne in obteževalne 

okoliščine – pridržana sodniku.  

 

                                                 
489 Predlog zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1) (2004), str. 10. 
490 Petrovec et al, Raziskava dejavnikov, ki vplivajo na varnost cestnega prometa v Republiki Sloveniji (2018), str.  

str. 45. 
491 Prav tam, str. 50. 
492 Kantorowicz-Reznichenko, Day-Fines: Should the Rich Pay More? (2015), str. 481. 
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Če je tudi denarna sankcija osnovana na podlagi teže kršitve, pa ob tem naletimo na težavo – ta 

sankcija bo namreč jemala dobrino, ki jo imajo storilci v različni količini – njihovo premoženje. 

Mogoče je trditi, da sankcija, ki premožnemu storilcu odvzame le zanemarljiv delež njegovega 

premoženja, nanj gotovo ne bo vplivala tako, da tovrstnih ravnanj v prihodnje ne bo več 

izvrševal – cena protipravnega ravnanja je zanj enostavno prenizka. Po drugi strani pa lahko 

denarna sankcija prekomerno poseže v premoženje revnejšega storilca, kar lahko poleg 

preživljanja samega storilca negativno vpliva tudi na druge člane njegove ožje družine.493 

Kakršnikoli premoženjski odkloni v eno ali drugo skrajnost (prekomerno) zrelativizirajo tako 

retributivne kot tudi preventivne učinke sankcije.   

 

V sodobnem kazenskem pravu so to težavo rešili z uvedbo dnevnih zneskov – pri odmeri 

denarne kazni se poleg teže izvršenega kaznivega dejanja in storilčeve krivde upošteva še 

njegovo premoženje. Teža dejanja in krivda odsevata v številu izrečenih dnevnih zneskov, 

višina posameznega zneska pa temelji na višini storilčevega dohodka oziroma premoženja. 

Zmnožek števila in višine dnevnih zneskov predstavlja višino izrečene denarne kazni.494 Več 

kot polovica držav članic Evropske unije ima v svojih kazenskopravnih ureditvah uveden sistem 

dnevnih zneskov.495  

 

Pri nas so bili dnevni zneski uvedeni s Kazenskim zakonikom iz leta 1994496 in so predstavljali 

edini način odmere denarne kazni. Vendar pa se je ta način v okviru dela sodišč pokazal kot 

prezapleten in odvisen od podatkov, do katerih sodišča niso imela dostopa,497 zato sta bili z 

novelo KZ-A498 določeni možnosti dveh načinov odmere: bodisi v dnevnih zneskih, bodisi v 

določenem znesku. Naposled je KZ-1 ponovno uvedel določanje denarne kazni le v dnevnih 

zneskih, kar predstavlja sedaj veljavno ureditev.  

 

Pri ureditvi dnevnih zneskov v okviru kazenskopravnih sistemov opazimo, da predstavljajo 

visoko stopnjo individualizacije kazenske sankcije, s številnimi, ob pasivnosti obtoženca tudi 

težje dostopnimi, podatki o njegovem dohodkovnem in premoženjskem stanju v realnem času 

obravnave kaznivega dejanja. Vendar pa večina kršitev cestnoprometnih pravil, tako pri nas kot 

v tujini, ne dosega stopnje nevarnosti, ki bi zahtevala kazenskopravno intervencijo, zato jih 

obravnavamo kot nižjo kategorijo kaznivih ravnanj, pri nas denimo sodijo v kategorijo 

prekrškov. Pri določanju sankcij za tovrstne kršitve so predvideni hitrejši, poenostavljeni 

postopki, v okviru katerih je individualizacija sankcije močno zreducirana, v našem 

prekrškovnem cestnoprometnem pravu pa že skorajda izničena, kakor smo navedli že v 

                                                 
493 Šelih, Kazensko pravo (2013), str. 389. 
494 Povzeto po Furlan et al, Denarna kazen (2000), str. 74. 
495 Kantorowicz-Reznichenko, Day Fines: Reviving the Idea and Reversing the (Costly) Punitive Trend (2018), 

str. 9. 
496 Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 - popr., 23/99, 40/04, 95/04 - uradno prečiščeno besedilo, 

55/08 - KZ-1 in 5/09 - odl. US). 
497 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika Republike Slovenije (KZ-A) (1997) – 

druga obravnava, str. 30-31. 

498 Zakon o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakonika Republike Slovenije (KZ-A) (Uradni list RS, št. 

23/99). 
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uvodnem poglavju tega sklopa glede namena in načina sankcioniranja. Druga pomembna 

razlika med kaznivimi dejanji in prekrški je, kot že navedeno, nižja stopnja nevarnosti kršitev; 

v določenih primerih kršitev cestnoprometnih pravil pa gre zgolj za formalno kršitev predpisa, 

ki sama po sebi niti ne ogroža zavarovane dobrine. Če je v okviru kazenskega prava v primeru 

premožnejših storilcev še nekako mogoče utemeljiti zelo visoke denarne kazni glede na splošno 

težo in stopnjo zavržnosti kaznivih dejanj, kjer poleg tega pridejo poštev tudi številne druge 

okoliščine primera in storilca, pa pri kršitvah prometnih pravil nastane utemeljen pomislek, ali 

je še pravična ureditev, da se za enake kršitve izrekajo močno različne denarne sankcije, še 

posebej, če gre le za formalne kršitve. 

 

Primerjalnopravni prikaz 

V tem poglavju predstavljamo ureditve držav, kjer je za pogostejše kršitve prometnih pravil 

predvideno proporcialno sankcioniranje glede na dohodkovno oziroma premoženjsko stanje 

kršitelja. 

 

Danska 

V zvezi z danskim kaznovalnim pravom je najprej treba povedati, da imajo uveljavljen 

monistični sistem kazenskega prava, kar pomeni, da ne poznajo kvalitativne razlike med 

kaznivimi dejanji in prekrški. Vendar pa so sankcije za lažja kazniva ravnanja omejene 

predvsem na denarne kazni.499 Denarne kazni se določajo le v dnevnih zneskih, in sicer od 

enega do šestdeset dnevnih zneskov, pri čemer je minimalna višina posameznega zneska 2 

danski kroni,500 maksimum pa ni predpisan. Določanje števila dnevnih zneskov temelji na 

okoliščinah kaznivega ravnanja in storilca, višina posameznega dnevnega zneska pa predvsem 

na storilčevem povprečnem dohodku, upoštevaje njegovo premoženje, preživninske in druge 

obveznosti.501 Navedeni sistem se uporablja predvsem za kršitve prometnih pravil s hujšimi 

posledicami, kot na primer povzročitev smrti ali hude telesne poškodbe iz malomarnosti zaradi 

vožnje pod vplivom alkohola ali psihoaktivnih snovi ali zaradi posebno nevarne vožnje.502 

Danski cestnoprometni zakon503 za kršitve cestnoprometnih pravil načeloma predpisuje 

denarne v kazni v fiksni višini, razen v primerih vožnje s prekomerno koncentracijo alkohola 

ali THC in pod vplivom drugih psihoaktivnih substanc – v teh primerih se pri določitvi denarne 

kazni upošteva storilčevo dohodkovno stanje.504 Vendar pa ne na način prej navedenih dnevnih 

zneskov, temveč so na Danskem razvili za to posebne formule.505 Predstavljamo eno izmed njih 

                                                 
499 Albrecht, Sanction Policies and Alternative Measurest to Incarceration: European Experiences with 

Intermediate and Alternative Criminal Penalties (2010), str. 31. 
500 2 DKK = 0,268 EUR – Dnevna tečajnica – referenčni tečaji ECB, https://www.bsi.si/statistika/devizni-tecaji-

in-plemenite-kovine/dnevna-tecajnica-referencni-tecaji-ecb, dostopano 8. 3. 2019. 
501 51. člen in 80. člen danskega kazenskega zakonika Straffeloven, Justitsmin., j.nr. 2018-730-0244. 
502 241. člen in 249. člen Straffeloven. 
503 Færdselsloven, Transport-, Bygnings- og Boligmin., j.nr. 2018-1075. 
504 117. člen in 117 b. člen Færdselsloven. 
505 Smernice generalnega državnega tožilca za določanje sankcij za vožnjo pod vplivom alkohola Færdsel - 

Spirituskørsel (fl § 53) (2018), str. 10. 

https://www.bsi.si/statistika/devizni-tecaji-in-plemenite-kovine/dnevna-tecajnica-referencni-tecaji-ecb
https://www.bsi.si/statistika/devizni-tecaji-in-plemenite-kovine/dnevna-tecajnica-referencni-tecaji-ecb
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za izračun denarne kazni za vožnjo pod prekomernim vplivom alkohola (promile alkohola 

predstavlja gram alkohola na kilogram krvi): 

višina denarne kazni =
storilčev letni bruto dohodek × 1000 DKK × promili alkohola 

25 000 DKK
 

Nekoliko poenostavljeno, navedena formula predstavlja eno mesečno neto plačo za en promile 

alkohola. Če predstavlja povprečna mesečna bruto plača na Danskem v letu 2018 5.151,00 EUR 

(38.431,87 DKK),506 bi tako povprečno plačani kršitelj z vsebnostjo enega promila alkohola 

plačal 18.447,30 DKK oziroma 2.472,28 EUR. 

 

Norveška 

Podoben sistem kot na Danskem je uveljavljen tudi na Norveškem, kjer je višina denarne 

sankcije odvisna od storilčevega dohodka. Vendar pa je pomembna razlika v primerjavi z 

Dansko v tem, da promili alkohola na Norveškem ne vplivajo na višino kazni: vsakršna 

prekoračitev dovoljene meje 0.2 promila se sankcionira z denarno kaznijo,507 ki ustreza višini 

poldrugega kršiteljevega mesečnega bruto dohodka; od števila promilov je odvisen izrek 

zaporne sankcije.508 

 

Finska 

Na Finskem cestnoprometna pravila predpisuje Zakon o cestnem prometu,509 denarne sankcije 

za njihove kršitve, ki so na ravni prekrškov, pa predpisuje Zakon o prekrških v fiksnih 

zneskih510 - globa za prekoračitev hitrosti do 20 km/h na primer znaša 200 EUR (7. člen).  

Nadalje pa finski Kazenski zakonik511 v 1. členu 23. poglavja kot kazniva dejanja opredeljuje 

kršitve predpisov, določenih v Zakonu o cestnem prometu, Zakonu o vozilih512 ali 

podzakonskih aktih, izdanih na njuni podlagi, ki so izvršene z naklepom ali malomarnostjo, in 

na način, ki bi lahko ogrozil varnost drugih udeležencev v prometu. 2. člen 23. poglavja 

Kazenskega zakonika ta dejanja opredeljuje kot občutno prekoračitev dovoljene hitrosti, 

nevarno prehitevanje, neupoštevanje pravil o prednosti in druge kršitve prometnih pravil, 

primerljive navedenim. Zanje pa sankcije predpisuje v višini najmanj 30 dnevnih zneskov ali 

zapor do dveh let. Občutno prekoračitev hitrosti predstavlja hitrost 21 km/h ali več nad 

omejitvijo.513  

                                                 
506 Predstavitev gospodarstva Danske, Izvozno okno, https://www.izvoznookno.si/drzave/danska/predstavitev-

drzave/, dostopano 10. 3. 2019. 
507 Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven), LOV-1965-06-18-4. 
508 Promillekjøring, https://www.promille.no/promillekjoring/, dostopano 12. 3. 2019; Boten for promillekjøring, 

Advokatfirmaet Fjeldstad, http://www.promilleadvokaten.no/Advokat-promillekj%C3%B8ring-straff-bot.html#, 

dostopano 12. 3. 2019. 

509 Tieliikennelaki, 3.4.1981/267. 

510 Laki rikesakkorikkomuksista, 18.11.2016/986. 
511 Rikoslaki, 19.12.1889/39. 
512 Ajoneuvoverolaki, 30.12.2003/1281. 
513 Traffic safety, Poliisi, 

https://www.poliisi.fi/security_and_monitoring/traffic_safety/police_traffic_safety_centre/frequently_asked_que

stions, dostopano 11. 3. 2019. 

https://www.izvoznookno.si/drzave/danska/predstavitev-drzave/
https://www.izvoznookno.si/drzave/danska/predstavitev-drzave/
https://www.promille.no/promillekjoring/
http://www.promilleadvokaten.no/Advokat-promillekj%C3%B8ring-straff-bot.html
https://www.poliisi.fi/security_and_monitoring/traffic_safety/police_traffic_safety_centre/frequently_asked_questions
https://www.poliisi.fi/security_and_monitoring/traffic_safety/police_traffic_safety_centre/frequently_asked_questions
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Nadalje Kazenski zakonik opredeljuje kot kaznivo vsakršno prekoračitev nad dovoljeno mejo 

0.5 promila vsebnosti alkohola ali vožnjo pod vplivom drugih narkotikov. Sankcija je denarna 

kazen ali zapor do šestih mesecev. Z najmanj 60 dnevnimi zneski ali zaporom do dveh let pa se 

kaznuje storilec z vsebnostjo 1.2 promila alkohola ali več, ali če je njegova sposobnost 

upravljanja vozila občutno zmanjšana, ali je pod takšnim vplivom drugih narkotikov, da je 

njegova sposobnost upravljanja vozila občutno zmanjšana, pri čemer okoliščine navedene 

kršitve ogrožajo varnost drugih udeležencev v prometu (4. člen 23. poglavja Kazenskega 

zakonika). Nekatere druge kršitve prometnih pravil, ki jih ureja Kazenski zakonik in za katere 

so predpisane denarne kazni, so še denimo prepustitev vozila osebi pod vplivom alkohola (8. 

člen 23. poglavja Kazenskega zakonika), vožnja brez veljavnega vozniškega dovoljenja (10. 

člen 23. poglavja Kazenskega zakonika) in opustitev nudenja pomoči v prometni nesreči (11. 

člen 23. poglavja Kazenskega zakonika). 

Denarne kazni so na Finskem določene primarno v dnevnih zneskih (1. člen 2a. poglavja 

Kazenskega zakonika), za blažja kazniva ravnanja pa v fiksni višini, določeni v Zakonu o 

prekrških (8. člen 2a. poglavja Kazenskega zakonika). Splošni minimum je en dnevni znesek, 

splošni maksimum pa 120. Pri določanju višine dnevnega zneska je osnovno pravilo, da mora 

biti določen v višini, ki jo bo storilec še zmožen plačati. Osnova za višino odmere dnevnega 

zneska je ena šestdesetina povprečnega mesečnega dohodka storilca (približno polovica 

dnevnega dohodka), od katere se odštejejo davki in prispevki in fiksni znesek za osnovno 

mesečno potrošnjo.  

Višino dnevnega zneska lahko še dodatno znižajo storilčeve preživninske obveznosti. Osnova 

za ugotavljanje mesečnega dohodka storilca je višina dohodka, ki ga je storilec prijavil ob zadnji 

obdavčitvi, ni pa izključeno ugotavljanje osnove tudi na podlagi drugih podatkov (2. člen 2a. 

poglavja Kazenskega zakonika). Podrobnejši način izračunavanja dnevnega zneska določa 

Uredba o višini dnevnih zneskov.514 Ta med drugim predpisuje višino osnovne mesečne 

potrošnje v znesku 255 EUR (2. člen), znižanje višine dnevnega zneska za 3 EUR za vsako 

osebo, ki jo je storilec dolžan preživljat (3. člen), minimalno višino dnevnega zneska na 6 EUR 

(5. člen), in minimalno skupno višino kazni za prekoračitev omejitve hitrosti na 100 EUR za 

moped in 200 EUR za druga motorna vozila (7. člen). Skupno višino denarne kazni predstavlja 

zmnožek višine dnevnega zneska in določenega števila dnevnih zneskov (3. člen 2a. poglavja 

Kazenskega zakonika).  

Glede na to, da ni določena maksimalna višina posameznega dnevnega zneska in maksimalna 

višina denarne kazni, lahko denarne kazni za niti ne izjemne prekoračitve hitrosti dosežejo 

vrtoglave višine. Švedskemu poslovnežu je bila za vožnjo s hitrostjo 77 km/h pri omejitvi 50 

km/h izrečena kazen v višini približno 90.000 EUR,515 direktorju Nokie za vožnjo 75 km/h pri 

enaki omejitvi, 116.000 EUR,516 enemu izmed najbogatejših Fincev pa kar 170.000 EUR za 

                                                 
514 Asetus päiväsakon rahamäärästä, 21.5.1999/609. 
515 £80,000 speeding fine slapped on millionaire motorist because he's RICH, Mirror, 

https://www.mirror.co.uk/news/world-news/80000-speeding-fine-finland-multi-millionaire-2372189, dostopano 

11. 3. 2019. 
516 Nokia boss gets record speeding fine, BBC News, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/1759791.stm, dostopano 

11. 3. 2019. 

https://www.mirror.co.uk/news/world-news/80000-speeding-fine-finland-multi-millionaire-2372189
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/1759791.stm
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vožnjo s hitrostjo 80 km/h pri omejitvi 40 km/h.517   

 

Nemčija* 

Naj v zvezi z Nemčijo že na začetku navedemo, da jo lahko le pogojno navedemo v ta prikaz, 

saj nemški Zakon o cestnem prometu (StVG)518 za vse prometne prekrške predvideva globo v 

fiksni višini, ki ni odvisna od kršiteljevega dohodka ali premoženja.519 Denarne kazni, katerih 

odmera je odvisna od storilčevega premoženjskega stanja, se izrekajo le za nekatere kršitve 

prometnih pravil, kot sledi. 

Nemški Kazenski zakonik (StGB)520 in prej omenjeni StVG določata nekatere prometne kršitve 

kot kazniva dejanja. Ob tem omenjamo vožnjo brez ustreznih dokumentov (21. člen StVG), 

pobeg s kraja prometne nesreče (142. člen StGB), ogrožanje cestnega prometa zaradi vožnje 

pod vplivom alkohola, drugih psihoaktivnih sredstev ali drugih okoliščin, zaradi katerih voznik 

ni sposoben za varno vožnjo, ali zaradi hujših kršitev cestnoprometnih pravil (na primer 

neupoštevanja pravil o prednosti, nevarnega prehitevanja, vožnje po nasprotnem pasu itd.) 

(315c. člen in 316. člen StGB). Predpisane kazni so denarna kazen ali zapor. 

Denarne kazni za kazniva dejanja so predpisane v dnevnih zneskih, s splošnim minimumom 

pet in splošnim maksimumom 360 dnevnih zneskov, višina dnevnega zneska je najmanj 1 EUR 

in največ 30.000 EUR. Pri določanju višine dnevnega zneska sodišče upošteva osebne in 

finančne okoliščine storilca, pri čemer je osnova povprečni neto dnevni dohodek, upošteva pa 

se tudi storilčevo premoženje in druge okoliščine (40. člen StGB).   

 

Švedska 

Na Švedskem se za kršitve prometnih predpisov na ravni prekrškov izrekajo globe v fiksnih 

zneskih, hujše kršitve pa so opredeljene kot kazniva dejanja, za katera se izreka zapor ali 

denarna kazen, kot to predpisuje Zakon o kaznovanju nekaterih kaznivih dejanj v prometu.521 

To so denimo hujše kršitve, ki lahko povzročijo nastanek prometne nesreče (na primer 

prekoračitev hitrosti, visoka utrujenost kršitelja, nevarno prehitevanje, neupoštevanje rdeče luči 

in drugih pravil o prednosti itd. – 1. člen), vožnja brez veljavnega vozniškega dovoljenja, (3. 

člen), vožnja z vsebnostjo alkohola nad dovoljeno mejo 0,2 promila (4. člen) in pobeg 

povzročitelja s kraja prometne nesreče (5. člen). 

 

Odmera denarne kazni je določena v 25. poglavju Kazenskega zakonika (BrB):522 primarno se 

izrekajo v obliki dnevnih zneskov, kar velja tudi za kazniva dejanja v prometu, splošni 

minimum je 30 dnevnih zneskov, splošni maksimum 150, višina dnevnega zneska pa se odmeri 

                                                 
517 Finn hit with record speeding fine, CNN, 

http://edition.cnn.com/2004/WORLD/europe/02/10/finland.speeding.reut/, dostopano 11. 3. 2019. 
518 Straßenverkehrsgesetz (StVG), BGBl. I S. 310, 919. 
519 Bußgledkatalog 2019, https://www.bussgeldkatalog.org/, dostopano 12. 3. 2019. 
520 Strafgesetzbuch (StGB), BGBl. I S. 3322. 
521 Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott s komentarjem. 
522 Brottsbalk (1962:700) (BrB), SFS 1962:700 i lydelse enligt SFS 2019:34 s komentarjem. 

http://edition.cnn.com/2004/WORLD/europe/02/10/finland.speeding.reut/
https://www.bussgeldkatalog.org/
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v razponu od 50 do 1.000 SEK.523 Višino se opredeli na podlagi storilčevega dohodka, 

premoženja, preživninskih obveznosti in njegovega splošnega finančnega stanja, ob obstoju 

posebnih razlogov pa se jo lahko tudi ustrezno prilagodi. Minimalni znesek denarne kazni je 

750 SEK.524 Število dnevnih zneskov za posamezno kršitev predpisuje švedski generalni 

državni tožilec, in sicer so ta za prej navedena prometna kazniva dejanja sledeča: 40 dnevnih 

zneskov za hujše kršitve, ki lahko povzročijo nastanek prometne nesreče, 30 dnevnih zneskov 

za vožnjo brez veljavnega vozniškega dovoljenja, vožnja pod prekomernim vplivom alkohola 

se sankcionira s 40 dnevnimi zneski za najmilejšo kršitev, ki znaša od 0,2 do 0,49 promila in se 

glede na promile stopnjuje vse do 150 dnevnih zneskov za več kot 1,0 promila alkohola, pobeg 

povzročitelja s kraja prometne nesreče pa s 40 dnevnimi zneski.525 

 

Švica 

Švicarski Kazenski zakonik (StGB)526 primarno razločuje težja in lažja kazniva dejanja, in sicer 

glede na težo sankcije: za težja kazniva dejanja je predpisana  kazen zapora nad tri leta, za lažja 

pa zapor do treh let ali denarna kazen (10. člen). Nadalje pa StGB v 103. členu predpisuje še 

prekrške, za katere se izrekajo globe v fiksnih zneskih. Denarna kazen se odmeri z dnevnimi 

zneski, s splošnim minimumom treh dnevnih zneskov in splošnim maksimumom 180. Višina 

posameznega dnevnega zneska je med 30 CHF in 3000 CHF, v izjemnih okoliščinah se lahko 

zniža na 10 CHF.527 Pri določanju višine dnevnega zneska sodišče upošteva osebne in 

premoženjske okoliščine storilca, predvsem njegove dohodke in premoženje, življenjske 

stroške, preživninske obveznosti in višino potrebnih sredstev za lastno preživljanje (34. člen 

StGB). 

 

Cestnoprometna pravila v Švici določa Zakon o cestnem prometu (SVG).528 V petem poglavju 

SVG so vsebovane kazenske določbe. Splošno pravilo je, da se za te kršitve izrekajo globe, kar 

pomeni, da se jih uvršča med prekrške. Za hude kršitve, z izvršitvijo katerih je storilec resno 

ogrozil druge udeležence v prometu ali privolil v nastanek take ogrozitve, je predpisan zapor 

do treh let ali denarna kazen. Kdor naklepno krši temeljna cestnoprometna pravila in s tem 

povzroči veliko nevarnost za nastanek prometne nesreče s hudimi telesnimi poškodbami ali 

smrtjo, zlasti z občutno prekoračitvijo omejitev hitrosti, drznim prehitevanjem ali s 

sodelovanjem pri nedovoljenem dirkanju, se kaznuje z enim do štirih let zapora. Občutno 

prekoračitev hitrosti predstavlja prekoračitev za 40 km/h pri omejitvi 30 km/h, prekoračitev za 

50 km/h pri omejitvi 50 km/h itd. (90. člen SVG). To pomeni, da se slednji dve kategoriji kršitev 

uvrščata med kazniva dejanja. SVG vsebuje veliko večino cestnoprometnih kršitev, pri čemer 

                                                 
523 1 EUR = 10,58 SEK, torej med 4,73 EUR in 94,52 EUR - Dnevna tečajnica – referenčni tečaji ECB, 

https://www.bsi.si/statistika/devizni-tecaji-in-plemenite-kovine/dnevna-tecajnica-referencni-tecaji-ecb, 

dostopano 8. 3. 2019. 
524 70,89 EUR. 
525 Strafföreläggande i bötesmal - en Sammanställning av tillämpade paföljder, Åklagarmyndigheten, str. 22-23. 
526 Schweizerisches Strafgesetzbuch, AS 54 757. 
527 1 EUR = 1,13 CHF, torej med 26,43 EUR in 2.642,61 EUR, izjemoma pa 8,81 EUR - Dnevna tečajnica – 

referenčni tečaji ECB, https://www.bsi.si/statistika/devizni-tecaji-in-plemenite-kovine/dnevna-tecajnica-

referencni-tecaji-ecb, dostopano 8. 3. 2019. 
528 Strassenverkehrsgesetz, AS 1959 679. 

https://www.bsi.si/statistika/devizni-tecaji-in-plemenite-kovine/dnevna-tecajnica-referencni-tecaji-ecb
https://www.bsi.si/statistika/devizni-tecaji-in-plemenite-kovine/dnevna-tecajnica-referencni-tecaji-ecb
https://www.bsi.si/statistika/devizni-tecaji-in-plemenite-kovine/dnevna-tecajnica-referencni-tecaji-ecb
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StGB vsebuje le eno kaznivo dejanje, in sicer oviranje javnega prometa, ki se kaznuje z zaporom 

ali denarno kaznijo (237. člen StGB).  

 

Prekoračitev hitrosti, ki ne predstavlja občutne prekoračitve, na primer v naselju, se kaznuje z 

20 dnevnimi zneski za prekoračitev 25 km/h in več, 50 dnevnimi zneski za prekoračitev 30 

km/h in več, 70 dnevnimi zneski za prekoračitev 35 km/h in več in od 120 dnevnimi zneski za 

prekoračitev 40 – 49 km/h.529 Nekatere druge kršitve, ki se še kaznujejo z denarno kaznijo, so 

vožnja pod vplivom alkohola nad določeno stopnjo ali psihofizična nesposobnost za vožnjo 

(91. člen SVG), pobeg s kraja prometne nesreče, v kateri je storilec povzročil telesno poškodbo 

ali smrt (92. člen SVG), vožnja z vozilom, ki je glede na svoje stanje nevarno za promet (93. 

člen SVG), in še denimo za hujše oblike vožnje brez vozniškega ali prometnega dovoljenja in 

sklenjenega ustreznega zavarovanja (95. in 96. člen SVG). 

Poleg Finske je bila ena izmed rekordno visokih denarnih kazni za prekoračitev hitrosti izrečena 

v Švici: za prekoračitev hitrosti za 57 km/h je storilec moral odšteti skoraj 210.000 EUR.530  

 

Združeno kraljestvo 

V Združenem kraljestvu so leta 2017 uvedli sistem, kje je denarna sankcija vsaj delno 

proporcialna kršiteljevemu dohodku. Prekoračitve omejitev hitrosti so glede na njihovo višino 

razvrstili v tri razrede. Razred A predstavlja najnižje prekoračitve, razred C pa najvišje. Pri 

omejitvi hitrosti denimo v naselju na 30 mph (48 km/h), je prekoračitev za 1 mph do 10 mph 

(1,6 km/h do 16 km/h) uvrščena v razred A, prekoračitev za 11 mph do 20 mph (17,7 km/h do 

32,2 km/h) v razred B in prekoračitev za 21 mph (33,8 km/h) ali več v razred C. Denarna 

sankcija za kršitev znotraj razreda A predstavlja 25-75% neto tedenskega dohodka, znotraj 

razreda B 75-125% in znotraj razreda C 125-175%. Natančni delež neto tedenskega dohodka 

znotraj posameznega razreda se določi glede na okoliščine kršitve.531 Navedena odmera 

sankcije je pridržana sodišču, pri čemer je maksimalna višina sankcije 1.000 GBP oziroma 

2.500 GBP532 na hitri cesti in avtocesti.533 Vendar pa je pri tem treba opozoriti, da se lahko 

policist na mestu odloči, ali bo kršitelju izdal plačilni nalog, s katerim se mu izreče fiksna globa 

v višini 100 GBP534 in 3 kazenske točke (maksimum je 12), kar predstavlja minimalno sankcijo, 

ali pa bo sprožil postopek pred sodiščem. V kolikor kršitelj prizna krivdo po plačilnem nalogu, 

se mu izreče navedena minimalna sankcija, v nasprotnem primeru pa se sproži postopek pred 

sodiščem, ki ni vezano na plačilni nalog in lahko izreče višjo sankcijo na podlagi tedenskega 

dohodka.535 Izdaja plačilnega naloga je v popolni diskreciji policista, vendar je splošno pravilo, 

                                                 
529 Geschwindigkeitsbussen, Bussenkatalog, https://www.bussenkatalog.ch/geschwindigkeitsbussen, dostopano 

11. 3. 2019. 
530 Switzerland millionaire hit by record speed fine, BBC News, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8446545.stm, 

dostopano 11. 3. 2019. 
531 Speeding fine calculator – The latest speeding fines and laws explained, https://www.confused.com/on-the-

road/driving-law/speeding-fine-calculator, dostopano 11. 3. 2019. 
532 1 EUR = 0,86 GBP, torej 1.162,79 EUR in 2.906,977 EUR - Dnevna tečajnica – referenčni tečaji ECB, 

https://www.bsi.si/statistika/devizni-tecaji-in-plemenite-kovine/dnevna-tecajnica-referencni-tecaji-ecb, 

dostopano 8. 3. 2019. 
533 Speeding penalties, https://www.gov.uk/speeding-penalties, dostopano 11. 3. 2019. 
534100 GBP = 116,28 EUR. 
535 Speeding penalties, https://www.gov.uk/speeding-penalties, dostopano 11. 3. 2019. 

https://www.bussenkatalog.ch/geschwindigkeitsbussen
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8446545.stm
https://www.confused.com/on-the-road/driving-law/speeding-fine-calculator
https://www.confused.com/on-the-road/driving-law/speeding-fine-calculator
https://www.bsi.si/statistika/devizni-tecaji-in-plemenite-kovine/dnevna-tecajnica-referencni-tecaji-ecb
https://www.gov.uk/speeding-penalties
https://www.gov.uk/speeding-penalties
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izoblikovano v praksi, da policist za prekoračitev hitrosti do 10 mph (16 km/h) v naselju izreče 

plačilni nalog.536 

 

Ugotovitve 

Glede na navedeno najprej opazimo, da, razen na Danskem, kjer formalno ne razločujejo med 

različnimi kaznivimi ravnanji, in Združenim kraljestvom, države milejše kršitve praviloma 

obravnavajo kot prekrške in zanje izrekajo globe v fiksni višini. Vendar tudi v Združenem 

kraljestvu, kjer se za prekrške lahko izreče globa v odvisnosti od tedenskega dohodka, je ta 

omejena na 1.000 GBP oziroma 2.500 GBP, kar ne predstavlja vrtoglave vsote.  

Temeljna značilnost prometnih ureditev v predstavljenih državah je, da postavljajo prag 

kazenskopravnega varstva nižje – to velja predvsem za kršitve, povezane z vožnjo pod 

prekomernim vplivom alkohola. Na Danskem, Norveškem, Finskem in Švedskem so te kršitve 

strogo sankcionirane, pri čemer od naštetih štirih držav slednji dve že minimalno prekoračitev 

dovoljene vsebnosti alkohola obravnavata kot kaznivo dejanje. V našem pravnem redu je 

denimo za izpolnitev biti kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu po 324. členu 

KZ-1 predvidena stopnja 1,10 promila ob pogoju, da je s tem povzročena neposredna nevarnost 

za življenje ali telo kakšne osebe.537 

 

Nadalje nekatere države izrekajo denarne sankcije v dnevnih zneskih tudi za formalne (hujše) 

prekoračitve omejitve hitrosti – na primer Finska in Švica. Kot smo že omenili zgoraj, lahko to 

v navedenih dveh državah vodi do astronomsko visokih denarnih sankcij, ki neredko presežejo 

100.000 EUR, pri čemer se ob tem ne zahteva izpolnjenost pogoja poškodbene, niti ne posebne 

ogrozitvene posledice. V Nemčiji in pri nas mora vožnja s prekomerno hitrostjo za izpolnitev 

biti kaznivega dejanja predstavljati še (neposredno) nevarnost za življenje ali telo kakšne osebe. 

Ob tem še posebej izstopa Finska, kjer za občutno prekoračeno hitrost, kar predstavlja kaznivo 

dejanje, zadostuje že prekoračitev za več kot 20 km/h. Nadalje pa v pregledanih finskih 

predpisih, za razliko od drugih obravnavanih držav, nismo našli omejitve višine dnevnega 

zneska, kar bi pri izredno premožnem storilcu hipotetično lahko pomenilo tudi več milijonov 

EUR visoko sankcijo za občutno prehitro vožnjo. Naj ob tem sicer omenimo, da maksimalna 

višina izrečene denarne kazni v Nemčiji znaša skoraj 11 milijonov EUR,538 vendar se takšna 

kazen ne more izreči za »golo formalno« kršitev cestnoprometnih pravil. 

Za izračunavanje višine denarne sankcije uporabljajo nekatere države lastne načine, kot na 

primer sistem formul na Danskem, pavšalna določitev višine poldrugega mesečnega dohodka, 

ne glede na težo kršitve na Norveškem in trije razredi prekoračitev hitrosti v Združenem 

kraljestvu, ki hkrati predstavljajo delež tedenskega dohodka, ki se bo upošteval pri odmeri 

                                                 
536 Speeding Fines & Penalties 2018, 

https://www.speedingfinesuk.co.uk/speeding_fines_penalties.htm#At_what_speed_will_the_Police_offer_a_Fix

ed%20Penalty, dostopano 11. 3. 2019. 
537 324. člen KZ-1. 
538 Upoštevajo 40. člen StGB predstavlja maksimalna denarna kazen 10.800.000 EUR: 360 dnevnih zneskov pri 

višini dnevnega zneska 30.000 EUR. 

https://www.speedingfinesuk.co.uk/speeding_fines_penalties.htm#At_what_speed_will_the_Police_offer_a_Fixed%20Penalty
https://www.speedingfinesuk.co.uk/speeding_fines_penalties.htm#At_what_speed_will_the_Police_offer_a_Fixed%20Penalty
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sankcije. Preostale države pa uporabljajo sistem dnevnih zneskov, ki je povsem primerljiv  s 

sistemom, uveljavljenim pri nas.    

 

Proporcialno sankcioniranje prometnih kršitev glede na premoženje v Republiki 

Sloveniji 

Naj naprej poudarimo, da tudi pri nas poznamo sankcioniranje na podlagi premoženja storilca 

za prometne kršitve, a le v okviru prometnega kazenskega prava – gre za kaznivi dejanji 

povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti po 323. členu in 324. členu KZ-1. Skladno s 47. 

členom KZ-1 se storilcu denarna kazen odmeri na podlagi dnevnih zneskov: višina dnevnega 

zneska se določi na podlagi storilčevih dohodkov, vrednosti njegovega premoženja, povprečnih 

stroškov njegovega preživljanja in njegovih družinskih obveznosti, višina dnevnega zneska pa 

ne sme presegati 1.000 EUR. Sodišče lahko po splošnem pravilu izreče najmanj 10 in največ 

360 dnevnih zneskov. Vendar pa, kakor smo omenili že v uvodu tega dela, slovenska sodišča 

niso najbolj naklonjena izrekanju denarne kazni. V obdobju od 2014 do 2017 je bila denarna 

kazen za navedeni dve cestnoprometni kaznivi dejanji izrečena manj kot četrtini polnoletnih 

obsojencev.539 

Če bi v našem pravnem redu želeli razširiti nabor prometnih kršitev, kjer bi se denarne sankcije 

izrekale proporcionalno kršiteljevemu premoženju – na primer vožnjo pod prekomernim 

vplivom alkohola ali občutno prekoračeno hitrost, se glede na zgornji primerjalnopravni prikaz, 

ponujajo tri različne možnosti.  

Prvič, če bi uporabili zgled iz tujine, bi se tovrstne kršitve lahko iz prekrškov prekvalificirale v 

kazniva dejanja, kar bi z nomotehničnega vidika uvajanja oziroma širitve premoženjsko 

proporcionalnih sankcij za zakonodajalca utegnilo predstavljati mamljiv način. Če bi bila 

inkriminacija (močno) opitih voznikov po skandinavskem ali nemškem zgledu (316. člen 

StGB) brez kakršnihkoli konkretnih ogrozitvenih posledic (za razliko od sedaj veljavnega 324. 

člena KZ-1) legitimna in dogmatično sprejemljiva,540 pa je nekoliko bolj problematična 

inkriminacija „golih“ kršitev omejitev hitrosti. Če višina prekoračitve hitrosti, ki bi 

predstavljala prag kaznivosti, ne bi bila skrbno pretehtana, bi to utegnilo predstavljati obrat v 

prehud represivni odziv glede na podano abstraktno nevarnost tovrstnih ravnanj - zmeraj 

imejmo v mislih, da je kazenskopravna intervencija ultima ratio.  

Poleg tega, glede na nenaklonjenost sodišč izrekati denarne kazni, obstaja upravičena bojazen, 

da bi se sodišča raje polotila izrekanja pogojnih obsodb kot denarnih kazni. To bi lahko 

pripeljalo do absurdne situacije: če bi bil denimo prag kaznivosti za prekoračitev hitrosti 

določen na prekoračitev za več kot 50 km/h (kakor to ob pogoju povzročitve neposredne 

nevarnosti za življenje ali telo kakšne osebe predpisuje 324. člen KZ-1) in bi bila v konkretnem 

primeru za to kaznivo dejanje izrečena pogojna obsodba, bi to dejansko predstavljalo milejšo 

sankcijo kot za manj hudo kršitev prekoračitve hitrosti do 50 km/h v naselju, kar po 46. členu 

                                                 
539 Obsojene polnoletne osebe, Statistični urad, https://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Dem_soc/Dem_soc.asp#13, 

dostopano 12. 3. 2019. 
540 O tem tudi Korošec, Kazenskopravne razsežnosti predrzne in brezobzirne vožnje v cestnem prometu (2016), str. 

48. 

https://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Dem_soc/Dem_soc.asp#13
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ZprCP predstavlja prekršek, ki se sankcionira z globo 1.000 EUR in devetimi kazenskimi 

točkami. Ob tem naj zgolj še omenimo, da KZ-1 ne pozna sankcije kazenskih točk, izrek 

kazenske sankcije prepovedi vožnje motornega vozila in varnostnega ukrepa odvzema 

vozniškega dovoljenja pa je ob odsotnosti poškodbene posledice po 324. členu KZ-1 zgolj 

fakultativen. Lahko domnevamo, da je zakonodajalec v času sprejemanja ZP-1 načrtoval 

podobno ureditev, saj je v prehodnem obdobju predvideval ohranitev kazni zapora za najhujše 

cestnoprometne prekrške do morebitne spremembe Kazenskega zakonika, ki bi najtežje oblike 

prekrškov obravnaval kot lažje oblike kaznivih dejanj.541 Glede na vse navedeno menimo, da 

tovrstna „mehanična“ prekvalifikacija (zgolj) z namenom razširitve proporcionalnega 

sankcioniranja ne bi bila primerna rešitev. 

Druga možnost bi bila uvedba posebnih formul ali »plačilnih« razredov za prometne kršitve, 

kakor na primer na Danskem, Norveškem in v Združenem kraljestvu. Tretji način pa bi bil 

vpeljava sistema dnevnih zneskov kot način odmere globe v ZP-1. Odmerjanje glob za 

prometne prekrške glede na premoženjsko stanje kršitelja je bilo v preteklosti že predlagano, 

vendar sta Služba Vlade za zakonodajo in Ministrstvo za pravosodje v zvezi s tem izdala 

odklonilno mnenje, saj naj bi bila takšna ureditev v neskladju z Ustavo in Protokolom št. 12 k 

Evropski konvenciji o človekovih pravicah – »vse veljavne pravne predpise je treba uporabljati 

na enak način za vse osebe, na katere se nanašajo […] vsako uživanje pravice, ki je določena 

z zakonom, je zagotovljeno brez kakršne koli diskriminacije na kateri koli podlagi.«542 To bi 

pomenilo, da je tako neustavna in v nasprotju s Protokolom št. 12 tudi kazenskopravna ureditev 

dnevnih zneskov. Vuksanović ustavnost dohodku proporcionalnega sankcioniranja utemeljuje 

z zelo podobno ureditvijo na področju davkov in socialnih prispevkov: na primer progresivne 

davčne stopnje in plačevanje prispevkov v določenih odstotkih od bruto dohodka.  

Ugotavljanje, ali je ustavno skladna več deset tisoč evrov visoka globa za manjšo prekoračitev 

dovoljene hitrosti, ob odsotnosti drugih dejavnikov tveganja, sicer presega ta prispevek, a se v 

splošnem glede načela enakosti pred zakonom nagibamo k argumentaciji, da je pomembnejše 

doseči enakost v tem, kako je sankcija občutena, kakor doseči njeno nominalno enakost,543 pri 

čemer seveda obstajajo določene absolutne omejitve, preko katerih kaznovanje ni smiselno ali 

pravično. 

 

Vendar pa ne glede na to menimo, da bi glavna težava uveljavitve proporcionalnih glob tičala 

nekje drugje. Za tovrstni sistem bi bilo treba docela spremeniti sedaj veljavni ZP-1 glede 

izrekanja glob – namesto »avtomatiziranega« postopka, kjer veliko večino sankcij za prometne 

prekrške izrekajo prekrškovni organi, bi se relativno kompleksni postopek ugotavljanja 

kršiteljevega premoženja in računanja primerne globe prenesel na sodišča. Glede na 

nenaklonjenost sodišč izrekanju denarnih kazni že v kazenskem pravu, kjer je prevladujoča 

kazen zapora, bi bilo v prekrškovnem postopku, kjer je globa glavna sankcija, in kjer gre za 

dosti bolj množične kršitve kot v kazenskem pravu, utemeljeno pričakovati toliko večji odpor.  

Ob tem dopuščamo možnost, da se v kratkem razvijejo mehanizmi, ki bi ugotavljanje 

premoženjskega stanja tudi za potrebe cestnoprometne varnosti bistveno poenostavili, kot na 

                                                 
541 Predlog Zakona o prekrških (ZP-1) (2002), str. 48. 
542 Vuksanović, Diferenciacija višine globe glede na premoženjsko stanje (2010), str. 8. 
543 Schierenbeck, The Constitutionality of Income-Based Fines (2018), str. 1880. 
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primer velja v primerih ugotavljanja upravičenosti do socialnih prejemkov. V tem primeru bi 

verjetno naleteli na manjše število praktičnih ovir pri uvedbi razširjenega proporcionalnega 

kaznovanja.  

 

Glede na trende preteklih zakonskih sprememb je bila individualizacija v postopku za prometne 

prekrške že skorajda docela izrinjena iz ZP-1 in druge relevantne prometne zakonodaje. Uvedba 

z dohodkom proporcionalnega sankcioniranja bi bila namreč v diametralnem nasprotju z 

zasledovanimi cilji zakonodajalca po čim enostavnejšem, krajšem in s tem učinkovitejšim 

prekrškovnim postopkom od uveljavitve ZP-1 dalje. Če sklepamo po izkušnjah iz preteklosti 

(glej zgoraj opisane zakonodajne spremembe v zvezi s kazenskimi točkami) tako v (bližnji) 

prihodnosti uveljavitve takšnega načina odmerjanja glob, ki je nujno povezano z nemajhno 

individualizacijo in s tem nujno večjo kompleksnostjo postopka, ni realno pričakovati. 
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ODMERA KAZNI GLEDE NA KRŠITELJEV OSEBNI DOHODEK 

Dragan Petrovec 

 

Uvodno 

Kako daleč lahko gremo in kako daleč je smiselno iti pri stopnjevanju denarne kazni, če pri 

odmeri vzamemo za osnovni kriterij storilčev osebni dohodek? Ali to pomeni izenačevanje 

različnih kršiteljev po načelu enakosti pred zakonom, kjer se ta enakost meri  v vsaj podobni, 

če ne skoraj enaki bolečini, prizadetosti, ki zaradi sodnega ukrepa doleti dva različno premožna 

kršitelja? Bo izguba 500 evrov prizadela povprečno premožnega državljana s 1.000 evri 

mesečnega zaslužka podobno kot izguba 5.000 evrov, ki bo doletela človeka z 10.000 evri 

dohodka? Je to zadosten kriterij, da po njem oblikujemo lestvico kazni? Bi bilo potrebno 

upoštevati še kaj? 

 

Obseg prometnih nesreč, nepopravljivost posledic, smrti, hude telesne poškodbe, vse to nas 

usmerja v iskanje najrazličnejših ukrepov za omejevanje teh tragičnih dogodkov. Kar nekaj 

držav ima vzpostavljeno denarno kaznovanje, ki je povezano s storilčevim dohodkom. Iz prakse 

so znani nekateri odmevni primeri.  

 

Leta 2002 je bil Anssi Vanjoki, nekdanji direktor Nokie, kaznovan z globo globo v višini 

116.000 EUR, potem ko je radar pokazal, da je z motornim kolesom vozil s hitrostjo 75 km/h 

v coni, kjer je hitrost omejena na 50 km/h.  Leta 2015 je bil finski poslovnež Reima Kuisla 

kaznovan z 54.000 evri za vožnjo 22 km/h nad omejitvijo, ki je bila 50 km/h. 

 

Finska ni edina država, ki uporablja tako imenovano "progresivno kaznovanje" za globe za 

prekoračitev hitrosti. Švica uporablja podoben sistem in trenutno ima svetovni rekord za kazen 

za prehitro vožnjo. Leta 2010 je bil izrečena švedskemu vozniku, ki so mu namerili hitrost 290 

km/h. Izrečena mu je bila globa v višini 300 dnevnega zaslužka, pri čemer je dnevni znašal 

3.600 švicarskih frankov, skupna kazen pa  1.080.000 SFrs.544 

 

Združeno kraljestvo je v letu 2017 uvedlo strožje kazni za hitrosti. Voznike je mogoče 

kaznovati do 175% svojega tedenskega dohodka na drsni lestvici, odvisno od resnosti 

kaznivega dejanja. Vendar je znesek omejen na 2.500 GBP (3.310 USD).545 

 

Francija, Finska, Španija in Nemčija imajo zakone, ki omogočajo izrek zaporne kazni za tiste, 

ki večkrat kršijo omejitve hitrosti.  

 

Možnosti podobne ureditve v slovenski zakonodaji 

                                                 
544 McKenna, John: In Finland, speeding tickets are linked to your income;  

https://www.weforum.org/agenda/2018/06/in-finland-speeding-tickets-are-linked-to-your-income/ 
545 Op. pod t. 1. 

https://www.weforum.org/agenda/2018/06/in-finland-speeding-tickets-are-linked-to-your-income/
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Ideje o povezanosti kazni s storilčevim osebnim dohodkom so se v preteklosti že pojavljale tudi 

pri nas. Argumentacija v mnenjih (npr. Službe Vlade za zakonodajo), podobno kot v nekaterih 

razlagah sodišč, se je gibala predvsem v polju diskriminacije. 

»Enakost je v sodobnih pravnih sistemih eno najpomembnejših pravnih 

načel…Slovenija se je zavezala k varstvu človekovih pravic..brez sleherne 

diskriminacije..ne glede na..gmotno stanje, družbeni položaj,… 

Na podlagi vsega navedenega menimo, da bi vsak poskus odmerjanja glob glede na 

premoženjsko stanje kršitelja z vidika enakosti pred zakonom nedvomno bil v nasprotju 

z ustavo in veljavnimi mednarodnimi pogodbami.546 

Na podoben način, vendar s pomembno razliko, je na pobudo občana (21. 10. 2015) odgovorilo 

Ministrstvo za pravosodje. 

Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno besedilo in 13/21; v 

nadaljevanju: ZP-1) že sedaj določa odmero globe glede na premoženjsko stanje storilca 

prekrška, in sicer se premoženjsko stanje upošteva: 

1) V rednem sodnem postopku, ki poteka na podlagi obdolžilnega predloga: 26. člen 

ZP-1 določa splošna pravila za odmero sankcije, ki se odmeri v mejah, ki so določene s 

predpisom za storjeni prekršek, glede na težo prekrška in storilčevo malomarnost ali 

naklep; pri tem se upoštevajo vse okoliščine (olajševalne in obteževalne), ki vplivajo na 

to, ali naj bo sankcija manjša ali večja. Tretji odstavek navedenega člena med drugim 

določa, da se pri odmeri globe upošteva tudi storilčevo premoženjsko stanje, višina 

njegove plače, njegovi drugi dohodki, njegovo premoženje in njegove družinske 

obveznosti. 

2) Upoštevanje premoženjskega stanja storilca prekrška je mogoče tudi v primeru, ko 

prekrškovni organ izda odločbo o prekršku v hitrem postopku o prekršku (56. člen ZP-

1), pa zakon omogoča izrek globe, ki je višja od najnižje predpisane globe, torej znotraj 

razpona (tretji odstavek 52. člena ZP-1), saj se v tem primeru smiselno uporablja, kot 

pri točki 1) tega dopisa, tretji odstavek 26. člena ZP-1. 

Kot torej izhaja iz navedenih določb ZP-1, se premoženjsko stanje storilca prekrška po 

veljavni zakonodaji že upošteva pri odmeri globe, kadar je ta predpisana v razponu. 

Premoženjskega stanja storilca prekrška torej ni mogoče upoštevati le v primerih, ko je 

globa predpisana v fiksnem znesku (npr. odloki občin) in v primerih, ko zakon ne 

dopušča izreka globe, ki je višja od najnižje predpisane mere (izdaja plačilnega naloga 

po 57. členu ZP-1). 

V nadaljevanju Ministrstvo za pravosodje navaja razloge, zaradi katerih v določenih primerih 

ni mogoče izreči globe ob upoštevanju premoženjskega stanja storilca prekrška: 

• prekrškovni organi bi morali imeti neposreden (elektronski) dostop do uradnih 

evidenc, ki bi vodile podatke o premoženjskih razmerah kršitelja, kar pa zaradi 

tehničnih razlogov trenutno ni možno; 

• mnogi kršitelji skrivajo svoje premoženje tako, da je napisano na drugega 

družinskega člana ali sorodnika, zato se kot vprašanje postavlja tudi 

verodostojnost podatkov iz uradnih evidenc; 

                                                 
546 Mnenje Službe vlade za zakonodajo (23. 7. 2010); 

https://predlagam.vladi.si/fileadmin/dokumenti/predlogi/156/156_1093.pdf 

 

https://predlagam.vladi.si/fileadmin/dokumenti/predlogi/156/156_1093.pdf


 155 

 

• v materialnih predpisih, ki določajo prekrške, bi bilo treba vse določbe o globah 

spremeniti tako, da bi se določile v razponu, saj so v nekaterih predpisih globe 

določene v fiksnem znesku, pri tem pa je treba opozoriti tudi na to, da občine 

lahko predpišejo globe le v fiksnem znesku (sedmi odstavek 17. člena ZP-1) in 

ne v razponu; 

• poleg tega tudi Ustava RS v prvem odstavku 14. člena določa, da so v Sloveniji 

vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne 

glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, 

gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli 

drugo osebno okoliščino. Drugi odstavek 14. člena Ustave RS pa določa, da so 

pred zakonom vsi enaki. To pomeni, da je vse veljavne pravne predpise treba 

uporabljati na enak način za vse osebe, na katere se nanašajo. Obenem to 

pomeni, da mora biti že norma oblikovana tako, da enake primere obravnava 

enako.547 

Prej omenjena razlika je v tem, da je premoženjsko stanje (osebni dohodek) enkrat okoliščina, 

ki jo sodišče upošteva, drugič pa nedopustno izhodišče pri odmeri kazni, zaradi katerega bi bilo 

kršeno načelo enakosti pred sodiščem. 

V čem bi bilo mogoče utemeljevati eno  ali drugo stališče oziroma kombinacijo obeh? 

Mislimo, da je nedopustno, če je kakršen koli razlikovalni kriterij, ki se omenja kot nedopusten 

(rasa spol, starost, gmotni položaj, verska pripadnost ipd.) vzet kot izhodišče za kaznovanje, 

kot prvo oprijemališče za določanje kazni. Ni pa v neskladju z zakonom (ustavo), če se upošteva 

kot ena izmed okoliščin, ki jih presoja sodišče. 

Načelo sorazmernosti 

Drugi sklop vprašanj, ki se zdijo v praksi še pomembnejša, pa zadeva spoštovanje ustavnega 

načela sorazmernosti. To načelo je opredeljeno v tretjem odstavku 15. člena ustave. 

Uresničevanje in omejevanje pravic 

Človekove pravice in temeljne svoboščine se uresničujejo neposredno na podlagi 

ustave. 

Z zakonom je mogoče predpisati način uresničevanja človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin, kadar tako določa ustava, ali če je to nujno zaradi same narave posamezne 

pravice ali svoboščine. 

Človekove pravice in temeljne svoboščine so omejene samo s pravicami drugih in v 

primerih, ki jih določa ta ustava. (podčrtal D. P.) 

Zagotovljeni sta sodno varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravica do 

odprave posledic njihove kršitve. 

                                                 

547 http://www.stopbirokraciji.gov.si/komentar/?comment_id=657 

 

http://www.stopbirokraciji.gov.si/komentar/?comment_id=657
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Nobene človekove pravice ali temeljne svoboščine, urejene v pravnih aktih, ki veljajo v 

Sloveniji, ni dopustno omejevati z izgovorom, da je ta ustava ne priznava ali da jo 

priznava v manjši meri. 

 

Načelo sorazmernosti je namenjeno omejevanju prekomernih posegov države v pravice 

posameznika. Prav tako je vodilo za zakonodajalca pri oblikovanju pravnih pravil. Sestavlja ga 

test legitimnosti, kjer je potrebno odgovoriti, ali je cilj, ki ga zasledujemo, ustavno dopusten. 

Test sorazmernosti je sestavljen iz treh vprašanj. Ali je ukrep primeren za dosego zastavljenega 

cilja, nujen v tej meri, da ne obstaja milejše sredstvo za dosego cilja, ter sorazmeren v ožjem 

smislu, ki pomeni tehtanje dveh prirejenih pravic. Načelo sorazmernosti predstavlja kriterij za 

reševanje ustavnih sodnih odločb. Uporaba testa sorazmernosti je obvezna za sodišča in državne 

organe, kadar posega na področje pravic posameznikov. Test sorazmernosti zahteva 

vrednotenje posameznih pravic ter zagotavlja, da pravica ne izgubi svojega bistva. Toliko bolj 

pride do izraza v kazenskem postopku, ko prihaja do omejevanja svobode posameznika. 548 

Tisto, kar se zdi sporno, je kršitev omenjenega načela. Sorazmernost mora obstajati tudi med 

kršitvijo in sankcijo, ali celo najprej tu. Prvo vodilo bi moralo biti, da prekoračitev hitrosti za 

25 km/h ne more povzročiti sankcije v višini 116.000 evrov. Tu se namreč podre tehtnica, ki 

simbolizira pravično odmero. Pri tem imamo seveda možnost upoštevati osebne okoliščine 

kršitelja, ki je premožen, celo zelo premožen. Ne bi pa smela biti ta okoliščina osnovno vodilo, 

kakršno smo omenili zgoraj kot temeljno oprijemališče za izrek kazni. 

 

Razumna rešitev se zdi angleška, kjer je kazen lahko precej višja glede na storilčev osebni 

dohodek, a je kljub temu omejena navzgor do neke mere, ki se zdi še smiselna. 

Ob tem naj opozorimo še na dva primera. 

 

Na področju prekrškov, kjer gre za manj nevarna ravnanja v primerjavi s kaznivimi dejanji, je 

že dolgo časa mogoče prepoznati nekakšno kaznovalno strast. Zakonodajalec sprejema brez 

posebnega premisleka določbe predpisov najrazličnejših področij, kjer so sankcije 

neživljenjsko visoke, a jih tudi sodišča znajo izrekati brez zadržkov. 

 

S kar 10.000 evri Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport oglobilo Majdo Pajnkihar, 

vodjo Fakultete za zdravstvene vede, ker je svoj doktorski naziv, ki ga je pridobila na 

univerzi v Manchestru, poslovenila. Ker je tretjo stopnjo izobrazbe pridobila na tujem, bi 

se morala ta doktorica zdravstvenih ved v skladu s pravili namreč podpisovati z nazivom 

Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) ali Doctor of Philosophy, 

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, Majda Pajnkihar, a je namesto tega 

uporabljala le dr. Majda Pajnkihar. Pri tem jo je ministrstvo spoznalo za krivo 395 

prekrškov. To je število diplom, na katere se je v letih 2012 in 2013 podpisala nepravilno. 

Ministrsko odločbo je sicer že potrdil sodnik mariborskega okrajnega sodišča, a je 

posredovalo državno tožilstvo, ki je vložilo revizijo na vrhovno sodišče. 549 

                                                 
548 http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=4788 Ačimović, S.: Načelo sorazmernosti v slovenski 

ustavosodni praksi. 
549 Cehnar, Jasmina: Ob 10.000 evrov zaradi naziva. https://www.vecer.com/ob-deset-tisoc-evrov-zaradi-naziva-

6246196. 

http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=4788
https://www.vecer.com/ob-deset-tisoc-evrov-zaradi-naziva-6246196
https://www.vecer.com/ob-deset-tisoc-evrov-zaradi-naziva-6246196
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Vrhovno sodišče je odločitev spremenilo tako, da je izreklo kazen v višini 41,73 evra. 

Tudi zaradi pritiska javnega mnenja so takrat napovedali spremembo zakonodaje.550 

 

Podoben primer je odvzem motornega vozila po treh zaporednih prekrških. Sodna praksa je tu 

videti precej enotna, kar pa ne pomeni, da ni vredna premisleka in kritike. 

Obrazložitev odvzema motornega vozila zaradi ponavljajočih se kršitev varnosti cestnega 

prometa je naslednja: 

 

 …da že izrečene sankcije in tudi že izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega 

dovoljenja (po podatkih spisa mu je bilo izrečeno s sklepom Okrajnega sodišča v 

Ljubljani EPVD 145/2015-2429 z dne 16. 6. 2015), na obdolženca (ki je specialni 

povratnik) ne učinkujejo v takšni meri, da ne bi ponavljal cestnoprometnih prekrškov, 

in da je nevaren voznik, ki mu udeležbe v cestnem prometu ni mogoče preprečiti 

drugače, kot z izrekom odvzema vozila. Navedeno namreč kaže, da ni pripravljen 

podrediti se sankcijam in ukrepom, katerih namen je, da se ga kot nevarnega voznika 

izloči iz cestnega prometa in s tem zagotovi varnost vseh udeležencev cestnega prometa 

in tudi njegovo. Poleg tega je kritičnega dne storil dva nedvomno hujša cestnoprometna 

prekrška, saj je vozil tako brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom 

alkohola (prekršek po 4. točki tretjega odstavka 105. člena ZPrCP). V organizmu pa je 

imel najmanj 0,78 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. …Lastnik odvzetega 

predmeta pa ima pravico, da od obdolženca terja odškodnino.551
  

 

Vrednost vozila je bila ocenjena na 10.000 evrov. Zoper prvo sodbo sta se pritožila obtoženi in 

lastnik vozila. Obdolženi je priznal, da lastnika ni vprašal, ali si sme sposoditi vozilo, ključi so 

bili na pultu v delavnici. Lastnik odvzetega motornega vozila pa v pritožbi, ki jo vlaga po 

pooblaščenki skupaj z obdolžencem, uveljavlja, da mu ni prišlo niti na misel, da bo obdolženec 

vzel vozilo in se odpeljal. Učinek je enak oziroma zelo podoben kot v primeru kraje vozila. 

Vozilo je sicer odpeljala znana oseba, vendar brez njegovega vedenja, kaj šele z njegovim 

privoljenjem. 

 

Sodišče je dalo prednost splošni varnosti, s katero utemeljuje vse posege zoper voznika in zoper 

lastnika odvzetega vozila. 

Razlaga v drugem primeru je podobna, vrednost odvzetega vozila pa še nekoliko višja (10.500.- 

evrov) 

 

 Kot izhaja iz obrazložitve prvostopne sodbe (5. in 6. stran sodbe), je sodišče ocenilo, 

da izrek stranske sankcije odvzema vozila narekujejo razlogi varovanja življenja in 

zdravja ljudi, ki je ogroženo zaradi ponavljajočih se hudih cestnoprometnih kršitev 

                                                 
550  Eržen, Barbara: Nerazumno kazen zaradi napačnega prevoda naziva sodišče znižalo. Ministrstvo napoveduje 

spremembe; https://www.zurnal24.si/slovenija/nerazumno-kazen-zaradi-napacnega-prevoda-naziva-sodisce-

znizalo-ministrstvo-napoveduje-spremembe-290366 

550 VSL sodba PRp 396/2016; Višje sodišče v Ljubljani; Oddelek za prekrške; 6. 1. 2017.  

http://www.sodisce.si/vislj/odlocitve/2015081111403839/ 

 

https://www.zurnal24.si/avtorji/barbara-erzen-126/
https://www.zurnal24.si/slovenija/nerazumno-kazen-zaradi-napacnega-prevoda-naziva-sodisce-znizalo-ministrstvo-napoveduje-spremembe-290366
https://www.zurnal24.si/slovenija/nerazumno-kazen-zaradi-napacnega-prevoda-naziva-sodisce-znizalo-ministrstvo-napoveduje-spremembe-290366
http://www.sodisce.si/vislj/odlocitve/2015081111403839/
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obdolženca. Obdolženec je bil namreč v zadnjih treh letih že petkrat pravnomočno 

obsojen zaradi storitve cestnoprometnih prekrškov, in sicer zaradi prekoračitve 

največje dovoljene hitrosti, vožnje pod vplivom alkohola, neupoštevanje barve luči na 

semaforju ter zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Po presoji sodišča 

obdolženec s takšnimi kršitvami ogroža udeležence cestnega prometa, kar je mogoče 

preprečiti le z odvzemom motornega vozila. Ob tem sodišče ni prezrlo, da izrek te 

sankcije predstavlja poseg v lastninsko pravico gospodarske družbe, ki je 

lastnica odvzetega vozila in s katero je imel storilec sklenjeno pogodbo o operativnem 

lizingu, vendar je ocenilo, da slednje ne more pretehtati nad zmanjšanjem stopnje 

ogroženosti zdravja in življenja ljudi, ki ga bo mogoče doseči z odvzemom vozila.552 

(Sodba IV IPS 17/2013; Vrhovno sodišče, kazenski oddelek). 

 

Z vidika preprečevanja nevarnosti, kar je glavni namen vseh prizadevanj in ukrepov, najbolj 

učinkovito in enakopravno deluje izločitev voznika iz prometa za določen čas. Ne prepoved 

vožnje ne odvzem vozila sama po sebi ne zagotavljata večje varnosti v prometu, če gre za 

vztrajne povratnike. Sem ter tja se zgodi, da isti osebi odvzamejo tudi pet ali šest vozil zaradi 

ponavljajoče se  vožnje pod vplivom alkohola. Res pa gre v takih primerih za vozila majhne 

vrednosti, nekaj sto evrov, kar ne krši načela sorazmernosti, prav tako pa očitno nima 

nikakršnega preventivnega vpliva na storilca. 

 

Kljub temu, da nismo zagovorniki strogega kaznovanja, se zdi – če že govorimo o načelu 

sorazmernosti – smiselno uveljaviti ureditev, po kateri bi zoper take povratnike lahko izrekali 

zaporne kazni. To je edino, kar jim za določen čas prepreči vožnjo motornih vozil. Režim je 

lahko prilagojen, bodisi odprt, bodisi v obliki hišnega zapora ali česa podobnega. Malo je 

prekrškov, ki bi namreč tako neposredno ogrožali življenje in zdravje ljudi. Stvar kazensko 

pravne presoje je, kako opredeliti ponavljajoče se prekrške – ali zanje določiti po predvideni 

prekoračeni meji zaporno kazen ali pa morda tako ponavljajoče se vedenje v določeni točki 

opredeliti kot kaznivo dejanje. Slednje je uveljavil tudi kazenski zakon kot nevarno vožnjo v 

cestnem prometu (324. člen KZ – 1). Do sedaj predvidene sankcije – odvzem vozila  - in 

morebitne bodoče, ki bi jih povezali s kršiteljevim premoženjem, so bodisi neučinkovite bodisi 

v nasprotju z načelom sorazmernosti. Morda bi precej nova sestava Ustavnega sodišča utegnila 

prepoznati kršitev tega načela v več primerih skrajno visokih kazni. 
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REGULACIJA AVTOMOBILSKEGA OGLAŠEVANJA IN NADZOR 

NAD NJIM 

Ula Tomaduz, Dragan Petrovec 

 
Na vse bolj globalnem trgu imajo različni družbeni deležniki lahko nasprotujoče si interese. 

Zgodovinski pregled nam pokaže, da je do regulacije oglaševanja prihajalo predvsem takrat, ko 

industrija ni sledila tržnim in tudi družbenim potrebam potrošnikov. Tudi na področju 

avtomobilskega oglaševanja so se potrebe v zadnjih letih spremenile. Spremembe na 

avtomobilskem trgu kot tudi povečanje pomena varnosti avtomobilov so se pojavili hkrati s 

tehnološkimi inovacijami na vozilih.  

 

Edina znamka, poleg v prejšnji raziskavi že omenjenega SAAB-a, ki se je že v času 80-ih in 

90-ih let prejšnjega stoletja primarno fokusirala na varnost vožnje, je bil švedski Volvo.553 Prav 

Volvo je bil tisti, ki mu gre pripisati zasluge za eno največjih varnostnih inovacij v zgodovini 

avtomobilizma – izumili so namreč tritočkovni varnostni pas in brez dvoma ali namenskega 

oglaševanja te znamke lahko rečemo, da gre za izum, ki je rešil že na milijone življenj.554 Ta je 

s svojim konceptom varnosti nadaljeval ne glede na potrebe vse bolj potrošniške družbe in ni, 

tako kot večina drugih proizvajalcev višjega cenovnega razreda, podlegel pritiskom večini 

všečnega agresivnega oglaševanja, ki avtomobilom pripisuje skorajda nadnaravne vozne 

lastnosti in neponovljivo uporabniško izkušnjo. Eno izmed Volvovih oglasnih sporočil, 

objavljeno v obliki (najverjetneje plačanega) kratkega članka,555 se začne takole: 

»Avtomobilsko stoletje razvoja je prineslo nešteto zgodb o napredku, tudi na varnostnem 

področju. Volvo, ki se že od leta 1927 dalje zaveda, da v avtomobilih sedijo ranljivi ljudje, 

ponuja nov začetek, točko nič, statistiko brez poglavja o smrtnih žrtvah ter ceste brez solz in 

tragedij. Svet prijazne tehnike in mobilnosti po meri ljudi, vseh.« Volvo je ustvaril Vizijo 2020, 

s katero se je zavezal, da od leta 2020 dalje v nobenem njihovem novem avtomobilu ne bo nihče 

izgubil življenja ali se resno poškodoval. Pogumna in všečna obljuba, pri kateri pa se je 

potrebno zavedati, da je populacija kupcev tega švedskega proizvajalca najverjetneje specifična 

– ker ji je varnost pomemben dejavnik pri nakupu avtomobila, bi lahko logično sklepali, da gre 

za voznike, ki tudi sicer vozijo varno, torej z upoštevanjem cestnoprometnih predpisov. Volvo 

pa ni ostal zgolj pri obljubah, temveč je k uresničevanju svoje varnostne vizije pristopil tudi s 

konkretnimi ukrepi. Tako je naznanil, da bo z letom 2020 hitrost v svojih avtomobilih tehnično 

omejil na 180 km/h.556 

 

Ob tej novici je slovenska spletna stran bralcem ponudila anketo, v kateri jih je spraševala o 

morebitnem znižanju hitrosti na slovenskih cestah za 10 km/h. Zmanjševanje hitrosti je ena 

                                                 
553 Burns, R. G.: False Advertising, Suggestive Persuasion and Automobile Safety: Assessing Advertising 

Practices in the Automobile Industry, The Southwest Journal of Criminal Justice (2005), Vol. 2, No. 2, str. 134. 
554 Volvo, Vision 2020, dostopno na: https://www.volvocars.com/si/o-volvu/va%C5%A1a-varnost/vision-2020. 
555 Do leta 2020 v vozilih znamke Volvo nihče ne bo izgubil življenja ali se resno telesno poškodoval. To je naša 

vizija!, SiolNET., 17. 8. 2016, dostopno na: https://siol.net/avtomoto/zgodbe/do-leta-2020-v-vozilih-znamke-

volvo-nihce-ne-bo-izgubil-zivljenja-ali-se-resno-telesno-poskodoval-to-je-nasa-vizija-414284. 
556 Slovenska tiskovna agencija: Volvo bo s prihodnjim letom omejil hitrost v avtomobilih, v: spletni portal 

Dnevnik, 5. 3. 2019, dostopno na: https://www.dnevnik.si/1042876707. 
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izmed tem, ki lahko zelo polarizira mnenja in razburja. Prispelo je več kot 6.700 odgovorov. Za 

znižanje hitrosti na slovenskih cestah in avtocestah za 10 km/h je bilo le 18 odstotkov 

anketirancev, 43 odstotkov bi hitrost zvišalo, 38 odstotkom pa se zdijo povsem primerne 

zdajšnje največje dovoljene hitrosti.557 

Ponovno se je pokazalo, da bi skoraj polovica respondentov rada vozila (še) hitreje. Pri tem 

kaže vnovič opozoriti na neprimerno hitrost kot eno najpomembnejših spremljevalk in 

povzročiteljic prometnih nesreč. Prav tako pa je treba videti visok odziv odgovarjajočih na 

anketo. Razmeroma zanesljive napovedi dobimo že pri desetkrat manjšem vzorcu (približno 

700 oseb anketira Ninamedia za vsakomesečni politični barometer). Res pa je, da utegne biti 

večji vzorec kljub temu manj reprezentativen. 

Regulacija (avtomobilskega) oglaševanja ima štiri ključne cilje. Prvi je, da potrošnike ščiti pred 

zavajajočimi oglaševalskimi vsebinami, ki so se na področju avtomobilskega oglaševanja 

razrasle predvsem v Združenih državah Amerike. Drugi cilj regulacije je zaščita ranljivih 

skupin potrošnikov, ki morda nimajo sposobnosti, da bi razumeli oglasna sporočila. Na tem 

mestu velja izpostaviti predvsem mladostnike, ki v avtomobilih vidijo statusne simbole in vse 

prevečkrat prezrejo varnostni vidik vožnje, in pa starejše, ki so bolj dovzetni za zavajajoče 

oglaševalske prakse. Preprečevanje škodljivosti zdravju in nastanka telesne škode je tretji cilj 

regulacije. Primer dobre prakse avtomobilskega oglaševanja je Belgija, ki zahteva, da so 

avtomobilski oglasi opremljeni z opozorilom, da vozniki nosijo odgovornost za varno vožnjo 

(po vzoru sicer močno omejenega oglaševanja alkoholnih pijač). Zadnji cilj regulacije pa je 

zaščita javnega interesa s preprečevanjem objave vsebin, ki prikazujejo antisocialno vedenje ali 

nezakonite dejavnosti.558 Kot bo prikazano v nadaljevanju, tako slovenska ureditev kot tudi 

mednarodni akti naštetim ciljem sledijo.  

 
V Sloveniji 

Kako je avtomobilsko oglaševanje pravno urejeno in ali pri tem obstajajo kakšne omejitve, 

najlažje razberemo tako, da najprej ugotovimo, da lahko regulacijo razdelimo na tisto, ki jo 

predpiše država z oblastnimi akti, in tisto, ki jo avtonomno sprejmejo razne oglaševalske ali 

potrošniške organizacije. Kaj hitro lahko ugotovimo, da specifični načini oglaševanja niso 

zakonsko regulirani oziroma je splošna ureditev tako ohlapna in nedoločna, da šele z razlago 

pravnih standardov pridemo do konkretnejših smernic. Širok zakonski okvir, ki takšne razlage 

omogoča, pa vse prevečkrat vodi v poljubne oglaševalske odločitve in vsebine. Glede na 

mnogotere prakse, ki se neprestano razvijajo in spreminjajo, je jasno, da zakon nikoli ne more 

zaobseči vseh življenjskih primerov. Pa vendar bi veljajo razmisliti o posebni zakonski 

ureditvi po vzoru nekaterih držav, ki bi se ukvarjala prav z avtomobilskim oglaševanjem, kar 

bo predstavljeno v nadaljevanju.  

 

                                                 
557 https://www.rtvslo.si/zabava/avtomobilnost/novice/ali-menite-da-je-hitrostna-blokada-pri-180-km-h-v-

avtomobilih-potrebna/482126 

558 Watson, L., M. Lavack, A. idr.: Message Content in Canadian Automotive Advertising: A Role for Regulation, 

v: Canadian Public Policy – Analyse de Politiques, Vol. XXXVI (2010), str. 49–51.  

https://www.rtvslo.si/zabava/avtomobilnost/novice/ali-menite-da-je-hitrostna-blokada-pri-180-km-h-v-avtomobilih-potrebna/482126
https://www.rtvslo.si/zabava/avtomobilnost/novice/ali-menite-da-je-hitrostna-blokada-pri-180-km-h-v-avtomobilih-potrebna/482126
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Zakon o varstvu potrošnikov in Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi 

poslovnimi praksami 

V Sloveniji to področje prvenstveno ureja Zakon o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju: 

ZVPot), ki oglaševanju blaga in storitev namenja celo posebno, 3. poglavje. Vendar pa od 

posebnega poglavja ne gre preveč pričakovati – za obravnavano področje je zanimiva edino 

definicija nedostojnega in zavajajočega oglaševanja. Nedostojno oglaševanje blaga in storitev 

je tisto, ki vsebuje sestavine, ki so žaljive ali bi lahko bile žaljive za potrošnike, bralce, 

poslušalce in gledalce, ali sestavine, ki nasprotujejo morali.559 Zavajajoče oglaševanje, ki je 

namenjeno potrošnikom, je zavajajoča poslovna praksa v skladu z zakonom, ki ureja varstvo 

potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami.560 

 

Področje oglaševanja tako posredno ureja tudi Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi 

poslovnimi praksami (v nadaljevanju: ZVPNPP), pri čemer kot poslovna praksa skladno z 

določbo 3. člena tega zakona šteje tudi oglaševanje. Poslovna praksa je nepoštena, če nasprotuje 

zahtevam poklicne skrbnosti in v zvezi z izdelkom bistveno izkrivlja ali bi lahko izkrivljala 

ekonomsko obnašanje povprečnega potrošnika, ki ga doseže ali mu je namenjena, ali 

povprečnega člana posebne ciljne skupine potrošnikov, če je namenjena posebni ciljni skupini 

potrošnikov. Poslovne prakse, ki bi lahko povzročile bistveno izkrivljanje ekonomskega 

obnašanja samo ene od jasno določljivih ciljnih skupin potrošnikov, ki so zaradi telesne ali 

duševne bolezni, posebne lastnosti, starosti ali lahkovernosti še posebej dovzetni za določeno 

poslovno prakso ali izdelek, na katerega se ta praksa nanaša, na učinke ki jih podjetje 

pričakovano lahko predvidi, se presojajo z vidika povprečnega člana ciljne skupine. To ne 

vpliva na običajne oglaševalske trditve, ki vsebujejo očitna pretiravanja, če so ta za ciljne 

skupine jasno prepoznavna kot namerna in očitna pretiravanja, ki niso mišljena dobesedno.561  

 

Glede na navedeno zakonsko dikcijo lahko z gotovostjo rečemo, da je v tem primeru zakonsko 

varovana dobrina ekonomsko obnašanje potrošnika. Pri tem ne gre za zaščito njegove osebnosti, 

telesne ali duševne celovitosti, temveč njegovega finančnega oz. premoženjskega stanja. Glede 

na takšno ureditev se je za vprašati, ali skupine s posebnimi lastnostmi, ki jim zakon zagotavlja 

posebno, strožje varstvo, zaradi svojih takšnih ali drugačnih deficitov in deprivilegiranih 

osebnih stanj sploh lahko sprejemajo racionalne ekonomske odločitve. 

 

Pozitivna stran sicer skope ureditve oglaševanja v ZVPot pa je pravna podlaga za ustanovitev 

Slovenske oglaševalske zbornice (v nadaljevanju: SOZ) kot stanovske organizacije slovenskih 

oglaševalcev. Tej je podeljena pristojnost, da na zahtevo državnega organa, organizacije 

potrošnikov, potrošnika ali na lastno pobudo lahko poda mnenje o tem, ali je določeno 

oglaševanje nedostojno oziroma zavajajoče, prav tako pa izvaja neformalni nadzor in daje 

mnenje o tem, ali je določena poslovna praksa nepoštena.  

 

                                                 
559 12. a člen ZVPot. 
560 1. odstavek 12. b člena ZVPot. 
561 Tako 4. člen ZVPNPP. 
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Delovanje v skladu z določili ZVPot in ZVPNPP nadzira Tržni inšpektorat RS. Pristojen je za 

izdajo upravnih odločb, s katerim lahko prepove oglaševanje določenega proizvoda, hkrati pa  

je tudi prekrškovni organ v primeru kršitev določb teh dveh zakonov. Ob vpogledu v bazo 

slovenske sodne prakse,562 ki sicer beleži zgolj drugostopenjske odločitve sodišč, odločitve 

Vrhovnega sodišča RS ter odločitve Upravnega sodišča RS, je bilo ob razpoložljivih podatkih 

ugotovljeno, da se nobena zadeva, ki jo je obravnaval Inšpektorat in je bila vnesena v bazo 

sodne prakse, ne nanaša na vsebino avtomobilskih oglasov z vidika spodbujanja prehitre in/ali 

nevarne vožnje. To je še dodaten pokazatelj, da se večina zadev konča že z odločbo Tržnega 

inšpektorata RS ali pa o njih v postopku o prekršku odločajo prvostopenjska sodišča, katerih 

odločitve niso dostopne v spletni bazi sodne prakse. V bodoče bi tako bilo koristno narediti 

krajšo analizo zadev, ki jih v zvezi z izpostavljeno problematiko obravnava Tržni inšpektorat 

RS. 

 
Zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS) 

Zakon med drugim ureja specifično področje televizijskega oglaševanja oz. oglaševanja drugih 

linearnih ali nelinearnih medijskih storitev. V skladu z določbo 1. točke 3. člena ZAvMS je 

avdiovizualna medijska storitev tudi avdiovizualno komercialno sporočanje. Z zakonom so 

uveljavljena nekatera splošna načela, ki veljajo za vse vrste avdiovizualnih medijskih storitev. 

Kot prvo je navedena prepoved spodbujanja k neenakopravnosti in nestrpnosti, nato je 

uzakonjeno posebno varstvo otrok in mladoletnikov, ki mu je posvečeno tudi posebno poglavje, 

kot bo to prikazano v nadaljevanju. Med splošna načela, ki so relevantna za to raziskavo, spada 

še varstvo ranljivih družbenih skupin. 

 

Avdiovizualnim komericalnim sporočilom je namenjeno posebno 5. poglavje zakona, kar kaže 

na to, da je zakonodajalec prepoznal pomembnost urejanja tega področja tudi v specialnem 

zakonu, ne le v ZVPot, ki je splošnejši in ureja vse pravice potrošnikov, in v ZVPNPP, ki se 

ukvarja z varovanjem potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami, kamor spada tudi 

oglaševanje in trženje, kot je bilo že predhodno prikazano. ZAvMS kot nedopustna komercialna 

sporočila določa tudi taka, ki spodbujajo vedenja ali dejanja, ki škodujejo zdravju ali varnosti 

ljudi, zaščiti okolja ali kulturne dediščine (20. člen ZAvMS). Zakonska dikcija je jasna in 

določna, jezikovna in namenska razlaga določbe pa ne puščata veliko manevrskega prostora. 

Jasno je torej, da avtomobilski oglasi, ki prikazujejo vožnjo, pri kateri prihaja do kršitev 

cestnoprometnih predpisov, škodujejo zdravju in varnosti ljudi. 

 

Nadzor nad izvajanjem določil ZAvMS izvaja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve 

Republike Slovenije (AKOS), ki vodi inšpekcijske in prekrškovne postopke zaradi kršitev 

določb ZAvMS kot tudi Zakona o medijih. V 14. točki prvega odstavka 43. člena ZAvMS je 

sicer določeno, da se z globo od 6.000 do 60.000 eurov za prekršek kaznuje pravna oseba, ki z 

razširjanjem avdiovizualnih komercialnih sporočil škodljivo vpliva na spoštovanje 

človekovega dostojanstva ali pa ta vsebujejo ali spodbujajo kakršno koli diskriminacijo na 

                                                 
562 Gre za bazo Vrhovnega sodišča RS, ki je dostopna na naslovu www.sodnapraksa.si in bazo Pravno 

informacijskega sistema RS, ki se nahaja na naslovu http://www.pisrs.si/Pis.web/sodnaPraksaRS. 

http://www.sodnapraksa.si/
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podlagi spola, rase ali etnične pripadnosti, državljanstva, vere ali prepričanja, invalidnosti, 

starosti ali spolne usmerjenosti ali spodbujajo vedenje ali dejanja, ki škodujejo zdravju ali 

varnosti ljudi, zaščiti okolja ali kulturne dediščine; torej tista, ki krši zgoraj omenjeni 20. člen 

zakona. Po pregledu vseh objavljenih prekrškovnih postopkov563 je mogoče ugotoviti, da se 

niti eden izmed njih ne nanaša na samo vsebino komercialnega sporočila. Postopki so bili 

najpogosteje vodeni zaradi nepredložitve zahtevane dokumentacije v inšpekcijskem postopku 

in zaradi neupoštevanja časovnih omejitev in obsega oglaševanja. Prav tako je pomembno 

poudariti, da je kaznivo zgolj razširjanje takšnih vsebin, sama izdelava nezakonitega 

komercialnega sporočila pa ni kazniva. Podobna je tudi ureditev v Zakonu o varstvu 

potrošnikov – kaznuje se tisti, ki oglašuje. Vidimo lahko, da je končna odgovornost za vsebino 

oglasa vedno na plečih ali oglaševalca, to je fizične ali pravne osebe, ki se ukvarja s pridobitno 

dejavnostjo in oglašuje z namenom povečanja prodaje svojih produktov, ali medija, ki oglas na 

kakršen koli način predvaja oz. razširja. Oglaševalske agencije, ki oglase ustvarjajo, imajo tako 

pri vsebini proste roke, saj zanjo v javnopravnih razmerjih ne odgovarjajo. 

 

Glede regulacije televizijskega in radijskega oglaševanja tako lahko ugotovimo, da je ta povsem 

primerna – težava je v tem, da do prijav nezakonitega oglaševanja v smislu spodbujanja prehitre 

in nevarne vožnje, ne prihaja, očitno pa nanj po uradni dolžnosti niso pozorni niti organi 

nadzora.564 

 
Analiza razsodb Oglaševalskega razsodišča 

Tedaj še Slovensko oglaševalsko združenje, ki se je leta 1999 preoblikovalo v Slovensko 

oglaševalsko zbornico, je leta 1994 sprejelo prvi Slovenski oglaševalski kodeks, ki je bil že 

večkrat revidiran in dopolnjen.565 Postavlja standarde odgovornega oglaševanja, med drugim 

tudi posebej za področje oglaševanja motornih vozil (26. člen kodeksa), nadzor nad njihovim 

uresničevanjem pa izvaja Oglaševalsko razsodišče kot eden od organov zbornice. Oglaševalsko 

razsodišče sicer vodi štiri različne postopke, in sicer razsoja o pritožbah, ki se nanašajo na 

oglaševanje, ki domnevno ni skladno z določili Slovenskega oglaševalskega kodeksa, razsoja 

o ugovorih na svoje razsodbe, podaja menja o oglaševanju pred objavo ali podaja mnenja o že 

objavljenem oglaševanju na zahtevo tržnega inšpektorata in potrošniških organizacij.566 

Za potrebe tega prispevka smo preučili, ali se katera od razsodb Oglaševalskega razsodišča, ki 

so javno objavljene in prosto dostopne,567 neposredno nanaša na problematiko avtomobilskega 

oglaševanja. Pri tem velja najprej podati metodološko pojasnilo: oglasi, zoper katere so bile 

vložene pritožbe, niso objavljeni skupaj z razsodbami. Zato je bilo v nekaterih primerih, 

predvsem zaradi časovne oddaljenosti razsodb, nemogoče najti originalen oglas, na katerega se 

                                                 
563 Dostopni so na povezavi: https://www.akos-rs.si/nadzor-vsebin-prekrskovni-postopki, 23. 2. 2019. 
564 Glede primerov neprimernega televizijskega oglaševanja glej prispevek Taktike oglaševanja in varna vožnja. 
565 Slovenski oglaševalski kodeks, 4. izdaja, Ljubljana 2009, str. 4. 
566 Spletna stran Oglaševalske zbornice Slovenije, Oglaševalsko razsodišče, Postopki, dostopno na: 

http://www.soz.si/oglasevalsko_razsodisce/postopki. 
567 Gre za objave na spletni strani OR, ki je dostopna na povezavi 

http://www.soz.si/oglasevalsko_razsodisce/arhiv-razsodb. 

https://www.akos-rs.si/nadzor-vsebin-prekrskovni-postopki
http://www.soz.si/oglasevalsko_razsodisce/postopki
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je razsodba nanašala. Zaradi lažjega razumevanja končne odločitve je tako pri vsakem primeru 

poleg odločitve razsodišča naveden tudi kratek povzetek pritožbe in odgovora oglaševalca. 

 

1. primer: Razsodba oglaševalskega razsodišča št. 185 z dne 12. 2. 2010 in 12. 3. 2010 

Pritožba se nanaša na TV oglas »Levček« oglaševalca Zavarovalnica Generali, ki oglašuje 

avtomobilska zavarovanja. Pritožnik oglas opiše nekako takole: avto, v katerem sedita ženska 

in maskota Levček, in otrok – kolesar trčita skupaj. Otrok se na vetrobranskem steklu po 

navedbah pritožnika dobesedno »razmaže« – tako naj bi bilo mogoče sklepati po sledi, ki je po 

trčenju dobro vidna iz smeri voznika skozi steklo; prav tako se otroka za delček sekunde vidi 

na pokrovu motorja. V naslednjem prizoru se voznica in maskota od stoječega vozila 

oddaljujeta, ozreta se nazaj in pred avtom stoji otrok – kolesar. Skomigneta z rameni in z 

nasmeškom odideta. Pritožnik navaja, da sporočilnost oglasa razume kot obljubo, da 

zavarovalnica krije tako materialne kot moralne posledice nesreč v prometu. Pritožnik sicer 

meni, da ko po trku vidimo pred avtomobilom stoječega otroka, je mogoče sklepati, da ni bil 

poškodovan, pa vendar ga nihče niti ne vpraša, ali se je ustrašil, ali ga kaj boli ipd, kot bi bilo 

običajno pričakovati v primeru takšnega dogodka. Pritožnik ocenjuje, da je oglas v nasprotju s 

pravili obnašanja v prometu in da ni skladen z določili SOK. 

 

Oglaševalec je v odgovoru na pritožbo odgovoril, da so z oglasom želeli sporočiti, da »nezgode, 

ki se lahko pripetijo vašemu avtomobilu, vam ob ustreznem zavarovanju ne morejo pokvariti 

dneva«. Trdijo, da njihov namen ni bil spodbujanje nemoralnega vedenja udeležencev v 

prometu, ki so bili udeleženi v kakršni koli nesreči. V nezgodah, ki jih vključujejo v svoje 

oglase, vedno nastane samo premoženjska škoda na avtomobilu, udeleženci pa niso 

poškodovani. V obravnavanem oglasu naj bi bil za nesrečo kriv kolesar, ki se med vožnjo ozira 

nazaj, namesto da bi gledal predse. Glavna lika, ženska in maskota, po vsaki nesreči ostaneta 

brezskrbna, saj bo škoda s pomočjo dobrega avtomobilskega zavarovanja popravljena hitro in 

kakovostno, brez stresa in skrbi. Brezskrbnost naj bi bila ključna poanta oglasa. 

 

Po mnenju Oglaševalskega razsodišča pritožba ni utemeljena, saj kršitve SOK niso podane. 

Oglaševanje naj bi bilo zasnovano z namenom zbujanja pozornosti in tako, da je jasno, da gre 

za humor in očitno pretiravanje, ne pa za dejstvo, ki ga je treba sprejeti kot tako. 

 

Zdi se, da oglaševalec spregleduje dejstvo, da vse prepogosto v prometnih nesrečah škode ne 

utrpi zgolj pločevina, temveč tudi ljudje. Po našem mnenju iz oglasa, v katerem se kolesar, ki 

je že po sami naravi stvari šibkejši od avtomobila in posledično v cestnem prometu toliko bolj 

izpostavljen in ranljiv, zaleti v avtomobil, pri tem poči vetrobransko steklo in pristane na tleh, 

ni mogoče sklepati, da se ta nanaša zgolj na škodo, ki nastane na avtomobilu, četudi se kolesar 

po nesreči sam pobere. Brezbrižnost, ki jo pokažeta ženska in maskota, v takšnem kontekstu 

oglasa ne more pomeniti brezskrbnosti. Ne glede na krivdo kolesarja je iz pritožbe in tudi 

odgovora oglaševalca nanjo mogoče razumeti, da glavna lika ne pokažeta niti kančka 

zaskrbljenosti, kaj šele solidarnosti in pripravljenosti pomagati poškodovancu. Prav tako je 

težko verjeti, da poškodovanec, ki s svojim telesom razbije vetrobransko steklo in pade čez 
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pokrov motorja na tla, pri tem ne utrpi nobenih poškodb, kot to trdi oglaševalec. Sporočilo, ki 

ga po našem mnenju predstavlja oglas je, da se lahko v prometu obnašamo popolnoma 

brezbrižno do drugih udeležencev v cestnem prometu in da se krivde lahko razbremenimo z 

dobrim avtomobilskim zavarovanjem – moralna odgovornost pa tako ali tako ne obstaja. 

 

2. primer: Razsodba Oglaševalskega razsodišča št. 148 z dne 27. 3. 2008 

 
Gre za pritožbo potrošnice, ki se nanaša na oglaševalsko akcijo »Daj gas! Uporabi Jokerja, vozi 

Hondo!« oglaševalca Kolosej Kinematografi. V tem primeru nam je na spletu uspelo pridobiti 

oglas (letak), na katerega se pritožba nanaša. 

 

Pritožnica trdi, da je uporabljen slogan zavajajoč, da je napisan 

slengovsko, kar pomeni, da želijo snovalci nagovoriti predvsem mlajše 

kupce, ti pa kot vozniki sodijo v najbolj ogroženo skupino. Slogana 

nikakor ne gre razumeti kot nekega začetka, ampak kot pospešek – 

podobno govorijo starši svojim otrokom, ko jim želijo reči, naj 

pohitijo. Pritožnica je prepričana, da na slovenskih cestah umre preveč 

mladih, da bi si lahko dovolili tovrstno zavajajoče oglaševanje. 

 

Oglaševalec v svojem odgovoru na pritožbo trdi, da oglas ni v ničemer 

zavajajoč, da je stavek Daj gas! del slogana in ga je potrebno v tem 

kontekstu tudi obravnavati. Namen akcije naj ne bi bilo napeljevanje k prehitri vožnji, temveč 

povabilo k nagradni igri, kjer z uporabo kartice Joker potrošnik dobi možnost vožnje s Hondo. 

Del slogana Daj gas! naj bi bil mišljen kot metafora za začetek neke aktivnosti, saj se kot tak v 

pogovornem jeziku pogosto uporablja. Uporabo slogana utemeljuje tudi s tem, da nobene 

vožnje z avtomobilom ne moremo začeti brez tega, da »damo gas«, ne glede na hitrost, ki jo 

nato med vožnjo razvijemo. Ciljna skupina, ki jo oglas nagovarja, so uporabniki kartice Joker, 

ti pa, po prepričanju oglaševalca, še zdaleč niso zgolj mladi. Navaja, da so pri snovanju akcije 

mislili tudi na varno vožnjo in so zato napotek o upoštevanju cestnoprometnih predpisov 

napisali tako v pravilih nagradne igre kot tudi v zapisnik, ki ga dobitnik nagrade podpiše pri 

prevzemu avtomobila. 

 

Oglaševalsko razsodišče je ugotovilo, da pritožba ni utemeljena, saj ne krši določil kodeksa. V 

obrazložitvi odločitve navaja, da je predmet oglaševanja prvenstveno pospeševanje prodaje 

kino vstopnic s kartico Joker in je zato vzročna zveza in povezanost med predmetnima 

oglasoma in možnostjo vplivanja na voznike presplošna, da bi lahko govorili o kršitvi določil 

kodeksa. Pri tem naj bi pomembno vlogo imela tudi izjava o upoštevanju cestnoprometnih 

predpisov, ki jo morajo dobitniki nagrade podpisati. 

 

Tudi s to odločitvijo razsodišča se ni mogoče strinjati. Izraz »Daj gas!«, se v pogovornem jeziku 

redko uporablja v kontekstu začetka izvajanja neke aktivnosti – najpogosteje se uporabi tako, 

kot pravilno opozarja tudi pritožnica, za pospešitev neke dejavnosti. Argumentacija, da oglas 

ne nagovarja samo mladih, je slaba in sploh ni odločilna za presojo primernosti oglasa. Je pa 
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res, da so mladi zaradi svoje neizkušenosti in pomanjkanja zrelosti bolj dovzetni za vplive 

takšnih oglasov. Tudi zanje je avtomobil statusni simbol, sploh če gre za najnovejši »športni« 

model priznanega proizvajalca. Znamka avtomobila (Honda) je takšna, da je po splošnem 

prepričanju že od nekdaj sinonim za hitre avtomobile in motorje, kar v povezavi s sloganom še 

spodbuja k hitri (in s tem nevarni) vožnji. To, da se vsaka vožnja z avtomobilom začne s tem, 

da »damo gas«, je milo rečeno nenavaden argument. Velika je razlika, ali s pritiskom na 

stopalko za plin avtomobil spravimo v tek na umirjen in varen način, ali pa »damo gas«, torej 

močno pritisnemo in hitro speljemo, kar bi lahko rekli, da najverjetneje spada v t. i. dinamično 

vožnjo – izraz, ki se oglaševalci pogosto poslužujejo, kot bo prikazano tudi v nadaljevanju.  

 

Odločitev Oglaševalskega razsodišča se tako ne zdi niti pravilna niti podkrepljena z dobrimi 

argumenti. Iz celotnega konteksta oglasa je mogoče razumeti, da ta spodbuja k (pre)hitri vožnji, 

dejstvo, da uporabnik vozila podpiše izjavo o spoštovanju cestnoprometnih predpisov in da je 

ta napotek zabeležen tudi v pravilih nagradne igre, pa je nerelevantno, saj iz samega oglasa ta 

opozorila niso razvidna. 

 

3. primer: Razsodba Oglaševalskega razsodišča št. 60 z dne 8. 8. 2001 

V tem primeru gre za več kot 15 let staro razsodbo, ki pa je zanimiva, ker oglašuje »absolutno 

varnost« avtomobila. Ta absolutnost lahko pomeni zgolj to, da avtomobil ob še tako nevarnih 

razmerah, ne glede na to, ali so te objektivno ali subjektivno ustvarjene, svoje uporabnike in 

vse ostale udeležence v cestnem prometi ohrani popolnoma varne. Seveda je že na prvi pogled 

jasno, da takšna absolutna varnost ne obstaja – postavlja pa se vprašanje, ali jo je vseeno 

dopustno oglaševati – ali gre za pretiravanje, ki je tako očitno, da je sprejemljivo. 

 

Pritožnica je vložila pritožbo zoper oglaševalsko akcijo »Nova Sonata« oglaševalca Hyundai 

Avto Trade, s katero je v času od 15. 6. 2001 do 5. 7. 2001 v tiskanih medijih oglaševal nov 

model Hyundai Sonate. Pritožnica navaja, da v tiskanem oglasu med drugim piše: »Sodobno 

formo nove Sonate skladno dopolnjujejo ključni poudarki, kot so izboljšano vzmetenje, 

absolutna varnost, štiri inteligentne zračne vreče /.../ Pritožnica, sicer načrtovalka nakupa 

novega avtomobila višjega srednjega razreda, trdi, da jo je v oglasu pritegnila predvsem 

navedba o absolutni varnosti, saj ji je ta lastnost pri nakupu novega vozila pomembna. Ko je 

trditev o absolutni varnosti omenila znancem in strokovnjakom na pooblaščenem servisu, s 

katerimi se je posvetovala, so jo opozorili, da absolutno varnega avtomobila ni in da v prometni 

nesreči tudi v »absolutno varnem« vozilu lahko pride do telesnih poškodb ali česa hujšega. 

Pritožnica tako ugotavlja, da je trditev v oglasu neresnična in nepodkrepljena z dokazi (rezultati 

testiranj), zato meni, da oglas zavaja potrošnike in s tem krši 4. in 5. člen kodeksa.568  

                                                 
568 Gre za člena, ki urejata resničnost oglaševanih podatkov in dokazljivost trditev, ki presegajo subjektivna 

mnenja oglaševalca in so predstavljene kot gola dejstva. 
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Oglaševalec je v odgovoru na pritožbo navedel, da oglas ni zavajajoč. Namen je bil predstaviti 

nov produkt na slovenskem avtomobilskem trgu preko asociacij iz sveta glasbe,569 ki se vežejo 

neposredno na ime avtomobila. Sporna formulacija naj bi bila del spremnega besedila 

oglasnega sporočila, ki nudi najosnovnejša pojasnila o opremi avtomobila v stavku: »Sodobno 

formo nove Sonate skladno dopolnjujejo ključni poudarki, kot so izboljšano vzmetenje, 

absolutna varnost, štiri inteligentne zračne vreče, samodejna avtomatska klima s kontrolo 

kakovosti in seznorjem za vlažnost zraka, novi H-matic menjalnik itd., njeno pravo moč pa boste 

začutili v vrhunski izvedbi z motorjem 2.7 DOHC V6.« Sklicujejo se na to, da absolutna varnost 

ni glavno sporočilo oglasa in pravijo, da gre za tim. avtomobilski kliše, ki bi jih tudi na drugih 

področjih oglaševanja našli veliko. Oglaševalec pri tem izpostavi tiskani oglas za avtomobil 

Renault Thalia,570 v katerem je navedeno, da ima vgrajen »sistem popolne varnosti«. 

Oglaševalec meni, da gre za očitno pretiravanje, o katerem govori 5. člen kodeksa. Sporno 

formulacijo primerja z izrazom »absolutno čisto« pri oglaševanju pralnih praškov. Izraz 

absolutna varnost naj bi bil subjektivna kategorija, ki si jo moramo po mnenju oglaševalca 

razlagati kot vključevanje vseh sodobnih standardov varnosti v opremo avtomobila, nikakor pa 

to ne pomeni, da je takšen avtomobil »neprebojna trdnjava na cesti«. Zaradi navedenega meni, 

da bralci oglas pravilno razumejo, saj jim je jasno, da absolutna varnost v objektivnem smislu 

ne obstaja. 

 

Oglaševalsko razsodišče je v opisanem primeru ugotovilo, da je pritožba utemeljena, saj oglas 

krši določila 4. in 5. člena oglaševalskega kodeksa. Oglaševalca je tudi javno pozvalo k umiku 

spornega oglasa in mu priporočilo, da besedilo oglasa uskladi z določili kodeksa.  

Natančnejše argumentacije odločitve povzetek razsodbe ne ponudi, sklepamo pa lahko, da je 

razsodišče pritrdilo razlogom pritožnice. Res je sicer, da je predmetna razsodba časovno zelo 

oddaljena, vendar se v primerjavi s prvima dvema predstavljenima primeroma, v katerih 

razsodišče ni ugotovilo kršitev kodeksa, ta odločitev zdi nekoliko pretirana in nesorazmerna. V 

več kot petnajstih letih, ki so pretekla od sprejema te razsodbe, je razvoj avtomobilskih 

varnostnih sistemov nesporno napredoval, vendar se zdi, da ljudje dandanes razumejo, da 

absolutna varnost (ne le na področju prometne varnosti) ne obstaja. Povprečnemu potrošniku je 

tako menda jasno, da mu še tako dobri varnostni sistemi v avtomobilu ne morejo zagotoviti, da 

nikoli ne bo udeležen v prometni nesreči, kaj šele, da pri tem ne bodo ne on in tudi ne ostali 

udeleženci utrpeli nobene škode. Jasno je torej, da gre v oglasu za očitno pretiravanje z 

namenom zbujanja pozornosti, poleg tega pa je pomembno tudi to, da absolutna varnost ni bila 

ključno sporočilo oglasa, temveč se je nahajala zgolj v drobnem tisku pri specifikaciji ostale 

opreme avtomobila. 

 

Prikazane razsodbe so skrb zbujajoče, saj se zdi, da z razvojem in ekonomsko rastjo potrošnik 

ne glede na to, da obstaja organ, ki naj bi ga zaščitil pred nepoštenimi oglaševalskimi praksami, 

te zaščite ne more uveljaviti. Ugotovimo lahko, da sicer imamo ustrezne pravne podlage in 

                                                 
569 Te asociacije v spletnem povzetku pritožbe niso omenjene, saj očitno pritožnica v njih ni videla temeljnega 

problema. 

570 Objavljen v Delu dne 13. 7. 2001. 
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institucije, ki varstvo potrošnikov zagotavljajo, vendar te pri svojem delu niso tako učinkovite, 

kot bi si želeli. Še bolj skrb zbujajoče pa je dejstvo, da smo v arhivu razsodišča, ki je bilo 

ustanovljeno leta 1994, ko je bil sprejet tudi prvi slovenski oglaševalski kodeks, in ki od tega 

leta hrani tudi spletni arhiv razsodb, našli samo tri razsodbe, ki se nanašajo na predmetno 

problematiko. Najverjetneje gre za širši družbeni problem, ki je v imunosti družbe na kršitve 

cestnoprometnih predpisov in se kaže tudi v tem, da potrošniki spornih oglaševalskih praks na 

tem področju niti ne zaznamo. 

 

Za konec velja opozoriti še na en vidik avtomobilskega oglaševanja, ki je bil zaznan ob pregledu 

vseh razsodb, ki se nanašajo na tovrstno oglaševanje. Razsodišče je prejelo tri pritožbe žensk, 

ki so se pritožile zaradi seksualne objektifikacije žensk. Oglasi naj bi namigovali na seksualno 

dostopnost žensk, ki jo prikazujejo kot njihovo ključno in edino lastnost oziroma značilnost že. 

Ta podoba pa naj ne bi imela nikakršne povezave z oglaševano storitvijo. Navedena 

problematika vsekakor ni predmet tega prispevka, je pa očitno zaznana in izražena, zato bi se ji 

kazalo posvetiti v posebni raziskavi.571 

 
Primerjalnopravni pogled 

Ureditve mednarodnih samoregulatornih organizacij 

Prva organizacija, ki je sprejela pravno zavezujoč mednarodni akt o pravilih oglaševanja je 

Mednarodna trgovinska zbornica (International Chamber of Commerce – ICC), ki ima tudi v 

Sloveniji svoj Nacionalni odbor. Deluje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije. Gre za 

Mednarodni kodeks oglaševalskih praks, ki je bil sprejet že leta 1937 in predstavlja zavezujoča 

pravila ravnanja v vseh državah članicah ICC.572 Z izjemo Švedske in Turčije, ki sta ga prevzeli 

v celoti in brez dopolnjevanj, so ga države članice ICC prilagodile glede na svoje specifične 

potrebe v oglaševanju, ki je velikokrat odvisno od družbenega in zgodovinskega ozadja 

države.573 V njegovem 17. členu je navedeno, da oglaševanje in tržno komuniciranje ne sme 

vsebovati nobenih vizualnih prikazov ali opisovanja potencialno nevarnih ravnanj ali situacij, 

ki zanemarjajo vidik splošne varnosti in varovanja zdravja kot sta ta določena v nacionalnih 

standardih.  

 

Na ravni Evropske unije je bila vzpostavljena Evropska zveza za oglaševalske standarde 

(European Adverising Standards Alliance – EASA), ki je bila ustanovljena leta 1992. Zveza 

spodbuja in skrbi za usklajevanje avtonomnih ureditev svojih držav članic v skladu z visokimi 

etičnimi standardi in ob izzivih prilagajanja, ki jih prinašajo družbene spremembe in tehnološki 

razvoj. Stališče, ki ga zagovarjajo je, da je regulacija, ki si jo oglaševalske organizacije 

postavijo same, boljša kot tista, ki jim je »vsiljena« s strani prisilnih predpisov držav. Pritrditi 

je treba temu, da je avtonomna regulacija vsekakor boljša, kot če ne bi bilo nobene, vendar je 

potrebno upoštevati dejstvo, da oglaševalci, ki v teh organizacijah sodelujejo pri sprejemanju 

                                                 
571 Gre za razsodbe št. 237, 198 in št. 62. 

572 ICC Advertising and Marketing Communications Code, 2018, razdelek i. 

573 The Blue Book, EASA (2001), str. 104, 112. 
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predpisov, primarno delujejo v interesu kapitala kot prodajalci proizvodov in storitev. 

Vprašanje je, koliko prostora ostane za etično, dostojno in pošteno oglaševanje ob bajnih 

dobičkih, ki jih kujejo. Četudi imajo avtonomne regulacije primerno vsebino, je ta brez pomena, 

če postopki zoper oglaševalce ne potekajo objektivno in nadzorni organi ščitijo zgolj interese 

ponudnikov, ne pa tudi potrošnikov. To je izraženo tudi v zgoraj omenjenih razsodbah 

slovenskega Oglaševalskega razsodišča. 

 

Članica EASA je tudi Slovenija, zanimivo pa je, da zveza ne združuje le posameznih držav, 

temveč tudi oglaševalske agencije in druge organizacije, ki se ukvarjajo z oglaševalsko 

dejavnostjo. EASA kot taka ni organ, ki bi obravnaval pritožbe glede oglaševanja, vendar se 

nanjo lahko obrnejo potrošniki, ki želijo pridobiti informacijo, katera avtonomna organizacija 

s področja oglaševanja je v njihovi državi članici pristojna za reševanje pritožb. EASA prav 

tako sprejema pritožbe in jih nato posreduje pristojnim organizacijam. 

Kar nekaj organizacij, ki spodbujajo avtonomno regulacijo oglaševalskih organizacij najdemo 

tudi izven meja Evropske unije. Ena takih je Mednarodni svet za avtonomno regulacijo 

oglaševanja (International Council for Advertising Self-Regulation – ICAS), ki deluje kot 

globalna platforma. Članice ICAS-a so avtonomne oglaševalske organizacije, pa tudi druge 

državne in mednarodne institucije.574 Oglaševalska zbornica Slovenije k članstvu še ni 

pristopila. 

 

Pregled po nekaterih državah 

Direktiva 2010/13/EU o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o 

opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev vzpostavlja enotne standarde oglaševanja za 

ponudnike avdiovizualnih medijskih storitev v vseh državah članicah EU in je bila tudi podlaga 

za sprejetje zgoraj omenjenega slovenskega Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah. V 

preambuli Direktive je zapisano, da je njen cilj poleg oblikovanja območja brez notranjih meja 

za avdiovizualne medijske storitve tudi zagotavljanje visoke ravni zaščite ciljev v splošnem 

interesu, zlasti varstva mladoletnikov, človeškega dostojanstva in spodbujanja pravic invalidnih 

oseb. V 12. členu so tako med drugim prepovedana avdiovizualna sporočila, ki spodbujajo 

vedenja, škodljiva varnosti in zdravju. Vsebina Direktive je za področje avtomobilskega 

oglaševanja popolnoma primerna, saj iz nje izhaja, da oglaševanje s prikazovanjem prehitre in 

nevarne vožnje ne bi smelo biti dovoljeno. Iz njene vsebine lahko logično izpeljemo sklep, da 

imajo vse države članice EU na področju oglaševanja pri ponudnikih avdiovizualnih storitev 

smiselno enako ureditev. 

 

Glede na enotni evropski pravni red, ki stremi k unifikaciji in harmonizaciji ureditev 

posameznih držav, največje razlike med evropskimi državami najdemo na področju avtonomne 

regulacije oglaševalskih organizacij (t. i. samoregulacije). Zakonodaja prevladuje nad 

samoregulacijo v Skandinaviji (Danska, Švedska, Finska). Na primer na Švedskem nadzor nad 

zakonodajnimi določbami izvajajo posebna tržna sodišča, nadzor nad spoštovanjem 

                                                 
574 Spletna stran ICAS, 24. 2. 2019. 
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Mednarodnega kodeksa oglaševalskih praks pa izvaja Reklamombudsmannen kot 

samoregulatorna organizacija.575 Zanimivo ureditev ima Finska, kjer javna televizija 

samoregulira predvajanje oglasov glede na svoja pravila, ki prav tako temeljijo na ICC-jevem 

Mednarodnem kodeksu oglaševalskih praks.576 

 

Zelo strogo ureditev oglaševanja ima Belgija, njenemu vzoru pa sledi tudi Luksemburg. Pravila 

oglaševanja so večinoma določena v zakonodaji. V Belgiji imajo posebne oglaševalske kodekse 

za oglaševanje določenih izdelkov. Tako je posebej regulirano oglaševanje piva, amuletov za 

srečo, posebej pa je urejeno tudi pojavljanje humorja v oglasih. Avdiovizualno oglaševanje 

komercialnih sporočil je veliko strožje od zgoraj omenjene Direktive; tako so celo popolnoma 

prepovedali televizijsko oglaševanje za otroke. Hkrati imajo sistem predhodne ocene oglasa, 

kar pomeni, da nadzorni organ oglas pred javno objavo pregleda in potrdi njegovo vsebino ali 

pa objave ne dopusti. Mnenje nadzornega organa je zavezujoče in ga mora oglaševalec 

upoštevati.577 

 

V večini držav zahodne in srednje Evrope (npr. Nemčija, Avstrija, Francija, Italija, 

Nizozemska, Velika Britanija) samoregulacija prevladuje nad zakonodajo. Najmočnejši 

samoregulativni ureditvi najdemo na Nizozemskem in na Irskem. Nizozemska nima 

zakonodajnega nadzornega organa, so pa vsi ponudniki avidovizualnih medijskih storitev z 

zakonom zavezani k članstvu v samoregulativnem organu, ki v celoti nadzira oglaševanje. Kot 

najbolj učinkovit in razvit samoregulatorni sistem na svetu se v literaturi pojavlja britanski, 

vendar na drugi strani obstajajo tudi številne kritike, da dejansko ne gre za samoregulacijo, 

temveč koregulacijo med državo in samoregulativnimi organizacijami. Država tako regulira 

radijsko in televizijsko oglaševanje (v skladu z Direktivo), trije drugi samoregulativni organi 

pa skrbijo za nadzor vsebine še preden se oglas objavi, kar je podobno zgoraj opisanemu 

belgijskemu sistemu.578 

 

Podobno ureditev kot Slovenija ima Avstrija. Oglaševanje je večinoma regulirano z državnimi 

predpisi, samoregulativno telo pa se ukvarja z nadzorom nad spoštovanjem temeljnih načel 

poštenega, resničnega in dostojnega oglaševanja. 

Primer dobre prakse samoregulacije je kot že omenjeno Avstralija, ki je leta 2002 sprejela 

Australian Voluntary Code of Practice, na podlagi katerega se je pojavnost prikazovanja 

prehitre in nevarne vožnje v avtomobilskih oglasih zmanjšala za več kot polovico. Ugotovljeno 

je bilo, da se je število avtomobilskih oglasov, ki poudarjajo zmogljivosti vozila predvsem z 

vidika moči in hitrosti, zmanjšalo z 49,4 % na 21,7 %.579 

                                                 
575 Reklamombudsmannen, https://reklamombudsmannen.org/eng/, 25. 2. 2019. 

576 The Blue Book, EASA (2001), str. 41, v: S. Žakelj, Samoregulacija v oglaševanju (2003). str. 25. 

577 The Blue Book, EASA (2001), str. 25 –29, 73, v: S. Žakelj, Samoregulacija v oglaševanju (2004). str. 25. 

578 S. Žakelj: Samoregulacija v oglaševanju (2004), str. 26. 

579 Ibid., str. 49–51. 

https://reklamombudsmannen.org/eng/
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Korak naprej je stopila tudi kanadska organizacija Advertising Standards Canada, ki je leta 

2006 v letnem poročilu izdala smernice za obravnavo pritožb potrošnikov glede avtomobilskih 

oglasov, ki upodabljajo nevarno in hitro vožnjo. Od leta 2006 dalje so pritožbe glede 

avtomobilskega oglaševanja v Kanadi na tretjem mestu v kategoriji pritožb zoper produkte, 

njihovo število se povečuje, vendar je še vedno relativno nizko.580 Že omenjena raziskava, ki 

je proučila ameriške in kanadske avtomobilske oglase med leti 1998 in 2002, je pokazala, da je 

kar 45 % oglasov prikazovalo nevarno vožnjo, se osredotočalo na hitrost avtomobila kot 

pomembno lastnost, prav tako tudi na agresivne voznike in njihovo nepozornost, vse to, pa so 

bila tudi ključna sporočila oglasov. Na drugi strani pa je študija iz leta 1999 ugotovila, da je več 

kot 84 % potrošnikov v Ameriki varnost avtomobila prepoznalo kot izjemno pomembno 

lastnost, ko se odločajo za nakup avtomobila. Očitno je, da avtomobilski oglasi v tem času niso 

odražali potreb potrošnikov.581 

 

Novejša kanadska študija na vzorcu televizijskih in tiskanih oglasov je prav tako pokazala, da 

je v letih 2006 in 2007 18 % oglasov prikazovalo nevarno in agresivno vožnjo, na drugi strani 

pa je sporočila v zvezi z varnostjo vsebovalo samo 25 % oglasov. Zanimiva je tudi razlika med 

televizijskimi in tiskanimi oglasi – v televizijskih je bilo vsebin, ki prikazujejo nevarno ali 

agresivno vožnjo trikrat več (27 %) kot v tiskanih (10 %). Študija je prav tako prišla do 

zaključka, da čeprav je bilo skupno število oglasov z nevarno in agresivno vsebino 20 % nižje 

kot v predhodnih mednarodnih raziskavah, ta padec za televizijske oglase ni izkazan.582 

Še dlje je na področju regulacije avtomobilskega oglaševanja šel quebeški parlament, ki je 

sprejel zakon, s katerim je quebeškemu avtomobilskemu zavarovalnemu združenju (Société de 

l'assurance automobile du Québec – SAAQ) naložil, da vzpostavi oglaševalske smernice, ki 

bodo prepovedovale vse oglase, ki prikazujejo lahkomiselno, nepozorno, nevarno in 

prepovedano vožnjo ali drugo negativno vedenje, povezano z varnostjo na cesti. Zanimivo bi 

bilo preučiti, kako je ta ureditev vplivala na izboljšanje varnosti v cestnem prometu v 

Quebecu.583 

 

Neobičajen koncept je ubrala ameriška študija iz leta 1999, ki je primerjala rezultate preizkusov 

trčenja v razmerju do s strani avtomobilskih proizvajalcev oglaševanih varnostnih elementov 

vozil. Študija je bila izvedena na vzorcu treh tiskanih medijev, in sicer Sports Illustrated, The 

Atlantic Monthly in Glamour, podatki o preizkusih trčenja584 pa so bili pridobljeni od 

nacionalne uprave za varnost v cestnem prometu (National Highway Traffic Safety 

                                                 
580 Watson, L., M. Lavack, A. idr.: Message Content in Canadian Automotive Advertising: A Role for 

Regulation, v: Canadian Public Policy – Analyse de Politiques, Vol. XXXVI (2010), str. 52 in 55. 

581 Watson, L., M. Lavack, A. idr.: Message Content in Canadian Automotive Advertising: A Role for 

Regulation, v: Canadian Public Policy – Analyse de Politiques, Vol. XXXVI (2010), str. 54. 

582 Watson, L., M. Lavack, A. idr.: Message Content in Canadian Automotive Advertising: A Role for 

Regulation, v: Canadian Public Policy – Analyse de Politiques, Vol. XXXVI (2010), str. 62. 

583 Ibid, str. 52. 

584 Iz študije je razvidno, da gre za podoben sistem točkovanja kot ga ima Euro NCAP. 



 173 

 

Administration – NHTSA). Še posebej je zanimiv izbor tiskanih medijev, saj je bil ta določen 

glede na ciljno skupino, bralce medija. Sports Illustrated je tedenska publikacija, ki je večinoma 

usmerjena k moškim bralcem, ki jih zanima šport, Glamour je mesečna publikacija, revija o 

modi in življenjskem stilu, ki se usmerja k ženskih bralkam, The Atlantic Monthly pa je prav 

tako mesečna publikacija, ki pokriva različna interesna področja kot npr. umetnost, politiko, 

družbo in digitalno kulturo.  

Ugotovitve študije so presenetljive. Ugotovljeno je bilo, da spol potrošnika ne igra bistvene 

vloge pri oglaševanju varnosti avtomobilov. Sporočila o varnosti so bila v povprečju enako 

oglaševana v Glamourju in Sports Illustrated. Prav tako je bilo ugotovljeno, da nekateri 

proizvajalci zavajajo potrošnike s poudarjanjem varnostnih elementov, čeprav se njihova vozila 

na preizkusih trčenj ne izkažejo najbolje ali celo sploh ne. Taka primera sta Nissan in General 

Motors ter vozili Chevy S-10 in Ford Escort. Obe vozili sta bili oglaševani kot izjemno varni, 

čeprav sta bili na testih trčenja med tistimi, ki so dosegla najnižje število točk. Na drugi strani 

sta znana proizvajalca Honda in Toyota, ki sta na testih dosegla nadpovprečno število točk, 

svojih varnostnih dosežkov pa v preučevanih oglasih nista izpostavila.585 

 

Stanje v Sloveniji v času po zadnji raziskavi (2018) 

Pozorno spremljanje oglaševanja dotlej najbolj spornih znamk (npr. Ford z Ilko Štuhec) je v 

drugi polovici leta 2018 in v začetku leta 2019 pokazalo opazen obrat k drugim poudarkom. Ne 

gledamo več dirkaških podvigov, vožnje po travnikih in tekmovanja (avtomobilskega) na 

smučarskih poligonih. Avtomobili večkrat vozijo poudarjeno počasi, kakor da se dajejo na 

ogled; nikomur se ne mudi in prevladuje umirjenost.  

Po robu dopustnega hodijo še nekatere znamke, a vsaj ne v povezavi z domačimi idoli. Med 

njimi zlasti BMW in Audi, pa še ti modeli se vozijo po opuščenih ali zasneženih poteh, kadar 

se ne morejo upreti prikazovanju hitrosti. 

 

Ni bilo priložnosti, da bi v kratkem času, ki je bil na voljo za to raziskavo, poskušali ugotoviti, 

ali so raziskava sama in njeni poudarki, objavljeni v javnosti dostopnih medijih, pripomogli k 

opazno spremenjeni politiki oglaševanja. Četudi si ne moremo enostavno pripisati zaslug za ta 

obrat, pa se ga je treba vsekakor veseliti, ker pomeni enega sicer težko naravnost merljivih 

prispevkov k strpnejši, bolj umirjeni in varnejši vožnji. 

 
Namesto sklepa 

Na podlagi prikazanega lahko zaključimo, da obstajajo državne in nadnacionalne kot tudi 

avtonomne regulacije (avtomobilskega) oglaševanja, ki imajo povsem primerno vsebino, s 

katero je poskrbljeno, da bi avtomobilsko oglaševanje lahko bilo pravno pravilno in etično. 

Problem tako ni v vsebini teh predpisov, temveč v njihovem izvrševanju.  

                                                 
585 Burns, R. G.: False Advertising, Suggestive Persuasion and Automobile Safety: Assessing Advertising 

Practices in the Automobile Industry, The Southwest Journal of Criminal Justice (2005), Vol. 2, No. 2, str. 145–

146. 
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Naša družba žal še vedno sprejema (pre)hitro vožnjo kot nekaj normalnega in neškodljivega, 

zato tudi takšnim oglasom ne namenja dovolj pozornosti. Raziskava javnega mnenja, ki jo je 

leta 2014 za Javno agencijo RS za varnost prometa izdelala agencija Ninamedia,586 je pokazala, 

da se Slovenci na cestah počutimo dokaj varno. 44,5 % anketirancev je odgovorilo, da se na 

slovenskih cestah počuti srednje varno (ocena 3 na lestvici 1–5), 37,5 % vprašanih pa je 

odgovorilo, da se počuti varno (ocena 4 na lestvici 1–5).587 Iz tega rezultata lahko sklepamo, 

da skoraj 82 % prebivalcev tako v stanju prometne varnosti v Sloveniji ne vidi večjih težav. Kot 

največji problem pri zagotavljanju varnosti na cestah pa so v kategoriji »udeleženci v prometu« 

prepoznali vožnjo v nasprotno smer po avtocesti, ki ji po pomembnosti sledijo vozniki pod 

vplivom alkohola/prepovedanih drog, agresivna vožnja mladih voznikov in nestrpnost ter 

nasilnost voznikov.588 Ta rezultat je zanimiv predvsem zato, ker se zdi obratno sorazmeren s 

tem, kar dejansko najpogosteje opazimo na cestah in česar ni treba posebej dokazovati – 

nestrpne in agresivne vožnje, ne glede na starostno kategorijo voznikov, je brez dvoma več kot 

vožnje v napačno smer na avtocesti. Iz raziskave je tudi razvidno, ta sta bili kot varnostni 

problem na cestah ponujeni tudi kategoriji prevelika hitrost v naseljih in prevelika hitrost na 

avtocestah, ki pa po mnenju anketirancev predstavljata enega izmed najmanjših problemov na 

naših cestah.589 Zgovoren je podatek, da je v letu 2018, torej 4 leta po javnomnenjski raziskavi 

in v času, ko se je prometna varnost glede na leto 2014 po kriteriju števila smrtnih žrtev in 

telesnih poškodb izboljšala, najpogostejši vzrok za nastanek prometnih nesreč (še vedno) prav 

neprilagojena hitrost.590 Glede na opisano slovensko miselnost o varnosti cestnega prometa 

tako ne smemo biti presenečeni ob dejstvu, da je nadzor nad oglaševanjem avtomobilov kljub 

ustreznim pravnim podlagam pomanjkljiv.  

 

Avtomobilska industrija je zagotovo močna interesna skupina, ki se pri oglaševanju svojih 

proizvodov pretanjeno odloča za dovršene in zakonite prakse, ki ne morejo biti neposredno 

prepoznane kot zavajajoče ali neetične, ter se ne poslužuje očitno lažnih trditev, kjer bi bile 

kršitve zlahka prepoznane. Prav takšne prakse, ki jih potrošnik ne opazi, pa imajo lahko nanj 

večji vpliv. Potrošnike je zato potrebno izobraževati in jim nuditi čim večji nabor verodostojnih 

informacij, da so njihove odločitve lahko racionalne in etične. Z izobraževanjem potrošnikov 

                                                 
586 Raziskava javnega mnenja o problematiki varnosti cestnega prometa v Sloveniji, Ninamedia, Ljubljana 2014, 

dostopno na: https://www.avp-rs.si/wp-content/uploads/2014/12/Varnost_CP-porocilo.pdf. 

587 Slovenija je bila sicer med letoma 2014 in 2016 s številom 6,6 umrlih na milijon prevoženih kilometrov v 

nekaterih državah članicah EU nad evropskim povprečjem, ki je bilo 5,9. Agencija za varnost prometa, Stanje 

varnosti cestnega prometa, Primerjava podatkov SLO – EU, dostopno na: https://www.avp-rs.si/wp-

content/uploads/2018/08/PRIMERJAVA-PODATKOV-SLO-EU.pdf. 

588 Raziskava javnega mnenja o problematiki varnosti cestnega prometa v Sloveniji, Ninamedia, Ljubljana 2014, 

str. 2–3. 

589 Raziskava javnega mnenja o problematiki varnosti cestnega prometa v Sloveniji, Ninamedia, Ljubljana 2014, 

str. 21–23. 

590 Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, Analiza in pregled stanja varnosti v cestnem prometu 

za leto 2018, Ljubljana 2019, str. 10. 
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bi tudi pripomogli k temu, da bi bili oglasi, ustvarjeni v nasprotju z oglaševalskimi smernicami, 

ki so večinoma dobre, večkrat prepoznani kot neprimerni in zato prijavljeni nadzornim 

organom.  

 

Na področju avtomobilskega oglaševanja bi tako lahko sledili opisanim dobrim praksam 

Belgije, Kanade in Avstralije, ki so vzpostavile posebno regulacijo tovrstnega oglaševanja in s 

tem omejile vsebine, ki prikazujejo nevarno in agresivno vožnjo, pri čemer bi se bilo potrebno 

osredotočiti predvsem na televizijske in internetne oglase, kjer je takšna vsebina najbolj 

eksplicitno prikazana. Na primerih dobrih praks tujih držav se lahko naučimo, da je za sprejem 

učinkovite regulacije potreben tudi pritisk politike, saj so potrošniki nasproti velikim 

korporacijam vse prevečkrat nemočni. Prav tako pa je potrebno nadaljevati z izobraževanjem 

potrošnikov, da bodo v nevarni in hitri vožnji prepoznali resen družbeni problem. Statistike 

kažejo, da smo na dobri poti, k čemur so brez dvoma pripomogle tudi številne akcije Javne 

agencije Republike Slovenije za varnost prometa. Za konec lahko še upamo, da bo tudi 

avtomobilska industrija zavzela bolj etično držo in varnosti vozil v oglaševanju pripisala večji 

pomen. 
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STATISTIČNE ANALIZE IN UVODNA POJASNILA 

 

Bogomil Brvar 

V letu 2018 je bila izdelana Raziskava dejavnikov varnosti cestnega prometa s poudarkom, 

katere sestavni del je bila statistična analiza podatkov s področja prometne varnosti za obdobje 

2011-2017 (prvi del). Po dogovoru z Javno agencijo za varnost prometa se je ta analiza 

nadaljevala v leto 2019 z osnovnim namenom dopolnitve z zajemom podatkov za leto 2018 

(drugi del). Inštitut za kriminologijo je individualne anonimizirane podatke o prometnih 

nesrečah, o osebah udeleženih v prometnih nesrečah, o vozilih udeleženih v prometnih nesrečah 

in kršitvah cestno-prometnih predpisov, povezanih s prometnimi nesrečami, vse za leto 2018, 

prejel 22. februarja 2019.  

Za izdelavo te analize smo podatke za leto 2018 združili s podatki za obdobje 2011-2017 in 

obdelovali celotne populacije 2011-2018. Analizirali smo z enakimi metodami kot v prvem delu, 

zato uporabljenih metod tu ne ponavljamo. Tudi osnovna razporeditev vsebine drugega dela je 

enaka razporeditvi prvega dela, z naslednjimi pojasnili: 

 

1. Tabelam in grafikonom, na katerih so prikazani podatki po letih, so v drugem delu dodani 

podatki za leto 2018 tako, da ima uporabnik vpogled v celotno obdobje 2011-2018. 

Pojasnila k takim tabelam in grafikonom se nanašajo na celotno obdobje 2011-2018, tam, 

kjer so pomembne razlike med obdobjem 2011-2017 in letom 2018, pa so te posebej 

navedene. 

 

2. S tabelami, grafikoni ali samo opisno so pojasnjene razlike med letom 2017 in 2018, tam, 

kjer je bilo zaradi razlik, ali posebnega pomena podatkov, to smiselno. 

 

3. Nekatere vsebine so dopolnjene z novimi ugotovitvami analize, posebej naj omenim: 

− Poglavje o varnostnem pasu/čeladi vsebuje vsebine iz analize 2011-2017, dopolnjeno je 

z letom 2018. Med pomembnimi dopolnitvami so porazdelitve in verjetnosti posledic 

pri prometnih nesrečah s smrtnim izidom in prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo 

za voznike osebnih avtomobilov, voznike motornih koles in potnike, če bi bilo 

privezovanje oziroma uporaba čelade stoodstotna. 

− Poglavje o tveganjih povezanih z alkoholom v prometu je dopolnjeno z novimi izračuni 

in pojasnili. 

− Poglavja o ranljivih skupinah so dopolnjena s podatki iz leta 2018. 

 

4. Poglavje Vpliv rokovanja z mobilnim telefonom in drugimi napravami med vožnjo na 

možnost povzročitve prometne nesreče je dopolnjeno z nekaterimi tujimi izkušnjami. 

 

5. Poglavje Ocena škode zaradi prometnih nesreč je novo poglavje, v katerem je ocena v 

našem prostoru ocenjena na podlagi primerjave iz mednarodne raziskave in Švedske. 

 



 178 

 

6. Poglavje Uresničevanje resolucije – primerjava z ugotovitvami statistične analize je 

dopolnjena z upoštevanjem podatkov iz leta 2018, z nekaterimi novimi izračuni in pojasnili. 

Nov je tudi razdelek o tveganih napovedih zmanjševanja najhujših prometnih nesreč. 

 

 

7. Prvi del analize je v zadnjem delu vseboval nekatere oporne točke,  to je ugotovitve za 

načrtovanje preventivnih aktivnosti na področju varnosti cestnega prometa. Teh seveda v 

drugem delu analize ne ponavljamo, so pa v zaključnem poglavju – Namesto zaključka: 

hiter pogled na ceste, naselja, alkohol, neprilagojeno hitrost, navedene nekatere, ugotovitve 

analize, ki dopolnjujejo oporne točke iz prvega dela analize.  

 

8. Zaradi povezanosti vsebin in tudi zato, da uporabniku ni treba hkrati pregledovati prvega in 

drugega dela analize, se nekatere vsebine iz prvega dela ponovijo v drugem delu.  

 

9. Poglavja o drogah in psihoaktivnih snoveh ni v tem delu analize, ker podatki za leto 2018 

niso bili čitljivi v formatu SPSS, letno poročilo policije za leto 2018 iz katerega bi bilo 

mogoče pridobiti nekatere podatke, pa tudi ni bilo objavljeno do zaključka analize. V prvem 

deli analize je obdelano obdobje 2011-2017. 

 

Ministrstvo za notranje zadeve do zaključka analize ni objavilo letnega poročila o delu policije 

za leto 2018 in nekaterih podatkov oziroma rezultatov ni bilo mogoče primerjati. Podobno velja 

za objavo o prometnih nesrečah v državah Evropske unije za leto 2018. 
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STATISTIKA PROMETNIH NESREČ IN POSLEDIC V SLOVENIJI V 

OBDOBJU 2001-2018 

 

Vse prometne nesreče 

 

V obdobju 2001-2018 je bil trend vseh prometnih nesreč (vse kategorije) obrnjen navzdol 

(tabela 1, grafikon 1). Indeks 2018/2001 znaša 43, kar pomeni, da se je število v tem obdobju 

več kot prepolovilo (tabela 2). K temu zmanjšanju prispevajo predvsem najbolj številne 

prometne nesreče z materialno škodo, indeks teh 2018/2001 znaša le 37. Število prometnih 

nesreč s smrtnim izidom se je zmanjšalo skoraj za dve tretjini skoraj prepolovilo, indeks 

2018/2001 znaša 36,6 indeks prometnih nesreč s telesno poškodbo pa 62. 

 

Tabela 1: Prometne nesreče po klasifikaciji v Sloveniji v obdobju 2001-2018 

 

 
 

Največji zmanjšanji vseh prometnih nesreč, ki ju lahko označimo za preloma, sta bili leta 2005 

in 2008, kar seveda velja tudi za prometne nesreče z materialno škodo, ki dejansko uravnavajo 

potek celotne populacije prometnih nesreč.  

Števila prometnih nesreč s smrtnim izidom so se najbolj zmanjšala leta 2008, 2009, 2010, 2014, 

2017 in 2018. To so bila leta velikih sprememb v pozitivno smer, kar je razvidno tudi iz 
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grafikona 3. Najmanjši verižni indeksi so doseženi v tem obdobju: 2008/2007: 76,0; 2009/2008: 

77,0 in 2017/2016: 80,8.  

Leta 2018 se je število prometnih nesreč povečalo za 3,8 odstotka, vse na račun povečanja 

števila prometnih nesreč brez poškodbe.  

V časovni vrsti prometnih nesreč s telesno poškodbo je pomembno zmanjšanje, ki ga lahko 

štejemo za prelom, samo leta 2008. 

 

Grafikon 1: Linijski grafikon časovnih vrst vseh prometnih nesreč, prometnih nesreč s telesno poškodbo 

in prometnih nesreč z materialno škodo v Sloveniji v obdobju 2001-2018 
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Tabela 2: Indeksi prometnih nesreč na osnovo leta 2001 

 

 
 

Grafikon 2: Linijski grafikon časovne vrste prometnih nesreč s smrtnim izidom  

v Sloveniji v obdobju 2001-2018 
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Zelo obetajoč trend padanja števila prometnih nesreč s smrtnim izidom po letu 2008 (leta 2014 

je število prvič padlo pod 100) se je leta 2015 zopet obrnil navzgor in takšno smer obdržal tudi 

v letu 2016 in se nato leta 2017 spet obrnil navzdol ter v letu 2018 dosegel najnižjo vrednost v 

zadnjih 60 letih. 

 

Grafikon 3: Potek verižnih indeksov časovnih vrst prometnih nesreč s smrtnim izidom in  

telesno poškodbo v Sloveniji v obdobju 2001-2018 

 

 
 

 
Grafikon 4: Kombinirani grafikon prometnih nesreč s telesno poškodbo (stolpci) in prometnih nesreč s 

smrtnim izidom (krivulja) po letih v obdobju 2011-2018 
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Grafikon 5: Potek verižnih indeksov časovne vrste vseh prometnih nesreč in prometnih nesreč z 

materialno škodo v Sloveniji v obdobju 2001-2018 

 

 
 

 

Število prometnih nesreč v Sloveniji se zmanjšuje. Prelomi časovne vrste sovpadajo s 

spremembo zakonodaje s področja varnosti cestnega prometa. Zmanjševanje števila prometnih 

nesreč od leta 2012 naprej pa je posledica drugih sistemskih ukrepov in morda dviganju 

varnostne kulture vseh udeleženih v prometu. 

 Indeks prometnih nesreč s smrtnim izidom 2018/2001 znaša 35,8, kar pomeni za 64 odstotkov 

manj najhujših nesreč. Leta 2018 se je zgodilo 87 prometnih nesreč s smrtnim izidom, kar je 

najmanjše število v statistiki najhujših prometnih nesreč in najmanjše število smrtno 

ponesrečenih udeležencev v zadnjih 60 letih. V teh prometnih nesrečah je umrlo 91 ljudi, prvič 

po 60, letih je število dvomestno.  

Tudi statistika prometne nesreče s telesno poškodbo je ugodna, indeks 2018/2001 znaša 66, kar 

je najmanj v zadnjih 18 letih, s tem, da je variiranje zadnjih let večje. 

 

Vse posledice 

 

Slovenija je bila leta 2017591 na 15. mestu med državami Evropske unije s 50 smrtno 

ponesrečenimi osebami v prometnih nesrečah na milijon prebivalcev. To je le za eno smrtno 

žrtev več od povprečja Evropske unije v letu 2017.592 S podatkom za leto 2018, 44 smrtno 

ponesrečenih udeležencev na milijon prebivalcev, pa se bo Slovenija pomaknila navzgor po 

evropski lestvici.  

                                                 
591 Eurostat ni objavil primerjalnih statističnih podatkov o prometnih nesrečah v Evropski uniji za leto 2018 do 

zaključka te analize.  
592 Vir: https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/vademecum_2018.pdf.  

https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/vademecum_2018.pdf
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Na cestah Evropske unije je leta 2018 umrlo 25.100 ljudi. Najbolj so varni udeleženci v cestnem 

prometu na v Veliki Britaniji (28), na Danskem (30), na Irskem (31) in na Švedskem (32 mrtvih 

na milijon prebivalcev). 593 

Največ mrtvih na milijon prebivalcev je bilo leta 2018 v Romuniji (96), v Bolgariji (88), v 

Latviji (78) in na Hrvaškem (77). Povprečno število mrtvih v cestnem prometu na svetu v letu 

2017 je 174 na milijon prebivalcev, v ZDA 106 in v celotni Evropi 93. 

Slovenija je bila v letu 2018 na prvem mestu med državami EU po odstotku zmanjšanja 

prometnih nesreč s smrtnim izidom glede na preteklo leto 2017 (-13 odstotkov).594 

 

91 smrtno ponesrečenih oseb v Sloveniji v letu 2018 je najmanjše število v zadnjih 60 letih v 

Sloveniji.  

Leta 2018 je bilo za 12,5 odstotkov manj mrtvih kot leta 2017, povprečno zmanjšanje v 

Evropski uniji je bilo leta 2017 samo 1 odstotek. 595 

Indeks 2018/2001 smrtno ponesrečenih oseb znaša 32,7 istoimenski indeks prometnih nesreč s 

smrtnim izidom pa 35,8, kar pomeni, da se zmanjšuje število smrtno ponesrečenih oseb na 

prometno nesrečo s smrtnim izidom. Koeficient smrtno ponesrečenih oseb na prometno nesrečo 

s smrtnim izidom je leta 2001 znašal 1,14 leta 2017 pa 1,04. 

Indeks 2018/2001 hudo poškodovanih oseb znaša 33, ker pa je prelom časovne vrste nastal že 

leta 2002, moramo za osnovo vzeti to leto; indeks 2018/2002 znaša 64. To je realen kazalnik 

zmanjševanja števila hudo poškodovanih oseb. 

 

  

                                                 
593 Vir: https://ec.europa.eu/commission/news/road-safety-2019-apr-04_en 
594 Vir: https://ec.europa.eu/commission/news/road-safety-2019-apr-04_en 
595 Vir: https://ec.europa.eu/commission/news/road-safety-2019-apr-04_en 
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Tabela 3: Posledice prometnih nesreč v Sloveniji v obdobju 2001-2018 

 

 
 

Tabela 4: Indeksi posledic na osnovo leta 2001 

 

Leto
Število smrtno 

ponesrečenih oseb

Število oseb s hudo 

telesno poškodbo

Število oseb z lahko 

telesno poškodbo

2001 100 100 100

2002 86,0 51,7 97,7

2003 87,1 56,5 149,4

2004 89,6 46,4 146,5

2005 93,5 49,1 125,6

2006 94,6 45,1 134,8

2007 105,8 52,2 146,4

2008 77,3 42,0 112,5

2009 61,5 33,8 93,4

2010 49,6 35,5 92,6

2011 50,7 36,8 84,5

2012 46,8 34,0 80,0

2013 45,0 28,3 77,4

2014 38,8 33,0 71,2

2015 43,2 37,3 74,9

2016 46,8 34,1 73,3

2017 37,4 34,1 68,0

2018 32,7 32,9 66,3  
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Grafikon 6: Kombinirani grafikon števila udeležencev v prometu s telesno poškodbo s 

krivuljo smrtno ponesrečenih oseb v obdobju 2001-2018 

 

 
 

Število smrtno ponesrečenih udeležencev se je v zadnjih 18. letih zmanjšalo za 3-krat, indeks 

2018/2001 znaša 33, število 91 smrtno ponesrečenih udeležencev pa je najmanjše v statistiki 

najhujših prometnih nesreč. Sprememb zakonodaje v zadnjih letih ni bilo, kar kaže na vpliv 

drugih sistemskih preventivnih ukrepov na zmanjševanje najhujših nesreč. 

Indeks hudo poškodovanih oseb 2018/2002 (zaradi preloma časovne vrste leta 2002 vzamemo 

za osnovo to leto) pomeni 1,6-krat manjše število. V zadnji desetih letih večjega variiranja ni, 

povprečje znaša 848. 

Število prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo se je najmanj zmanjšalo v obdobju 2001-

2018, indeks 2018/2001 znaša 66, zmanjševanje je bilo enakomerno brez prelomov. 

Zmanjšuje se število smrtno ponesrečenih oseb na prometno nesrečo s smrtnim izidom. 

Koeficient smrtno ponesrečenih oseb na prometno nesrečo s smrtnim izidom je leta 2001 znašal 

1,14 (1,1), leta 2018 pa 1,03 (1,0). 
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VSE PROMETNE NESREČE IN POSLEDICE V OBDOBJU 2011-2018 

 

Časovne porazdelitve 

Po letih in kategorijah 

 

Časovna vrsta prometnih nesreč 2011-2018 je sicer del časovne vrste 2001-2018, vendar jo 

obravnavamo posebej, ker je to obdobje, ki ga analiziramo v tej statistični analizi, je obdobje 

dokaj enakomernega gibanja vseh kategorij prometnih nesreč. Spremembe med posameznimi 

členi časovnih vrst vseh kategorij prometnih nesreč so majhne (grafikon 7, grafikon 8). 

 

Tabela 5: Prometne nesreče po kategorijah  in letih v obdobju 2011-2018 

 

Leto

Število vseh 

prometnih 

nesreč

Število prometnih 

nesreč s smrtnim 

izidom

Število prometnih 

nesreč s telesno 

poškodbo

Število prometnih 

nesreč z 

materialno škodo

2011 22.913 129 7.089 15.695

2012 22.010 122 6.736 15.152

2013 18.868 116 6.410 12.342

2014 18.207 97 6.152 11.958

2015 17.903 112 6.459 11.332

2016 17.892 125 6.361 11.406

2017 17.545 101 6.071 11.373

2018 18.248 87 5.927 12.234

Skupaj 153.586 889 51.205 101.492  
 

Grafikon 7: Linijski grafikon časovnih vrst vseh prometnih nesreč, prometnih nesreč s telesno 

poškodbo in prometnih nesreč z materialno škodo v Sloveniji v obdobju 2011-2018 
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Tabela 6: Gibanje indeksov prometnih nesreč po kategorijah 2011-2018 z osnovo 2011 

 

 

Po posledicah in letih 

 

Tabela 7: Posledice prometnih nesreč v obdobju 2011-2018  

 

 
 

Kot smo že zapisali pri prometnih nesrečah s smrtnim izidom velja tudi za posledice – smrtno 

ponesrečene osebe (tabela 7, grafikon 8) Ugodno zmanjševanje števila od leta 2011 do 2014, 

se je leta 2015 obrnilo v povečanje, leta 2018 pa je na slovenskih cestah umrlo najmanj ljudi v 

zadnjih 60 letih. Indeks 2018/2011 znaša 65. Povečanje števila mrtvih v letu 2015 in 2016 kaže 

na velik vpliv slučajnih dejavnikov na prometne nesreče s smrtnim izidom, dejavnikov, ki jih 

sistemski preventivni ukrepi ne odpravljajo. Zelo pomemben padec števila mrtvih v letih 2017 

in 2018 lahko deloma pripišemo slučajnim dejavnikom, če pa se bo trend zmanjševanja 

nadaljeval, pa na tako gibanje vplivajo preventivni ukrepi. 

 

 

 

 

 

 



 189 

 

Grafikon 8: Linijski grafikon časovne vrste smrtno ponesrečenih oseb v prometnih nesrečah v 

Sloveniji v obdobju 2011-2018 

 

 
 

Indeks hudo poškodovanih oseb 2018/2011 znaša 89, najmanj (706) je bilo poškodovanih leta 

2013, a se že naslednje leto število poveča za 16,6 odstotka. Za časovno vrsto hudo 

poškodovanih oseb so značilne večje variacije med sosednjimi leti. V letu 2018 se je v 

primerjavi z letom 2017 število hudo poškodovanih zmanjšalo za 3,5 odstotka.  

 

Grafikon 9: Linijski diagram časovne vrste hudo poškodovanih oseb v prometnih nesrečah v Sloveniji 

obdobju 2011-2018 

 

 
 

Število lahko poškodovanih oseb v prometnih nesrečah se zmanjšuje od leta 2015. Indeks 

2018/2011 znaša 78. V letu 2018 se je v primerjavi z letom 2017 zmanjšalo število lahko 

poškodovanih oseb za 2,6 odstotka.   
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Grafikon 10: Linijski diagram časovne vrste lahko poškodovanih oseb v prometnih nesrečah v 

Sloveniji v obdobju 2011-2018 

 

 
 

Število oseb udeleženih v prometnih nesrečah brez poškodb se je v obdobju 2011-2017 

zmanjševalo, in se v letu 2018 povečal; indeks 2018/2011 znaša 79. V letu 2018 se je v 

primerjavi z letom 2017 število udeleženih oseb brez poškodb povečalo za 6,5 odstotka.  
 

Grafikon 11: Linijski diagram časovne vrste udeleženih oseb v prometnih nesrečah brez poškodbe v 

Sloveniji v obdobju 2011-2018 
 

 
Realna kazalnika gibanja prometne varnosti sta časovni vrsti smrtno ponesrečenih in telesno 

poškodovanih oseb, časovna vrsta prometnih nesreč brez poškodb (= prometne nesreče z 

materialno škodo), je zaradi različnega načina obravnavanja in evidentiranja teh nesreč manj 

zanesljiv kazalnik. 

Na gibanje števila prometnih nesreč s smrtnim izidom navzgor in navzdol, v obdobju 2011-

2018, so vplivali slučajni dejavniki, zmanjševanje števila prometnih nesreč s smrtnim izidom v 

zadnjih treh letih pa kaže na rezultate sistemskih preventivnih ukrepov.  

Indeks smrtno ponesrečenih oseb 2018/2011 znaša 65, indeks hudo poškodovanih oseb pa 89. 
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Po mesecih v obdobju 2011-2017 in v letu 2018 

 

Porazdelitev vseh prometnih nesreč v letu 2018 se ne razlikuje od povprečne porazdelitve 

preteklih let, kar je razvidno iz grafikona 12. 

 

Grafikon 12: Polarni diagram odstotkov vseh prometnih nesreč po mesecih v obdobju 2011-2017 in 

posebej 2018 

 

 

Po dnevih v obdobju 2011-2017 in v letu 2018 

 

Grafikon 13: Polarni diagram porazdelitve vseh prometnih nesreč po dnevih v obdobju 2011-2017 in v 

letu 2018 
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Prostorske porazdelitve 

Po letih in kategorijah cest/vrsti naselja 

 

Tabela 8: Porazdelitev vseh prometnih nesreč po kategorijah cest/vrst naselja in letih v obdobju 2011-

2018 

 

 
 

Porazdelitev prometnih nesreč po kategorijah cest in vrsti naselja v letu 2018 se ne razlikuje od 

porazdelitve v obdobju 2011-2017.  

 

Tabela 9: Gibanje indeksov vseh prometnih nesreč z osnovo 2011 v obdobju 2011-2018 

 

Kategorija cest/vrsta 

naselja 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Avtocesta 100 98,8 98,2 87,6 84,2 85,7 85,6 94,2

Glavna cesta I. reda 100 116,1 92,3 87,0 89,1 87,8 83,9 90,6

Glavna cesta II. reda 100 87,6 85,6 82,1 78,8 88,4 82,4 78,5

Regionalna cest I. reda 100 99,3 75,4 73,3 80,5 77,5 80,3 80,3

Regionalna cest II. reda 100 93,6 76,1 74,8 74,9 78,2 77,8 76,0

Regionalna cesta III. reda 100 118,9 82,3 80,1 77,9 79,1 77,6 77,1

Hitra cesta 100 97,7 89,7 90,0 74,7 93,5 81,6 88,9

Lokalna cesta 100 90,6 65,0 61,4 59,2 63,1 58,3 63,3

Naselje z uličnim sistemom 100 92,2 79,9 77,7 76,2 74,0 72,0 74,8

Naselje brez uličnega 100 101,1 87,6 87,5 85,1 86,4 88,2 92,8

Turistična cesta 100 101,1 73,7 62,1 94,7 77,9 100,0 70,5

Skupaj 100 96,0 82,3 79,5 78,2 78,1 76,8 79,7  
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Tabela 10: Struktura vseh prometnih nesreč pol letih v obdobju 2011-2017 po kategoriji ceste, vrsti 

naselja v okviru posameznega leta (leto = 100 odstotkov) 

 

 

 

Po naselju/ izven naselja in letih 

 

Porazdelitev prometnih nesreč v letu 2018 po naselju/izven naselja se ne razlikuje od 

porazdelitev v obdobju 2011-2017  

 

Tabela 11: Porazdelitev vseh prometnih nesreč po letih in kraju prometne nesreče: naselje/izven 

naselja 
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Osebe v prometnih nesrečah v obdobju 2011-2018 

  

Osnovna statistika povzročiteljev in drugih udeležencev 

Po letih 

 

Tabela 12: Porazdelitev povzročiteljev in drugih udeležencev po letih v obdobju 2011-2018 

(upoštevana vsa pojavljanja posamezne osebe) 

 

Leto

Vse 

udeležene 

osebe

Povzročitelji 

vseh 

prometnih 

nezgod

Odstotek 

povzročiteljev 

med vsemi 

udeleženimi 

osebami

Drugi 

udeleženci 

vseh prometnih 

neszgod

Odstotek drugih 

udeležencev med 

vsemi 

udeleženimi 

osebami

2011 41.425 19.563 47,2 21.862 52,8

2012 39.485 18.401 46,6 21.084 53,4

2013 34.033 15.907 46,7 18.126 53,3

2014 32.806 15.398 46,9 17.408 53,1

2015 32.575 15.352 47,1 17.223 52,9

2016 32.456 15.578 48,0 16.878 52,0

2017 31.562 15.048 47,7 16.514 52,3

2018 32.865 15.459 47,0 17.406 53,0

Skupaj 277.207 130.706 47,2 146.501 52,8  
 

 

Deleža povzročiteljev in drugih udeležencev vseh prometnih nesreč v letu 2018 je enako povprečju v 

obdobju 2011-2017 

 

Grafikon 14: Linijska diagrama vseh prometnih nesreč in vseh udeleženih oseb v obdobju 2011-2018  
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Indeks 2018/2011 števila prometnih nesreč je enka indeksu vseh udeleženih oseb in znaša 79.  

V celotnem obdobju 2011-2018 sta bili povprečno dve osebi (natančno: 1,8) udeleženi v 

prometni nesreči. 

 

Tabela 13: Število različnih udeleženih oseb po letih v obdobju 2011-2018 (vsaka oseba je šteta samo 

enkrat) 

 

 
 

29.107 oseb (10,5 odstotka) se v evidenci vseh udeleženih oseb v prometnih nesrečah v obdobju 

2011-2018 pojavlja večkrat. 

 

Vsak 9. moški in vsaka 15. ženska se kot udeleženca (povzročitelj ali drug udeleženec) 

prometnih nesreč povprečno pojavljata dvakrat v obdobju 2011-2018. 

Po spolu in letih 

 

Tabela 14: Povzročitelji in drugi udeleženci vseh prometnih nesreč po spolu in letih  

v obdobju 2011-2018 
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V obdobju 2011-2017 je prometne nesreče povzročilo 73 odstotkov moških in 27 odstotkov 

žensk, kar je enako odstotkoma v letu 2018. Med drugimi udeleženci je bilo v obdobju 2011-

2017 64 odstotkov moških in 36 odstotkov žensk in enako v letu 2018.  

 

Verjetnost, da je moški, ki je udeležen v prometni nesreči njen povzročitelj je 0,5 (50 

odstotkov), verjetnost, da je ženska, ki je udeležena v prometni nesreči njena povzročiteljica pa 

je enaka 0,4 (40 odstotkov). 

Po državljanstvu  

 

Povprečno je bilo v obdobju 2011-2017 88 odstotkov povzročiteljev (moški in ženske) 

slovenskih državljanov, 12 odstotkov tujcev. Drugih udeležencev - slovenskih državljanov je 

90 odstotkov in 10 odstotkov tujcev. V letu je 2018 je bilo 85 odstotkov povzročiteljev 87 in 

odstotkov slovenskih državljanov. Povečalo se je število tujih državljanov.  

 

Po statističnih regijah 

 

Med letoma 2017 in 2018 ni pomembne razlike med porazdelitvijo vseh prometnih nesreč po 

statističnih regijah prebivališča povzročiteljev. Pomembno je le manjše število v Savinjski 

regiji, za 8 odstotkov in povečanje v Osrednjeslovenski regiji za 10 odstotkov. 

 
Tabela 15: Potek indeksov vseh povzročiteljev prometnih nesreč v obdobju 2011-2017 z osnovo leta 

2011 po statističnih regijah prebivališča 
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Po posledicah, vsi udeleženci v vseh prometnih nesrečah 

 

Tabela 16 vsebuje absolutna števila posameznih vrst posledic za posamezno vrsto udeležbe v 

prometu za vse prometne nesreče v obdobju 2011-2018, grafikon pa deleže posamezne vrste 

udeležbe v obdobju 2011-2018. 

Tabela 17, stolpci v svetlo rjavi barvi vsebujejo odstotke smrti, hudih in lahkih telesnih 

poškodb; to so statistične verjetnosti izražene, da pride do take posledice, če pride do prometne 

nesreče s poškodbo, izražene v odstotkih. Iz tabele je razvidno, da je verjetnost najhujše 

posledice pri voznikih lahkih štirikolesnikov (5 odstotkov), toda gre samo za dva primera smrti. 

Enako velja za voznike trikolesnikov. 

Bolj zanesljiv je podatek za traktoriste, pri katerih je verjetnost najhujše posledice tudi največja 

– 6,6 odstotka. Relativno velika je tudi verjetnost najhujše posledice pri voznikih motornih 

koles  - 4,1 odstotek. Poudarjeno: te verjetnosti se nanašajo na prometne nesreče, pri katerih 

pride do posledice. 

Drugo vprašanje pa je, kolika je verjetnost, da udeleženec utrpi posledice, katere koli. Največja 

statistična verjetnost, da bo prišlo do posledice, če pride do udeležbe v prometni nesreči (smrt, 

huda ali lahka telesna poškodba) je pri potnikih – 94 odstotkov, sledijo pešci, 93 odstotkov, 

kolesarji – 85 odstotkov, vozniki mopedov – 77 odstotkov, vozniki motornih koles – 76 

odstotkov vozniki trikoles – 67 odstotkov, vozniki štirikolesnikov – 63 odstotkov, vozniki 

lahkih štirikolesnikov – 43 odstotkov. Najmanjša verjetnost je pri voznikih avtobusov – 1,5 

odstotka. 

  

Tabela 16: Porazdelitev vseh udeležencev v vseh prometnih nesrečah po posledicah  

v obdobju 2011-2018 

 

Skupaj 

smrtna in 

telesne 

poškodbe Smrtna

Huda 

telesna 

poškodba

Lahka 

telesna 

poškodba

Brez 

poškodbe

Voznik osebnega avtomobila 197.918 31.084 327 1.496 29.261 166.834

Voznik tovornega vozila 20.870 1.051 21 96 934 19.819

Potnik 16.614 15.644 150 1.037 14.457 970

Kolesar 10.855 9.198 101 1.478 7.619 1.657

Pešec 5.457 5.085 135 967 3.983 372

Voznik motornega kolesa 5.439 4.114 167 1.091 2.856 1.325

Voznik mopeda 2.962 2.296 20 405 1.871 666

Voznik avtobusa 2.416 37 0 6 31 2.379

Voznik traktorja 1.182 197 13 41 143 985

Voznik trikolesa 61 41 2 9 30 20

Voznik štirikolesnika 186 118 1 47 70 68

Voznik specialnega vozila 321 43 0 0 43 278

Voznik lahkega štirikolesnika 94 40 2 10 28 54

Ostali drugi udeleženci 12.832 539 10 72 457 12.293

Skupaj 277.207 69.487 949 6.755 61.783 207.720

Vrsta udeleženca

Posledica

Skupaj -

vse
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Grafikon 15: Osebe udeležene v vseh prometnih nesrečah v obdobju 2011-2018 vrsti udeležbe v 

prometu v času prometne nesreče 

 

 
 

Tabela 17: Deleži posameznih posledic vseh prometnih nesreč v obdobju 2011-2018 
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Povzročitelji vseh prometnih nesreč po vrsti udeležbe v prometu 

 

V letu 2018 se je v primerjavi z letom 2017 zmanjšalo število voznikov osebnih avtomobilov – 

povzročiteljev vseh prometnih nesreč za 2 odstotka, število voznikov tovornih  vozil – povzročiteljev za 

13 odstotkov, število kolesarjev – povzročiteljev za 11 odstotkov, število voznikov motornih koles – 

povzročiteljev za 12 odstotkov, število voznikov mopedov – povzročiteljev pa za 4 odstotke, število 

voznikov traktorjev pa se je povečalo za 8 odstotkov. 

V letu 2018 se je za pol odstotka povečal delež povzročiteljic – voznic osebnih avtomobilov (v 

letu 2017 je znašal 26,7 odstotka, leto 2018: 27,2 odstotka) in se temu sorazmerno zmanjšal 

delež voznikov. 

 

Grafikon 16: Palični diagram deležev povzročiteljev in povzročiteljic po vrsti udeležbe v prometu v 

obdobju 2011-2017 in v letu 2018 

 

 
 

Udeležena vozila v prometnih nesrečah 

 

V 153.586 prometnih nesrečah v obdobju 2011-2018 je bilo udeleženih 238.792 vozil, približno 

30.000 vozil na leto. 

Število najbolj množičnih udeleženih vozil se je v osemletnem obdobju pomembno zmanjšalo, 

indeks 2018/2011 osebnih avtomobilov znaša 76, tovornih avtomobilov 94, motornih koles 79, 

avtobusov 80. 

V letu 2018 se je v primerjavi z letom 2017 povečalo število udeleženih osebnih avtomobilov 

za 4 odstotke, število tovornih vozil za 14,5 odstotkov, število vlečnih vozil za 4,5 odstotka, 

mopedov za 7 odstotkov, traktorjev za 7 odstotkov, traktorjev za 22 odstotkov, kombiniranih 

vozil za 32 odstotkov, tovornih specialnih vozil za 28 odstotkov, zmanjšalo pa se je število 

udeleženih motornih koles za 13 odstotkov in avtobusov za 7 odstotkov.  
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PROMETNE NESREČE S SMRTNIM IZIDOM 

 

Časovna porazdelitev 

Po letih 

 

Variiranje prometnih nesreč s smrtnim izidom in najhujših posledic v obdobju 2011-2018 je 

pomembno. Indeks z osnovo 2011 se giblje v intervalu [100-67] in podoben je interval za 

smrtno ponesrečene osebe [100-65]. 

 

Tabela 18: Prometne nesreče s smrtnim izidom in smrtno ponesrečene osebe po letih  

 

 
 

Grafikon 17: Linijska diagrama časovnih vrst prometnih nesreč s smrtnim izidom  

in smrtno ponesrečenih oseb v Sloveniji v obdobju 2010-2018 
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Slovenija je na zelo dobri poti, da uresniči cilj, zapisan v Resoluciji nacionalnega programa 

varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022, to je ne več kot 35 mrtvih v prometnih 

nesrečah na milijon prebivalcev.  

V letu 2018 je bilo najmanj mrtvih na slovenskih cestah v zadnjih 60. letih.  

12,5 odstotkov manj mrtvih leta 2018 v primerjavi z letom 2017 uvršča Slovenijo na prvo mesto 

v Evropski uniji glede na zmanjšanje števila prometnih nesreč s smrtnim izidom mesto.  

 

Po mesecih 

 

Tabela 19: Porazdelitev prometnih nesreč s smrtnim izidom po mesecih in letih 
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V letu 2018 se je zgodilo 14 prometnih nesreč s smrtnim izidom manj, kot v letu 2017. 

Števila so se zmanjšala v devetih mesecih, povečala samo v treh, toda: v septembru se je število 

povečalo za 19, iz ene nesreče s smrtnim izidom v letu 2017 na 20 v letu 2018. To je tisto, 

čemur pravimo velik delež slučajnosti pri teh nesrečah. Toda večje število nesreč v septembru 

je na podlagi analize podatkov za obdobje 2011-2016 pričakovano. Analiza obdobja 2011-2016 

je pokazala, da je mesec september najbolj nevaren mesec (definicija: največja verjetnost, da se 

bo prometna nesreča končala najbolj tragično, pri čemer prometne nesreče brez poškodb niso 

upoštevane). Leto 2017 je to ugotovitev zanikalo, leto 2018 pa, žal, potrdilo.  

 

Mesec februar ima v osemletnem povprečju zelo majhen standardni odklon, kar pomeni majhno 

variiranje tekom let, najbolj nepredvidljiva sta meseca april in september. 

 

Iz naslednjega polarnega grafikona je razvidno, da so bile prometne nesreče s smrtnim izidom 

v obdobju 2011-2017, v primerjavi z letom 2018, bolj enakomerno porazdeljene, v letu 2018 

pa izstopata maj in predvsem september. Osemletno povprečje in standardni odklon kažeta na 

najbolj "stabilna meseca" februar in maj meseca z najmanjšim variiranjem. To se je pokazalo 

tudi v letu 2018. V februarju 2018 se je zgodila ena prometna nesreča s smrtnim izidom več, 

kot znaša osemletno povprečje, v maju pa 4 več, s tem, da znaša februarsko povprečje 6 

prometnih nesreč s smrtnim izidom, majsko pa 11. Mesec september, ki je v letu 2018 presegel 

vsa negativna pričakovanja, ima tudi drugi največji standardni odklon izračunan na sedemletnih 

podatkih (2011-2017). To pomeni, da lahko v letu 2019 pričakujemo pomembno razliko glede 

na leto 2018. Največji standardni odklon je izračunan na mesec april, ki je posledica manjših 

števil prometnih nesreč s smrtnim izidom v letih 2012-2015 in nato povečanja v letih 2016-

2018. 

 

Grafikon 18: Polarni diagram mesečnih deležev prometnih nesreč s smrtnim izidom  

v obdobju 2011-2017 in v letu 2018 
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Najbolj nevarni meseci v obdobju 2011-2018 

 

S pomočjo kontingenčne tabele lahko ugotovimo najbolj nevaren mesec, ki ga definiramo kot 

mesec, v katerem je delež prometnih nesreč s smrtnim izidom največji v strukturi deležev 

prometnih nesreč s smrtnim izidom, prometnih nesreč s hujšo telesno poškodbo in prometnih 

nesreč z lažjo telesno poškodbo, ali drugače: V katerem mesecu je največja verjetnost, da se bo 

prometna nesreča končala najbolj tragično (prometne nesreče brez poškodb niso upoštevane).  

Odstotki prometnih nesreč s smrtnim izidom v povprečju variirajo v intervalu [1,1-1,6] 

odstotka.  

Če upoštevamo samo prometne nesreče s smrtnim izidom in hudo telesno poškodbo, je v 

obdobju 2011-2018 najbolj nevaren mesec marec. Vsaka 6. do 7. prometna nesreča se je 

končala tragično, najbolj varen mesec po tej primerjavi pa je bil junij: vsaka 10. nesreča se je 

končala tragično. 

 

Če upoštevamo prometne nesreče s smrtnim izidom in hudo in lahko telesno poškodbo, pa sta 

v obdobju 2011-2018 najbolj nevarna meseca april in julij. Vsaka 63. prometna nesreča s 

telesno poškodbo se je končala tragično, najbolj varna meseca po tej primerjavi pa sta bila 

januar in februar: vsaka 91. prometne nesreče s telesno poškodbo se je končala tragično. 

Najbolj nevarni meseci za prometne nesreče s hudo telesno poškodbo pa so bili v obdobju 2011-

2017 vsi meseci od maja do septembra. V juliju se je vsaka 9. prometna nesreča s telesno 

poškodbo končala s hudo telesno poškodbo. 

Po letih in dnevih v tednu 

 

Porazdelitev prometnih nesreč po dnevih v tednu v letu 2018 je podobna porazdelitvi v obdobju 

2011-2017 (grafikon 18), s tem, da je nekoliko večji odstotek prometnih nesreč s smrtnim 

izidom, ki so se zgodile sredi tedna – sreda in četrtek ter zmanjšanje ob nedeljah in ponedeljkih. 

 

Grafikon 19: Polarni diagram mesečnih deležev prometnih nesreč s smrtnim izidom po dnevih v tednu   

v obdobju 2011-2017 
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Prostorske porazdelitve 

Po letih in kategorijah cest/vrsti naselja 

 

V Sloveniji se je leta 2018 zgodilo na avtocestah 15 odstotkov vseh prometnih nesreč s smrtnim 

izidom, v EU pa 8 odstotkov leta 2017 (EC 2018, str. 10).596 

V Sloveniji se je leta 2018 zgodilo v naseljih 21 odstotkov (naselja z in brez uličnega sistema) 

vseh prometnih nesreč s smrtnim izidom, v EU pa 37 odstotkov leta 2017(EC, 2018, str. 10).  

 

Tabela 20: Porazdelitev prometnih nesreč s smrtnim izidom po kategorijah cest/vrsti naselja v obdobju 

2011-2018 

 

                                                 
596 Podatki za leto 2018 še niso objavljeni. 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Avtocesta 104 13 18 14 11 9 23 16 13

Glavna cesta I. reda 61 11 8 8 11 8 5 10 10

Glavna cesta II. reda 61 12 10 6 2 13 11 7 9

Regionalna cest I. reda 73 11 15 6 14 11 12 4 13

Regionalna cest II. reda 118 23 14 17 11 20 15 18 11

Regionalna cesta III. reda 55 8 10 11 7 6 9 4 6

Hitra cesta 10 4 0 0 0 2 2 2 2

Lokalna cesta 57 5 10 8 9 8 12 5 4

Naselje z uličnim sistemom 139 20 17 25 19 18 21 19 12

Turistična cesta 6 0 1 3 0 1 1 0 0

Naselje brez uličnega 118 22 19 18 13 16 14 16 7

Skupaj 802 129 122 116 97 112 125 101 87

Kategorija cest/vrsta 

naselja

Leto
Skupaj

 
 

Tabela 21: Struktura  prometnih nesreč s smrtnim izidom po kategorijah cest/vrsti naselja po letih v 

okviru posameznega leta v obdobju 2011-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primerjava med letoma 2017 in 2018 kaže pomembne razlike le v številu prometnih nesreč s 

smrtnim izidom v naseljih (z uličnim sistemom in brez uličnega sistema). V letu 2018 se je v 

primerjavi z letom 2017 število teh nesreč zmanjšalo za 54 odstotkov.  
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Tabela 22: Gibanje prometnih nesreč s smrtnim izidom v okviru posamezne kategorije ceste/vrsti 

naselja glede na osnovo v letu 2011 

 

 
 

Grafikon 20: Število prometnih nesreč s smrtnim izidom po kategorijah cest in vrsti naselja leta 2016 

in 2017 

 

 

 

Porazdelitve prometnih nesreč s smrtnim izidom po mesecih v letu 2018 niso statistično 

pomembne z izjemo meseca septembra, v katerem se je največ najhujših nesreč zgodilo na 

regionalnih cestah. 
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Po letih in naselju/izven naselja 

 

V letu 2018 se je zgodilo najmanj prometnih nesreč s smrtnim izidom v naselju v opazovanem 

obdobju 2011-2017 

 

Tabela 23: Porazdelitev prometnih nesreč s smrtnim izidom po letih in kraju prometne nesreče: 

naselje/izven naselja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porazdelitev prometnih nesreč s smrtnim izidom po letih in vzrokih 

 

Tabela 24: Vzroki prometnih nesreč s smrtnim izidom po letih 

 

 

Iz tabel 22 in 23 je razvidno, da so v letu 2018 glavni vzroki za 78 odstotkov vseh prometnih 

nesreč s smrtnim izidom: 

- neprilagojena hitrost (37,9 odstotka),  

- nepravilna stran/smer vožnje (29,9 odstotka) in 

- neupoštevanje pravil o prednosti (10,3 odstotka), 

kar pa je za 12 odstotkov manj kot v letu 2017. 
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Število prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti se je v letu 2018 

zmanjšalo za 28 odstotkov in zmanjšanje takih nesreč je tudi najbolj doprineslo k zmanjšanju 

prometnih nesreč s smrtnim izidom v letu 2018. 

 

Povečal se je odstotek prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi nepravilnega premika vozila, 

predvsem pa odstotek vzrokov, ki jih policija evidentira kot "ostalo".  

Pregled podatkov, ki jih policija dnevno objavlja na spletni strani so med vzroki "ostalo" 

naslednji: 

• izguba oblasti nad vozilom, 

• padec iz priklopnega droga traktorja in povoženje s traktorsko prikolico, 

• trčenje v dohitelega kolesarja, 

• nepravilna vzvratna vožnja po dovozni cesti. 

 

Tabela 25: Porazdelitev prometnih nesreč s smrtnim izidom po vzrokih in letih v odstotkih (leto = 100 

odstotkov) 

 

 

Osebe udeležene v prometnih nesrečah s smrtnim izidom v obdobju 2011-2018  

Osnovna statistika povzročiteljev in drugih udeležencev 

Po vrsti udeležbe v prometu in letih 

 

Števila povzročiteljev in udeležencev prometnih nesreč s smrtnim izidom se pomembno ne  

razlikujejo v letih 2011-2013 in 2015-2016, izjema pa je leto 2014, ko se je delež povzročiteljev 

v primerjavi z letom 2013 zmanjšal za skoraj 13 odstotkov in se za toliko povečal delež 

udeležencev. Tudi v letu 2018 se delež povzročiteljev in drugih udeležencev ne razlikuje od 

preteklih let. 
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Grafikon 21:Osebe udeležene v  prometnih nesrečah s smrtnim izidom po vrsti udeležbe v prometu  

času prometne nesreče v obdobju 2011-2018 

 

 
 

Grafikon 22: Linijska diagrama prometnih nesreč s smrtnim izidom in vseh udeleženih oseb v teh 

nesrečah v obdobju 2011-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leta 2018 je bilo število vseh udeleženih oseb v prometnih nesrečah s smrtnim izidom 

najmanjše v obdobju 2011-2018. Leta 2018 se je v primerjavi z letom 2017 število zmanjšalo 

za 13 odstotkov. 
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Grafikon 23: Porazdelitev števila povzročiteljev in drugih udeležencev v prometnih nesreč s smrtnim 

izidom  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po spolu 

 

V obdobju 2011-2018 je bilo povprečno 85 odstotkov povzročiteljev in 15 odstotkov 

povzročiteljic prometnih nesreč s smrtnim izidom ter 68 odstotkov moških drugih udeležencev 

in 32 odstotkov žensk drugih udeleženk. Tudi deleži v letu 2018 se pomembno ne razlikujejo 

od povprečja. 

 

Število povzročiteljic prometnih nesreč s smrtnim izidom se je leta 2018 povečalo za dve, ker 

pa se je zmanjšalo število vseh povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, pa se je delež 

povzročiteljic v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 povečal od 12 na 16 odstotkov in se temu 

ustrezno zmanjšal delež povzročiteljev moškega spola. 

Delež drugih udeleženk prometnih nesreč s smrtnim izidom se je leta 2018 v primerjavi z letom 

2017 zmanjšal iz 32 na 28 odstotkov in se temu ustrezno povečal delež drugih udeležencev 

moškega spola. 

Po državljanstvu 

 

Leta 2018 je imelo 80 odstotkov povzročiteljev in 64 odstotkov drugih udeležencev prometnih 

nesreč s smrtnim izidom slovensko državljanstvo. Oba deleža sta za 5 odstotkov manjša od leta 

2017, deleža tujih državljanov pa za toliko večja. 5 povzročiteljev je bilo hrvaških državljanov, 

po dva pa iz Bosne in Hercegovine, Makedonije in Madžarske. Med drugimi udeleženci je bilo 

največ državljanov Nemčije, Makedonije ter Bosne in Hercegovine. 
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Po posledicah in spolu 

 

Grafikon 24: Primerjalni grafikon deležev posledic vseh udeleženih oseb v prometnih nesreč s 

smrtnim izidom v letu 2018 (spol=100 odstotkov) 

 

 
 

Odstotki na grafikonu 24 se pomembno ne razlikujejo od odstotkov v obdobju 2011-2017. 

 

Večkratna udeležba povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom v prometnih 

nesrečah v obdobju 2011-2018  

 

Od 902 povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom v obdobju 2011-2018 je bilo 117 (13 

odstotkov od 902) udeleženih v drugih prometnih nesrečah, in sicer so povzročili še: 

 

- 3 prometne nesreče s hudo telesno poškodbo, 

- 29 prometnih nesreč z lahko telesno poškodbo in 

- 56 prometnih nesreč brez poškodbe. 

 

Udeleženi pa so bili v: 

 

- 1 prometni nesreči s smrtnim izidom, 

- 6 prometnih nesrečah s hudo telesno poškodbo, 

- 19 prometnih nesrečah z lahko telesno poškodbo in  

- 29 prometnih nesrečah brez poškodbe. 
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94 povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom (10,4 odstotka od 902) je bilo udeleženih 

poleg prometne nesreče s smrtnim izidom, ki so jo povzročili, še v drugi prometni nesreči, od 

tega 55 (59 odstotkov od 94) kot povzročitelji in 38 (41 odstotkov od 94) kot drugi udeleženci. 

 

17 povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom (2 odstotka od 902) je bilo udeleženih 

poleg prometne nesreče s smrtnim izidom, ki so jo povzročili, še v dveh prometnih nesrečah, 

povzročili so še eno prometno nesrečo s hudo telesno poškodbo, 9 prometnih nesreč z lažjo 

telesno poškodbo in 9 prometnih nesreč brez poškodbe, ter bili drugi udeleženci v 3 prometnih 

nesrečah s hudo telesno poškodbo, v dveh prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo in v 9 

prometnih nesreč brez poškodbe. 

 

4 povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom je bilo udeleženih poleg prometne nesreče s 

smrtnim izidom, ki so jo povzročili, še v 12 prometnih nesrečah. Povzročili so še eno prometno 

nesrečo s hudo telesno poškodbo, 3 prometne nesreče z lažjo telesno poškodbo in 7 prometnih 

nesreč brez poškodbe, en povzročitelj prometnih nesreč s smrtnim izidom pa je bil udeležen še 

v prometni nesreči s hudo telesno poškodbo. 

 

Ed povzročitelj prometne nesreče s smrtnim izidom je bil udeležen poleg prometne nesreče s 

smrtnim izidom, ki jo je povzročil, še v štirih prometnih nesrečah; povzročil je še eno prometno 

nesrečo z lahko telesno poškodbo, dve prometni nesreči brez poškodbe in bil drugi udeleženec 

v prometni nesreči z lahko telesno poškodbo. 

 

Med povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so bili udeleženi kot povzročitelji ali 

drugi udeleženci v najmanj še eni prometni nesreči, je 40 odstotkov mlajših od 30 let, 13 

odstotkov pa starejših od 60 let. 

60 odstotkov je bilo voznikov osebnih avtomobilov, 16 odstotkov voznikov tovornjakov, 7 

odstotkov potnikov, sledijo pa kolesarji s 5 odstotki, vozniki motornih koles s 3 odstotki.  

 

Med povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so bili udeleženi kot povzročitelji ali 

drugi udeleženci v najmanj še eni prometni nesreči je bilo 87 odstotkov moških in 13 odstotkov 

žensk. 

Starostna struktura povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom  

 

Povprečna starost povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom v letu 2018 je bila 41,6 

leti (v obdobju 2011-2017: 44,5 let), standardni odklon pa 16,2 let, (v obdobju 2011-2017: 18,6 

let). Razlika je pomembna. Povprečna starost povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim 

izidom se zmanjšuje že od leta 2014, ko je znašala 47,8 let, leta 2018 pa je bila za več kot 6 let 

nižja. Povprečna starost prebivalstva se povečuje, povprečna starost povzročiteljev prometnih 

nesreč s smrtnim izidom pa zmanjšuje.  

Polovica povzročiteljev v letu 2018 je bila mlajših od 41 let (v obdobju 2011-2017: 43 let), 

polovica pa starejših.  

Pomemben je podatek, da v letu 2018 ni bilo povzročitelja prometne nesreče s smrtnim izidom 

mlajšega od 18 let in ne starejšega od 84 let. 
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Tabela 26: Povprečna vrednost, standardni odklon, mediana, minimum, maksimum starosti vseh 

povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom v obdobju 2011-2018 

 

 
 

Povprečna starost moških povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom v letu 2018 je 

znašala 41,2 leti (v letu 2017: 43,7 let), žensk pa 44,1 leto (v letu 2017: 41,7 let). Variiranje 

povprečne starosti ne kaže neke zakonitosti, absolutne številke so, na srečo, majhne in že vsaka 

posamezna starost vpliva na povprečno vrednost.  
 

Struktura povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom po spolu zaradi 

neprilagojene hitrosti, nepravilne strani/smeri vožnje in neupoštevanje pravil o 

prednosti 

 

Moški povzročitelji so zaradi neprilagojene hitrosti v letu 2018 povzročili 30 prometnih nesreč 

s smrtnim izidom, kar je 40,5 odstotka vseh prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so jih moški 

povzročili (v letu 2017: 47,8 odstotka). Ženske – povzročiteljice so zaradi neprilagojene hitrosti 

v letu 2018 povzročile 4 prometne nesreče s smrtnim izidom, kar je 29 odstotka vseh prometnih 

nesreč s smrtnim izidom, ki so jih ženske povzročile (v letu 2017: 25 odstotkov). 

 

Moški povzročitelji so zaradi nepravilne smeri/strani vožnje v letu 2018 povzročili 20 

prometnih nesreč s smrtnim izidom, kar je 27 odstotkov vseh prometnih nesreč s smrtnim 

izidom, ki so jih moški povzročili (v letu 2017: tudi 27 odstotkov). Ženske – povzročiteljice so 

zaradi nepravilne smeri/strani vožnje v letu 2018 povzročile 6 prometnih nesreč s smrtnim 

izidom, kar je 43 odstotkov vseh prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so jih ženske povzročile 

(v letu 2017: 42 odstotkov). 

 

Moški povzročitelji so zaradi neupoštevanja pravil o prednosti v letu 2018 povzročili 6 

prometnih nesreč s smrtnim izidom, kar je 8 odstotkov vseh prometnih nesreč s smrtnim izidom, 

ki so jih moški povzročili (v letu 2017: tudi 14,4 odstotka). Ženske – povzročiteljice so zaradi 

neupoštevanja pravil o prednosti v letu 2018 povzročile 3 prometne nesreče s smrtnim izidom, 

kar je 21 odstotkov vseh prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so jih ženske povzročile (v letu 

2017: 25 odstotkov). 
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Razlike deležev posameznih vzrokov prometnih nesreč s smrtnim izidom po spolu med letoma 

2017 in 2018 niso pomembne, odstotki so podobni. Velja ugotovitev iz celotnega obdobja 2011-

2017, da ženske povzročijo manj prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi neprilagojene 

hitrosti kot moški in več zaradi nepravilne smeri/strani vožnje. Taka ugotovitev velja tudi za 

povzročitev prometne nesreče s smrtnim izidom zaradi neupoštevanja pravil o prednosti. 

Primerjava se seveda nanaša na odstotke znotraj posameznega spola (absolutne številke so 

nekajkrat manjše pri ženskah). 

 

Povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom po vrsti udeležbe v prometu 

 

Delež smrtno ponesrečenih voznikov osebnih avtomobilov in tovornjakov v obdobju 2011-

2017 je znašal v Sloveniji 35 odstotkov, v EU pa v letu 2015 46 odstotkov. Razlika za voznike 

motornih koles ni velika, v Sloveniji je odstotek enak 17, v EU pa 15. Odstotek smrtno 

ponesrečenih kolesarjev (10,9 odstotka) je v Sloveniji za 3 odstotke večji od EU povprečja, 

odstotek smrtno ponesrečenih oseb pešcev (14,9 odstotka) pa za 6 odstotkov manjši od EU 

povprečja. (EC, 2016b, str. 9).597 

 

Med vsemi moškimi povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom v letu 2018 znaša delež 

voznikov osebnih avtomobilov 54 odstotkov (v letu 2017: 58 odstotkov), delež med vsemi 

povzročiteljicami pa 93 odstotkov (v letu: 2017: 92 odstotkov). Med moškimi so pogostejši 

povzročitelji še motoristi (12 odstotkov, v letu 2017: 21 odstotkov).  

 

Grafikon 25: Porazdelitev vseh smrtno ponesrečenih oseb po udeležbi v prometu v obdobju 2011-2018  

 

 
 

 

                                                 
597 Podatkov za leto 2018 še niso objavili. 
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Največ so k zmanjšanju prometnih nesreč s smrtnim izidom v letu 2018 prispevali vozniki 

motornih koles, sledijo pa vozniki osebnih avtomobilov. 

 

Grafikon 26: Krožni diagram deležev (skupaj 98,1 odstotka) povzročiteljev prometnih nesreč s 

smrtnim izidom po vrsti udeležbe v obdobju 2011-2018  

 

 

 

Tabela 27: Povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom po vrsti udeležbe v prometu in letih v 

obdobju 2011-2018 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Voznik osebnega avtomobila 553 79 82 80 62 65 69 63 53

Voznik motornega kolesa 116 19 12 10 11 17 18 19 10

Voznik tovornega vozila 85 16 10 4 6 14 13 8 14

Kolesar 59 9 8 9 10 7 8 4 4

Pešec 34 5 5 6 3 3 10 1 1

Voznik traktorja 18 0 1 4 1 3 6 1 2

Voznik avtobusa 5 1 0 0 1 1 0 0 2

Voznik mopeda 17 3 3 1 2 1 2 3 2

Voznik lahkega štirikolesnika 2 0 1 0 0 1 0 0 0

Odgovorna oseba 2 0 0 0 0 2 0 0 0

Voznik delovnega stroja 1 0 0 0 1 0 0 0 0

Voznik kombiniranega vozila 1 0 0 0 0 1 0 0 0

Voznik štirikolesa 2 1 0 0 0 0 0 1 0

Samostojni podjetnik 1 0 0 0 1 0 0 0 0

Voznik specialnega vozila 1 0 0 0 0 0 0 1 0

Ostalo 5 2 0 0 0 2 0 1 0

Skupaj 902 135 122 114 98 117 126 102 88

Skupaj
Leto

Vrsta udeležbe
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Tabela 28: Indeksi povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom v okviru posamezne vrste 

udeležbe v prometu v obdobju 2011-2017 z osnovo 2011 

 

 
 

Grafikon 27: Črtni diagram indeksov povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom v obdobju 

2011-2018 z osnovo 2011 

 

 

 

Deleži povzročiteljev, ki so bili sami udeleženi v prometnih nesrečah s smrtnim izidom  

 

V letu 2018 se je povečal delež povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so bili 

sami udeleženi v prometni nesreči, v primerjavi z obdobjem 2011-2017. Odstotek voznikov 

osebnih avtomobilov se je sicer povečal samo za 2 odstotka, od 21 na 23 odstotkov, delež 

voznikov motornih vozil od 43 na 70 odstotkov, delež voznikov tovornih vozil od 7 na 4 

odstotke in delež kolesarjev od 29 na 50 odstotkov; s pripombo: da so absolutne številke 

majhne.  
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Drugi udeleženci prometnih nesreč s smrtnim izidom po vrsti udeležbe v prometu 

 

Tabela 29: Drugi udeleženci prometnih nesreč s smrtnim izidom po vrsti udeležbe v prometu in spolu 

v obdobju 2011-2018  

 

 

Grafikon 28: Krožni diagram deležev (skupaj 95 odstotkov) drugih udeležencev prometnih nesreč s 

smrtnim izidom po vrsti udeležbe v obdobju 2011-2017  
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Tabela 30: Porazdelitev drugih udeležencev prometnih nesreč s smrtnim izidom po vrsti udeležbe v 

prometu in letih  

 

 
 

Število potnikov kot drugih udeležencev v prometnih nesrečah s smrtnim izidom je bilo leta 2018 

najmanjše v osemletnem obdobju (indeks 2018/2011 je enak 68), prav tako voznikov osebnih 

avtomobilov (indeks 2018/2011 je enak 40). V primerjavi z letom 2017 se je povečalo število voznikov 

tovornih vozil kot drugih udeležencev, iz 14 na 22, kar pomeni porast za 57 odstotkov; seveda moramo 

pri navajanju odstotkov upoštevati, da so absolutne številke majhne. 

 

Tabela 31: Indeksi drugih udeležencev prometnih nesreč s smrtnim izidom v okviru posamezne vrste 

udeležbe v prometu v obdobju 2011-2017 z osnovo 2011 
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Posledice prometnih nesreč s smrtnim izidom 

Osnovna statistika posledic 

 

V obdobju 2011-2018 je v prometnih nesrečah umrlo 949 oseb.  

 

Tabela 32: Struktura povzročiteljev in udeležencev prometnih nesreč s smrtnim izidom po posledicah 
 

 
 

Tabela 33: Struktura posledic prometnih nesreč s smrtnim izidom po povzročiteljih in udeležencih 

(povzročitelj=100 odstotkov, drugi udeleženec=100 odstotkov) 

 

 
 

Deleži smrtno ponesrečenih povzročiteljev v obdobju 2011-2018 variirajo v intervalu [53-65] 

odstotkov, deleži smrtno ponesrečenih drugih udeležencev pa v intervalu [35-47] odstotkov.  

 

V letih 2011-2018 je v prometnih nesrečah s smrtnim izidom umrlo 59,9 odstotka 

povzročiteljev in 33,1 odstotek drugih udeležencev. Drugačna je statistika za hude telesne 

poškodbe: 10,8 odstotka udeležencev in 4 odstotki povzročiteljev in podobno za lahke telesne 

poškodbe: 27,8 odstotek drugih udeležencev in 10,5 odstotka povzročiteljev. Odstotka enih in 

drugih, ki niso dobili telesnih poškodb, se malo razlikujeta.  

Primerjava med letoma 2017 in 2018 kaže, da se je v letu 2018 za 6 odstotkov povečal delež 

smrtno ponesrečenih povzročiteljev, delež smrtno ponesrečenih drugih udeležencev pa je ostal 

enak.  

Izstopa podatek, da se je v letu 2018 v prometni nesreči s smrtnim izidom hudo poškodoval 

samo en povzročitelj, v letu 2017 pa 9; delež hudo poškodovanih drugih udeležencev pa se je 

v letu 2018 povečal za 8 odstotkov, v primerjavi z letom 2017. 
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Tabela 34: Deleži smrtno ponesrečenih povzročiteljev in udeležencev v obdobju 2011-2017 

 

Leto

Odstotek smrtno 

ponesrečenih 

povzročiteljev

Odstotek smrtno 

ponesrečenih 

drugih udeležencev

2011 53,9 46,1

2012 59,2 40,8

2013 54,4 45,6

2014 55,6 44,4

2015 55,8 44,2

2016 64,6 35,4

2017 52,9 47,1

2018 58,2 41,8  
  

Posledice po vrsti udeležbe v prometu 

 

Tabela 35: Smrtno ponesrečeni udeleženci prometa  

 

 
 

K zmanjšanju smrtno ponesrečenih udeležencev v letu 2018 so največ prispevali vozniki 

motornih koles, 36 odstotkov manj mrtvih v primerjavi  z letom 2017 in potniki, 35 odstotkov 

manj mrtvih. Število smrtno ponesrečenih voznikov osebnih avtomobilov se je sicer povečalo 

za 3, je pa število 33 druga najmanjša številka v osemletnem obdobju. Enako velja za pešce. 

Število smrtno ponesrečenih kolesarjev se zmanjšuje od leta 2015.  

Pomembna sta podatka o zmanjšanju števila mrtvih voznikov motornih koles in potnikov. 

Lahko sklepamo, da so številna sporočila preventivne vsebine s strani Agencije za varnost 

prometa in Policije v letu 2018 naslovljena na voznike motornih koles, prispevala k zmanjšanju 

najhujših posledic.  

Na zmanjšanje števila mrtvih med potniki pa je lahko vplivalo več dejavnikov, na primer: 

privezovanje z varnostnim pasom, ozaveščenost potnikov in njihov pozitiven vpliv na voznika 
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v smislu bolj varne vožnje. V tej povezavi je pomemben še podatek, da je bilo kar 70 odstotkov 

smrtno ponesrečenih motoristov brez sopotnikov. 

 

Grafikon 29: Deleži smrtno ponesrečenih udeležencev prometa v obdobju 2011-2018 

 

 
 

Grafikon 30: Deleži smrtno ponesrečenih udeležencev prometa v letu 2017 
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Grafikon 31: Deleži smrtno ponesrečenih povzročiteljev in udeležencev 2011-2017  

 

 
 

51 odstotkov voznikov osebnih avtomobilov, ki povzročijo prometno nesrečo s smrtnim 

izidom, se smrtno ponesreči, 5 odstotkov se jih hudo poškoduje, 15 odstotkov se jih lahko 

poškoduje in 29 odstotkov ne utrpi poškodbe. Ti deleži so osemletna povprečja. V letu 2018 je 

delež smrtno ponesrečenih večji, znaša 57 odstotkov.  

 

Grafikon 32: Smrtno ponesrečeni in hudo poškodovani drugi udeleženci prometnih nesreč s smrtnim 

izidom, ki so jih povzročili vozniki osebnih avtomobilov 
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Voznikov motoristov povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom se smrtno ponesreči 

kar 94 odstotkov (osemletno povprečje), v letu 2018 pa je umrlo vseh 10 povzročiteljev. 

 

Smrtno ponesrečijo se tudi vsi kolesarji, ki so povzročili prometno nesrečo s smrtnim izidom. 

 

Osemletno povprečje smrtno ponesrečenih voznikov tovornih vozil povzročiteljev prometne 

nesreče s smrtnim izidom znaša 22 odstotkov, v letu 2018 pa 36 odstotkov. 

 

60 odstotkov voznikov osebnih avtomobilov, ki povzročijo prometno nesrečo s smrtnim 

izidom, umre, 25 odstotkov ostane brez poškodb. 

Drugih udeležencev (največ potniki) se smrtno ponesreči 33 odstotkov. 

Posledice pri povzročiteljih in udeležencih po spolu in starosti 

 

Od 858 smrtno ponesrečenih oseb v prometnih nesrečah v obdobju 2011-2017 je bilo 652 ali 

76 odstotkov moških in 206 ali 24 odstotkov žensk. Ta dva odstotka sta enaka povprečnima 

odstotkoma v Evropski uniji leta 2015. (EC, 2016b, str. 23). 

 

Med spoloma povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom in posledicami, ki jih utrpijo, 

ni pomembne razlike. 

 

Grafikon 33: Porazdelitev povzročiteljev in povzročiteljic prometnih nesreč s smrtnim izidom po 

posledicah v okviru spola v obdobju 2011-2018 (spol = 100 odstotkov) 

 

 
 

Iz grafikona 33 pa je razvidno, da se je v letu 2018 smrtno ponesrečilo relativno več 

povzročiteljic. Od 14 povzročiteljic prometne nesreče s smrtnim izidom jih je umrlo 10 

odstotkov, odstotek moških pa je enak osemletnemu povprečju. 
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Grafikon 34: Porazdelitev povzročiteljev in povzročiteljic prometnih nesreč s smrtnim izidom po 

posledicah v okviru spola v letu 2018 (spol = 100 odstotkov) 

 

 
 

Grafikon 35: Porazdelitev drugih udeležencev prometnih nesreč s smrtnim izidom po posledicah v 

okviru v obdobju 2011-2018 (spol = 100 odstotkov) 
 

 
 

Odstotki za leto 2018 se pomembno ne razlikujejo. 
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Tabela 36: Porazdelitev vseh smrtno ponesrečenih oseb (povzročitelji in drugi udeleženci) po starosti 

in letih v obdobju 2011-2018  

 

Starost Skupaj 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Do 5 let 9 3 1 0 0 1 2 2 0

5 do 10 let 10 2 2 2 2 2 0 0 0

10 do 14 let 3 1 0 1 0 0 0 1 0

14 do 16 let 3 1 0 0 0 0 2 0 0

16 do 18 let 15 3 1 2 1 3 2 2 1

18 do 20 let 29 0 5 5 1 3 8 2 5

20 do 22 let 43 5 6 6 3 7 7 4 5

22 do 24 let 36 6 6 6 2 4 4 4 4

24 do 26 let 37 6 3 6 5 5 4 5 3

26 do 30 let 57 8 6 7 3 6 8 11 8

30 d0 40 let 139 23 23 17 20 14 16 14 12

40 do 50 let 144 29 17 17 25 16 17 13 10

50 do 60 let 158 22 24 21 12 19 22 22 16

60 do 70 let 112 10 15 14 13 15 22 7 16

70 do 80 let 95 12 15 16 9 19 9 9 6

80 do 90 let 52 9 4 5 11 5 7 6 5

90 in več let 7 1 2 0 1 1 0 2 0

Skupaj 949 141 130 125 108 120 130 104 91  
 

Število smrtno ponesrečenih oseb v starosti od 70 let navzgor pomembno variira, predvsem v 

starosti med 70-79 leti, vendar se v zadnjih treh letih število ne povečuje.  

 

Grafikon 36: Primerjava starostne strukture vseh prebivalcev Slovenije in smrtno ponesrečenih oseb 

(povzročitelji in drugih udeležencev leta 2017 (vsi starostni razredi = 100 odstotkov)  
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Grafikon 37: Primerjava starostne strukture vseh prebivalcev Slovenije in smrtno ponesrečenih oseb 

(povzročitelji in drugih udeležencev leta 2018 (vsi starostni razredi = 100 odstotkov) 

 

 
 

Grafikon 38: Primerjava starostne strukture vseh smrtno ponesrečenih oseb (povzročitelji in drugih 

udeležencev leta 2017 in leta 2018 (vsi starostni razredi = 100 odstotkov) 

 

 
 
Primerjava med letoma 2017 in 2018 kaže, da so k manjšemu številu smrtno ponesrečenih oseb 

v letu 2018 največ prispevali udeleženci med 50. in 60. letom starosti; njihovo število se je v 
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letu 2018 zmanjšalo za 6; sicer so se zmanjšala števila v vseh starostnih razredih, razen v 

razredu med 60. in 70. letom, število se je povečalo za 9 smrtnih žrtev. Maksimum ima starost 

61 let s petimi smrtno ponesrečenimi udeleženci.  

 

Števila smrtno ponesrečenih oseb starosti do 18 let in od 80 naprej so, na srečo, majhna, zato 

vsak primer vpliva na indeks v naslednji tabeli. Indeksi za starost od 18 do 80 let so bolj 

zanesljiv kazalec gibanja v letih 2011-2018.  

 

Tabela 37: Indeksi smrtno ponesrečenih oseb po starosti in letih z osnovo 2011 

 

 
 
 

V obdobju 2011-2018 je bilo med 127 smrtno ponesrečenimi osebami, starimi od 18 do 

vključno 24 let, 41 odstotkov voznikov osebnih avtomobilov, 20 odstotkov voznikov motornih 

koles, 5 odstotkov kolesarjev, 26 odstotkov potnikov in 6 odstotkov pešcev. Zelo podobni so 

bili odstotki tudi v letu 2018. Podobni so povprečni odstotki v EU. (EC, 2016b, str. 17). 

V obdobju 2011-2018 se je 21 odstotkov povzročiteljev in drugih udeležencev, starih med 18 

in 24 let, smrtno ponesrečilo na soboto, kar 58 odstotkov pa v dnevih vikenda, petek-nedelja. 

Zelo podobne je tudi porazdelitev v letu 2018. Podobne ugotovitve veljajo tudi za povprečje 

EU.  

Starostna skupina 18-24 let je najbolj tvegana skupina tako v vsej Evropski uniji, kot v 

Sloveniji. Razmerje med odstotkom smrtno ponesrečenih oseb starih 18-24 let in populacijo 

prebivalstva te starosti je bilo leta 2018 enako 2,7, v letu 2017 pa 1,8. V Sloveniji je bilo med 

127 smrtno ponesrečenimi osebami starimi od 18 do vključno 24 let 63 odstotkov voznikov 

(osebni avto, motorno kolo, kolo z motorjem in moped), četrtina potnikov, 6odstotkov pa 

pešcev. Podatki za EU so zelo podobni: voznikov je bilo dve tretjini, pešcev pa 8 odstotkov. 

V obdobju 2011-2018 je bilo med 54 smrtno ponesrečenimi osebami starimi od 70 let navzgor 

31 odstotkov voznikov osebnih avtomobilov in prav toliko pešcev, 16 odstotkov kolesarjev, 13 

odstotkov potnikov, 4 odstotki voznikov mopedov in 3 odstotki voznikov motornih koles. 
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Smrtno ponesrečeni povzročitelji in drugi udeleženci po državljanstvu 

 

V obdobju 2011-2017 je bilo med smrtno ponesrečenimi udeleženci 87,5 odstotka slovenskih 

državljanov, v letu 2018 pa 80 odstotkov. Smrtno ponesrečili so se še 4 državljani Hrvaške in 

po trije državljani Nemčije in Italije. 9 smrtno udeležencev je bilo iz šestih držav.  

 

Alkoholiziranost povzročiteljev in drugih udeležencev prometnih nesreč s 

smrtnim izidom  

 

V tabelah 38 in 39 in v grafu 37 in 38 pomeni pozitiven alkotest več kot 0,24 mg alkohola v 

izdihanem litru zraka in pozitiven strokovni pregled več kot 0,5 g alkohola v kilogramu krvi. 

 

V obdobju 2011-2018 je bilo pri 288 od 902 povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom 

ugotovljena količina alkohola več kot 0,24 mg/l izdihanega zraka ali več kot 0,50 g/kg krvi. To 

pomeni, da je imelo nad dovoljeno količino alkohola 32 odstotkov povzročiteljev prometnih 

nesreč s smrtnim izidom. 

 

Tabela 38: Preizkus alkoholiziranosti povzročiteljev in drugih udeležencev prometnih nesreč s 

smrtnim izidom v obdobju 2011-2018 
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Tabela 39: Preizkus alkoholiziranosti povzročiteljev in drugih udeležencev prometnih nesreč s 

smrtnim izidom v letu 2018 

 

 
 

Večja razlika med odstotki v tabelah 38 in 39 je samo odstotek pozitivnih strokovnih pregledov 

povzročiteljev. V celotnem obdobju 2011-2018 je ta znašal 33,8 odstotka, v letu 2018 pa 29 

odstotkov. Drugih pomembnih razlik ni, s tem, da moramo upoštevati majhne absolutne številke 

v letu 2018. 

Prvih pet vrstic tabele (1-5) v naslednji tabeli vsebuje števila povzročiteljev in odstotke na 

seštevek vrstice (razred alkohola = 100 odstotkov), z izjemo modrega stolpca, ki vsebuje 

odstotke posameznega razreda alkohola med vsemi povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim 

izidom; N=902.  

 

Tabela 40: Povzročitelji prometnih nesreč po klasifikaciji prometnih nesreč, brez  prometnih nesreč 

brez poškodbe, in količino alkohola v krvi v obdobju 2011-2018 
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Iz teh podatkov je razvidno, da je delež prometnih nesreč s smrtnim izidom med vsemi 

nesrečami, ki jih povzročijo povzročitelji z dovoljeno količino alkohola v krvi, enak 23,7 kar je 

18-krat več kot je odstotek povzročiteljev brez alkohola. Odstotki drugi razredov alkohola se 

med seboj bistveno ne razlikujejo, največji med temi imajo povzročitelji s količino alkohola 

med 0,80 g/kg in 1,10 g /kg (11,8 odstotka).  

 

V vrsticah 6-7 so podatki, ki so sicer že zajeti v vrstici 5 (vrstica 5 je vsota vrstic 6-8), razdeljeni 

v tri razrede. Z večanjem količine alkohola se deleži prometnih nesreč s smrtnim izidom ne 

povečujejo, so podobni vsem razredom nad 0,50 grama alkohola na kilogram krvi. 

 

V naslednji tabeli so števila vseh povzročiteljev z določeno količino alkohola v izdihanem zraku 

ali v krvi in števili povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom in prometnih nesreč s 

hudo telesno poškodbo v obdobju 2011-2018 ter koeficienti povzročiteljev prometnih nesreč s 

smrtnim izidom na 1.000 vseh povzročiteljev in koeficienti prometnih nesreč s hudo telesno 

poškodbo na 1.000 vseh povzročiteljev. 

 

Tabela 41: Povzročitelji prometnih nesreč po količini alkohola v izdihanem zraku ali v krvi in 

kategoriji prometne nesreče v obdobju 2011-2018 in koeficienti števila povzročiteljev posamezne 

kategorije na 1.000 vseh povzročiteljev 

 

 
 

Največji koeficient povzročenih prometnih nesreč s smrtnim izidom beležijo povzročitelji z dovoljeno 

količino alkohola, ki je večji od povzročiteljev z največjo količino alkohola v krvi. 
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Grafikon 39: Koeficienti števila povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom na 1.000 

povzročiteljev posamezne skupine količine alkohola 

 

 
 

Grafikon 40: Koeficienti števila povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom na 1.000 

povzročiteljev posamezne skupine količine alkohola 
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Grafikon 41: Število vseh in pozitivnih alkotestov povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom 

po letih 

 
 

 

Grafikon 42: Število vseh in odstotek pozitivnih strokovnih pregledov povzročiteljev prometnih nesreč 

s smrtnim izidom po letih 

 

 
 

V obdobju 2011-2017 je imelo 191 voznikov osebnih avtomobilov od 500 (38,2 odstotka), ki 

so povzročili prometno nesrečo s smrtnim izidom, v krvi alkohol, od tega 150 (30 odstotkov) 

več kot 0,50 g/kg in 113 (22,6 odstotka) več kot 1,10 g/kg. 

 

V letu 2018 je imelo 22 voznikov osebnih avtomobilov od 53 (38,2 odstotka), ki so povzročili 

prometno nesrečo s smrtnim izidom, v krvi alkohol, od tega 16 (30 odstotkov) več kot 0,50 g/kg 

in 12 (22,6 odstotka) več kot 1,10 g/kg. 
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Pomembnih razlik med povprečjem obdobja 2011-2017  in letom 2018 ni, odstotki so si zelo 

blizu. 

 

61,8 odstotka voznikov osebnih avtomobilov v času povzročitve prometne nesreče s smrtnim 

izidom ni imelo alkohola v krvi, 8,5 v mejah od 0 do 0,50 g/kg, 2,5 odstotka več kot 0,50 do 

vključno 0,80 g/kg, 4,5 odstotka več kot 0,80 do vključno 1,10 g/kg in 22,6 odstotka več kot 

1,10 g/kg. 

 

60,3 odstotka voznikov motornih koles v času povzročitve prometne nesreče s smrtnim izidom 

ni imelo alkohola v krvi, 18,1 odstotek v mejah od 0 do 0,50 g/kg in 18,1 odstotek več kot 1,10 

g/kg. 

 

62,7 odstotka kolesarjev v času povzročitve prometne nesreče s smrtnim izidom ni imelo 

alkohola v krvi, 11,9 odstotek v mejah od 0 do 0,50 g/kg in 23,7 odstotka več kot 1,10 g/kg. 

 

70,6 odstotek pešcev v času povzročitve prometne nesreče s smrtnim izidom ni imelo alkohola 

v krvi, 29,6 odstotka več kot 1,10 g/kg. 

 

Tabela 42: Alkoholiziranost povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom po vrsti udeležbe v 

prometu v obdobju 2011-2018 

 

 
 

V letu 2018 sta bila pod vplivom alkohola dva voznika motornih koles v mejah 0,00-0,50 g/kg 

(od 10 povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom), dva kolesarja od štirih, oba voznika 

mopeda, 16 voznikov osebnih avtomobilov (30,2 odstotka), od tega 12 več kot 1,1o in 2 manj 

kot 0,51 g/kg in trije vozniki tovornih vozil.  
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Tabela 43: Povprečna količina alkohola v g/kg, ugotovljena s strokovnimi pregledi   

 

 
 

Pri izračunu vrednosti v tabeli 43 so upoštevani vsi primeri, tudi 6 primerov s količino alkohola 

večjo 4 g/kg, vsi iz leta 2018 in zaradi teh primerov je v letu največje povprečje zadnjih osmih 

let. Če teh primerov ne upoštevamo, je povprečje za leto 2018 enako 1,02 g/kg.  

 

V letu 2018 je 30 moških, ki so imeli alkohol v krvi (večji od 0,00 g/kg)  povzročilo prometno 

nesrečo s smrtnim izidom in samo ena ženska. 

 

Grafikon 43: Porazdelitev alkoholiziranih voznikov osebnih avtomobilov, ki so v obdobju 2011-2018 

povzročili prometno nesrečo s smrtnim izidom 
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Vozila, udeležena v prometnih nesrečah s smrtnim izidom 

 

Med vozili, udeleženimi v vseh prometnih nesrečah v obdobju 2011-2017, znaša povprečni 

delež osebnih avtomobilov 83 odstotkov, med  vozili udeleženimi v prometnih nesreč s smrtnim 

izidom pa je njihov povprečni delež enak 64,1 odstotek, s tem, da je bil v letu 2017 najnižji, 

56,1 odstotek.  

 

Tabela 44: Vozila, udeležena v prometnih nesrečah s smrtnim izidom  

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Osebni avto 873 122 114 108 147 94 120 92 76

Tovorni avto 170 22 20 16 17 19 25 18 33

Motorno kolo 179 27 19 15 17 30 25 29 17

Vlečno vozilo 38 5 2 4 6 4 8 5 4

Priklopno vozilo 57 3 1 9 8 4 9 9 14

Avtobus 18 3 2 5 2 2 1 1 2

Moped 22 0 4 4 3 2 3 4 2

Traktor 17 0 0 4 1 5 4 1 2

Kombinirano vozilo 8 2 0 0 1 2 0 2 1

Delovno vozilo 10 1 1 0 2 2 1 3 0

Tovorni specialni avto 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Osebni specialni avto 13 0 1 0 12 0 0 0 0

Skupaj 1.406 186 164 165 216 164 196 164 151

Vrsta vozila Skupaj
Leto

 
 

Tabela 45: Vozila, udeležena v prometnih nesrečah s smrtnim izidom v odstotkih 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Osebni avto 62,1 65,6 69,5 65,5 68,1 57,3 61,2 56,1 50,3

Tovorni avto 12,1 11,8 12,2 9,7 7,9 11,6 12,8 11,0 21,9

Motorno kolo 12,7 14,5 11,6 9,1 7,9 18,3 12,8 17,7 11,3

Vlečno vozilo 2,7 2,7 1,2 2,4 2,8 2,4 4,1 3,0 2,6

Priklopno vozilo 4,1 1,6 0,6 5,5 3,7 2,4 4,6 5,5 9,3

Avtobus 1,3 1,6 1,2 3,0 0,9 1,2 0,5 0,6 1,3

Moped 1,6 0,0 2,4 2,4 1,4 1,2 1,5 2,4 1,3

Traktor 1,2 0,0 0,0 2,4 0,5 3,0 2,0 0,6 1,3

Kombinirano vozilo 0,6 1,1 0,0 0,0 0,5 1,2 0,0 1,2 0,7

Delovno vozilo 0,7 0,5 0,6 0,0 0,9 1,2 0,5 1,8 0,0

Tovorni specialni avto 0,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Osebni specialni avto 0,9 0,0 0,6 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Skupaj 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Vrsta vozila Skupaj
Leto

 
 

V letu 2018 znaša delež osebnih avtomobilov udeleženih v prometnih nesreč s smrtnim izidom 

50,3 odstotka, kar je najmanj v zadnjih osmih letih, delež udeleženih tovornih vozil pa znaša 

skoraj 22 odstotkov, kar je največ v zadnjih osmih letih, v primerjavi z letom 2017 se je število 
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skoraj podvojilo. Zmanjšalo se je število udeleženih motornih vozil in povečalo število 

priklopnih vozil. 

 

Tveganje, da bo vozilo, ki je udeleženo v prometni nesreči, udeleženo v prometni nesreči s 

smrtnim izidom, je največje za motorna kolesa. Od 1.000 udeleženih, jih je 37 udeleženih v 

najhujši prometni nesreči, sledijo traktorji, priklopna, delovna in vlečna vozila, osebni 

avtomobili so s petimi na koncu lestvice. 

 

Grafikon 44: Število vozil, udeleženih v prometnih nesrečah s smrtnim izidom na 1.000 udeleženih 

vozil v vseh prometnih nesrečah v obdobju 2011-2018  
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PROMETNE NESREČE S HUDO TELESNO POŠKODBO 

 

Časovna porazdelitev prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo  

Po letih  

 

Število prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo in oseb s hudo telesno poškodbo se je v 

obdobju 2011-2018 sicer zmanjšalo, indeksa 2011/2018 sta manjša od 100, vendar se je vmes 

tudi povečala nad 100. Variiranje je pomembno. 

Število prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo se je v letu 2018 zmanjšalo za 4,4, odstotka 

število hudo poškodovanih udeležencev pa za 3,6 odstotka, v primerjavi z letom 2017. 

 

Tabela 46: Gibanje prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo in hudo poškodovanih oseb v obdobju 

2011-2017 

 
 

Grafikon 45: Linijska diagrama časovnih vrst prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo in hudo 

poškodovanih oseb v Sloveniji v obdobju 2011-2017 
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Po mesecih 

 

Iz naslednjega grafikona je razvidno, da ni večjih razlik med porazdelitvijo prometnih nesreč s 

hudo telesno poškodbo po mesecih v obdobju 2011-2017 in v letu 2018. Največji odstopanji od 

sedemletnega povprečja je bilo v mesecu aprilu in v mesecu septembru 2018. 

 

Grafikon 46: Polarni diagram mesečnih deležev prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo  

v obdobju 2011-2017 in v letu 2018 

 
 

 
 

Po dnevih v tednu 

 

Grafikon 47: Polarni diagram mesečnih deležev prometnih nesreč s smrtnim izidom po dnevih v tednu   

v obdobju 2011-2017 in v letu 2018 
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Med sedemletnim povprečjem porazdelitve prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo po 

dnevih v tednu in porazdelitvijo v letu 2018 je pomembna razlika konec tedna. Ob sobotah in 

nedeljah 2018 je bilo relativno manj prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo kot v obdobju 

2011-2017. 

 

Prostorske porazdelitve prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo  

Po kategorijah cest/vrsti naselja in letih 

 

Tabela 47: Porazdelitve prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo po kategorijah cest/vrsti naselja in 

letih v obdobju 2011-2018 

 

 
 

Tabela 48: Indeks prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo po kategorijah cest/vrsti naselja v 

obdobju 2011-2018 z osnovo leta 2011 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Avtocesta 100 100 73 71 96 71 71 102

Glavna cesta I. reda 100 84 81 106 125 113 106 119

Glavna cesta II. reda 100 61 61 86 63 74 88 65

Regionalna cesta I. reda 100 89 78 81 95 102 92 81

Regionalna cesta II. reda 100 78 71 79 84 77 93 71

Regionalna cesta III. reda 100 156 144 118 129 124 147 135

Hitra cesta 100 140 0 100 100 100 100 80

Lokalna cesta 100 90 69 93 102 89 85 102

Naselje z uličnim sistemom 100 99 70 95 110 98 97 90

Turistična cesta 100 88 38 100 125 125 100 75

Naselje brez uličnega 100 91 90 91 118 100 99 101

Skupaj 100 93 77 91 104 94 96 92

LetoKategorija cest/vrsta 

naselja

 
 

V letu 2018 se je povečalo število prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo na avtocestah za 

43 odstotkov v primerjavi z letom 2017, indeks 2018/2011 je prvič v tem obdobju večji od 100, 
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znaša 102. V letu 2018 se je na avtocestah zgodilo 6,6 odstotka vseh prometnih nesreč s hudo 

telesno poškodbo, kar je največ v zadnjih osmih letih. 

 

V primerjavi z letom 2017 se je povečalo število prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo na 

glavnih cestah I. reda, pomembno pa zmanjšalo na glavnih cestah II. reda, za 26 odstotkov, in 

regionalnih cestah II. reda, za 23 odstotkov. 

 

Tabela 49: Struktura  prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo po letih v obdobju 2011-2018 v 

okviru posamezne kategorije cest/vrsti naselja  

 

 

Po letih in naselju/izven naselja 

 

V naseljih se zgodi 60 odstotkov vseh prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo, izven naselij 

pa 40 odstotkov. Variiranja med leti niso pomembna. 

 

Tabela 50: Porazdelitev prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo po letih in kraju prometne nesreče: 

naselje/izven naselja 

 

Leto Skupaj V naselju Odstotek

Izven 

naselja Odstotek

2011 830 478 57,6 352 42,4

2012 773 467 60,4 306 39,6

2013 635 358 56,4 277 43,6

2014 754 445 59,0 309 41,0

2015 864 546 63,2 318 36,8

2016 781 481 61,6 300 38,4

2017 796 459 57,7 337 42,3

2018 761 453 59,5 308 40,5

Skupaj 6.194 3.687 59,5 2.507 40,5  
 

 

 



 241 

 

Prometne nesreče s hudo telesno poškodbo po vzrokih 

Porazdelitev prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo po letih, mesecih in vzrokih 

 

Glavni vzroki za 73 odstotkov vseh prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo so: 

- neprilagojena hitrost (34 odstotkov),  

- neupoštevanje pravil o prednosti (20 odstotkov) in 

- nepravilna stran/smer vožnje (19 odstotkov). 

 

Pomembnih variiranj med leti ni, deleži posameznih vzrokov malo odstopajo od povprečja. 

 

Tabela 51: Porazdelitev prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo po glavnih vzrokih 

 

 
 

Tabela 52: Porazdelitev prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo po glavnih vzrokih v odstotkih 
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Porazdelitev prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo zaradi neprilagojene hitrosti se v letu 

2018 ne razlikuje od povprečne porazdelitve v obdobju 2011-2017. Manjša razlika je le mesec 

julij 2018, v katerem se je skoraj 42 prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo zgodilo zaradi 

neprilagojene hitrosti.   

 

Grafikon 48: Deleži prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo, povzročenih zaradi neprilagojene 

hitrosti po mesecih v obdobju v obdobju 2011-2017 in v letu 2018 (vse prometne nesreče s hudo 

telesno poškodbo v posameznem mesecu = 100 odstotkov) 

 

 
 
Grafikon 49: Deleži prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo, povzročenih zaradi nepravilne 

smeri/strani vožnje po mesecih v obdobju 2011-2017 in v letu 2018(vse prometne nesreče s hudo telesno 

poškodbo v posameznem mesecu = 100 odstotkov) 
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Iz gornjega grafikona je razvidno, da so pomembne razlike porazdelitve prometnih nesreč s 

hudo telesno poškodbo zaradi nepravilne smeri/strani vožnje med obdobjem 2011-2017 in 

letom 2018 v mesecih februar, junij in avgust. Junija in avgusta 2018 se je zgodilo več kot 

polovica vseh prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo zaradi nepravilne strani/smeri vožnje. 

 

Grafikon 50: Deleži prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo, povzročenih zaradi neupoštevanja pravil 

o prednosti po mesecih v obdobju 2011-2017 in v letu 2018 (vse prometne nesreče s hudo telesno 

poškodbo v posameznem mesecu = 100 odstotkov) 

 

 
 

Kar zadeva prometne nesreče s hudo telesno poškodbo zaradi neupoštevanja pravil o prednosti, 

je pomembna razlika med obdobjem 2011-2017 in letom 2018 v mesecu februarju in novembru.  

 

Vremenske in druge okoliščine prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo  

Vremenske okoliščine 

 

64 odstotkov vseh prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo se je v letu 2018 zgodilo v jasnem 

vremenu (tudi v obdobju 2011-2017), 25 odstotkov v oblačnem vremenu (v obdobju 2011-

2017: 26 odstotkov),  6 odstotkov v dežju (v obdobju 2011-2017: 7 odstotkov) in 5 odstotkov 

v vseh ostalih razmerah - megla, sneg, veter (v obdobju 2011-2017: 3 odstotki).  

 

  



 244 

 

Osebe v prometnih nesrečah s hudo telesno poškodbo v obdobju 2011-2017  

Osnovna statistika povzročiteljev in drugih udeležencev 

Po vrsti udeležbe v prometu v času prometne nesreče 

 

Grafikon 51: Porazdelitev deležev oseb udeleženih v prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo po 

vrsti udeležbe v prometu v obdobju 2011-2018  

 

 

Po letih 

 

Tabela 53: Povzročitelji in drugi udeleženci v prometnih nesrečah s hudo telesno poškodbo v obdobju 

2011-2018 
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Grafikon 52: Linijska diagrama povzročiteljev in drugih udeležencev v prometnih nesrečah s hudo 

telesno poškodbo v obdobju 2011-2018 

 

 
 

Tabela 54: Povprečno število oseb udeleženih v prometnih nesrečah s hudo telesno poškodbo v obdobju 

2011-2017  

 

 

 

Od 12.133 udeleženih oseb v prometnih nesrečah s hudo telesno poškodbo se 12.071 oseb 

pojavlja enkrat, 62 oseb (0,5 odstotka) pa dvakrat v obdobju 2011-2018. Od teh 65 oseb je 51 

povzročiteljev in 11 drugih udeležencev prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo. Število 

oseb, ki se v osmih letih dvakrat pojavljajo  sicer ni veliko, a 55 oseb je v tem obdobju 

povzročilo 2 prometni s hudo telesno poškodbo.  
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Po spolu 

 

Tabela 55: Porazdelitev povzročiteljev in drugih udeležencev prometnih nesreč s hudo telesno 

poškodbo v obdobju 2011-2018 

 

 
 

Deleži povzročiteljev in povzročiteljic prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo v letu 2018 

se ne razlikujejo od deležev preteklih let. 

Deleža povzročiteljev in povzročiteljic prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo se razlikujeta 

od deleža povzročiteljev in povzročiteljic prometnih nesreč s smrtnim izidom. Povprečni delež 

povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom je enak 85 odstotka, povprečni delež 

prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo pa 77,6 odstotka, povprečni delež povzročiteljic 

prometnih nesreč s smrtnim izidom je enak 15 odstotka, povzročiteljic prometnih nesreč s hudo 

telesno poškodbo pa 22,4 odstotka.  

Povzročitelji po državljanstvu 

Tabela 56: Povzročitelji prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo po državljanstvu v obdobju 2011-

2017  
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Povzročitelji po statističnih regijah prebivališča in letih 

 

Tabela 57: Porazdelitev povzročiteljev po statističnih regijah prebivališča in letih v obdobju 2011-

2018 

 

 
 

Tabela 58: Število povzročiteljev prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo na 100.000 prebivalcev 

po statistični regiji prebivališča 

 

 
 

Po povprečnem številu povzročiteljev prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo na 100.000 

prebivalcev v obdobju 2011-2018 je med statističnimi regijami pomembna razlika. Odstopata 

predvsem Podravska regija z najmanjšim koeficientom (26 povzročiteljev na 100.000 

prebivalcev) in Savinjska regija (42 povzročiteljev na 100.000 prebivalcev).  
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V letu 2018 je v primerjavi z letom 2017 pomembna razlika samo pri Zasavski regiji in 

Jugovzhodni Sloveniji; število povzročiteljev prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo iz 

Zasavske regije se je zmanjšalo za 40 odstotkov, iz Jugovzhodne Slovenije pa za 30 odstotkov. 

Starostna struktura povzročiteljev prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo  

 

Povprečna starost povzročiteljev prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo v obdobju 2011-

2017 je bila 43,2 leti, standardni odklon pa 18,6 let. V letu se je starost povečala na 45 let, 

standardni odklon pa se ni spremenil. Gre za razpršeno populacijo, kar je razvidno tudi iz 

histograma. V obdobju 2011-2017 je bila polovica povzročiteljev mlajših od 42 let, polovica 

pa starejših, v letu 2018 pa se je mediana povečala na 44 let. 

 

Najbolj pogosti povzročitelji v letu 2018 so bili stari med 24 in 30 let. 

 

Starostna struktura povzročiteljev prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo v letu 2018 se ne 

razlikuje od povprečne starostne strukture v obdobju 2011-2017. 
 

Tabela 59: Povprečna vrednost, standardni odklon, mediana, minimum, maksimum starosti 

povzročiteljev prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo s prebivališčem v Sloveniji v  

obdobju 2011-2018 

 
 

 

Iz naslednjega grafikona, ki prikazuje povprečno letno število povzročiteljev prometnih nesreč 

s hudo telesno poškodbo po starosti in spolu v obdobju 2011-2017 in v število letu 2018, je 

razvidno, da noben starostni razred v letu 2018 pomembno ne odstopa od letnega povprečja v 

obdobju 2011-2017. 
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Grafikon 53: Primerjalni palični diagram starosti spolov povzročiteljev prometnih nesreč s hudo 

telesno poškodbo v obdobju 2011-2017 in v letu 2018 

 

 
 

Starostna struktura povzročiteljev prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo zaradi 

neprilagojene hitrosti, nepravilne strani/smeri vožnje in neupoštevanje pravil o 

prednosti 

 

Grafikon 54: Deleži povprečne starostne strukture povzročiteljev prometnih nesreč s hudo telesno 

poškodbo zaradi neprilagojene hitrosti v obdobju 2011-2017 in v letu 2018 
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Na gornjem grafikonu je večja razlika med povprečnim deležem za obdobje 2011-2017 in letom 

2018 v starostnem razredu 26-30 let, kjer je delež za leto 2018 večji za 6 odstotkov in v 

starostnem razredu 30-40 let, kjer je delež za leto 2018 manjši za 4 odstotke. V letu 2018 so 

manjši odstotki tudi za vse starosti od 50 let navzgor. 

 

Iz naslednjega grafikona so razvidne pomembne razlike med povprečnim deležem 

povzročiteljev prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo zaradi nepravilne strani/smeri vožnje 

za obdobje 2011-2017 in deležem za leto 2018 za starostne razrede 26-30 let ( v letu 2018 več 

za skoraj 7 odstotkov) in za  50-60 let (manj za 7 odstotkov). Pri drugih starostnih razredih ni 

pomembne razlike. 

 

Grafikon 55: Starostna struktura vseh povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi 

nepravilne strani/smeri vožnje v obdobju 2011-2017 in v letu 2018 

 

 
 

Na naslednjem grafikonu je pomembna razlika med povprečnim deležem za obdobje 2011-

2017 in deležem za leto 2018 pri starostnem razredu 26-30 let in pri starosti nad 80 let.  
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Grafikon 56: Starostna struktura vseh povzročiteljev prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo zaradi 

neupoštevanja pravil o prednosti v obdobju 2011-2017 in v letu 2018 

 

 

Povzročitelji prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo po spolu 

 

Grafikon 57: Porazdelitev vzrokov prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo v okviru spolov 

povzročiteljev v obdobju 2011-2017 
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Grafikon 58: Porazdelitev vzrokov prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo v okviru spolov 

povzročiteljev v letu 2018 

 

 
 

 

Po primerjavi gornjih dveh grafikonov lahko zaključimo, da se deleži povzročiteljev prometnih 

nesreč s hudo telesno poškodbo po spolu v obdobju 2011-2017 in v letu 2018 ne razlikujejo. 

Neupoštevanje pravil o prednosti je tudi v letu 2018 najbolj pogost vzrok prometnih nesreč s 

hudo telesno poškodbo, ki jih povzročijo ženske, povzročijo pa manj teh nesreč zaradi 

neprilagojene hitrosti. 

 

Povzročitelji prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo po vrsti udeležbe v prometu 

 

Iz naslednjega grafikona je razvidno, da se deleži povzročiteljev prometnih nesreč s hudo 

telesno poškodbo po vrsti udeležbe v letu 2018 ne razlikujejo od povprečja preteklih let. 
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Grafikon 59: Primerjalni grafikon deležev povzročiteljev prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo 

po vrsti udeležbe v prometu za obdobje 2011-2017 in leto 2018 

 

 
 

Tabela 60: Povzročitelji prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo po vrsti udeležbe v prometu in 

letih v obdobju 2011-2018 

 

 

 



 254 

 

Tabela 61: Indeksi povzročiteljev prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo v okviru posamezne vrste 

udeležbe v prometu v obdobju 2011-2018 z osnovo 2011 

 

 

Drugi udeleženci prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo po vrsti udeležbe v prometu 

 

Potniki so najbolj pogosti drugi udeleženci v prometnih nesrečah s hudo telesno poškodbo, tako, kot v 

prometnih nesrečah s smrtnim izidom, s tem, da je odstotek potnikov v prometnih nesrečah s hudo 

telesno poškodbo za 7 odstotkov manjši. Delež žensk je za 16 odstotkov manjši. 

Delež voznikov osebnih avtomobilov (moški in ženske) je enak v prometnih nesrečah s hudo 

telesno poškodbo in v prometnih nesrečah s smrtnim izidom. 

 

Grafikon 60: Povprečni deleži drugih udeležencev prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo po vrsti 

udeležbe v obdobju 2011-2017 in deleži za leto 2018 
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Iz gornjega grafikona je razvidno, da so deleži drugih udeležencev prometnih nesreč s hudo 

telesno poškodbo po vrsti udeležbe enaki deležem v preteklih letih. 

 

Iz naslednjih tabel je razvidno, da variiranje števila drugih udeležencev prometnih nesreč s hudo 

telesno poškodbo po vrsti udeležbe v prometu ni statistično pomembno. Indeksi 2018/2011 so 

večinoma manjši od 100, večji so pri kolesarjih, voznikih tovornih vozil in voznikih avtobusov, 

z upoštevanjem, da je število voznikov avtobusov majhno. 

 

Tabela 62: Porazdelitev drugih udeležencev prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo po vrsti 

udeležbe v prometu in letih  

 

 

Tabela 63: Indeksi drugih udeležencev prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo v okviru posamezne 

vrste udeležbe v prometu v obdobju 2011-2018 z osnovo 2011 
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Večkratna udeležba povzročiteljev in drugih udeležencev prometnih nesreč s 

hudo telesno poškodbo v prometnih nesrečah v opazovanem obdobju 2011-2018 

 

14,4 odstotka povzročiteljev prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo v obdobju 2011-2018 

je bilo več kot enkrat udeleženih v prometnih nesrečah, kot povzročitelj ali kot drugi 

udeleženec. 11,5 odstotka povzročiteljev je bilo udeleženih v dveh prometnih nesrečah, 2,1 

odstotka povzročiteljev trikrat, 0,5 odstotka štirikrat in 0,3 odstotka več kot štirikrat.  

 

Vsak 11. povzročitelj prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo je v osemletnem obdobju še 

enkrat povzročil prometno nesrečo ali je bil v njej udeležen (skupaj dve udeležbi v prometnih 

nesrečah v osemletnem obdobju). 

 

 

Posledice prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo   

Posledice pri povzročiteljih in udeležencih po letih 

 

Delež hudo poškodovanih povzročiteljev je v povprečju za 7 odstotkov večji od deleža hudo 

poškodovanih ponesrečenih drugih udeležencev. Pomembnih variiranj med leti ni.  

 

Tabela 64: Število hudo poškodovanih povzročiteljev in drugih udeležencev v prometnih nesrečah s 

hudo telesno poškodbo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz gornje tabele in naslednjega grafa je razvidno, da deleži hudo poškodovanih povzročiteljev 

variirajo v intervalu [52-56] odstotkov, deleži hudo poškodovanih udeležencev pa v intervalu 

[44-48] odstotkov. V letu 2018 je odstotek hudo poškodovanih povzročiteljev najmanjši v 

osemletnem obdobju, zato pa delež drugih udeležencev največji, s pripombo, da so variiranja 

majhna. 
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Grafikon 61: Deleži hudo poškodovanih povzročiteljev in udeležencev v prometnih nesrečah s hudo 

telesno poškodbo v obdobju 2011-2017  

 

 
 

V letih 2011-2018 se je prometnih nesrečah s hudo telesno poškodbo hudo poškodovalo 53,7 

odstotka povzročiteljev in 46,3 odstotka drugih udeležencev. Enaka sta tudi odstotka za 

povzročitelje in druge udeležence brez poškodbe, povsem drugačna je statistika za lahke telesne 

poškodbe: 75 odstotkov udeležencev in 25 odstotkov povzročiteljev.  

 

Tabela 65: Porazdelitev povzročiteljev in drugih udeležencev prometnih nesreč s hudo telesno 

poškodbo po posledicah v obdobju 2011-2018 
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Tabela 66: Struktura posledic prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo po povzročiteljih in drugih 

udeležencih v obdobju 2011-2018 (povzročitelj = 100 odstotkov, drug udeleženec = 100 odstotkov) 

 

 

 

Grafikon 62: Porazdelitev posledic pri povzročiteljih in drugih udeležencih prometnih nesreč s hudo 

telesno poškodbo v obdobju 2011-2018  

 

 
 

Posledice pri povzročiteljih in udeležencih po spolu 

 

 

• Odstotka hudo poškodovanih moških in žensk, udeleženih v prometnih nesreč s hudo 

telesno poškodbo, sta blizu, razlikujeta se samo za 2 odstotni točki. 

• Odstotek žensk, ki utrpijo lažjo telesno poškodbo pa je pomembno večji, za 7 odstotkov. 

• Razlika med nepoškodovanimi udeleženci v prometnih nesrečah s hudo telesno poškodbo 

pa znaša 10 odstotkov v prid moških. 

• Verjetnost, da bosta moški ali ženska, ki sta udeležena v prometni nesreči hudo 

poškodovana, je za oba enaka 0,5.  

• Verjetnost, da bo moški, ki je udeležen v prometni nesreči s hudo telesno poškodbo lažje 

poškodovan je enaka 0,15, da bo lažje poškodovana ženska pa je enaka 0,22. 

• Verjetnost, da bo moški, ki je udeležen v prometni nesreči s hudo telesno poškodbo 

nepoškodovan je enaka 0,31, da bo nepoškodovana ženska pa je enaka 0,22. 

• Tveganje za telesno poškodbo je za žensko večja. 
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Grafikon 63: Porazdelitev vseh udeleženih (povzročitelji in drugi udeleženci) v prometnih nesreč s 

hudo telesno poškodbo po posledici in spolu (posledica = 100 odstotkov) 

 

 
 

Grafikon 64: Porazdelitev povzročiteljev in povzročiteljic prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo 

po posledici v obdobju 2011-2018 (spol = 100 odstotkov) 
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Grafikon 65: Porazdelitev drugih udeležencev prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo po posledici 

v obdobju 2011-2018 (spol = 100 odstotkov) 
 

 
 

 

Odstotek žensk, drugih udeleženk v prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo, ki utrpijo hude 

telesne poškodbe je za 10 odstotkov večji od odstotka moških, odstotek žensk brez poškodbe 

pa je kar dvakrat manjši od odstotka moških. 
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PROMETNE NESREČE Z LAHKO TELESNO POŠKODBO 

 

Časovna porazdelitev 

 

Po letih 

 

Tabela 67: Prometne nesreče z lahko telesno poškodbo in lahko poškodovane osebe 

v obdobju 2011-2018 
 

 
 

Grafikon 66: Linijska diagrama časovnih vrst prometnih nesreč z lahko telesno poškodbo 

in lahko poškodovanih oseb v Sloveniji v obdobju 2010-2016 
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V prometnih nesreč z lahko telesno poškodbo se lahko poškoduje 96 odstotkov vseh lahko 

poškodovanih udeležencev v prometu; v prometnih nesrečah s smrtnim izidom in v prometnih 

nesrečah s hudo telesno poškodbo se lahko poškoduje 4 odstotke vseh lahko poškodovanih 

oseb. 

 

Indeks 2018/2011 prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo znaša 83. Variiranja v zadnji štirih 

letih so majhna, v letu 2018 se je število teh nesreč, v primerjavi z letom 2017, zmanjšalo za 2 

odstotka. 

 

Po mesecih in dnevih v tednu 

 

Porazdelitev prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo po mesecih v letu 2018 je enaka 

porazdelitvi v preteklih letih. 

 

Grafikon 67: Polarni diagram povprečnih mesečnih deležev prometnih nesreč z lahko telesno 

poškodbo v obdobju 2011-2017 in v letu 2018 
 

 
 

V letu 2018 je bilo v primerjavi s povprečjem 2011-2017 manj prometnih nesreč z lažjo telesno 

poškodbo ob sobotah. 
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Grafikon 68: Polarni diagram povprečnih deležev prometnih nesreč z lahko telesno poškodbo po 

dnevih v tednu v obdobju 2011-2017 in v letu 2018 
 

 

 
 

Prostorske porazdelitve 

Po kategorijah cest/vrsti naselja in letih 

 

Iz naslednjih tabel, posebno iz tabele 70 je razvidno, da se je porazdelitev prometnih nesreč z 

lažjo telesno poškodbo po kategorijah ceste in vrsti naselja v letu 2018 zelo približala  

porazdelitvi v obdobju 2011-2017  

 

Tabela 68: Porazdelitev prometnih nesreč z lahko telesno poškodbo po kategorijah cest/vrsti naselja v 

obdobju 2011-2018 
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Tabela 69: Indeksi prometnih nesreč z lahko telesno poškodbo  po kategorijah cest/vrsti naselja po 

letih z osnovo leta 2011 

 

 
 

Tabela 70: Deleži  prometnih nesreč z lahko telesno poškodbo po letih v obdobju 2011-2018 v okviru 

posamezne kategorije cest/vrsti naselja v odstotkih 
 

 

Po letih in naselju/izven naselja 

 

Porazdelitve prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo po naseljih oziroma izven naselij se 

pomembno ne razlikujejo, v povprečju se zgodi 67 odstotkov vseh prometnih nesreč z lažjo 

telesno poškodbo v naseljih in 33 odstotkov izven naselij. 
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Tabela 71: Prometne nesreče z lahko telesno poškodbo po naselju/izven naselja 

 

 
 

 

Osebe v prometnih nesrečah z lahko telesno poškodbo v obdobju 2011-2018 

Povzročitelji in drugi udeleženci 

Po letih 

Tabela 72: Povzročitelji in drugi udeleženci prometnih nesreč z lahko telesno poškodbo v obdobju 

2011-2018 

 

Povprečno sta v prometnih nesrečah z lažjo telesno poškodbo udeleženi dve osebi. 

Med povzročitelji prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo je povprečno 69 odstotkov moških 

in 31 odstotkov žensk. Med drugimi udeleženci prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo je 

57 odstotkov moških in 43 odstotkov žensk. Letna odstopanja od povprečij so zelo majhna. 
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Tabela 73: Povzročitelji in drugi udeleženci prometnih nesreč z lahko telesno poškodbo po spolu v 

obdobju 2011-2018 

 

 

Povzročitelji 

 

Grafikon 69: Histogram starosti vseh povzročiteljev prometnih nesreč z lahko telesno poškodbo v 

obdobju 2011-2017  
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Grafikon 70: Histogram starosti vseh povzročiteljev prometnih nesreč z lahko telesno poškodbo v 

obdobju 2018  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povprečna starost povzročiteljev prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo v obdobju 2011-

2017 je bila 40 let, v letu 2018 pa 41,5 let, razpršenost populacij pa je enaka. 

Povzročitelji prometnih nesreč z lahko telesno poškodbo po vrsti udeležbe v prometu 
 

Tabela 74: Porazdelitev povzročiteljev prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo po letih 
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Število povzročiteljev prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo v letu 2018 je bilo najmanjše 

v osemletnem obdobju. Leta 2018 se je v primerjavi z letom 2017 zmanjšalo število 

povzročiteljev za 1,3 odstotka. 

 

Odstotek prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo, ki so jih povzročili vozniki osebnih 

avtomobilov, je bil v letu 2018 najmanjši v osemletnem obdobju, odstotek voznikov tovornih 

vozil pa največji. 

 

Tabela 75: Porazdelitev povzročiteljev prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo po letih v odstotkih 

 

 

 

Tabela 76: Indeksi povzročiteljev prometnih nesreč z lahko telesno poškodbo v okviru posamezne 

vrste udeležbe v prometu v obdobju 2011-2018 z osnovo 2011 
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Drugi udeleženci prometnih nesreč z lahko telesno poškodbo po vrsti udeležbe v prometu 

 

Tabela 77: Drugi udeleženci prometnih nesreč z lahko telesno poškodbo po vrsti udeležbe v prometu 

in spolu v obdobju 2011-2017  

 

Vrsta udeležbe Število Odstotek
Kumulativni 

odstotek
Število Odstotek Število Odstotek

Voznik osebnega 

avtomobila

21.645 48,1 48,1 13.098 50,9 8.547 44,4

Potnik 12.241 27,2 75,3 5.130 19,9 7.111 36,9

Kolesar 3.388 7,5 82,8 2.190 8,5 1.198 6,2

Pešec 3.023 6,7 89,5 1.180 4,6 1.843 9,6

Voznik tovornega vozila 1.307 2,9 92,5 1.272 4,9 35 0,2

Voznik motornega kolesa 1.154 2,6 95,0 1.109 4,3 45 0,2

Voznik kolesa z motorjem 376 0,8 95,9 322 1,3 54 0,3

Voznik avtobusa 319 0,7 96,6 302 1,2 17 0,1

Voznik mopeda 268 0,6 97,2 240 0,9 28 0,1

Ostalo 1.279 2,8 100,0 901 3,5 378 2,0

Skupaj 45.000 100 25.744 100 19.256 100

Vsi drugi udeleženci Moški Ženske

 
 

Grafikon 71: Krožni diagram deležev (skupaj 97 odstotkov) drugih udeležencev prometnih nesreč z 

lahko telesno poškodbo po vrsti udeležbe v obdobju 2011-2018 
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Posledice prometnih nesreč z lahko telesno poškodbo   

Posledice pri povzročiteljih in udeležencih po letih 

 

Tabela 78: Število in deleži lahko poškodovanih povzročiteljev in drugih udeležencev v prometnih 

nesrečah z lahko telesno poškodbo  

 

 
  

Iz tabele je razvidno, da deleži lahko poškodovanih povzročiteljev variirajo v intervalu [35-38] 

odstotkov, deleži hudo poškodovanih udeležencev pa v intervalu [62-65] odstotkov.  

V letih 2011-2016 se je v prometnih nesrečah z lahko telesno poškodbo lahko poškodovalo 3z6 

odstotkov povzročiteljev in 64 odstotkov drugih udeležencev. Enaka sta tudi odstotka za 

povzročitelje in druge udeležence brez poškodbe.  
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PROMETNE NESREČE BREZ POŠKODB 

 

Časovna porazdelitev 

Po letih 

 

Tabela 79: Gibanje prometnih nesreč brez poškodbe in udeleženih oseb brez poškodbe  

v obdobju 2011-2018 

 

 
 

Grafikon 72: Linijska diagrama časovnih vrst prometnih nesreč z lahko telesno poškodbo 

in lahko poškodovanih oseb v Sloveniji v obdobju 2010-2018 
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Po mesecih 

 

Med porazdelitvijo prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo po mesecih v obdobju 2011-

2017 in v letu 2018 ni razlike.  

 

Grafikon 73: Polarni diagram mesečnih deležev prometnih nesreč brez poškodbe v obdobju 2011-2018 
 

 

Po mesecih in dnevih v tednu 

 

Grafikon 74: Polarni diagram mesečnih deležev prometnih nesreč brez poškodbe po dnevih v tednu v 

obdobju 2011-2017 in v letu 2018 
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Porazdelitev prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo po dnevih v tednu v letu 2018 se ne 

razlikuje od povprečne porazdelitve v obdobju 2011-2017.  

 

Prostorske porazdelitve 

Po kategorijah cest/vrsti naselja in letih 

 

Tabela 80: Porazdelitve prometnih nesreč brez poškodbe po kategorijah cest/vrsti naselja v obdobju 

2011-2018 

 

 
 

Tabela 81: Indeksi števila prometnih nesreč brez poškodbe po kategorijah cest/vrsti naselja po letih z 

osnovo v letu 2011 
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Porazdelitev prometnih nesrečah brez poškodbe po kategorijah cest in vrsti naselja se 

pomembno ne spreminja v obdobju 2011-2018. 
 

Tabela 82: Struktura  prometnih nesreč brez poškodbe po letih v obdobju 2011-2018 v okviru 

posamezne kategorije cest/vrsti naselja  

 

 
 

 

Po letih in naselju/izven naselja 

 

Porazdelitev prometnih nesreč brez poškodbe po lokaciji glede na naselje oziroma izven naselja 

se pomembno ne spreminja v celotnem obdobju 2011-2018. 

 

Tabela 83: Porazdelitev prometnih nesreč brez poškodbe po letih in kraju prometne nesreče: 

naselje/izven naselja 
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Osebe v prometnih nesrečah brez poškodbe v obdobju 2011-2018  

Povzročitelji in drugi udeleženci 

Po letih 
 

Število povzročiteljev in drugih udeležencev v prometnih nesrečah brez poškodbe se od leta 

2013 naprej pomembno ne spreminja. 

 

Tabela 84: Porazdelitev povzročiteljev in drugih udeležencev v prometnih nesrečah brez poškodbe v 

obdobju 2011-2018 

 

 
 

Povzročitelji 

Starostna struktura povzročiteljev prometnih nesreč brez poškodbe 

 

Povprečna starost povzročiteljev prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo v obdobju 2011-

2018 je bila 43 let, standardni odklon pa 16let. Gre za razpršeno populacijo. Polovica 

povzročiteljev je bila mlajših od 40 let, polovica pa starejših. Pomembnih razlik med leti ni, 

značilno je le zviševanje povprečne starosti in mediane od leta 2011 naprej. Povprečna starost 

povzročiteljev prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo v 2017 je enaka povprečni starosti 

vsega prebivalstva. 

Najbolj pogosti povzročitelji prometnih nesreč brez poškodbe so stari med 20 in 40 let. 
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DEJAVNIK TVEGANJA: ALKOHOL V OBDOBJU 2011-2018 

 

Statistika alkotestov in strokovnih pregledov na alkohol  

Vsi alkotesti (redna kontrola prometa, kršitelji cestno-prometnih predpisov, udeleženci 

prometnih nesreč) v obdobju 2001-2017598 

 

Statistični podatki Generalne policijske uprave  o številu opravljenih alkotestov in številom 

pozitivnih rezultatov kažejo, da je prišlo leta 2009 do preloma.599  

 

Grafikon 75: Gibanje števila vseh (stolpci) in odstotkov pozitivnih alkotestov (krivulja) v obdobju 

2001-2017 po letih 

 

 
 

V primerjavi z letom 2008 se je število pozitivnih alkotestov zmanjšalo za več kot polovico, 

odstotek je iz 9,5 padel na 4,5, v primerjavi z letom 2001 pa se je odstotek pozitivnih alkotestov 

zmanjšal za skoraj štirikrat. Od leta 2009 dalje, do konca opazovanega obdobja 2017 se delež 

pozitivnih alkotestov ni bistveno spreminjal, leta 2017 je znašal 3,5 odstotka.  

Vsi alkotesti (redna kontrola prometa, kršitelji cestno-prometnih predpisov, udeleženci 

prometnih nesreč) v obdobju 2011-2017 

 

Število pozitivnih alkotestov se je v obdobju 2011-2017 zmanjševalo, indeks 2016/2011 je enak 

62 in je manjši od indeksa vseh opravljenih alkotestov, ki znaša 75,7. Toda delež pozitivnih 

alkotestov se v obdobju 2011-2017 ni pomembno zmanjšal. Med 100 opravljenih alkotestov so 

pozitivni od 3 do 4. To velja za populacijo vseh opravljenih alkotestov.  

 

                                                 
598 Policija še ni objavila podatkov za leto 2018 do zaključka analize. 
599 Podatki na spletu: https://www.policija.si/index.php/sl/statistika/prometna-varnost 
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Alkotesti opravljeni pri povzročiteljih in drugih udeležencih prometnih nesreč v 

obdobju 2011-2017  

 

Tabela 85: Vsi odrejeni alkotesti in odstotki pozitivnih pri povzročiteljih in drugih udeležencih 

prometnih nesreč 

 

 
 

Grafikon 76: Število odrejenih in odstotki pozitivnih alkotestov 

 

 
 

Leto 2018 je tako po številu odrejenih, kot deležih pozitivnih alkotestov v povprečju obdobja 

2011-2017. 
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Statistično pomembna je razlika med povzročitelji in drugimi udeleženci glede na rezultat 

alkotestov. Odstotek pozitivnih alkotestov drugih udeležencev je bil desetkrat manjši od 

odstotka povzročiteljev (upoštevani vsi povzročitelji in vsi drugi udeleženci, pri katerih je bil 

opravljen alkotest).  

Alkotesti odrejeni povzročiteljem in drugim udeležencem prometnih nesreč po mesecih in 

dnevih v tednu  

 

Porazdelitev odstotkov pozitivnih alkotestov je prikazana s polarnim grafikonom. 

Mesečno povprečje deležev pozitivnih alkotestov v obdobju 2011-2018 znaša 6,8 odstotka. 

Med porazdelitvijo pozitivnih alkotestov po mesecih v obdobju 2011-2017 in porazdelitvijo v 

letu 2018 ni pomembne razlike. 

 

Grafikon 77: Porazdelitev odstotkov pozitivnih alkotestov, odrejenih udeležencem prometnih nesreč v 

obdobju 2011-2017 po mesecih 

 

 
 

Med deleži pozitivnih alkotestov po dnevih v tednu v obdobju 2011-2017 in v letu 2018 ni 

razlike (grafikon 73). 
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Grafikon 78: Porazdelitev odstotkov pozitivnih alkotestov po dnevih v tednu, v obdobju 2011-2017 in 

v letu 2018 

 

 
 

Alkotesti povzročiteljev in drugih udeležencev prometnih nesreč po rezultatu alkotesta, 

spolu, starosti 

 

Povprečna koncentracija alkohola povzročiteljev v letu 2018 je znašala 0,83 mg/l (v obdobju 

2011-2017: 0,61 mg/l, drugih udeležencev pa 0,39 mg/l (v obdobju 2011-2017: 0,31 mg/l), kar 

pomeni, da se povprečna koncentracija povečuje tako pri povzročiteljih kot pri drugih 

udeležencih.  

V primerjavi z letom 2017 se je v letu 2018 povprečna koncentracija alkohola izmerjenega z 

alkotesti za povzročitelje povečala za 41 odstotkov, za druge udeležence pa za 39 odstotkov.  

Odstotek pozitivnih alkotestov pri moških, je pričakovano, več kot trikrat večji kot pri ženskah. 

Za pozitivne alkoteste se štejejo vse izmerjene vrednosti večje od 0,24 miligrama alkohola v 

litru izdihanega zraka. 

 

Tabela 86: Statistika alkotestov po spolu vseh udeležencev vseh prometnih nesreč v obdobju 2011-

2018 

 

 
 

Iz naslednjega grafikona je razvidno, da ni pomembnih razlik med povprečji deležev pozitivnih 

alkotestov po starostnih razredih vseh udeleženih oseb v prometnih nesrečah, ki so opravili 

alkotest v obdobju 2011-2017 in v letu 2018. Omeniti pa velja, da so odstotki v letu 2018 od 

starosti 45 let navzgor manjši od odstotkov v obdobju 2011-2017, izjema je starost 85-89 let. 
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Grafikon 79: Grafična ponazoritev odstotkov pozitivnih alkotestov po starosti udeležencev v obdobju 

2011-2017 in v letu 2018 

 

 
 

Alkotesti povzročiteljev in drugih udeležencev prometnih nesreč po vrsti udeležbe v 

prometu in rezultatu alkotesta 

 
Grafikon 80: Grafikon z deleži pozitivnih alkotestov po vrsti udeležbe v prometu v obdobju 2011-

2017 in v letu 2018 
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Pri množičnih udeležencih v prometu, kot so vozniki osebnih avtomobilov, tovornih vozil, 

motornih koles, kolesarjev, ni pomembne razlike med deleži pozitivnih alkotestov v obdobju 

2011-2017 in v letu 2018, pri udeležencih kot so vozniki trikoles, štirikolesnikov, mopedov pa 

so večje razlike, vendar so te predvsem rezultat majhnih absolutnih števil – manj številčne 

udeležbe v prometu (grafikon 80). 

Alkotesti vseh povzročiteljev po starosti 

 

Med obdobjem 2011-2017 in letom 2018 ni pomembne razlike med odstotki pozitivnih 

alkotestov povzročiteljev prometnih nesreč po starosti. Izstopa le starost 14 in 15 let. 

 

Grafikon 81: Odstotek pozitivnih alkotestov povzročiteljev prometnih nesreč po starosti v obdobju 

2011-2017 in v letu 2018 
 

 

Alkotesti vseh udeležencev in posebej povzročiteljev prometnih nesreč po številu udeležb 

(pojavljanj) v obdobju 2011-2018  

 

Odstotek alkotestov z več kot 0,24 mg/l (miligram alkohola na liter izdihanega zraka) se 

povečuje s številom udeležb oseb pri prometnih nesrečah. Osebe, ki so bile v obdobju 2011-

2018 samo enkrat udeležene v prometni nesreči, imajo najnižji odstotek alkotestov z več kot 

0,00 mg/l, najnižji odstotek alkotestov z več kot 0,24 mg/l (tabela 86). 
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Tabela 87: Vsi različni udeleženci, ki so jim bili odrejeni alkotesti, po številu udeležb v prometnih 

nesrečah v obdobju 2011-2018 in po rezultatih alkotestov 

 

 
 

Tabela 87 vsebuje podatke za obdobje 2011-2017, tabela 88 pa za obdobje 2011-2018, torej so 

k podatkom za obdobje 2011-2017 dodani še podatki za leto 2018. Obe tabeli sta prikazani zato, 

ker so med odstotki obeh manjše razlike, in sicer so odstotki povzročiteljev z več kot 0,24 mg/l 

nekoliko manjši, kar je pozitivno. Iz obeh tabel pa je razvidno, da se z večkratni povzročitvijo 

prometnih nesreč  v določenem obdobju, v našem primeru v obdobju osmih let, povečuje delež 

pozitivnih alkotestov. 

Izračun kaže naslednje:  

• med povzročitelji, ki so v osmih letih enkrat povzročili prometno nesrečo, je vsak osmi 

(natančno: 7,5) imel v krvi količino alkohola večjo od 0,00 mg/l; 

• med povzročitelji, ki so v osmih letih dvakrat povzročili prometno nesrečo, je vsak peti 

(natančno: 5,4) imel v krvi količino alkohola večjo od 0,00 mg/l; 

• med povzročitelji, ki so v osmih letih trikrat povzročili prometno nesrečo, je vsak peti 

(natančno: 5,4) imel v krvi količino alkohola večjo od 0,00 mg/l; 

• med povzročitelji, ki so v osmih letih več kot trikrat povzročili prometno nesrečo, je vsak 

četrti (natančno: 3,8) imel v krvi količino alkohola večjo od 0,00 mg/l; 

 

Tabela 88: Vsi različni povzročitelji, ki so jim bili odrejeni alkotesti, po številu udeležb v prometnih 

nesrečah v obdobju 2011-2017 in po rezultatih alkotestov 

 

Število vseh 

različnih 

povzročiteljev 

prometnih 

nesreč

Število udeležb 

v obdobju        

2011-2017

Število 

odrejenih 

alkotestov

Odstotek 

alkotestov z več 

kot 0,00 mg/l 

(število vseh 

odrejenih 

alkotestov   =100 

odstotkov)

Odstotek 

alkotestov z več 

kot 0,24 mg/l 

(število vseh 

odrejenih 

alkotestov       

=100 odstotkov)

Odstotek 

alkotestov z več 

kot 0,24 mg/l 

(število vseh 

alkotestov z več 

kot 0,00 mg/l =100 

odstotkov)

101.820 enkrat 79.161 13,5 10,7 80,2

5.510 dvakrat 8.139 18,1 14,6 81,6

586 trikrat 1.241 18,3 15,6 85,5

149 več kot trikrat 411 22,2 20,9 87,8  
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Tabela 89: Vsi različni povzročitelji, ki so jim bili odrejeni alkotesti, po številu udeležb v prometnih 

nesrečah v obdobju 2011-2017 in po rezultatih alkotestov 

 

 
 

 

Grafikon 82: Povprečni odstotek alkotestov z več kot 0,24 mg/l pri povzročiteljih prometnih nesreč 

glede na število povzročitev prometnih nesreč v obdobju 2011-2018 (število vseh odrejenih alkotestov 

= 100 odstotkov) 
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Grafikon 83: Povprečni odstotek alkotestov z več kot 0,24 mg/l pri povzročiteljih prometnih nesreč 

glede na število povzročitev prometnih nesreč v obdobju 2011-2018 (število alkotestov z več kot 0,00 

mg/ = 100 odstotkov) 

 

 
 

Med povzročitelji, ki so povzročili 2 prometni nesreči v obdobju 2011-2018 in ki so imeli več 

kot 0,24 mg/l alkohola, je bilo 84 odstotkov voznikov osebnih avtomobilov, 6 odstotkov 

kolesarjev, 3,5 odstotka voznikov tovornih vozil, deleži drugi povzročiteljev pa so bili manjši. 

 

Med povzročitelji, ki so povzročili 3 prometni nesreče v obdobju 2011-2018 in ki so imeli več 

kot 0,24 mg/l alkohola, je bilo 82 odstotkov voznikov osebnih avtomobilov, 9 odstotkov 

kolesarjev, 3 odstotki voznikov tovornih vozil,  deleži drugi povzročiteljev pa so bili manjši. 

 

Med povzročitelji, ki so povzročili več kot tri prometne nesreče v obdobju 2011-2018 in ki so 

imeli več kot 0,24 mg/l alkohola, je bilo 88 odstotkov voznikov osebnih avtomobilov, 6 

odstotkov kolesarjev, 3 odstotki mopedistov, deleži drugi povzročiteljev pa so bili manjši.  

 

Na verjetnosti, da povzročitelji, ki so v opazovanem obdobju povzročili eno, dve tri ali več 

prometnih nesreč, povzročijo prometno nesrečo določene kategorije, količina alkohola v krvi 

nima pomembnega vpliva. Nekoliko večje so le verjetnosti za povzročitev prometne nesreče s 

smrtnim izidom in prometne nesreče s hudo telesno poškodbo pri povzročiteljih, pri katerih je 

alkotest pokazal vrednost med 0,39 in 0,50 mg alkohola na liter krvi. 

 



 285 

 

Vsi strokovni pregledi na alkohol (redna kontrola prometa, kršitelji cestno-prometnih 

predpisov, udeleženci prometnih nesreč) v obdobju 2001-2017600 

 

Število strokovnih pregledov na alkohol se je začelo zmanjševati že leta 2004 in v letu 2015 

doseglo najmanjšo vrednost, več kot petkrat manjšo v primerjavi z letom 2001. V prometu je 

torej vedno manj udeležencev pod vplivom alkohola, vendar pa se delež tistih, ki se temu ne 

odrečejo, ne zmanjšuje, maksimum je dosegel leta 2010, od leta 2013 pa do leta 2016 pa se 

giblje v intervalu [39,9-44,1] odstotka. 

  

Grafikon 84: Gibanje števila vseh (stolpci) in odstotkov pozitivnih strokovnih pregledov na alkohol 

(krivulja) v obdobju 2001-2017 po letih 
 

 
 

Število pozitivnih strokovnih pregledov se je v obdobju 2011-2017 zmanjševalo, indeks 

2016/2011 je enak 57 in je manjši od indeksa vseh opravljenih strokovnih pregledov, ki znaša 

65. Toda delež pozitivnih strokovnih pregledov se v obdobju 2011-2017 ni pomembno 

zmanjšal. Med 100 opravljenimi strokovnimi pregledi je v povprečju pozitivnih kar 43. To velja 

za populacijo vseh udeležencev vseh prometnih nesreč.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
600 Policija za leto 2018 še ni objavila podatkov o številu vseh strokovnih pregledov na alkohol 
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Zavrnjeni alkotesti in strokovni pregledi v obdobju 2007-2017601 

 

Grafikon 85: Zavrnjeni alkotesti in strokovni pregledi v obdobju 2007-2017 

 

 

 

Povzročitelji prometnih nesreč po količini alkohola in kategoriji nesreče v 

obdobju 2011-2018 

 

V naslednji tabeli so deleži določene kategorije prometne nesreče glede na izmerjeno količino 

alkohola v izdihanem zraku oziroma v kilogramu krvi; izračunane so na podlagi podatkov o 

povzročiteljih vseh kategorij prometnih nesreč v obdobju 2011-2018.  

V prvih petih vrsticah (1-5) so zajeti podatki o količini alkohola izmerjeni z alkotesti in z 

strokovnimi pregledi krvi na alkohol.  

V vrsticah 6-7 pa so zajeti podatki o količini alkohola, izmerjenega s strokovnimi pregledi krvi 

na alkohol in sicer količine nad 1,10 g/kg. 

 

Če primerjamo odstotke prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so jih povzročili povzročitelji 

brez alkohola in odstotke, ki so jih povzročili povzročitelji z "dovoljeno količino", to je do 0,50 

g/kg, je razmerje 42. Seveda so pri tem upoštevani samo izidi strokovnih pregledov krvi na 

alkohol, ne pa tudi alkotesti. Ne glede na to, je pomemben podatek, da je odstotek prometnih 

nesreč s smrtnim izidom glede na vse prometne nesreče, ki so jih povzročili povzročitelji z 

najnižjo količino alkohola v krvi, 42-krat večji, kot odstotek prometnih nesreč s smrtnim izidom 

glede na vse prometne nesreče, ki so jih povzročili povzročitelji brez alkohola.  

Ali: odstotek prometnih nesreč s smrtnim izidom glede na vse prometne nesreče, ki so jih 

povzročili povzročitelji z najnižjo količino alkohola v krvi, je skoraj 3-krat večji, kot odstotek 

                                                 
601 Generalna policijska uprava je prvič objavila na spletu statistiko zavrnjenih alkotestov in strokovnih 

pregledov leta 2007. 
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prometnih nesreč s smrtnim izidom glede na vse prometne nesreče, ki so jih povzročili 

povzročitelji brez alkohola z več kot 1,10 g/kg alkohola v krvi (tabela 81). 

 

Tudi odstotek prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo je pri teh povzročiteljih največji 

Tabela 81). 

 

Skupina povzročiteljev z najnižjo količino alkohola v krvi ima največji odstotek prometnih 

nesreč s smrtnim izidom tudi z upoštevanjem rezultatov alkotestov: delež prometnih nesreč s 

smrtnim izidom v okviru vseh prometnih nesreč, ki jih povzročijo povzročitelji s količino 

alkohola 0,00-0,24 mg/l ali 0,00-0,50 g/kg, znaša 3 odstotke, pri povzročiteljih brez alkohola 

0,5 odstotka, pri drugih skupinah pa okoli 2 odstotka. Ta primerjava je narejena zgolj za to, da 

se opozori na tveganja udeležencev v prometu z "dovoljeno količino" alkohola v krvi.  

 

Grafikon 86: Odstotki prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so jih povzročili trezni in alkoholizirani 

vozniki 

 

 
 

 

Alkoholiziranost povzročiteljev in drugih udeležencev prometnih nesreč s 

smrtnim izidom 
 

V obdobju 2011-2018 je imelo povprečno 35 odstotkov povzročiteljev prometnih nesreč s 

smrtnim izidom v krvi več kot 0,00 g/kg, 26 odstotkov pa več kot 0,50 g/kg, samo v letu pa je 

prvi odstotek enak, drugi pa je za 3 odstotne točke večji in znaša 29 odstotkov.  
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Grafikon 87: Število vseh in odstotek pozitivnih strokovnih pregledov povzročiteljev prometnih nesreč 

s smrtnim izidom po letih 

 

 
 

V obdobju 2011-2017 je imelo 191 voznikov osebnih avtomobilov od 500 (38,2 odstotka), ki 

so povzročili prometno nesrečo s smrtnim izidom, v krvi alkohol, od tega 150 (30 odstotkov) 

več kot 0,50 g/kg in 113 (22,6 odstotka) več kot 1,10 g/kg. 

V letu 2018 pa je imelo 20 voznikov osebnih avtomobilov od 53 (37,7 odstotka), ki so 

povzročili prometno nesrečo s smrtnim izidom, v krvi alkohol, od tega 14 (26,4 odstotka) več 

kot 0,50 g/kg in 12 (23 odstotkov) več kot 1,10 g/kg. 

Med povprečjem obdobja 2011-2017 in letom 2018 ni razlike. 

V letu 2018 ni bilo voznika motornega kolesa – povzročitelja prometne nesreče s smrtnim 

izidom, ki bi imel v krvi več kot 0,50 g alkohola na kg krvi, samo dva povzročitelja sta imela v 

dovoljenih mejah. 

 

Tabela 90: Povprečna količina alkohola v g/kg, ugotovljena s strokovnimi pregledi   

 

 
 



 289 

 

Pri izračunu srednje vrednosti koncentracije alkohola za leto 2018 ni upoštevanih 6 vrednosti 

nad 4 g/kg, če bi te vrednosti upoštevali, je srednja vrednost za leto 2018 enaka 1,26 g/kg.  

 

V letu 2018 je bila ena povzročiteljica prometne nesreče s smrtnim izidom pod vplivom 

alkohola, v krvi je imela več kot 1,10 promila alkohola . 

Posledice za alkoholizirane in nealkoholizirane povzročitelje in druge udeležence 

prometnih nesreč s smrtnim izidom  

 

Naslednja primerjava je narejena na podlagi ugotovljene alkoholiziranosti s strokovnimi 

pregledi krvi. 

 

Razlika med treznimi povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom in povzročitelji z več 

kot 1,10 g/kg alkohola v krvi je velika. Odstotek smrtno ponesrečenih povzročiteljev brez ali z 

dovoljeno količino alkohola znaša 66 odstotkov, povzročiteljev z več kot 0,50 g/kg pa 77 

odstotkov (grafikon 84). 

 

Grafikon 88: Deleži posledic za nealkoholizirane (vključena dovoljena količina alkohola) in 

alkoholizirane povzročitelje prometnih nesreč s smrtnim izidom v obdobju 2011-2017  

 

 
 

Na naslednjem grafikonu, ki ponazarja posledice za popolnoma trezne povzročiteljev 

prometnih nesreč s smrtnim izidom in tiste, ki so imeli v krvi neko količino alkohola (večja od 

0,00 g/kg), pa so razlike večje. Med treznimi povzročitelji se jih smrtno ponesreči 52 odstotkov, 

med povzročitelji z neko količino alkohola v krvi pa kar 74 odstotkov. To pomeni, da se je 

zaradi alkohola v osmih letih smrtno ponesrečilo 260 povzročiteljev ali več kot 30 na leto; samo 

za leto 2018 je ta številka enaka 40;  poudarjeno: gre za popolno odsotnost alkohola.  
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Če pa upoštevamo delež smrtno ponesrečenih povzročiteljev z dovoljeno mejo, ne višjo od pol 

promila, pa v osmih letih pomeni najmanj 180 življenj ali 22 na leto. Samo za leto 2018 to 

pomeni 18 življenj.  

Tudi v letu 2018 je razlika med obema odstotkoma enaka 22, kar pomeni 15 življenj.  

 

Grafikon 89: Deleži posledic za nealkoholizirane (brez alkohola) in alkoholizirane druge udeležence 

prometnih nesreč s smrtnim izidom 

 

 
 

 

V obdobju 2011-2017 je bilo med drugimi smrtno ponesrečenimi udeleženci, ki so imeli več 

kot 0,50 g/kg alkohola v krvi 38 odstotkov potnikov, 26 odstotkov pešcev in 22 odstotkov 

voznikov osebnih avtomobilov, 3 vozniki motornih koles, po 1 kolesar in voznik tovornega 

vozila, za dva udeleženca ni podatka o vrsti udeležbe. V letu 2018 sta se kot druga udeleženca 

smrtno ponesrečila dva pešca, ki sta imeli v krvi več kot pol promila alkohola. 

 

 

Alkoholiziranost povzročiteljev in drugih udeležencev prometnih nesreč s hudo 

telesno poškodbo 

 

Ugotavljanje alkoholiziranosti z alkotestom 

 

Pozitiven alkotest pomeni več kot 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka (0,24 mg/l).  

V obdobju 2011-2017 je bilo z alkotestom preizkušenih 68,9 odstotka vseh povzročiteljev in 

48,5 odstotka drugih udeležencev. Odstotki so razumljivo večji od odstotkov povzročiteljev in 

drugih udeležencev prometnih nesreč s smrtnim izidom. Samo v letu 2018 pa je bilo z 
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alkotestom preizkušenih  72,1 odstotek vseh povzročiteljev in 52,5 odstotka drugih udeležencev 

(tabela 91). 

 

Za 13,7 odstotka preizkušenih povzročiteljev je bil alkotest pozitiven, in za 3 odstotke drugih 

udeležencev. Odstotek pozitivnih alkotestov povzročiteljev prometnih nesreč s hudo telesno 

poškodbo je enak odstotku pozitivnih alkotestov povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim 

izidom, odstotek pozitivnih alkotestov drugih udeležencev prometnih nesreč s hudo telesno 

poškodbo pa je polovico nižji od odstotka drugih udeležencev prometnih nesreč s smrtnim 

izidom.  

V letu 2018 je bilo v primerjavi s povprečjem 2011-2018 z alkotestom preizkušenih 3 odstotke 

več povzročiteljev in 4 odstotki več drugih udeležencev. Odstotek pozitivnih alkotestov 

povzročiteljev je za pol odstotka  manjši, odstotek drugih udeležencev pa za pol odstotka večji. 

 

Tabela 91: Preizkus alkoholiziranosti povzročiteljev in drugih udeležencev prometnih nesreč s hudo 

telesno poškodbo v obdobju 2011-2018 z alkotestom 

 

 
 

Tabela 92: Preizkus alkoholiziranosti povzročiteljev in drugih udeležencev prometnih nesreč s hudo 

telesno poškodbo v letu 2018 z alkotestom 

 

 
 

 

Iz tabele 90 je razvidno, da je imelo 13,7 odstotka ali 558 povzročiteljev več kot 0,24 mg/l 

alkohola, 18 odstotkov ali 730 povzročiteljev pa je imelo v krvi več kot 0,00 mg/l alkohola; 4 

odstotke povzročiteljev prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo je torej zaužilo "dovoljeno" 

količino alkohola, po meritvah z alkotesti.  
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Grafikon 90: Število vseh in pozitivnih alkotestov povzročiteljev prometnih nesreč s hudo telesno 

poškodbo po letih 

 

 
 

 

 

Grafikon 91: Odstotki količine alkohola večje od 0,24 mg na liter izdihanega zraka pri povzročiteljih 

prometnih nezgod s hudo telesno poškodbo glede na vrsto udeležbe; upoštevani so vsi povzročitelji 

prometnih nezgod s hudo telesno poškodbo (posamezna vrsta udeležbe=100 odstotkov) 
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V letu 2018 je imelo več kot 0,24 mg/l samo 37 voznikov osebnih avtomobilov (12,6 odstotka), 

10 voznikov mopedov (25 odstotkov), 9 voznikov motornih koles (20 odstotkov) in 9 kolesarjev 

(9,6 odstotka). 

 

Za leto 2018 (tabeli 92 in 93) so pri izračunu srednjih vrednosti in maksimuma izločeni trije 

primeri s vrednostjo alkotesta nad 4 mg/l. Tudi, če ne gre za napako pri vnosu podatkov, je 

izločitev pravilna, ker gre za primere, ki odstopajo od vseh ostalih, vplivajo pa na srednjo 

vrednost. 

 

Tabela 93: Povprečna količina alkohola v izdihanem zraku po letih, upoštevni povzročitelji s količino 

alkohola, večjo od 0,00 miligrama v litru izdihanega zraka 

 

 
 

Tabela 94: Povprečna količina alkohola v izdihanem zraku po letih, upoštevni povzročitelji s količino 

alkohola, večjo od 0,24 miligrama v litru izdihanega zraka 

 

 
 

Med leti ni pomembne razlike, omeniti velja le najnižjo maksimalno vrednost v letu 2018. 

 

Ugotavljanje alkoholiziranosti s strokovnimi pregledi krvi 

 

Statistika strokovnih pregledov krvi samo potrjuje vse dosedanje izračune, to je "stabilno" 

alkoholiziranost udeležencev prometnih nezgod, predvsem povzročiteljev.  
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Tabela 95: Ugotavljanje alkoholiziranosti povzročiteljev in drugih udeležencev prometnih nesreč s 

hudo telesno poškodbo v obdobju 2011-2018 in posebej za leto 2018 s strokovnim pregledom krvi 
 

 
 

Gornji del tabele vsebuje podatke za obdobje 2011-2018, spodnji del pa posebej samo za leto 

2018. Primerjava kaže nižji odstotek z alkotestom preizkušenih udeležencev prometnih nesreč 

s hudo telesno poškodbo v letu 2018, toda med preizkušenimi pa za 6 odstotkov večji delež 

pozitivnih (večji od 0,24 mg/l), za 3 odstotke večji delež pozitivnih alkotestov pri 

povzročiteljih, delež pozitivnih alkotestov drugih udeležencev pa je enak osemletnemu 

povprečju. 
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Grafikon 92: Število vseh in odstotek pozitivnih strokovnih pregledov povzročiteljev prometnih 

nezgod s hudo telesno poškodbo po letih 

 

 
 

V obdobju 2011-2017: 

445 voznikov osebnih avtomobilov od 2.694 (16,5 odstotka), ki so povzročili prometno nesrečo 

s hudo telesno poškodbo, je imelo v krvi alkohol, od tega 368 (13,7 odstotka od 2.694; 82,7 

odstotka od 445) več kot 0,50 g/kg in 251 (9,3 odstotka od 2.694; 56,4 odstotka od 445) več 

kot 1,10 g/kg. 

 

V letu 2018: 

70 voznikov osebnih avtomobilov od 372 (18,9 odstotka), ki so povzročili prometno nesrečo s 

hudo telesno poškodbo, je imelo v krvi alkohol, od tega 53 (14,2 odstotka od 372; 75,7 odstotka 

od 70) več kot 0,50 g/kg in 39 (10,4 odstotka od 372; 55,1 odstotek od 70) več kot 1,10 g/kg. 

 

Deleži voznikov osebnih avtomobilov – povzročiteljev prometnih nesreč s hudo telesno 

poškodbo, ki so imeli alkohol v krvi so bili v letu 2018 pomembno ne odstopajo od povprečja 

2011-2017 (so v 95 odstotnem intervalu zaupanja). 
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Grafikon 93: Odstotki količine alkohola večje od 0,50 g na kilogram krvi pri povzročiteljih prometnih 

nezgod s hudo telesno poškodbo glede na vrsto udeležbe; upoštevani so vsi povzročitelji prometnih 

nezgod s hudo telesno poškodbo (posamezna vrsta udeležbe=100 odstotkov) v obdobju 2011-2017 in 

v letu 2018 

 

 
 

Iz gornjega grafikona je razvidno, da so deleži pozitivnih strokovnih pregledov povzročiteljev 

prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo po vrsti udeležbe v prometu v letu 2018 razlikujejo 

od povprečnih deležev v obdobju 2011-2017, vendar so razlike predvsem posledica majhnih 

absolutnih števil v letu 2018. Odstotek za štirikolesnike je skoraj 4-krat večji, s tem, da je bilo 

v letu 2018 samo 5 primerov, v obdobju 2011-2017 pa 41.  

 

Tabela 96: Povprečna količina alkohola v g/kg, ugotovljena s strokovnimi pregledi, upoštevani 

povzročitelji s količino alkohola v krvi, večjo od 0,00 g na kilogram krvi 
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Pri izračunu srednjih vrednosti in maksimuma za leto 2018 ni upoštevanih 6 primerov s 

vrednostjo nad 4 g/kg. 

 

Ocena deleža alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo 

na podlagi alkotestov in strokovnih pregledov 

 

Po analizi podatkov o alkotestih  in strokovnih pregledih je bilo v obdobju 2018: 

 

- 94 povzročiteljev s količino alkohola večjo od 0,00 mg/l 

- 69 povzročiteljev s količino alkohola večjo od 0,24 mg/l 

- 103 povzročiteljev s količino alkohola večjo od 0,00 g/kg 

- 83 povzročiteljev s količino alkohola večjo od 0,50 g/kg. 

 

Med temi povzročitelji (skupaj 207) je 62 takih, ki so bili preizkušeni z alkotestom in pregledi 

s strokovnim pregledom krvi, To pomeni, da je bilo med 5.186 povzročitelji prometnih nesreč 

s hudo telesno poškodbo dejansko alkoholiziranih 145 ali 20,0 odstotka, če upoštevamo tudi 

vse alkoteste in strokovne preglede večje od 0,00. V obdobju 2011-2017 je bilo dejansko 

alkoholiziranih 21,9 odstotka, v letu 2018 torej 2 odstotka manj. 

 

Alkoholizirani povzročitelji prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo po spolu 

 

Iz naslednjih dveh tabel je razvidno, da so razlike med deleži za v obdobje 2011-2017 in za leto 

2018 majhne, statistično nepomembne. 

 

Tabela 97: Povzročitelji prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo  po spolu in količini alkohola v 

izdihanem zraku v obdobju 2011-2017 in 2018, v odstotkih (spol povzročitelja=100 odstotkov) 
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Tabela 98: Povzročitelji prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo  po spolu in količini alkohola v 

krvi v obdobju 2011-2017 in v letu 2018, v odstotkih (spol povzročitelja=100 odstotkov) 

 

 
 

Med alkoholiziranimi povzročitelji prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo je odstotek žensk 

majhen.  

 

Grafikon 94: Porazdelitev alkoholiziranih povzročiteljev (alkotest večji od 0,24 ali strokovni pregled 

večji od 0,50), ki so v obdobju 2011-2018 povzročili prometno nesrečo s hudo telesno poškodbo, po 

mesecih  

 

 
 

Alkoholizirani povzročitelji prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo so v obdobju v obdobju 

2011-2018 povzročili največ nesreč od maja do oktobra. 
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Grafikon 95: Porazdelitev alkoholiziranih povzročiteljev (alkotest večji od 0,24 ali strokovni pregled 

večji od 0,50), ki so v obdobju 2011-2018 povzročili prometno nesrečo s hudo telesno poškodbo, po 

dnevih v tednu 
 

 
 

Grafikon 96: Odstotki alkoholiziranih povzročiteljev (alkotest večji od 0,24 ali strokovni pregled večji 

od 0,50) prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo po regijah prebivališča v obdobju 2011-2017 in v 

letu 2018 

 

 
 

V obdobju 2011-2018 so alkoholizirani povzročitelji povzročili največ prometnih nesreč s hudo 

telesno poškodbo ob sobotah in nedeljah, skupaj 46 odstotkov. To velja tudi za samo leto 2018, 
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sobota in nedelja skupaj skoraj polovico vseh nesreč (49 odstotkov), če pa prištejemo še petek, 

torej vikend, pa to pomeni 68 odstotkov vseh prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo v letu 

2018. 

 

Grafikon 96 kaže večje povečanje deleža alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč s 

hudo telesno poškodbo v letu 2018, v primerjavi s povprečjem obdobja 2011-2017, v Koroški, 

Zasavski, Goriški in v Obalno-kraški regiji, pomembno zmanjšanje pa v Primorsko-notranjski 

regiji. 

 

Starostna struktura povzročiteljev prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo po 

rezultatih alkotestov in strokovnih pregledov 

 

 

Med povprečnimi deleži v obdobju 2011-2017 in deleži v letu 2018 so razlike pri starostih od 

26 do 40 let, ti deleži so višji v letu 2018 za 6 odstotkov.  
 

Grafikon 97: Odstotki pozitivnih alkotestov povzročiteljev prometnih nezgod s hudo telesno poškodbo 

po starosti in prikaz povprečnih vrednosti alkohola v izdihanem zraku 
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Grafikon 98: Odstotki pozitivnih alkotestov (večji od 0,24 mg/l) in povprečne količine alkohola v 

izdihanem zraku 

 

 
 

Grafikon 99: Odstotki pozitivnih strokovnih pregledov v krvi (večje od 0,50 g/kg) povzročiteljev 

prometnih nezgod s hudo telesno poškodbo 2011-2017 in v letu 2018 

 

  

 

 

 



 302 

 

Grafikon 100: Odstotki pozitivnih strokovnih pregledov (večji od 0,50g/kg) in povprečne količine 

alkohola v krvi 

 

 
 

Iz tabel in grafikonov je razvidno, da je največji odstotek alkoholiziranih povzročiteljev 

prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo v starosti od 20 do 30 let., tako po meritvah z 

alkotesti kot strokovnimi pregledi krvi. Tudi povprečna vrednost količine alkohola v izdihanem 

zraku je pri povzročiteljih te starosti velika, največje povprečne vrednosti pa so imele starostne 

skupine med 30 in 60 let. Podobno velja za rezultate strokovnih pregledov, s tem, da so imeli 

tudi povzročitelji stari med 60 in 70 let visoko koncentracijo alkohola v krvi. 

Posledice za alkoholizirane in nealkoholizirane povzročitelje in druge udeležence 

prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo   

 

Naslednja primerjava je narejena na podlagi ugotovljene alkoholiziranosti (alkotest večji od 

0,24 mg/l  ali strokovni pregled večji od 0,50 g/kg). 

Razlike med obdobjem 2011-2017 in letom 2018 so majhne. Pomembna je razlika med odstotki  

hudo poškodovanih alkoholiziranih povzročiteljev, v letu 2018 je delež večji za 4 odstotke.  
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Grafikon 101: Deleži posledic (H-huda telesna poškodba, L-lahka telesna poškodba, B-brez poškodbe) 

za nealkoholizirane in alkoholizirane povzročiteljev prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo 

(alkoholizirani povzročitelji=100 odstotkov, trezni povzročitelji=100 odstotkov) 
  

 
 

Med povzročitelji prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo, ki so bili hudo poškodovani je 

bilo leta 2018 42 odstotkov voznikov osebnih avtomobilov (v obdobju 2011-2017: 40 

odstotkov), kolesarjev 13 odstotkov (v obdobju 2011-2017: 22 odstotkov), voznikov motornih 

koles 17 odstotkov (v obdobju 2011-2017: 14 odstotkov), mopedistov 18 odstotkov (v obdobju 

2011-2017: 15 odstotkov), nič pešcev (v obdobju 2011-2017: 4 odstotki) in drugih udeležencev 

5 odstotkov (v obdobju 2011-2017: 3 odstotki). 

 

Grafikon 102: Deleži posledic za nealkoholizirane in alkoholizirane druge udeležence prometnih 

nesreč s hudo telesno poškodbo v obdobju 2011-2017 in v letu 2018 
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V letu 2018 je bilo hudo poškodovanih 15 drugih alkoholiziranih udeležencev v prometnih 

nesrečah s hudo telesno poškodbo, največ – 7, pešcev. 

Primerjava vzrokov prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo z vidika treznih in 

alkoholiziranih povzročiteljev  

 

Grafikon 103: Prikaz odstotkov vzrokov prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo, primerjalno za 

nealkoholizirane (alkotest ni večji od 0,24 mg/l in strokovni pregled ni večji od 0,50 g/kg) in 

alkoholizirane (alkotest je večji od 0,24 mg/l in strokovni pregled je večji od 0,50 g/kg) povzročitelje v 

obdobju 2011-2017 
 

 
 

Grafikon 104: Prikaz odstotkov vzrokov prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo, primerjalno za 

nealkoholizirane (alkotest ni večji od 0,24 mg/l in strokovni pregled ni večji od 0,50 g/kg) in 

alkoholizirane (alkotest je večji od 0,24 mg/l in strokovni pregled je večji od 0,50 g/kg) povzročitelje v 

letu 2018 
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Primerjava med grafikonoma 103 in 104 kaže večji odstotek alkoholiziranih povzročiteljev 

prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo zaradi nepravilne strani/smeri vožnje, pri drugih 

vzrokih ni statistično pomembne razlike. 
 

Smrtno ponesrečeni in vsi hudo poškodovani po vzrokih in alkoholiziranosti 

 

Grafikon 105: Deleži smrtno ponesrečenih in vseh hudo telesno poškodovanih udeležencev (v 

prometnih nesrečah s smrtnim izidom in v prometnih nesrečah s hudo telesno poškodbo) po najbolj 

pogostih glavnih vzrokih prometnih nesreč in količini alkohola v izdihanem zraku/krvi v obdobju 

2011-2017 (skupina količine alkohola = 100 odstotkov) 
 

 
 

Trendne črte so dodane samo zato, ker nazorno prikazujejo linearno naraščanje oziroma padanje 

odstotkov z večanjem količine alkohola. 

Večja količina alkohola povzroči pri vozniku, večjo verjetnost neprilagojene hitrosti vozila in 

večjo verjetnost vožnje v nepravilno stran/smer vožnje, zmanjšuje pa izsiljevanje prednosti. 

 

Verjetnost, da se trezen voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti smrtno 

ponesreči ali se hudo poškoduje je enaka 0,018 ali 1,8 odstotka, verjetnost voznika, ki ima v 

sebi  več kot 0,52 mg/l oziroma 1,10 g/kg alkohola, pa je enaka 0,074 ali 7,4 odstotka, torej 

štirikrat večja. 
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DEJAVNIK TVEGANJA: HITROST 

 

Hitrost je srž varnosti cestnega prometa. Dejansko je hitrost vpletena v vse nesreče: ni hitrosti, 

ni nesreč. V Evropi je hitrost bistveni vzrok za približno 30 % vseh prometnih nesreč s smrtnim 

izidom. V Sloveniji je ta odstotek večji, za obdobje 2011-2018 znaša 38,4 odstotka, v letu 2018 

pa 37,9 odstotka (v obdobju 2004-2009 pa 44,3 odstotka). 

 

Statistični položaj vzroka neprilagojene hitrosti med vsemi vzroki vseh 

prometnih nesreč  

 

Tabela 99: Porazdelitev vseh prometnih nesreč po vzrokih in letih 

 

 
 

 

Tabela 100: Porazdelitev vzrokov prometnih nesreč po letih v odstotkih (leto = 100 odstotkov) 
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Hitrost je z vidika varnosti cestnega prometa  zelo pomemben dejavnik tveganja. V opazovanem 

obdobju 2011-2018 se je delež neprilagojene hitrosti med vsemi vzroki vseh prometnih nesreč 

celo povečal. Leta 2011 se je zgodilo 16,1 odstotek vseh prometnih nesreč zaradi neprilagojene 

hitrosti, v letu 2018 pa 17,9 odstotka.  

Če upoštevamo vse prometne nesreče zaradi neprilagojene hitrosti, se je njihovo število v letu 

2018 povečalo za 7,2 odstotka, indeks 2018/2011 pa znaša 88. 

 

Tabela 101: Gibanje posameznih vrst vzrokov vseh prometnih nesreč po letih; prikaz z indeksi z 

osnovo 2011 

 

 
 

Grafikon 106: Primerjava deležev prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti za obdobje 2011-

2017 in leto 2018 
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Kategorije prometnih nesreč in posledice zaradi neprilagojene hitrosti 

 

V letu 2018 je število 33 prometnih nesreč s smrtnim izidom drugo najmanjše v obdobju 2011-

2018. V primerjavi z letom 2017 se je število zmanjšalo za 28 odstotkov, število prometnih 

nesreč s hudo telesno poškodbo za 5 odstotkov, število z lahko telesno poškodbo se je povečalo 

za 7 odstotkov, število prometnih nesrečah brez poškodbe pa za 10 odstotkov (odstotki so 

zaokroženi na celo število). 

Povprečno število vse prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo zaradi neprilagojene hitrosti 

na dan se ne spreminja. 

 

Tabela 102: Porazdelitev prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti po kategoriji nesreče in letih 

 

 
 

V letu 2018 je število 37 smrtno ponesrečenih oseb drugo najmanjše v obdobju 2011-2018. V 

primerjavi z letom 2017 se je število zmanjšalo za 20 odstotkov, število hudo poškodovanih 

oseb za 2 odstotka, število lahko poškodovanih se je povečalo za 7 odstotkov, število 

nepoškodovanih oseb pa za 16 odstotkov (odstotki so zaokroženi na celo število). 
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Tabela 103: Porazdelitev posledic prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti po letih 

 

 
 

Zmanjšuje se število najhujših posledic prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti, 

povečuje se število lahko poškodovanih in nepoškodovanih udeležencev v prometu. 

 

Grafikon 107: Gibanje odstotkov prometnih nesreč, ki so se zgodile zaradi neprilagojene hitrosti, po 

letih 

 

 

 

V letu 2018 se je zgodilo 9 prometnih nesreč ali 27,3 odstotka zaradi neprilagojene hitrosti v 

naselju (v obdobju 2011-2017: 34,7 odstotka) in 24 ali 72,7 odstotka izven naselij (v obdobju 

2011-2017: 65,3 odstotka).  

V letu 2017 se je v naselju zgodilo 19 ali 41,3 odstotka prometnih nesreč s smrtnim izidom, 

izven naselja pa 27 ali 58,7 odstotka. Leta 2018 se je torej število prometnih nesreč s smrtnim 

izidom v naseljih zmanjšalo za 53 odstotkov, izven naselij pa povečalo iz 24 na 27 nesreč. 

 

V letu 2018 se je zgodilo 33,7 odstotka vseh prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo zaradi 

neprilagojene hitrosti (v obdobju 2011-2017: 33,6 odstotka).  
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Časovna porazdelitev prometnih nesreč s smrtnim izidom in s prometnih nesreč s hudo 

telesno poškodbo 

 

September je bil v obdobju 2011-2018 najbolj obremenjen mesec s prometnimi nesrečami s 

smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti. 

 

Grafikon 108: Porazdelitev deležev prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti 

po mesecih v obdobju 2011-2018 

 

 
 
 

Največ prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo zaradi neprilagojene hitrosti v obdobju 2011-

2018 se je zgodilo od maja do avgusta, najmanj novembra in decembra. 
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Grafikon 109: Porazdelitev prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo zaradi neprilagojene hitrosti po 

mesecih v obdobju 2011-2018 

 

 
 

Grafikon 110: Porazdelitev deležev prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti 

po dnevih v tednu v obdobju 2011-2018 

 

 
 

Sobota in nedelja sta najbolj obremenjena dneva po številu prometnih nesreč s smrtnim izidom 

zaradi neprilagojene hitrosti. To velja tudi za prometne nesreče s hudo telesno poškodbo, s tem, 

da je soboti in nedelji dodan še petek. 
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Grafikon 111: Porazdelitev deležev prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo zaradi neprilagojene 

hitrosti po dnevih v tednu v obdobju 2011-2018 
 

 
 

 

Grafikon 112: Deleži prometnih nesreč s smrtnim izidom in hudo telesno poškodbo zaradi 

neprilagojene hitrosti po kategoriji cest/vrste naselij v obdobju 2011-2018 
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Največ prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti se je v obdobju 2011-

2018 zgodilo v naseljih z uličnim sistemom in brez uličnega sistema, skupaj 46 odstotkov, 

največ prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo pa v naseljih brez uličnega sistema in na 

regionalnih cestah II. reda. 

 

Povzročitelji in drugi udeleženci prometnih nesreč s smrtnim izidom in prometnih 

nesreč s hudo telesno poškodbo zaradi neprilagojene hitrosti (udeležba v prometu, spol, 

starost, alkohol) 

 

Na naslednjem grafikonu so prikazana absolutna števila vseh povzročiteljev in poleg odstotek, 

med vsemi povzročitelji, v obarvanem pravokotniku pa so odstotki prometnih nesreč s smrtnim 

izidom zaradi neprilagojene hitrosti. Primer: vozniki osebnih avtomobilov so v obdobju 2011-

2018 povzročili 553 prometnih nesreč s smrtnim izidom, kar pomeni 67 odstotkov vseh 

prometnih nesreč s smrtnim izidom in od teh 553 nesreč so povzročili 40,1 odstotek zaradi 

neprilagojene hitrosti. 

Vozniki mopedov povzročijo skoraj polovico prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi 

neprilagojene hitrosti, kolesarji petino, vozniki tovornih vozil četrtino. 

Delež prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti med vsemi prometnimi 

nesrečami s smrtnim izidom, ki so jih povzročili vozniki osebnih avtomobilov v letu 2018 znaša 

37,7 odstotka in je za 2 odstotka manjši od osemletnega povprečja. 

Delež prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti med vsemi prometnimi 

nesrečami s smrtnim izidom, ki so jih povzročili vozniki tovornih vozil v letu 2018, znaša 28,8 

odstotka in je za 4 odstotke manjši od osemletnega povprečja. 

Delež prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti med vsemi prometnimi 

nesrečami s smrtnim izidom, ki so jih povzročili vozniki motornih koles v letu 2018, znaša 80 

odstotkov in je za 12 odstotkov večji od osemletnega povprečja, s pripombo, da gre le za 8 

prometni nesreč od skupno 10; vsaka nesreča pomeni 10 odstotkov. 
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Grafikon 113: Deleži povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti 

po vrsti udeležbe v prometu v obdobju 2011-2018 in odstotek povzročiteljev prometnih nesreč s 

smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti v tem obdobju (obarvani pravokotniki). 

 

 
 

47 odstotkov povzročiteljev prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo zaradi neprilagojene 

hitrosti je bilo v obdobju 2011-2018 voznikov osebnih vozil, 24 odstotkov voznikov motornih 

koles, 19 odstotkov kolesarjev, 4 odstotki voznikov koles z motorjem, 3 odstotki voznikov 

tovornjakov, 3 odstotki voznikov mopedov.  

 

Potniki so bili najbolj pogosti drugi udeleženci prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi 

neprilagojene hitrosti v obdobju 2011-2018, njihov delež znaša 45 odstotkov, sledijo vozniki 

osebnih avtomobilov s 26 odstotkov, pešci z 9 odstotkov, vozniki tovornih vozil z 9 odstotkov, 

motoristi z 2,5 odstotka, kolesarji z 2,5 odstotka in ostali drugi udeleženci s 6 odstotkov.  

Odstotki za leto 2018 ne odstopajo od osemletnih povprečij. 
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Grafikon 114: Odstotki prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo zaradi neprilagojene hitrosti od 

vseh tovrstnih prometnih nesreč posamezne vrste udeležbe v obdobju 2011-2017 in v letu 2018 

(posamezna vrsta udeležbe = 100 odstotkov) 
 

 
 
Grafikon 115: Deleži povzročiteljev in drugih udeležencev prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi 

neprilagojene hitrosti, po spolu v obdobju 2011-2018 

 

 
 

Razmerje med odstotki povzročiteljev in drugih udeležencev prometnih nesreč s smrtnim 

izidom zaradi neprilagojene hitrosti po spolu je približno enako razmerju med odstotki vseh 

povzročiteljev in drugih udeležencev prometnih nesreč s smrtnim izidom. 
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Grafikon 116: Deleži povzročiteljev in drugih udeležencev prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo 

zaradi neprilagojene hitrosti, po spolu v obdobju 2011-2018  

 

 
 

Delež moških povzročiteljev prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo zaradi neprilagojene 

hitrosti (83,6 odstotka) je večji, kot je njihov delež med moškimi povzročitelji vseh prometnih 

nesreč s hudo telesno poškodbo (77,6 odstotka), delež povzročiteljic prometnih nesreč s hudo 

telesno poškodbo zaradi neprilagojene hitrosti (16,4 odstotka) pa je manjši od deleža 

povzročiteljic vseh prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo (22,4 odstotka). 

 

Povprečni odstotki povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi neprilagojene 

hitrosti so večji od povprečnih odstotkov vseh povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim 

izidom do 30 leta starosti, nato pa se razmerje obrne, odstotki zaradi neprilagojene hitrosti so 

manjši od odstotkov vseh povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom v obdobju 2011-

2018. Na primer: pri starosti od 60 do 70 let je odstotek zaradi neprilagojene hitrosti več kot 

dvakrat manjši od odstotka vseh povzročiteljev te starosti; to pomeni, da pri tej starosti 

prevladujejo drugi vzroki prometnih nesreč s smrtnim izidom. 

 

Povprečna razlika med povprečno starostjo vseh povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim 

izidom in povprečno starostjo samo povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi 

neprilagojene hitrosti je v obdobju 2011-2018 znašala 4,6 leta. Leta 2018 je znašala razlika 6,4 

leta zaradi najmanjše povprečne starosti povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom 

zaradi neprilagojene hitrosti v zadnjih osmih letih, v primerjavi z letom 2017 je bila ta manjša 

za 7,3 leta (tabela 104). 
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Grafikon 117: Starostna struktura vseh povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom in 

povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti v obdobju 2011-2017 

 

 
 

Tabela 104: Povprečne starosti vseh povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom in samo 

povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti  

 

Leto

Povprečna starost vseh 

povzročiteljev prometnih nesreč 

s smrtnim izidom 

Povprečna starost vseh povzročiteljev 

prometnih nesreč s smrtnim izidom 

zaradi neprilagojene hitrosti 

2011 44,1 38,8

2012 43,9 39,2

2013 42,6 38,2

2014 47,8 40,6

2015 46,5 42,2

2016 43,9 39,9

2017 43,5 42,6

2018 41,6 35,3  
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Grafikon 118: Starostna struktura vseh povzročiteljev prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo in 

vseh povzročiteljev prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo zaradi neprilagojene hitrosti v obdobju 

2011-2018 

 

 
 

Povprečni odstotki povzročiteljev prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo zaradi 

neprilagojene hitrosti so večji od povprečnih odstotkov vseh povzročiteljev prometnih nesreč s 

hudo telesno poškodbo do 40 leta starosti, nato pa se razmerje obrne, odstotki zaradi 

neprilagojene hitrosti so manjši od odstotkov vseh povzročiteljev prometnih nesreč s hudo 

telesno poškodbo v obdobju 2011-2018. Na primer: pri starosti od 60 do 70 let je odstotek 

zaradi neprilagojene hitrosti skoraj dvakrat manjši od odstotka vseh povzročiteljev te starosti; 

to pomeni, da pri tej starosti prevladujejo drugi vzroki prometnih nesreč s hudo telesno 

poškodbo. 

 

Tabela 105: Povprečne starosti vseh povzročiteljev prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo in samo 

povzročiteljev prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo zaradi neprilagojene hitrosti 
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Povprečna razlika med povprečno starostjo vseh povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim 

izidom in povprečno starostjo samo povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi 

neprilagojene hitrosti je v obdobju 2011-2018 znašala 3,7 leta. Leta 2018 je znašala razlika 2,9  

(tabela 105). 

Razlike med povprečnimi starostmi vseh prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo in 

povzročiteljev prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo zaradi neprilagojene hitrosti so 

manjše od razlik med povprečnimi starostmi vseh povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim 

izidom in povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti. 

 

Delež prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti je bil pri voznikih 

osebnih avtomobilov, katerih strokovni pregled krvi je  pokazal več kot 0,50 g/kg, večji, kot pri 

voznikih z enako ali manj kot 0,50 g/kg. Med vsemi vzroki prometnih nesreč s smrtnim izidom, 

ki so jih povzročili prvi, znaša delež neprilagojene hitrosti 55,5 odstotka, delež pri drugih pa 

33,7 odstotka. 

 

Delež prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo zaradi neprilagojene hitrosti je bil pri voznikih 

osebnih avtomobilov, katerih strokovni pregled krvi je  pokazal več kot 0,50 g/kg, večji, kot pri 

voznikih z enako ali manj kot 0,50 g/kg. Med vsemi vzroki prometnih nesreč s hudo telesno 

poškodbo, ki so jih povzročili prvi, znaša delež neprilagojene hitrosti 35 odstotkov, delež pri 

drugih pa 52,3 odstotka. 
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UPORABA VARNOSTNEGA PASU IN VARNOSTNE ČELADE 

 

Vse prometne nesreče 

 

Povprečna uporaba varnostnega pasu/čelade v obdobju 2011-2018 znaša 91,2 odstotka, pri 

čemer so upoštevane vse osebe udeležene v vseh prometnih nesreč z znano uporabo/neuporabo  

varnostnega pasu/čelade.  Če pa upoštevamo še vse primere za katere se ni ugotovila uporaba 

varnostnega pasu/čelade, pa je delež uporabe 80,3 odstotka. 

Če ne upoštevamo pešcev, potem znaša delež znane uporabe 92,1 odstotek, z upoštevanjem tudi 

neznane uporabe pa 81,8 odstotka.  

 

V nadaljevanju so deleži računani na primerih o znani uporabi varnostnega pasu/čelade, če ni 

opombe, da so upoštevani tudi primeri z neznano uporabo.  

 

Grafikon 119: Odstotki uporabe (znane) varnostnega pasu in čelade v vseh prometnih nesrečah v 

obdobju 2011-2018 

 

 
 

Primerjava med letoma 2017 in 2018 kaže: 

− odstotek privezanih voznikov osebnih avtomobilov je enak, 

− odstotek privezanih voznikov motornih koles je v letu 2018 za 1 odstotek manjši, 

− odstotek privezanih voznikov mopedov je v letu 2018 za 1,5 odstotka večji, 

− odstotek privezanih kolesarjev je v letu 2018 za 4 odstotke večji, 

− odstotek privezanih potnikov je v letu 2018 za 1,5 odstotka večji. 

 

Podatki kažejo za 1,2 odstotka pogostejšo uporabo varnostnega pasu in čelade pri moških. 

Ženske so pas in čelado uporabile v 91,6 odstotka, moški pa v 90,4 odstotek, če pa upoštevamo 

tudi udeležence, za katere ni znana uporaba varnostnega pasu/čelade, pa je uporaba pri moških 

81,1 odstotek, pri ženskah pa 78,7 odstotka. 
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Tabela 106: Uporaba varnostnega pasu in varnostne čelade po vrsti udeležbe v prometu v vseh 

prometnih nesrečah v obdobju 2011-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uporaba varnostnega pasu in čelade udeležencev v vseh prometnih nesrečah v 

prometnih nesrečah s smrtnim izidom in hudo telesno poškodbo  

Uporaba po letih, po vrsti udeležbe v prometu 

 

Grafikon 120: Odstotki uporabe (znane) varnostnega pasu in čelade v prometnih nesrečah s smrtnim 

izidom pri voznikih osebnih avtomobilov, motornih koles in potnikov v obdobju 2011-2018 
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Delež uporabe varnostnega pasu oziroma čelade se v posameznih letih v obdobju 2011-2018 ni 

pomembno spreminjal, izjema je leto 2013 z najmanjšim odstotkom uporabe. Leta 2014 se je 

odstotek uporabe povečal kar za 16 odstotkov, v letu 2018 pa v primerjavi z letom 2017 za 4 

odstotke. 

 

V obdobju 2011-2018 je bilo povprečno privezanih oziroma je uporabljalo čelade 81 odstotkov 

voznikov osebnih avtomobilov, voznikov motornih koles in potnikov. 

 

V obdobju 2011-2018 so bili v prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo najbolj dosledni 

uporabniki varnostnega pasu/čelade vozniki motornih koles, sledijo vozniki specialnih vozil, 

vozniki osebnih avtomobilov, vozniki tovornih vozil, vozniki avtobusov, potniki, uporaba pri 

drugih udeležencih pa je manjša od 70 odstotkov. 

  

Med letoma 2017 in 2018 ni statistično pomembne razlike glede uporabe varnostnega 

pasu/čelade pri prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo. Nepomembno se je zmanjšal 

odstotek uporabe pri voznih osebnih avtomobilov, voznikih avtobusov, voznikih mopedov 

(pomembna razlika: 4 odstotki), voznikih tovornih vozil, in voznikih traktorjev. Povečal se je 

odstotek uporabe pri kolesarjih za 4 odstotke, enak pa je ostal pri voznikih motornih koles. 

 

Tabela 107: Uporaba varnostnega pasu pri osebah udeleženih v prometnih nesrečah s hudo telesno 

poškodbo po vrsti udeležbe v prometu v obdobju 2011-2018 

 

Da Ne Ni znano

Voznik motornega kolesa 94,0 4,8 1,3

Voznik specialnega vozila 91,7 8,3 0,0

Voznik osebnega avtomobila 89,4 6,2 4,4

Voznik tovornega vozila 88,2 4,3 7,5

Voznik avtobusa 79,8 12,8 7,4

Potnik 71,0 18,9 10,1

Voznik štirikolesa 70,6 29,4 0,0

Voznik mopeda 69,6 26,6 3,7

Voznik trikolesa 69,1 18,1 22,2

Voznik traktorja 66,7 11,1 22,2

Voznik kolesa z motorjem 62,6 33,8 3,6

Voznik kombiniranega vozila 62,5 12,5 25,0

Voznik lahkega štirikolesnika 53,8 46,2 0,0

Voznik delovnega stroja 46,2 38,5 15,4

Kolesar 35,0 54,5 10,4

Pešec 2,0 45,9 52,1

Vrsta udeležbe v prometu
Uporaba varnostnega pasu ali čelade v odstotkih

 
 

Zelo visok je delež neprivezanih smrtno ponesrečenih in hudo poškodovanih udeležencev na 

avtocestah. Policija je evidentirala kar 16 odstotkov neprivezanih voznikov osebnih 

avtomobilov, za 9 odstotkov ni bilo ugotovljeno ali je bil varnostni pas uporabljen ali ne.  
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Še slabši je odstotek za potnike, neprivezanih je bilo kar 27 odstotkov, za 12 ni bilo ugotovljeno 

ali je bil varnostni pas uporabljen ali ne. 

Med vozniki tovornih vozil je bilo neprivezanih 19 odstotkov, za 17 ni bilo ugotovljeno ali je 

bil varnostni pas uporabljen ali ne. 

Uporaba glede na posledice (vozniki osebnih avtomobilov, vozniki motornih koles, 

potniki), izračun hipotetičnih vrednosti 

 

Izračuni so narejeni za primere znane uporabe varnostnega pasu/čelade. 

Vozniki osebnih avtomobilov, vozniki motornih koles in potniki v vseh prometnih nesrečah 

 

Tveganje neprivezanega voznika, ki je udeležen v prometni nesreči je 21-krat večje za najhujšo 

posledico, kot privezanega voznika, in 7-krat večje za hudo telesno poškodbo. Ali: med tisoč 

privezanih voznikov osebnih avtomobilov, udeleženih v prometnih nesrečah, se eden smrtno 

ponesreči, od tisoč neprivezanih pa 21 (tabela 108). 

 

χ2 – test, s katerim preverimo domnevo o povezanosti dveh nominalnih spremenljivk kaže na 

zanesljivo povezanost med uporabo/neuporabo varnostnega pasu/čelade in posledico, ki jo utrpi 

voznik osebnih avtomobilov v prometni nesreči (χ 2 = 2.360, s.p.=3, Prekrškov(H0)=0,00).  

 

Tabela 108: Statistične verjetnosti za posledice voznikov osebnih avtomobilov z upoštevanjem vseh 

prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi. 

 

Voznik je 

privezan

Voznik ni 

privezan

Smrt 0,1 2,1

Huda telesna poškodba 0,7 4,8

Lahka telesna poškodba 15,7 14,0

Brez poškodbe 83,5 79,1

Posledica 

Statistična verjetnost za 

posledico (v odstotkih)

 
 

Od 183 voznikov motornih koles, udeleženih v prometnih nesreč s smrtnim izidom, jih je 173 

ali 94,5 odstotka uporabljalo zaščitno čelado, le 10 ne. Od 173, ki so uporabljali čelado, se jih 

je smrtno ponesrečilo 156 ali 90,2 odstotka, smrtno pa se je ponesrečilo tudi vseh 10 voznikov, 

ki čelade niso uporabljali. 

 

35 odstotkov voznikov osebnih avtomobilov in potnikov, ki so se smrtno ponesrečili v letu 2018 

ni uporabljalo varnostnega pasu. 

17 odstotkov  

35 odstotkov voznikov osebnih avtomobilov in potnikov, ki so se hudo poškodovali v letu 2018 

ni uporabljalo varnostnega pasu. 

 

Tveganje potnika, ki ni privezan oziroma ne uporablja čelade in je udeležen v prometni nesreči 

je 8-krat večje za najhujšo posledico in skoraj 4-krat večje za hudo telesno poškodbo, kot za 
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potnika, ki je privezan oziroma uporablja čelado. Ali: med tisoč potnikov udeleženih v 

prometnih nesrečah, ki so privezani oziroma uporabljajo čelado, se jih 6 smrtno ponesreči, od 

tisoč tistih, ki niso privezani oziroma ne uporabljajo čelade pa 48 (tabela 109). 

 

Tabela 109: Statistične verjetnosti za posledice potnikov z upoštevanjem vseh prometnih nesreč, v 

katerih so bili udeleženi. 

 

 

Vozniki osebnih avtomobilov, vozniki motornih koles in potniki, udeleženi v prometnih 

nesrečah s smrtnim izidom in v prometnih nesrečah s hudo telesno poškodbo  

 

χ2 – test, s katerim preverimo domnevo o povezanosti dveh nominalnih spremenljivk kaže na 

zanesljivo povezanost med uporabo/neuporabo varnostnega pasu/čelade in posledico, ki jo utrpi 

voznik osebnih avtomobilov v prometni nesreči s smrtnim izidom (χ 2 = 158, s.p.=3, 

P(H0)=0,00).  

 

Izračun teoretičnih frekvenc (če povezanosti ni) kaže naslednje:  

− če varnostni pas oziroma čelada ne bi vplivala na posledico prometne nesreče, bi moralo 

število 111 smrtno ponesrečenih voznikov osebnih avtomobilov, ki niso bili privezani, 

nadomestiti število 49, ali: namesto dejansko privezanih 190, bi jih moralo biti privezanih 

252; 

− če varnostni pas oziroma čelada ne bi vplivala na posledico prometne nesreče, bi moralo 

število 3 voznikov osebnih avtomobilov brez poškodbe, ki niso bili privezani, nadomestiti 

število 48, ali: namesto dejansko privezanih 295, bi jih moralo biti privezanih 250; 

− število hudo poškodovanih privezanih in neprivezanih voznikov osebnih avtomobilov je 

približno enako, število lahko poškodovanih pa bi bilo manjše. 

 

Ti podatki so navedeni v tabeli 108, ki vsebuje tudi izračun posledic ob predpostavki, da bi bili 

vsi vozniki osebnih avtomobilov privezani. Izračun je narejen tako, da je vsota vseh enot, 

(n=798) razdeljena z odstotki posameznih vrst posledic za voznike, ki so bili dejansko 

privezani. Število smrtno ponesrečenih oseb v osemletnem obdobju bi bilo manjše za najmanj 

70 oseb.  
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Tabela 110: Dejanske in teoretične porazdelitve posledic prometnih nesreč s smrtnim izidom za 

voznike osebnih avtomobilov in izračun posledic ob stoodstotnem privezovanju 

 

 
 

Verjetnost voznika osebnih avtomobilov, da se smrtno ponesreči v prometni nesreči s smrtnim 

izidom je 3-krat večja od voznika, ki je privezan. 

 

Grafikon 121: Primerjava odstotkov uporabe varnostnega pasu oziroma čelade pri voznikih osebnih 

avtomobilov, potnikih in voznikih motornih koles glede na posledice prometnih nesreč s smrtnim 

izidom v obdobju 2011-2018 (posledica = 100 odstotkov) 

 

 
 

χ2 – test kaže na zanesljivo povezanost med uporabo/neuporabo varnostnega pasu/čelade in 

posledico, ki jo potnik v prometni nesreči s smrtnim izidom (χ 2 = 34, s.p.=3, P(H0)=0,00).  

Izračun teoretičnih frekvenc (če povezanosti ni) kaže naslednje:  

− če varnostni pas oziroma čelada ne bi vplivala na posledico prometne nesreče, bi moralo 

število 62 smrtno ponesrečenih potnikov, ki niso bili privezani oziroma niso uporabljali 
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čelade, nadomestiti število 39, ali: namesto dejansko privezanih 75, bi jih moralo biti 

privezanih 98. 

− število hudo poškodovanih privezanih in neprivezanih voznikov osebnih avtomobilov je 

približno enako, število lahko poškodovanih pa bi bilo manjše, števila brez poškodb pa so 

majhna pri obeh skupinah. 

 

Ti podatki so navedeni v tabeli 111, ki vsebuje tudi izračun posledic ob predpostavki, da bi bili 

vsi potniki privezani oziroma bi uporabljali čelado. Izračun je narejen tako, da je vsota vseh 

enot, (n=395) razdeljena z odstotki posameznih vrst posledic za potnike, ki so bili dejansko 

privezani oziroma so uporabljali čelado. Število smrtno ponesrečenih oseb v osemletnem 

obdobju manjše za najmanj 30 oseb.  

 

Tabela 111: Dejanske in teoretične porazdelitve posledic prometnih nesreč s smrtnim izidom za 

udeležene potnike in izračun posledic ob stoodstotnem privezovanju oziroma uporabi čelade 

 

 
 

Grafikon 122: Primerjava posledic uporabe varnostnega pasu oziroma čelade med vozniki/voznicami 

osebnih avtomobilov, motornih koles in potnikov/potnic, udeleženih v prometnih nesrečah s smrtnim 

izidom (uporaba/neuporaba varnostnega pasu/čelade = 100 odstotkov)  
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Grafikon 123: Deleži posledic, glede na uporabo varnostnega pasu, ki so jih utrpeli vozniki osebnih 

avtomobilov v prometnih nesrečah s smrtnim izidom v obdobju 2011-2018 

 

 

 

 

Grafikon 124: Deleži posledic, glede na uporabo varnostnega pasu/čelade, ki so jih utrpeli potniki v 

prometnih nesrečah s smrtnim izidom v obdobju 2011-2018 
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Grafikon 125: Primerjava odstotkov uporabe varnostnega pasu oziroma čelade glede na posledice  

prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo pri voznikih osebnih avtomobilov, potnikih in voznikih 

motornih koles v obdobju 2011-2018 (posledica = 100 odstotkov) 
 

 
 

V naslednji tabeli so podatki dejanskih in teoretičnih frekvenc (pričakovane frekvence). 

Teoretične frekvence bi veljale, če med uporabo varnostnega pasu in posledico ne bi obstajala 

povezanost, če bi bili spremenljivki neodvisni druga od druge; v tem primeru bi bile dejanske 

in teoretične frekvence enake. Toda med njimi je razlika, kar pove že χ2 – test;  χ 2 = 426, s.p.=2, 

P(H0)=0,00). Če ne bi bilo povezanosti, bi bilo hudo poškodovanih manj in več brez poškodbe. 

V zadnjem stolpcu je hipotetičen izračun posledic, ki temelji na predpostavki, da bi bili vsi 

vozniki osebnih avtomobilov, ki so bili udeleženi v prometni nesreči s hudo telesno poškodbo, 

privezani z varnostnim pasom.  

 

Tabela 112: Dejanske in teoretične porazdelitve posledic prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo za 

udeležene voznike osebnih avtomobilov in izračun posledic ob stoodstotnem privezovanju oziroma 

uporabi čelade 
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V osmih letih bi bilo manj, najmanj 170 voznikov osebnih avtomobilov, hudo poškodovanih, 

ali najmanj 20 na leto. Uporaba prislova najmanj je upravičena, ker pri izračunu nismo 

upoštevali, da bi se, če bi veljalo hipotetično povprečje, število prometnih nesreč s hudo telesno 

poškodbo in število hudo poškodovanih udeležencev vsako leto zmanjšalo.  

 

Med starostjo voznikov osebnih avtomobilov, potnikov ter voznikov motornih koles, 

udeleženih v prometnih nesrečah s smrtnim izidom, in uporabo varnostnega pasu oziroma 

čelade, ni povezanosti so sicer razlike, a statistično niso pomembne. Nekaj odstotkov 

nepovezanih oseb oziroma oseb brez čelade je enakomerno razporejenih na vse starostne 

razrede. Velja pa opozoriti na podatek, da kar 7 otrok od 14 do vključno 4. leta starosti ni bilo 

privezanih. Od sedmih neprivezanih so štirje umrli, eden je bil hudo poškodovan, trije pa lažje. 

Ti podatki veljajo za obdobje 2011-2017, v letu 2018 ni bilo nobenega primera udeležbe otroka 

do 4. leta starosti v prometni nesreči s smrtnim izidom. 

 

Po enaki poti narejen hipotetični izračun za potnike kaže, da bi bilo v osmih letih najmanj 50 

hudo poškodovanih potnikov v prometnih nesrečah s hudo telesno poškodbo. 

 

Naslednji grafikon kaže porazdelitev uporabe/neuporabe varnostnega pasu/čelade v vseh 

prometnih nesrečah z udeležbo voznikov osebnih avtomobilov, voznikov motornih koles in 

potnikov v obdobju 2011-2018. Največ neuporabe je pri mladih udeležencih do 30. leta starosti 

in nato nad 85 let. 

  

Grafikon 126: Porazdelitev uporabe/neuporabe varnostnega pasu/čelade v vseh prometnih nesrečah pri 

voznikih osebnih avtomobilov, voznikov motornih koles in potnikov po starosti v obdobju 2011-2018 
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Med starostjo voznikov osebnih avtomobilov, potnikov ter voznikov motornih koles, 

udeleženih v prometnih nesrečah s hudo telesno poškodbo, in uporabo varnostnega pasu 

oziroma čelade obstaja statistično pomembna povezanost (χ 2 = 269, s. p.=18, P(H0)=0,00). 

Največji odstotek neprivezanih oziroma brez čelade je pri udeležencih od 10 do 19 let.  

 

Glavni vzroki prometnih nesreč s smrtnim izidom in prometnih nesreč s hudo telesno 

poškodbo z udeležbo voznikov osebnih avtomobilov in uporaba varnostnega pasu  

 

Od 327 smrtno ponesrečenih voznikov osebnih avtomobilov v obdobju 2011-2018 jih je zaradi 

neprilagojene hitrosti umrlo 127 (42,5 odstotka). Od teh 127 jih je bilo 54 ali 39 odstotkov 

neprivezanih, za 13 ali 9 odstotkov ni bilo ugotovljeno ali je bil voznik privezan ali ne. 

Neprivezanih je bilo tudi 12 odstotkov voznikov osebnih avtomobilov od skupno 327, ki so se 

smrtno ponesrečili zaradi nepravilne smeri/strani vožnje in 3 odstotki zaradi neupoštevanja 

pravil o prednosti.  

 

Od 1.494 hudo poškodovanih voznikov osebnih avtomobilov v obdobju 2011-2018 se jih je 

zaradi neprilagojene hitrosti hudo poškodovalo 595 (40 odstotkov). Od teh 595 jih je bilo 123 

ali 23 odstotkov neprivezanih, za 13 ali 5 odstotkov ni bilo ugotovljeno ali je bil voznik privezan 

ali ne. Neprivezanih je bilo tudi 5 odstotkov voznikov osebnih avtomobilov od skupno 1.494, 

ki so se hudo poškodovali zaradi nepravilne smeri/strani vožnje. 

 

Uporaba glede na rezultate alkotesta in strokovnega pregleda 

 

Med uporabo/neuporabo varnostnega pasu/čelade in rezultatom alkotesta pri udeležencih 

prometnih nesreč s smrtnim izidom ni povezanosti. Obstaja pa povezanost med rezultatom 

strokovnega pregleda krvi in uporabo varnostnega pasu oziroma čelade: χ 2 = 93, s. p.=1, 

P(H0)=0,00. Število neprivezanih oseb oziroma oseb brez čelade in s pozitivnim pregledom krvi 

(večji od 0,50 g/kg) je 88, z zavrnitvijo domneve o povezanosti, pa bi jih bilo 38, ali: število 

privezanih oseb oziroma oseb s čelado in s pozitivnim pregledom krvi je 120, z zavrnitvijo 

domneve o povezanosti, pa bi jih bilo 170. 

Število neprivezanih oseb oziroma oseb brez čelade in z negativnim pregledom krvi je 165, z 

zavrnitvijo domneve o povezanosti, pa bi jih bilo 215, ali: število privezanih oseb oziroma oseb 

s čelado in z negativnim pregledom krvi je 1.003 z zavrnitvijo domneve o povezanosti, pa bi 

jih bilo 953. Povedano v odstotkih: 58 odstotkov udeležencev s pozitivnim pregledom krvi je 

bilo privezanih, 42 odstotkov pa ne, in: 86 odstotkov udeležencev z negativnim pregledom krvi 

je bilo privezanih, 14 odstotkov pa ne. Razlika je pomembna: udeležencev z negativnim 

pregledom krvi je 28 odstotkov več privezanih, kot udeležencev s pozitivnim pregledom krvi.  

 

Alkohol ima torej pomemben vpliv tudi na uporabo varnostnega pasu/čelade. 

 

V analizi podatkov o prometnih nesrečah s hudo telesno poškodbo so upoštevani vozniki 

osebnih avtomobilov, vozniki motornih koles in potniki. V tej analizi smo upoštevali tako 
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rezultate alkotesta kot strokovnega pregleda krvi, prisotnost alkohola torej pomeni rezultat 

alkotesta večji od 0,24 mg/l ali rezultat strokovnega pregleda večji od 0,50 g/kg. 

 

Obstaja pa povezanost med prisotnostjo alkohola in uporabo varnostnega pasu oziroma čelade: 

χ 2 = 298,8, s. p.=1, P(H0)=0,00. Število neprivezanih oseb oziroma oseb brez čelade in s 

prisotnostjo alkohola je 241, z zavrnitvijo domneve o povezanosti, pa bi jih bilo le 93, ali: 

število privezanih oseb oziroma oseb s čelado in s pozitivnim alkotestom je 726, z zavrnitvijo 

domneve o povezanosti, pa bi jih bilo 874. 

Povedano v odstotkih: 75 odstotkov voznikov in potnikov s prisotnostjo alkohola alkotestov je 

bilo privezanih, 25 odstotkov pa ne, in: 93 odstotkov oseb brez alkohola je bilo privezanih, 7 

odstotkov pa ne. 

Razlika je pomembna. 

 

Večina udeleženih voznikov motornih koles v prometnih nesrečah s smrtnim izidom je imela 

čelade. Od 183 udeleženih motoristov v prometnih nesrečah s smrtnim izidom, se jih je 166 

smrtno ponesrečilo. Od tega jih je 156 (94 odstotkov) v času prometne nesreče uporabljalo 

čelado, 10 (6 odstotkov) pa ne. Ker je uporabljalo čelade 173 motoristov od 183, od tega pa se 

jih je 166 smrtno ponesrečilo, statistika ne more potrditi, da je tveganje za najhujšo posledico z 

uporabo čelade manjše. 

 

Od 95 udeleženih kolesarjev v prometnih nesrečah s smrtnim izidom se jih je 92 smrtno 

ponesrečilo. Od tega jih je le 24 (26 odstotkov) v času prometne nesreče uporabljalo čelado, 68 

(74 odstotkov) pa ne. Ker je uporabljalo čelade le 26 kolesarjev (od tega se jih je 24 smrtno 

ponesrečilo), statistika ne more potrditi, da čelada zmanjšuje tveganje za najhujšo posledico. 

 

Uporaba varnostnega pasu/čelade po mesecih in dnevih v tednu 

 

Primerjava uporabe varnostnega pasu oziroma čelade po mesecih za voznike osebnih 

avtomobilov, motornih koles in potnikov, udeleženih v prometnih nesrečah s smrtnim izidom, 

kaže statistično pomembno razliko: χ 2 = 42, s. p.=11, P(H0)=0,00. Predvsem izstopajo meseci 

oktober, november in december z najmanjšim deležem uporabe varnostnega pasu/čelade 

(povprečje teh treh mesecev je 72,3 odstotka, povprečje od januarja do septembra pa 83,5 

odstotka). 

 

Med dnevi v tednu odstopa od povprečja samo nedelja z večjim odstotkom voznikov osebnih 

avtomobilov, motornih koles in potnikov, udeleženih v prometnih nesrečah s smrtnim izidom, 

ki niso uporabljali varnostnega pasu oziroma čelade, v primerjavi z odstotki drugih dni. 
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VOZNIKI OSEBNIH AVTOMOBILOV 

 

Od ravnanja voznikov osebnih avtomobilov, kot najbolj mobilne in tudi množične udeležbe v 

prometu, je v največji meri odvisna varnost mnogih drugih udeležencev v prometu. Ker jih ne 

obravnavamo kot ranljivo kategorijo udeležencev v prometu, so pa najvažnejši udeleženci v 

prometu in je v veliki meri odvisno doseganje ciljev Resolucije, je njihova statistična 

predstavitev na tem mestu. 

Udeležba v prometnih nesrečah  

 

Grafikon 127: Število voznikov osebnih avtomobilov, udeleženih v prometnih nesrečah in indeks z 

osnovo 2011 

 

 
 

Grafikon 128: Odstotki voznikov osebnih avtomobilov med vsemi udeleženimi po kategorijah 

prometnih nesreč v obdobju 2011-2018 
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Grafikon 129: Časovni vrsti voznikov osebnih avtomobilov udeleženih v prometnih nesrečah, 

imetnikov vozniških dovoljenj B kategorije in registriranih osebnih avtomobilov 

 

 
 

Grafikon 130: Časovni vrsti povzročiteljev in drugih udeležencev voznikov osebnih avtomobilov v 

prometnih nesrečah s smrtnim izidom in v prometnih nesrečah s hudo telesno poškodbo  
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Grafikon 131: Število prometnih nesreč s smrtnim izidom in prometnih nesreč s hudo telesno 

poškodbo, ki so jih povzročili voznik osebnih avtomobilov in indeks z osnovo 2011 

 

 

 
 

Grafikon 132: Odstotki voznikov osebnih avtomobilov – povzročiteljev med vsemi povzročitelji po 

kategorijah prometnih nesreč 
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Starostna struktura in posledice 

 

Povprečna starost voznikov osebnih avtomobilov, povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim 

izidom in prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo, je bila 43,4 leta, povzročiteljev prometnih 

nesreč z lažjo telesno poškodbo pa 40,7 let. Med spoloma ni pomembne razlike. 

 

Grafikon 133: Starostna struktura voznikov osebnih avtomobilov, povzročiteljev prometnih nesreč s 

smrtnim izidom in hudo telesno poškodbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafikon 134: Časovni vrsti smrtno ponesrečenih in hudo poškodovanih voznikov osebnih 

avtomobilov  
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Grafikon 135: Odstotki smrtno ponesrečenih voznikov osebnih avtomobilov z vrisanim osemletnim 

povprečjem 

 

 
 

Grafikon 136: Odstotki smrtno ponesrečenih voznikov osebnih avtomobilov z vrisanim osemletnim 

povprečjem 
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Povzetek nekaterih kazalcev 

 

• Vozniki osebnih avtomobilov, stari med 18 in 26 let so najbolj pogosti povzročitelji 

prometnih nesreč s smrtnim izidom in prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo, 

maksimum: 20 in 21 let. 

• Povprečna starost povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom in prometnih nesreč s 

hudo telesno poškodbo je 43,4 leta. 

• Povprečni vozniški staž povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom in prometnih 

nesreč s hudo telesno poškodbo je 20, največji pa 66 let. 

• 82 ali 2,3 odstotka povzročiteljev je imelo vozniško dovoljenje manj kot 6 mesecev, 158 

povzročiteljev ali 4,4  odstotka manj kot leto dni eno leto dni in 8 odstotkov manj kot dve 

leti. 

• 15 odstotkov povzročiteljev prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo in prometnih nesreč 

s smrtnim izidom je imelo vozniško dovoljenje več kot 40 let. 

• 185 ali 5 odstotkov povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom in prometnih nesreč 

s hudo telesno poškodbo ni imelo vozniškega dovoljenja (v evidenci je zabeležen podatek 

0 ali sploh ni podatka; če upoštevamo, da dejansko niso imeli vozniškega dovoljenja samo 

tisti vozniki, pri katerih je zabeležen podatek 0, potem je bilo brez vozniškega dovoljenja 2 

odstotka voznikov-povzročiteljev. 

•  Deleža povzročiteljev in povzročiteljic prometnih nesreč s smrtnim izidom in prometnih 

nesreč s hudo telesno poškodbo se v osemletnem obdobju nista pomembno spreminjala 

(moški 73 odstotkov, ženske 27 odstotkov). 

• 25 odstotkov povzročiteljev (moški in ženske) je imelo alkohol v izdihanem zraku oziroma 

v krvi, 20 odstotkov več 0,24 mg/l ozirom več kot 0,50 g/kg in 14,6 odstotka več kot 0,52 

mg/l alkohola v izdihanem zraku oziroma 1,10 g /kg alkohola v krvi. 

• Najbolj so z alkoholom "obremenjeni" povzročitelji (moški in ženske) stari med 20, 21 in 

22 let, sledi pa starost  od 24 do 28 let.  

• 88 odstotkov (osemletno povprečje) od vseh udeleženih voznikov osebnih avtomobilov v 

prometnih nesrečah je uporabljalo varnostni pas. 3 odstotki ga niso uporabljali, za 9 

odstotkov se ne ve, ali so ga uporabljali ali ne. 

• 20 odstotkov (osemletno povprečje, v letu 2018: 18 odstotkov) voznikov osebnih 

avtomobilov, ki so se v prometnih nesrečah smrtno poškodovali ali bili hudo poškodovani, 

ni uporabljalo varnostnega pasu, 73 odstotkov ga je uporabljalo (v letu 2017: 77 odstotkov), 

za 7 odstotkov pa se ne ve.  

• Če upoštevamo linearni trend poteka časovne vrste smrtno ponesrečenih voznikov osebnih 

avtomobilov, ki se sicer najbolj prilega dejanski časovni vrsti, čeprav le v 64 odstotkih, bi 

se v naslednjih letih število zmanjševalo za 2 voznika osebnih avtomobilov, leta 2022 bi v 

prometnih nesrečah umrlo 23 voznikov osebnih avtomobilov. Napaka trenda pa je tolikšna, 

da, se lahko število mrtvih voznikov osebnih avtomobilov leta 2022 zmanjša na 15, lahko 

pa se poveča na 31. 

• 8 odstotkov (v letu 2017: 10 odstotkov) voznikov osebnih avtomobilov, ki so se v prometnih 

nesrečah smrtno poškodovali ali bili hudo poškodovani, je tujih državljanov.  
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RANLJIVA SKUPINA UDELEŽENCEV: VOZNIKI MOTORNIH 

KOLES - MOTORISTI 

 

Osnovna statistika voznikov motornih koles (motoristov), udeleženih v prometnih 

nesrečah v obdobju 2011-2018 

Število udeleženih motoristov v posameznih kategorijah prometnih nesreč 

 

Število motoristov, udeleženih v prometnih nesrečah (povzročitelji in drugi udeleženci), se je v 

obdobju 2011-2018 zmanjševalo. V letu 2018 se je smrtno ponesrečilo 17 motoristov, kar je 

enako kot v letu 2014 in za 41,4 odstotka manj kot v letu 2017.  

 

Tabela 113: Udeležba motoristov v posameznih kategorijah prometnih nesreč 

 

 
 

Grafikon 137: Gibanje števila motoristov, udeleženih v prometnih nesrečah 2011-2018 

 

 



 339 

 

Variiranje smrtno ponesrečenih motoristov je pomembno tako, da so napovedi nezanesljive. 

Variiranja udeležbe v prometnih nesrečah s hudo telesno poškodbo, v prometnih nesrečah z 

lažjo telesno poškodbo in v prometnih nesrečah brez poškodbe so manjša. Indeksi 2018/2011 

so manjša od 100, največji – 85, je pri prometnih nesrečah s hudo telesno poškodbo. 

 

Grafikon 138: Gibanje stalnega indeksa števila udeleženih motoristov v prometnih nesrečah s smrtnim 

izidom in v prometnih nesrečah s hudo telesno poškodbo v obdobju 2011-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafikon 139: Časovna vrsta smrtno ponesrečenih motoristov v obdobju 2001-2018 
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Grafikon 140: Odstotki smrtno ponesrečenih motoristov med vsemi smrtno ponesrečenimi udeleženci 

z vrisanim osemletnim povprečjem 

 

 

 

Grafikon 141: Odstotki hudo poškodovanih motoristov med vsemi hudo poškodovanimi udeleženci z 

vrisanim osemletnim povprečjem 
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Državljanstvo 

 

Večina, 85 odstotkov motoristov, udeleženih v prometnih nesrečah v obdobju 2011-2018, je 

imelo slovensko državljanstvo. Italijanskih motoristov je bilo 4 odstotke, avstrijskih 4 odstotke 

odstotka, nemških 3 odstotke. Ostala državljanstva so zastopana z manj kot 1 odstotek. 

Prostorske porazdelitve 

 

Tabela 114: Porazdelitev motoristov, udeleženih v prometnih nesrečah po naselju/izven naselja in letih 

v obdobju 2011-2018 

 

 
 

Udeležba motoristov v prometnih nesrečah v letu 2018 je bila za 15 odstotkov manjša od 

udeležbe v letu 2017, sicer pa števila po posameznih kategorijah cest/vrsti naselja, v letu 

pomembno ne odstopajo od povprečja 2011-2017. 

 

Tabela 115: Porazdelitev motoristov udeleženih v prometnih nesrečah po kategorijah cest/vrsti naselij 

in letih v obdobju 2011-2017  
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Tabela 116: Porazdelitev motoristov po kategorijah cest/naselij in posledicah prometnih nesreč v 

odstotkih v obdobju 2011-2018  (kategorija ceste/naselja = 100 odstotkov) 

 

 
 

Tabela 117: Porazdelitev motoristov po kategorijah cest/naselij in posledicah prometnih nesreč, v 

odstotkih v obdobju 2011-2018 (posledica = 100 odstotkov) 

 

 
 

Največ motoristov – 25 odstotkov, se je v obdobju 2011-2018 smrtno ponesrečilo na 

regionalnih cestah II. reda, sledijo ceste I. reda – 19 odstotkov, po 10 odstotkov na glavnih 

cestah in po 11 odstotkov v naseljih. 
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Povzročitelji in drugi udeleženci 

 

V obdobju 2011-2018 je bilo med motoristi povprečno 58 odstotkov povzročiteljev in 42 

odstotkov drugih udeležencev. Variiranja med leti so majhna.  

 
Tabela 118: Porazdelitev motoristov povzročiteljev in drugih udeležencev po letih v obdobju 2011-

2018  

 

 
 

 

Motoristi povzročitelji prometnih nesreč 

 

Prometne nesreče, ki so jih povzročili motoristi 

 

Tabela 119: Prometne nesreče, ki so jih povzročili motoristi 

 

 
 

Motoristu so v obdobju 2011-2018 povzročili 3.146 prometnih nesreč, od tega 116 (3,7 

odstotka) s smrtnim izidom, 774 (24,6 odstotka) s hudo telesno poškodbo, 1.687 (53,6 odstotka) 

z lahko telesno poškodbo in 569 (18,1 odstotek) prometnih nesreč brez poškodbe. Odstotki 
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prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo, prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo in 

prometnih nesrečah brez poškodbe, za leto 2018 v primerjavi s celotnim obdobjem pomembno 

ne odstopajo od osemletnega povprečja, odstotek prometnih nesreč s smrtnim izidom pa znaša 

2,6, kar je za 1,1 odstotka manj od osemletnega povprečja. Motoristi so v letu 2018 povzročili 

10 prometnih nesreč s smrtnim izidom, kar je za 48 odstotkov manj od leta 2017, ko so 

povzročili 19 prometnih nesreč s smrtnim izidom. 

  

3.005 (97,3 odstotka) povzročiteljev od 3.088 povzročiteljev je v obdobju 2011-2018 

povzročilo po eno prometno nesrečo, 77 (2,5 odstotka) povzročiteljev po dve in 6 motoristov 

po tri prometne nesreče.  

 

Posledice, spol, starost 

 

V obdobju 2011-2018 se je smrtno ponesrečilo 109 motoristov – povzročiteljev prometnih 

nesreč, to je 65 odstotkov vseh smrtno ponesrečenih motoristov; v letu 2018 se je smrtno 

ponesrečilo 10 motoristov – povzročiteljev (53 odstotkov vseh smrtno ponesrečenih motoristov 

v letu 2018).  

 

Tabela 120: Porazdelitev motoristov – povzročiteljev po spolu in posledicah 

 

 
 

Med motoristi povzročitelji prometnih nesreč je bilo v obdobju 2011-2018 94,4 odstotka 

moških in 5,6 odstotka žensk. Umrle so 3 povzročiteljice, statistično pomembne pa so tudi 

razlike med hudo in lažje poškodovanimi povzročitelji oziroma povzročiteljicami. Delež lažje 

poškodovanih povzročiteljic med vsemi povzročiteljicami znaša 63 odstotkov, delež lažje 

poškodovanih povzročiteljev pa 50,6 odstotka, delež hudo poškodovanih povzročiteljic znaša 

16,5 odstotka, delež hudo poškodovanih povzročiteljev pa 23,1 odstotek.  

Povprečna starost motoristov povzročiteljev prometnih nesreč v obdobju 2011-2017 je znašala 

38,8 leta. Iz naslednjega grafikona je razvidno, da med povzročitelji izstopajo motoristi stari 17 

in 18 let (skupaj 6 odstotkov), sicer pa razlike med posameznimi leti vse do starosti 55 let, niso 

velike. To potrjuje tudi standardni odklon (14,5 let). 
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Grafikon 142: Histogram starosti motoristov povzročiteljev vseh prometnih nezgod 

 

 
 

Grafikon 143: Histogram motoristov povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom v obdobju 

2011-2018 
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Povprečna starost motoristov povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom je zelo blizu 

povprečne starosti vseh motoristov povzročiteljev prometnih nesreč. Zanimiva je oblika 

histograma, ki ga starost 41-44 let »deli« na dva podobna dela. Največ povzročiteljev prometnih 

nesreč s smrtnim izidom je bilo starih med 30 in 34 let ter med 50 in 52 let, največ, 7 prometnih 

nesreč s smrtnim izidom, pa so povzročili motoristi stari 20 let. 

Vzroki prometnih nesreč 

 
Tabela 121: Porazdelitev vzrokov prometnih nesreč, ki so jih povzročili motoristi  

v obdobju 2011-2018 

 

 
 

Grafikon 144: Grafični prikaz porazdelitve vzrokov prometnih nesreč, ki so jih povzročili motoristi v 

obdobju 2011-2018  
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Tabela 122: Porazdelitev vzrokov prometnih nesreč, ki so jih povzročili motoristi v obdobju 2011-

2018, v odstotkih (leto = 100 odstotkov) 

 

 
 

116 (3,7 odstotka) motoristov je povzročilo prometno nesrečo s smrtnim izidom, od tega 79 (68 

odstotkov od 116) zaradi neprilagojene hitrosti, 17 (15 odstotkov od 116) zaradi nepravilne 

strani/smeri vožnje, 10 (9 odstotkov) zaradi nepravilnega prehitevanja.  

V letu 2018 so motoristi povzročili 10 prometnih nesreč s smrtnim izidom, od tega 8 zaradi 

neprilagojene hitrosti. 

774 (24,6 odstotka) motoristov je povzročilo prometno nesrečo s hudo telesno poškodbo, od 

tega 473 (61 odstotkov od 774) zaradi neprilagojene hitrosti, 114 (15 odstotkov od 774) zaradi 

nepravilne strani/smeri vožnje, 68 (9 odstotkov od 774) zaradi nepravilnega prehitevanja, 41 (5 

odstotkov od 774) zaradi neustrezne varnostne razdalje, 25 (3 odstotke od 774) zaradi 

neupoštevanja pravil o prednosti. 

 

V letu 2018 so motoristi povzročili 93 prometnih nesreč s smrtnim izidom, od tega 57 (61 

odstotkov od 93) zaradi neprilagojene hitrosti, 15 (16 odstotkov od 93) zaradi nepravilne 

strani/smeri vožnje. Odstotki ne odstopajo od osemletnega povprečja. 

Vozniški staž 

 

Za 435 motoristov povzročiteljev prometnih nesreč ni podatka o vozniškem stažu. Ali gre v 

vseh primerih za povzročitelja brez vozniškega dovoljenja, ali gre tudi nevpisane podatke o 

obstoječem vozniškem dovoljenju, ni bilo mogoče ugotoviti.  

 

12 odstotkov vseh udeleženih motoristov je imelo vozniški staž krajši od enega leta, njihov 

delež med povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom pa znaša 11 odstotkov. Odstotek je 

velik, pomeni, da je med povzročitelji prometnih nesreč vsak deveti motorist z vozniškim 

stažem krajšem od enega leta. 

81 motoristov (2,6 odstotka) povzročiteljev prometnih nesreč je imelo vozniški staž do enega 

meseca, 1,5 odstotka od enega do dveh mesecev. To sta tudi najbolj zastopani starosti 

motoristov – povzročiteljev prometnih nesreč. 
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Tabela 123: Vozniški staž motoristov povzročiteljev prometnih nesreč 2011-2018 

 

 
 

Alkohol, droga 

 

Policisti so 76 odstotkov vseh motoristov, udeleženih v prometnih nesrečah, preizkusili z 

alkotestom. 2.332 (43 odstotkov) preizkušenih motoristov so bili povzročitelji prometnih nesreč 

in med temi je bilo pozitivnih 208 ali 10,2 odstotka. Odstotek pozitivnih alkotestov (večji od 

0,24 mg/l) pri motoristih povzročiteljih prometne nesreče s hudo telesno poškodbo je znašal 

10,1 odstotek od 444 alkotestov. 

Odstotek pozitivnih alkotestov pri motoristih povzročiteljih prometne nesreče z lahko telesno 

poškodbo je znašal 8,2 odstotka od 1.245 alkotestov. 

Odstotek pozitivnih alkotestov pri motoristih povzročiteljih prometne nesreče brez poškodbe je 

znašal 9,9 odstotka od 427 alkotestov. 

 

Strokovni pregled na alkohol je bil odrejen za 506 motoristov povzročiteljev. Pozitivnih (večji 

od 0,50 g/kg) je bilo 162 ali 32 odstotkov. 

 

Odstotek pozitivnih strokovnih pregledov krvi pri motoristih povzročiteljih prometnih nesreč s 

smrtnim izidom je znašal 25 odstotkov od 103 pregledov. 

Odstotek pozitivnih strokovnih pregledov krvi pri motoristih povzročiteljih prometnih nesreč s 

hudo telesno poškodbo je znašal 29 odstotkov od 271 pregledov. 

Odstotek pozitivnih strokovnih pregledov krvi pri motoristih povzročiteljih prometnih nesreč z 

lahko telesno poškodbo je znašal 45 odstotkov odstotka od 124 pregledov. 

 

Pri 211 motoristih povzročiteljih je bil opravljen pregled na drogo oziroma so ga policisti 

odredili. Pozitivnih je bilo 19 odstotkov, med povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom 

je bilo pozitivnih 7. 
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Drugi udeleženci prometnih nesreč, ki so jih povzročili motoristi 

 

Med drugimi udeleženci prometnih nesreč, ki so jih povzročili motoristi, so bili v 64 odstotkih 

vozniki osebnih avtomobilov, v 17 odstotkih potniki (tudi sopotniki motoristov), v 5 odstotkih 

vozniki tovornih vozil, v 6 odstotkih drugi motoristi, odstotki udeležbe ostalih drugih 

udeležencev pa so bili manjši od 2 odstotkov. 

 

Motoristi drugi udeleženci prometnih nesreč 

Posledice, spol, starost 

 

Med 5.432 motoristi, udeleženi v prometnih nesrečah v obdobju 2011-2018 je bilo 3.146 ali 58 

odstotkov povzročiteljev in 2.286 42 odstotkov drugih udeležencev.   

 

58 motoristov drugih udeležencev prometnih nesreč se je smrtno ponesrečilo (2,5 odstotka), 

374 (16,4 odstotka) se jih je hudo poškodovalo, 1.238 (54,2 odstotka) je dobilo lažje poškodbe 

in 616 (26,9 odstotka) ni dobilo poškodb. V primerjavi z motoristi povzročitelji prometnih 

nesreč je odstotek smrtno ponesrečenih manjši za odstotek.  

 

Tabela 124: Porazdelitev motoristov drugih udeležencev prometnih nesreč po spolu in posledici 

 

 
 

Med motoristi drugih udeležencev prometnih nesreč je bilo v obdobju 2011-2018 95,5 odstotka 

moških in 4,5 odstotka žensk. Umrla je ena druga udeleženka, statistično pomembne razlike ni. 

Razlika je pri lažjih poškodbah, delež lažje poškodovanih drugih udeleženk med vsemi drugimi 

udeleženkami znaša 51 odstotkov, delež lažje poškodovanih drugih udeležencev pa 54 

odstotkov, je pa brez poškodb za 9 odstotkov večji pri drugih udeleženkah.  

47 od 58 motoristov drugih udeležencev je umrlo v prometnih nesrečah, ki so jih povzročili 

vozniki osebnih avtomobilov, 4 so povzročili vozniki tovornjakov. 

 

Povprečna starost motoristov drugih udeležencev prometnih nesreč v obdobju 2011-2017 je 

znašala 40 let. Razlike med posameznimi leti od 17 let starosti pa vse do starosti 55 let, niso 

velike. To potrjuje tudi standardni odklon (14,2 let). 

 

Povprečna starost smrtno ponesrečenih motoristov drugih udeležencev je za 2,6 leta večja in 

znaša 42,6 let. V starosti od 23 do 33 let se je smrtno ponesrečilo 22 (18 odstotkov) in od 43 do 

53 let 17 (29 odstotkov) smrtno ponesrečenih motoristov drugih udeležencev. 
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Vzroki prometnih nesreč 

 

Tabela 125: Porazdelitev vzrokov prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi motoristi kot drugi 

udeleženci v obdobju 2011-2018  

 

 
 

Grafikon 145: Grafični prikaz porazdelitve vzrokov prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi 

vozniki motornih koles kot drugi udeleženci v obdobju 2011-2018 

 

 

 

 

31 (53 odstotkov) motoristov drugih udeležencev se je smrtno ponesrečilo, ker povzročitelji 

niso upoštevali pravil o prednosti, sledijo nepravilno prehitevanje (usodno za 6 motoristov), 
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nepravilna stran/smer vožnje (usodno za 6 motoristov) in premiki z vozilom (usodno za 6 

motoristov). Zaradi neprilagojene hitrosti so umrli 4 motoristi drugi udeleženci. 

Alkohol, droga 

 

Policisti so 1.795 (78,5 odstotka) motoristov drugih udeležencev preizkusili z alkotestom in 26 

ali 1,4 odstotka je bilo pozitivnih (večji od 0,24 mg/l). 

Strokovni pregled na alkohol je bil odrejen za 178 motoristov (8 odstotkov) drugih udeležencev. 

Pozitivnih je bilo 16 ali 9 odstotkov. 

 

Smrtno ponesrečeni in hudo poškodovani motoristi v obdobju 2011-2018 (2001-

2018) 

 

Časovna vrsta 2001-2018 

 

Tabela 126: Časovna vrsta 2001-2018 smrtno ponesrečenih motoristov  

 

Leto

Število smrtno ponesrečenih 

motoristov Indeks z osnovo 2001

2001 32 100

2002 18 56,3

2003 21 65,6

2004 19 59,4

2005 33 103,1

2006 32 100,0

2007 39 121,9

2008 38 118,8

2009 28 87,5

2010 17 53,1

2011 28 87,5

2012 18 56,3

2013 18 56,3

2014 15 46,9

2015 25 78,1

2016 22 68,8

2017 25 78,1

2018 16 50,0

Skupaj 444  
 

Primerjava indeksov 2018/2001 vseh smrtno ponesrečenih oseb (37,4 in smrtno ponesrečenih 

motoristov  (78,1), potrjuje motoriste kot ranljivo skupino udeležencev v prometu. 
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Grafikon 146: Gibanje števila smrtno ponesrečenih motoristov in indeksa z osnovo 2001 v obdobju 

2001-2018 

 

 
 

Delež smrtno ponesrečenih motoristov med vsemi smrtno ponesrečenimi osebami in 

delež hudo poškodovanih motoristov med vsemi hudo poškodovanimi osebami 

 

Grafikon 147: Odstotki smrtno ponesrečenih motoristov med vsemi smrtno ponesrečenimi osebami v 

obdobju 2011-2018 z vrisanim povprečjem 
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Povprečen odstotek hudo poškodovanih motoristov med vsemi hudo poškodovanimi udeleženci 

v obdobju 2011-2018 je za odstotek manjši. 

 

Porazdelitev posledic po mesecih, dnevih v tednu in dnevnem času 

 

Za motoriste so bili v obdobju 2011-2018 so bili usodni meseci od aprila do septembra julij in 

avgust, skupaj 83 odstotkov vseh smrtno ponesrečenih motoristov, najvišji odstotek beleži julij 

(17 odstotkov). V letu 2018 se je največ motoristov smrtno ponesrečilo septembra (7 od skupno 

16). 

 

Tudi porazdelitev hudo poškodovanih motoristov v obdobju 2011-2017 je podobna porazdelitvi 

smrtno ponesrečenih motoristov. Ob sobotah in nedeljah se je hudo poškodovalo 42 odstotkov 

vseh hudo poškodovanih motoristov. Velik odstotek beleži tudi petek: 14,4. V letu 2018 se je 

ob sobotah in nedeljah smrtno ponesrečilo 6 motoristov od 16 (43 odstotkov). 

 

Ob sobotah in nedeljah se je smrtno ponesrečilo kar 43 odstotkov vseh smrtno ponesrečenih 

motoristov. 

 
Grafikon 148: Porazdelitev smrtno ponesrečenih motoristov po dnevih v tednu v obdobju 2011-2018  

 

 
 

 

Povprečna starost smrtno ponesrečenih in hudo poškodovanih motoristov 

 

Povprečna starost smrtno ponesrečenih motoristov v obdobju 2011-2018 je 40,2 leti  in je za 

eno leto večja od povprečne starosti vseh motoristov (39,2 leti), udeleženih v prometnih 

nesrečah. V letu 2018 pa je bila povprečna starost smrtno ponesrečenih motoristov 33,9 let, 

torej za 6 let manjša od osemletne povprečne starosti. V primerjavi z letom 2017 je ta starost 

za 13 let manjša. 
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Tabela 127: Povprečna starost, mediana in standardni odklon starosti smrtno ponesrečenih motoristov  

 

 
 

Povprečna starost hudo poškodovanih motoristov v obdobju 2011-2018 je enaka povprečni 

starosti smrtno ponesrečenih motoristov, v letu 2018 pa znaša 41,5 let. 
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RANLJIVA SKUPINA UDELEŽENCEV: PEŠCI 

 

Osnovna statistika pešcev, udeleženih v prometnih nesrečah v obdobju 2011-2018 

(2001-2018) 

 

Število udeleženih pešcev v posameznih kategorijah prometnih nesreč 

 

Variiranje števila pešcev, udeleženih v prometnih nesrečah (povzročitelji in drugi udeleženci) 

je bilo v obdobju 2011-2018 statistično nepomembno.  

 

Tabela 128: Porazdelitev pešcev udeleženih v prometnih nesrečah po letih in klasifikaciji prometne 

nesreče  

 

 
 

Grafikon 149: Gibanje števila pešcev, udeleženih v prometnih nesrečah 2011-2018  

 

 
 



 356 

 

Grafikon 150: Gibanje stalnega indeksa števila pešcev v prometnih nesrečah s smrtnim izidom in v 

prometnih nesrečah s hudo telesno poškodbo v obdobju 2011-2018 

 

 
 

Tabela 129: Časovna vrsta smrtno ponesrečenih pešcev v obdobju 2001-2018 
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Variiranje števila pešcev, udeleženih v prometnih nesrečah s smrtnim izidom in v prometnih 

nesrečah s hudo telesno poškodbo, je grafično prikazano na grafikonu 152. Od leta 2011 do 

2014 se je število zmanjševalo, nato pa se do leta 2016 povečalo na raven iz leta 2015 in se leta 

2017 število prometnih nesreč s smrtnim izidom prepolovilo. 

 

Indeks števila smrtno ponesrečenih pešcev 2001/2018 znaša 31. Delež smrtno ponesrečenih 

pešcev med vsemi smrtno ponesrečenimi udeleženci prometnih nesreč se je v 18 letih 

spreminjal. Absolutni minimum pripada letu 2017, ko je bil odstotek prvič manjši od 10. 

Absolutni maksimum ima leto 2010 z 18,8 odstotki. 

 

Grafikon 151: Gibanje časovne vrste smrtno ponesrečenih pešcev v obdobju 2001-2018  

 

 
 

Državljanstvo 

 

Večina, 92 odstotkov pešcev, udeleženih v prometnih nesrečah v obdobju 2011-2018, je imelo 

slovensko državljanstvo.  

Pešcev iz Bosne in Hercegovine je bilo 2,7 odstotka, iz Kosova 1 odstotek, ostala pa so 

zastopana z manj kot 1 odstotek. 
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Prostorska porazdelitev 

 

Tabela 130: Porazdelitev pešcev, udeleženih v prometnih nesrečah po naselju/izven naselja in letih v 

obdobju 2011-2018  

 

 
 

Tabela 131: Porazdelitev pešcev udeleženih v prometnih nesrečah po kategorijah cest/vrsti naselij in 

letih v obdobju 2011-2018 
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Tabela 132: Pešci po kategorijah cest/naselij in posledicah prometnih nesreč 

 

 
 

Tabela 133: Porazdelitev pešcev po kategorijah cest/naselij in posledicah prometnih nesreč, v 

odstotkih v obdobju 2011-2018 (posledica = 100 odstotkov) 

 

 
 

Povzročitelji in drugi udeleženci (posledice, spol, starost) 

 

V obdobju 2011-2018 je bilo med pešci povprečno 18 odstotkov povzročiteljev in 82 odstotkov 

drugih udeležencev. Variiranja med leti so majhna. 
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Pešcev – povzročiteljev prometnih nesreč je bilo v obdobju 2011-2018 968 (18 odstotkov). V 

teh nesrečah je bilo udeleženih 1.909 oseb. 34 (3,5 odstotka) pešcev-povzročiteljev se je smrtno 

ponesrečilo, 210 (21,7 odstotka) je bilo hudo poškodovanih, 596 (61,6 odstotka) je dobilo lahke 

telesne poškodbe, 128 (13,2 odstotka) povzročiteljev pa ni bilo poškodovanih. 

 

Med drugimi udeleženci prometnih nesreč, ki so jih povzročili pešci, je bilo največ voznikov 

osebnih avtomobilov: 73 odstotkov, 9,2 odstotka kolesarjev, 3,6 odstotka voznikov avtobusov 

in 3,5 odstotka voznikov tovornjakov, deleži drugih udeležencev so bili manjši od dveh 

odstotkov. 

 

Od pešcev - drugih udeležencev se jih je 101 (2,2 odstotka) smrtno ponesrečilo, 757 (16,9 

odstotka) hudo poškodovalo, 3.387 (75,5 odstotka) je dobilo lažje poškodbe in 244 (5,4 

odstotka) ni dobilo poškodb. 

 

Med pešci, udeleženimi v prometnih nesrečah, je bilo v obdobju 2011-2018 43,7 odstotka 

moških in 56,3 odstotka žensk. Smrtno se je ponesrečilo 82 ali 3,4 odstotka moških in 53 ali 

1,7 odstotka žensk. Razlike med spoloma in posledicami so statistično pomembne (χ 2 = 61 s. 

p.=3, P(H0)=0,00). Delež hudo poškodovanih je enak pri obeh spolih, delež lažje poškodovanih 

je večji pri ženskah (moški: 70 odstotkov, ženske: 76 odstotkov), delež brez poškodb pa je večji 

pri moških (moški: 9 odstotkov, ženske: 5 odstotkov). 

 

Povprečna starost vseh pešcev, udeleženih v prometnih nesrečah v obdobju 2011-2017, je 

znašala 44 let. Iz grafikona 154 je razvidno, da je populacija pešcev razdeljena na tri dele, kar 

pomeni, da je povprečna starost slab predstavnik, to potrjuje tudi velik standardni odklon. Mladi 

ljudje do 25 leta so najbolj številčni pešci, udeleženi v prometnih nesrečah, nato je starost do 

45 manj zastopana, od 45 do 80 leta pa je pogostost podobna in relativno visoka. 

Če gledamo posamezna leta, je bilo največ pešcev starih med 15 in 19 let, skupaj skoraj 11  

odstotkov. 

Starost smrtno ponesrečenih pešcev kaže drugačno porazdelitev. Povprečna starost v obdobju 

2011-2018 je znašala 57,7 let; 36 odstotkov je bilo starih do 50 let, 64 odstotkov pa nad 50 let. 

33 odstotkov smrtno ponesrečenih pešcev je bilo starih več kot 70 let. 

 

Povprečna starost smrtno ponesrečenih pešcev je za 14 odstotkov večja od povprečne starosti 

vseh udeleženih pešcev v prometnih nesrečah v obdobju 2011-2017. 

 

Povprečna starost hudo poškodovanih pešcev v obdobju 2011-2018 je znašala 55 let; 35 

odstotkov je bilo starih do 50 let, 65 odstotkov pa nad 50 let. 32 odstotkov hudo poškodovanih 

pešcev je bilo starih več kot 70 let. 
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Grafikon 152: Histogram starosti pešcev v obdobju 2011-2018  

 

 
 

Vzroki prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi pešci 

 
Tabela 134: Porazdelitev deležev vzrokov prometnih nesreč z udeleženimi pešci 
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Grafikon 153: Grafični prikaz porazdelitve vzrokov prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi pešci 

v obdobju 2011-2017 

 

 
 

 

Tabela 135: Porazdelitev vzrokov vseh prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi pešci v obdobju 

2011-2018, v odstotkih (leto = 100 odstotkov) 

 

 
 

Porazdelitev vzrokov prometnih nesreč, v katerih so se pešci smrtno ponesrečili, je nekoliko 

drugačna. Na prvem mestu (27 odstotkov) je neprilagojena hitrost, sledi nepravilnost pešca, (24 

odstotkov), neupoštevanje pravil o prednosti (20 odstotkov), premiki z vozilom (12 odstotkov), 

nepravilna stran/smer vožnje (10 odstotkov).   
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Alkohol, droga 

 

Policisti so 1.772 pešcev ali 32,5 odstotka preizkusili z alkotestom in 141 ali 8 odstotkov je bilo 

pozitivnih (večji od 0,24 mg/l). 

Odstotek pozitivnih alkotestov pri pešcih s hudo telesno poškodbo je znašal 9 odstotkov od 328 

alkotestov. 

Odstotek pozitivnih alkotestov pri pešcih z lahko telesno poškodbo je znašal 7 odstotkov od 

1.329 alkotestov. 

Odstotek pozitivnih alkotestov pri pešcih brez poškodbe je znašal 17 odstotkov od 112 

alkotestov. 

 

Strokovni pregled na alkohol je bil odrejen za 334 pešcev. Pozitivnih je bilo 96 ali 29 odstotkov.   

Odstotek pozitivnih strokovnih pregledov krvi pri smrtno ponesrečenih pešcih je znašal 31 

odstotka od 81 pregledov. 

Odstotek pozitivnih strokovnih pregledov krvi pri pešcih s hudo telesno poškodbo je znašal 23 

odstotkov od 182 pregledov. 

Odstotek pozitivnih strokovnih pregledov krvi pri pešcih z lahko telesno poškodbo je znašal 41 

odstotkov od 70 pregledov. 

 

Smrtno ponesrečeni in hudo poškodovani pešci v obdobju 2011-2017 

Delež smrtno ponesrečenih pešcev med vsemi smrtno ponesrečenimi osebami in delež 

hudo pešcev med vsemi hudo poškodovanimi osebami 

 

Grafikon 154: Odstotki smrtno ponesrečenih pešcev med vsemi smrtno ponesrečenimi osebami v 

obdobju 2011-2018 z vrisanim povprečjem 
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Grafikon 155: Odstotki hudo poškodovanih pešcev med hudo poškodovanimi osebami v obdobju 

2011-2018 z vrisanim povprečjem 

 

 

Porazdelitev posledic po mesecih, dnevih v tednu in dnevnem času 

 

Za pešce so bili v obdobju 2011-2017 najbolj usodni meseci januar, februar, marec, maj, 

oktober, november in december, najbolj varni pa poletni meseci. Tudi porazdelitev hudo 

poškodovanih pešcev po mesecih je podobna, izstopa pa december z največjim številom. 

 
Grafikon 156: Porazdelitev smrtno ponesrečenih in hudo poškodovanih pešcev po mesecih v obdobju 

2011-2018  

 

 
 

Med dnevi v tednu ni pomembnih razlik. Najmanj nesreč z udeleženimi pešci se, pričakovano, 

zgodi ob nedeljah. 
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RANLJIVA SKUPINA UDELEŽENCEV: KOLESARJI 

 

Osnovna statistika kolesarjev, udeleženih v prometnih nesrečah v obdobju 2011-

2018 (2001-2018) 

 

Kolesarji udeleženi v prometnih nesrečah v obdobju 2011-2018 (2001-2018) 

 

Variiranje števila kolesarjev (povzročitelji in drugi udeleženci) udeleženih v prometnih 

nesrečah  je bilo v obdobju 2011-2018 statistično nepomembno.  

 

Tabela 136: Porazdelitev posledic kolesarjev v prometnih nesrečah po letih 2011-2018  

 

 
 

Grafikon 157: Gibanje posledic kolesarjev v prometnih nesrečah v obdobju 2011-2018  
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Zelo majhne razlike med leti po posameznih kategorijah prometnih nesreč so zanimive. 

Največje variiranje je pri prometnih nesrečah s hudo telesno poškodbo. Pozitivno je to, da se 

glede na širjenje kolesarstva v Sloveniji število prometnih nesreč ne povečuje. 

V letu 2018 je na slovenskih cestah umrlo 8 kolesarjev, kar je najmanj v opazovanem 

osemletnem obdobju, število hudo poškodovanih pa se ne zmanjšuje. 

 

Grafikon 158: Gibanje stalnega indeksa števila smrtno ponesrečenih in hudo poškodovanih kolesarjev 

v obdobju 2011-2018  

 

 
 

Pri indeksu prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki variira v intervalu med 57 in 114 je treba 

upoštevati, da gre za majhna absolutna števila. 

 

Indeks števila smrtno ponesrečenih kolesarjev 2001/2018 znaša 47, kar je najmanjši indeks v 

obdobju 2001-2018. Delež smrtno ponesrečenih kolesarjev med vsemi smrtno ponesrečenimi 

udeleženci prometnih nezgod se je v 18 letih spreminjal. Do leta 2008 je bil manjši od 8 

odstotkov, leta 2009 je prvič presegel 10 odstotkov, se leta 2013 povečal na skoraj 13 odstotkov 

in se leta 2018 zmanjšal na 8,8 odstotka. 

 

Povprečen delež smrtno ponesrečenih kolesarjev med vsemi smrtno ponesrečenimi osebami v 

Evropski uniji je leta 2016 znašal 8 odstotkov, v Sloveniji pa približno 10 odstotkov (EC, 2017, 

str. 2).  
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Tabela 137: Časovna vrsta smrtno ponesrečenih kolesarjev v obdobju 2001-2018 

 

 
 

Grafikon 159: Gibanje števila smrtno ponesrečenih kolesarjev z vrisano krivuljo stalnega indeksa z 

osnovo 2001 
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Državljanstvo 

 

Večina, 92,6 odstotka kolesarjev, udeleženih v prometnih nesrečah v obdobju 2011-2018, je 

imelo slovensko državljanstvo, 1,4 odstotka je bilo državljanov Bosne in Hercegovine, 0,9 

odstotka državljanov Italije, kolesarji drugih držav pa so bili udeleženi z manjšimi odstotki.  
 

Prostorska porazdelitev kolesarjev, udeleženih v prometnih nesrečah 

 

Največ smrtno ponesrečenih kolesarjev je bilo iz Osrednjeslovenske (24 odstotkov), Podravske 

(18 odstotkov) in Gorenjske regije (14 odstotkov). Med kolesarji s hudo telesno poškodbo so 

po odstotkih manjših od 10 zastopane Osrednjeslovenska (30 odstotkov), Savinjska (16 

odstotkov), Gorenjska (14 odstotkov) in Podravska regija (12 odstotkov 

Iz Zasavske regije se je smrtno ponesrečil en kolesar, ki ima poleg Primorsko-notranjske regije 

najmanjši delež hudo poškodovanih kolesarjev. Upoštevane so statistične regije kraja 

prebivališča. 

 

Tabela 138: Porazdelitev kolesarjev, udeleženih v prometnih nesrečah po naselju/izven naselja in letih 

v obdobju 2011-2018 

 

 
 

85 odstotkov kolesarjev se je ponesrečilo v naselju, 15 odstotkov pa izven naselja. 

55 odstotkov smrtno ponesrečenih kolesarjev se je ponesrečilo v naselju, 45 odstotkov pa 

izven naselja. 

 

33 kolesarjev (33 odstotkov) se je smrtno ponesrečilo v naseljih z uličnim sistemom, 19 (19 

odstotkov) v naseljih brez uličnega sistema, 14 (14 odstotkov) na regionalnih cestah I. reda. 

 V naseljih z uličnim sistemom je 22 kolesarjev, ki so se smrtno ponesrečili, povzročilo 

prometno nesrečo, največ (11) zaradi neupoštevanja pravil o prednosti, 11 kolesarjev pa se je 

smrtno ponesrečilo v prometnih nesrečah, ki so jih povzročili drugi, tudi največ zaradi 

neupoštevanja pravil o prednosti.  
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Tabela 139: Porazdelitev kolesarjev udeleženih v prometnih nesrečah po kategorijah cest/vrsti naselij 

in letih v obdobju 2011-2018 

 

 
 

Tabela 140: Porazdelitev kolesarjev po kategorijah cest/naselij in posledicah prometnih nesreč, v 

odstotkih v obdobju 2011-2018 (posledica = 100 odstotkov) 

 

 
 

 

Povzročitelji in drugi udeleženci 

 

V obdobju 2011-2018 je bilo med kolesarji povprečno 53,4 odstotka povzročiteljev in 46,6 

odstotka drugih udeležencev. Variiranja med leti so majhna.  
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Tabela 141: Porazdelitev kolesarjev povzročiteljev in drugih udeležencev po letih  

v obdobju 2011-2018 

 

 
 

Posledice, spol, starost 

 

V obdobju 2011-2018 je bilo v prometnih nesrečah udeleženih 30 odstotkov žensk in 70 

odstotkov moških. Delež smrtno ponesrečenih kolesark (0,5 odstotka) je več kot dvakrat manjši 

od deleža kolesarjev (1,1 odstotek), delež hudo poškodovanih kolesark (14,7 odstotka) je malo 

večji od deleža kolesarjev (13,1 odstotek), delež kolesark (74,3 odstotka)z lahko telesno 

poškodbo je večji od deleža kolesarjev (68,4 odstotka), delež nepoškodovanih kolesark (10,4 

odstotka) pa pomembno manjši od deleža kolesarjev (17,4 odstotka).  

Če so kolesarke udeležene v prometnih nesrečah oziroma jih povzročijo, je verjetnost za 

poškodbe večja, kot pri kolesarjih povzročiteljih. 

 

Tabela 142: Porazdelitev vseh kolesarjev, udeleženih v prometnih nesrečah v obdobju 2011-2018 po 

posledici in spolu 

 

 
 

Povprečna starost vseh kolesarjev, udeleženih v prometnih nesrečah v obdobju 2011-2018, je 

znašala 42,9 let, najmlajši kolesar je bil star 3 leta, najstarejši 95 let. Razmeroma majhen 

standardni odklon kaže na homogeno populacijo kolesarjev, izpod normalne krivulje segajo le 

starost 14-18 let. 
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Delež kolesarjev do 14. leta starosti znaša 7,6 odstotka, najbolj zastopana pa so leta 15-18, 

skupaj 9 odstotkov. Nato sledi starostno obdobje od 19. do 30. leta, skupaj 13 odstotkov, od 31. 

do 50. leta je delež te starosti relativno velik, skupaj 30 odstotkov, nato odstotki padajo, od 51. 

do 95. leta starosti zajamejo 40 odstotkov. 

Zakaj takšna porazdelitev? Mladi med 15. in 20. letom so »hitri«, manj izkušeni, nato pride 

obdobje izkušenosti, verjetno pa je tudi zaradi zaposlenosti te starosti, manj prostega časa. Po 

60. letu mnogi vzamejo kolesarstvo za tehniko »pomlajevanja«, vitalnost pa ni več optimalna.  

 

Grafikon 160: Histogram starosti vseh kolesarjev udeleženih v prometnih nesrečah  

v obdobju 2011-2018  

 

 
 

Starost smrtno ponesrečenih pešcev kaže drugačno porazdelitev (grafikon 162). Povprečna 

starost znaša 53,5 let, kar 43 odstotkov smrtno ponesrečenih kolesarjev pa je bilo starih 60 ali 

več let. 
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Grafikon 161: Histogram starosti smrtno ponesrečenih kolesarjev v obdobju 2011-2018  

 

 

Vzroki prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi kolesarji 

 
Tabela 143: Porazdelitev vzrokov prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev po letih  

v obdobju 2011-2018  
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Iz naslednjega grafikona in iz tabele 143 je razvidno, da se število najpogostejših vzrokov 

prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev pomembno ne spreminja v celotnem osemletnem 

obdobju. 

 

Grafikon 162: Grafični prikaz porazdelitve štirih najbolj pogostih vzrokov prometnih nesreč, v katerih 

so bili udeleženi kolesarji v obdobju 2011-2018 

 

 
 

Tabela 144: Porazdelitev vzrokov prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi kolesarji v obdobju 

2011-2018, v odstotkih (leto = 100 odstotkov) 
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Vzrok 30 odstotkov smrtno ponesrečenih kolesarjev je bilo neupoštevanje pravil o prednosti, 

22 odstotkov neprilagojena hitrost, 22 odstotkov nepravilna stran/smer vožnje, 8 odstotkov 

nepravilno prehitevanje, 6 odstotkov premiki z vozilom, 13 odstotka "ostalo".  

 

Alkohol, droga 

 

Policisti so 7.308 ali 67,4 odstotka vseh udeleženih kolesarjev preizkusili z alkotestom in 893 

ali 12,2 odstotka je bilo pozitivnih (večji od 0,24 mg/l). 

Odstotek pozitivnih alkotestov pri vseh kolesarjih s hudo telesno poškodbo je znašal 11,4 

odstotka od 910 odrejenih alkotestov, pri povzročiteljih pa 16,3 odstotka od 583 odrejenih 

alkotestov. 

Odstotek pozitivnih alkotestov pri vseh kolesarjih z lahko telesno poškodbo je znašal 12,5 

odstotka od 5.185 odrejenih alkotestov, pri povzročiteljih pa 22,3 odstotka od 2.618 odrejenih 

alkotestov. 

Odstotek pozitivnih alkotestov pri vseh kolesarjih brez poškodbe je znašal 11,4 odstotka od 

1.209 odrejenih alkotestov, pri povzročiteljih pa 17,6 odstotkov od 679 odrejenih alkotestov. 

 

Strokovni pregled na alkohol je bil odrejen za 747 ali 7 odstotkov vseh udeleženih kolesarjev. 

24 kolesarjev je pregled zavrnilo, za 77 pregledov rezultat ni vpisan (to velja za obdobje 2011-

2017, za leto 2018 podatek ni razviden), med ostalimi 646 ( v nadaljevanju je to osnova za 

izračun odstotkov) pa je bilo 279 ali 43,2 odstotka pozitivnih (večji od 0,50 g/kg).   

Odstotek pozitivnih strokovnih pregledov krvi pri smrtno ponesrečenih kolesarjih je znašal 30,8 

odstotka od 66 pregledov. 

Odstotek pozitivnih strokovnih pregledov krvi pri kolesarjih s hudo telesno poškodbo je znašal 

26,1 odstotka od 299 pregledov. 

Odstotek pozitivnih strokovnih pregledov krvi pri kolesarjih z lahko telesno poškodbo je znašal 

49,6 odstotka od 357 pregledov. 

 

Policisti so opravili 165 (1,5 odstotka vseh udeleženih kolesarjev) pregledov na drogo v 

obdobju 2011-2018. Naslednji podatki veljajo za obdobje 2011-2017: za 21 pregledov rezultat 

ni vpisan, pri smrtno ponesrečenih kolesarjih so bili 4 od 19 pozitivni, pri kolesarjih s hudo 

telesno poškodbo je bilo pozitivnih 12 od 48 (25 odstotkov), pri kolesarjih z lahko telesno 

poškodbo pa je bilo pozitivnih 15 od 50 pregledov (30 odstotkov). 
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Smrtno ponesrečeni in hudo poškodovani kolesarji v obdobju 2011-2018 

Delež smrtno ponesrečenih kolesarjev med vsemi smrtno ponesrečenimi osebami in 

delež hudo poškodovanih kolesarjev med vsemi hudo poškodovanimi osebami 

 

Grafikon 163: Odstotki smrtno ponesrečenih kolesarjev med vsemi smrtno ponesrečenimi osebami v 

obdobju 2011-2018 z vrisanim povprečjem 

 

 
 

Grafikon 164: Odstotki hudo poškodovanih kolesarjev med hudo poškodovanimi osebami v obdobju 

2011-2018 z vrisanim povprečjem 
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Porazdelitev posledic po mesecih, dnevih v tednu in dnevnem času 

 

Za kolesarje so bili v obdobju 2011-2017 najbolj usodni poletni meseci junij, julij in avgust.  

V letu 2018 so se trije kolesarji smrtno ponesrečili v avgustu, skupaj se je ponesrečilo 8 

kolesarjev.  

Tudi porazdelitev hudo poškodovanih kolesarjev po mesecih je podobna. 
 

Grafikon 165: Porazdelitev smrtno ponesrečenih kolesarjev po mesecih 2011-2018 

 

 
 

Med dnevi v tednu ni pomembnih razlik, če upoštevamo vse udeležene kolesarje v prometnih 

nesrečah v obdobju 2011-2018.  

Drugačna pa je porazdelitev smrtno ponesrečenih kolesarjev. 45 odstotkov kolesarjev se je 

smrtno ponesrečilo konec tedna vikenda (petek, sobota, nedelja), kar 37 odstotkov pa ob torkih 

in sredah. 
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RANLJIVA SKUPINA UDELEŽENCEV: OSEBE MLAJŠE OD 15 LET 

 

Osnovna statistika oseb mlajših od 15 let, udeleženih v prometnih nesrečah v 

obdobju 2011-2018 

 

Mladi do 15 let so bili v obdobju v obdobju 2011-2018 udeleženi v 4.142 prometnih nesrečah, 

od tega v 67 prometnih nesrečah s smrtnim izidom in v 449 prometnih nesrečah s hudo telesno 

poškodbo.  

V letu 2018 se ni smrtno ponesrečil noben udeleženec mlajši od 15 let, kar je zelo pomemben 

podatek za varnost cestnega prometa v Sloveniji. 

 

Tabela 145: Porazdelitev oseb mlajših od 15 let po kategorijah prometnih nesreč in letih v obdobju 

2011-2018  

 
 

Tabela 146: Porazdelitev posledic oseb mlajših od 15 let v prometnih nesrečah po letih v obdobju 

2011-2018 
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Variiranje števila posledic oseb mlajših od 15 let (povzročitelji in drugi udeleženci) je bilo v 

obdobju 2011-2018 statistično nepomembno.  

 

Grafikon 166: Gibanje posledic oseb mlajših od 15 let v prometnih nesrečah 2011-2018  

 

 
 

 

Grafikon 167: Gibanje posledic oseb mlajših od 15 let v prometnih nesrečah 2011-2018 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 379 

 

Grafikon 168: Gibanje stalnega indeksa števila smrtno ponesrečenih in hudo poškodovanih oseb 

mlajših od 15 let v obdobju 2011-2018 

 

 
 

Pri indeksu smrtno ponesrečenih oseb, ki variira v intervalu med 0 in 50 je treba upoštevati, da 

gre za zelo majhna absolutna števila. 

 

Delež smrtno ponesrečenih oseb mlajših od 15 let med vsemi smrtno ponesrečenimi udeleženci 

prometnih nezgod je leta 2011 znašal 4,3 odstotka, leta 2017 2,9 odstotka, sedemletno 

povprečje je 2,6 odstotka, v letu 2018 pa se ni smrtno ponesrečil noben udeleženec mlajši od 

15 let. 

 

V sedmih letih se je smrtno ponesrečilo 23 oseb mlajših od 15 let, zelo pomemben pa je podatek, 

da so bile osebe mlajše od 15 let udeležene v kar 67 prometnih nesrečah s smrtnim izidom, 

vsaka udeležba v najhujši nesreči pa pomeni zelo visoko tveganje za najhujšo posledico. 

 

Med 23 smrtno ponesrečenimi osebami, mlajšimi od 15 let so: 14 potnikov, 4 pešci, 4 kolesarji, 

za eno osebo ni vpisana vrsta udeležbe. 

 

88,5 odstotka oseb mlajših od 15 let, udeleženih v prometnih nesrečah v obdobju 2011-2018, 

je imelo slovensko državljanstvo, 1,8 odstotka je bilo državljanov Bosne in Hercegovine, 1,4  

odstotka državljanov Kosova, 1,2  odstotka državljanov Nemčije, osebe drugih držav (31 držav) 

pa so bili udeleženi z deli odstotka. 

Med 23 smrtno ponesrečenimi osebami mlajšimi od 15 let je bilo 16 slovenskih državljanov, 3 

romunski državljan, 2 albanska državljana, in po eden hrvaški in češki državljan. 

 

Največ smrtno ponesrečenih oseb mlajših od 15 let je bilo iz Podravske regije in 

Osrednjeslovenske regije.  
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Nobene smrtno ponesrečene osebe mlajše od 15 let ni bilo v zadnjih sedmih letih iz Koroške, 

Zasavske, Posavske in Goriške regije. 

 

Med osebami mlajšimi od 15 let s hudo telesno poškodbo sta po odstotkih so na prvih treh 

mestih Osrednjeslovenska, Savinjska in Podravska regija, sledijo Gorenjska in Goriška regija 

ter Jugovzhodna Slovenija, delež ostalih pa je manjši od 5 odstotkov.  

 

Tabela 147: Porazdelitev oseb mlajših od 15 let, udeleženih v prometnih nesrečah po naselju/izven 

naselja in letih v obdobju 2011-2018 

 

 
 

V povprečju se je 69 odstotkov prometne nesreče z udeležbo oseb mlajših od 15 let zgodilo v 

naseljih, 31 odstotkov pa izven naselij. 

16 oseb mlajših od 15 let, se je smrtno ponesrečilo izven naselja, 7 pa v naselju. 

 

Tabela 148: Porazdelitev oseb mlajših od 15 let po kategorijah cest/naselij in posledicah prometnih 

nesreč v obdobju 2011-2018  
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Četrtina vseh prometnih nesreč z udeleženimi osebami mlajšimi od 15 let se je zgodilo v mestih: 

Ljubljana, Maribor, Celje, Velenje, Kranj in Koper. Deleži drugih krajev so manjši od enega 

odstotka.   

 

Povzročitelji in drugi udeleženci (posledice, spol, starost) 

 

 

V obdobju 2011-2018 je bilo med osebami mlajšimi od 15 let povprečno 22,2 odstotka 

povzročiteljev in 77,8 odstotka drugih udeležencev. Variiranja med leti so majhna.  

 
Grafikon 169: Osebe mlajše od 15 let, povzročitelji prometne nesreče, po udeležbi v prometu v 

obdobju 2011-2017  

 

 
 

Med 4.142 osebami mlajšimi od 15 let, udeleženih v prometnih nesrečah v obdobju 2011-2018 

je bilo 921 ali 22 odstotkov povzročiteljev. Povzročili so prav toliko prometnih nesreč.  

 

Tabela 149: Porazdelitev oseb mlajših od 15 let po povzročiteljih/drugih udeležencih in posledicah  

v obdobju 2011-2018  
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4 osebe mlajše od 15 let – povzročiteljice, so se smrtno ponesrečile: 2 pešca in 2 kolesarja.  

121 (13,1 odstotek) oseb mlajših od 15 let - povzročiteljev je bilo hudo poškodovanih, 655 (71,1 

odstotek) je dobilo lahke telesne poškodbe, 141 (15,3 odstotka) povzročiteljev pa ni bilo 

poškodovanih. 

 

23 oseb mlajših od 15 let se je smrtno ponesrečilo (0,6 odstotka), 259 (6,3 odstotka) se jih je 

hudo poškodovalo, 3.427 (82,7 odstotka) je dobilo lažje poškodbe in 433 (10,5 odstotka) ni 

dobilo poškodb. 

Med osebami, mlajšimi od 15 let, udeleženimi v prometnih nesrečah, je bilo v obdobju 2011-

2018  57,4 odstotka moških in 42,6 odstotka žensk. Smrtno se je ponesrečilo 12 ali 0,5 odstotka 

moških in 11 ali 0,6 odstotka žensk. Delež hudo poškodovanih je za 2 odstotka manjši pri 

ženskah, delež lažje poškodovanih pa za 5 odstotkov večji pri ženskah, delež brez poškodb pa 

za 2 odstotka manjši.  

Povprečna starost vseh oseb mlajših od 15 let udeleženih v prometnih nesrečah v obdobju 2011-

2018, je znašala 8,5 let, najmlajši še ni bil star leto dni, najstarejši pa 14 let.  

 

19 od 23 smrtno ponesrečenih oseb mlajših od 15 let je bilo starih manj kot 10 let. 

 

Uporaba varnostnega pasu in čelade 

 

Med 23 smrtno ponesrečenimi osebami mlajšimi od 15 let je bilo 14 potnikov, 4 kolesarji, 4 

pešci, za eno osebo podatek o udeležbi ni vpisan ("drugo"). 7 potnikov od 14 je uporabljalo 

varnostni pas oziroma čelado, 7 pa ne. Od štirih smrtno ponesrečenih kolesarjev sta imela dva 

čelado, dva pa ne.  

 

Vzroki prometnih nesreč, v katerih so bili udeležene osebe mlajše od 15 let 

 

Tabela 150: Porazdelitev vzrokov prometnih nesreč z udeležbo oseb mlajših od 15 let po letih v 

obdobju 2011-2018  
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Grafikon 170: Grafični prikaz porazdelitve štirih najbolj pogostih vzrokov prometnih nesreč, v katerih 

so bil udeležene osebe mlajše od 15 let v obdobju 2011-2018 

 

 
 

Tabela 151: Porazdelitev vzrokov prometnih nesreč, v katerih so bile udeležene osebe mlajše od 15 let  

v obdobju 2011-2017, v odstotkih (leto = 100 odstotkov) 

 

 

Alkohol, droga 

 

Policisti so 246 ali 5,9 odstotka oseb mlajših od 15 let preizkusili z alkotestom in 3 so bili 

pozitivni. 

Strokovni pregled na alkohol je bil odrejen za 8 osebam in le eden je bil pozitiven.  

Policisti so opravili 3 preglede na drogo in nobeden ni bil pozitiven. 
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Smrtno ponesrečene in hudo poškodovane osebe mlajše od 15 let  

v obdobju 2011-2018 

Delež smrtno ponesrečenih oseb mlajših od 15 let med vsemi smrtno ponesrečenimi 

osebami in delež hudo poškodovanih oseb mlajših od 15 let med vsemi hudo 

poškodovanimi osebami 

 

Grafikon 171: Odstotki smrtno ponesrečenih oseb mlajših od 15 let med vsemi smrtno ponesrečenimi 

osebami v obdobju 2011-2018 z vrisanim povprečjem 

 

 
 

Grafikon 172: Odstotki hudo poškodovanih oseb mlajših od 15 let med hudo poškodovanimi osebami 

v obdobju 2011-2017 z vrisanim povprečjem 
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Porazdelitev posledic po mesecih, dnevih v tednu in dnevnem času 

 

Aprila se je smrtno ponesrečilo 6 od 23 oseb mlajših od 15 let, 5 avgusta in 4 julija. 

V mesecih od maja do oktobra se je poškodovalo največ oseb mlajših od 15 let. 

 

Med dnevi v tednu ni pomembnih razlik.  

 

9 od 23 smrtno ponesrečenih oseb mlajših od 15 let se je ponesrečilo v soboto in nedeljo. 

 

Popoldanski čas od 12. do 19. ure čas je s 66 odstotki najbolj pogost čas udeležbe oseb mlajših 

od 15 let v prometnih nesrečah.  
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RANLJIVA SKUPNA UDELEŽENCEV: OSEBE STARE 65 IN VEČ LET 

 

Osnovna statistika oseb starih 65 in več let, udeleženih v prometnih nesrečah  

v obdobju 2011-2018 

Posledice, državljanstvo, regija prebivališča, kraj nesreče (naselje/izven naselja, 

kategorija ceste, vrsta naselja) 

 

Variiranje števila oseb starih 65 in več let (povzročitelji in drugi udeleženci) je bilo v obdobju 

2011-2018 statistično nepomembno.  

 

Tabela 152: Porazdelitev posledic oseb starih 65 in več let v prometnih nesrečah po letih v obdobju 

2011-2018  

 

 
 

Grafikon 173: Gibanje števila smrtno ponesrečenih in hudo poškodovanih oseb starih 65 in več let v 

prometnih nesrečah v obdobju 2011-2018 
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Grafikon 174: Gibanje števila lahko poškodovanih in nepoškodovanih oseb starih 65 in več let v 

prometnih nesrečah v obdobju 2011-2018 

 

 
 

Razlike med leti po posameznih posledicah prometnih nesreč so statistično nepomembne. 

Največje variiranje je pri prometnih nesrečah s hudo telesno poškodbo.  

 

Grafikon 175: Gibanje stalnega indeksa števila smrtno ponesrečenih in hudo poškodovanih oseb starih 

65 in več let v obdobju 2011-2018 
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Tabela 153: Časovna vrsta smrtno ponesrečenih oseb starih 64 in več let 2004-2017602 

 

 
 

Grafikon 176: Gibanje števila smrtno ponesrečenih oseb starih 64 in več let z vrisano krivuljo stalnega 

indeksa z osnovo 2004 

 

 
 

                                                 
602 Časovna vrsta zajem starost od vključno 64 leta naprej zato, ker so tako urejeni podatki do leta 2010  
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Indeks števila smrtno ponesrečenih oseb starih 64 in več let 2004/2018 znaša 29 in je najmanjši 

v obdobju 2004-2018. Delež smrtno ponesrečenih oseb starih 64 in več let med vsemi smrtno 

ponesrečenimi udeleženci prometnih nezgod se je v 13 letih spreminjal. Povprečje je 20,3 

odstotka. 

 

Povprečen delež smrtno ponesrečenih oseb starih 65 in več let med vsemi smrtno ponesrečenimi 

osebami v Evropski uniji je leta 2014 znašal 25 odstotkov, v Sloveniji pa 24,1 odstotka (EC, 

2017, str. 10).  

 

Večina, 93,6 odstotka oseb starih 65 in več let, udeleženih v prometnih nesrečah v obdobju 

2011-2018 je imelo slovensko državljanstvo, 1,5 odstotka je bilo državljanov Italije, 1,1 

odstotka državljanov Avstrije, 1 odstotek državljani Nemčije, 0,9 odstotka državljani Hrvaške, 

osebe stare 65 in več let iz drugih držav pa so bili udeležene z manjšimi deli odstotka.  

 

Največ smrtno ponesrečenih oseb starih 65 in več let je bilo iz Osrednjeslovenske (43 

odstotkov), Gorenjske (14 odstotkov), Savinjske (14 odstotkov) in Podravske regije (14 

odstotkov).  

 

Tabela 154: Porazdelitev oseb starih 65 in več let, udeleženih v prometnih nesrečah po naselju/izven 

naselja in letih v obdobju 2011-2018 

 

 
 

 

75 odstotkov oseb starih 65 in več let je bilo udeleženih v prometnih nesrečah v naselju, smrtno 

pa se jih je ponesrečilo v naselju 52 odstotkov in izven naselja 48 odstotkov, hudo poškodovalo 

v naselju 72 odstotkov in izven naselja 28 odstotkov. 
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Tabela 155: Porazdelitev oseb starih 65 in več let udeleženih v prometnih nesrečah po kategorijah 

cest/vrsti naselij in letih v obdobju 2011-2018  

 

 
 

 

Tabela 156: Porazdelitev oseb starih 65 in več let po kategorijah cest/naselij in posledicah prometnih 

nesreč v obdobju 2011-2018 (kategorija ceste/naselja = 100 odstotkov) 
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Tabela 157: Porazdelitev oseb starih 65 in več let po kategorijah cest/naselij in posledicah prometnih 

nesreč v obdobju 2011-2018, v odstotkih (posledica = 100 odstotkov) 

 

 
 

 

Povzročitelji in drugi udeleženci 

Spol in vrsta udeležbe v prometu 

 

Tabela 158: Porazdelitev oseb starih 65 in več let,  povzročiteljev in drugih udeležencev po letih  

v obdobju 2011-2018 

 

 
 

Med 29.085 osebami starih 65 in več let, udeleženih v prometnih nesrečah v obdobju 2011-

2017 je bilo 14.189 ali 56,4 odstotka povzročiteljev in 10.920 ali 43,6 odstotka drugih 

udeležencev.  
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Tabela 159: Porazdelitev oseb starih 65 in več let po vrsti udeležbe v prometu in povzročitvi oziroma 

drugi udeležbi v obdobju 2011-2018  

  

 
 

Tabela 160: Porazdelitev deležev oseb starih 65 in več let po vrsti udeležbe v prometu in povzročitvi 

oziroma drugi udeležbi v obdobju 2011-2018 (povzročitelji = 100 odstotkov, drugi udeleženci = 100 

odstotkov) 
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Grafikon 177: Grafični prikaz porazdelitve deleže najbolj pogostih povzročiteljev prometnih nesreč, 

starih 65 in več let, v obdobju 2011-2018  

 

 
 

80 (58,4 odstotka) prometnih nesreč s smrtnim izidom so povzročili vozniki osebnih 

avtomobilov, 24 (17,5 odstotka) kolesarji, 11 (8 odstotkov) pešci, 7 (5 odstotkov) mopedisti, 5  

(4 odstotke) vozniki traktorjev, 4 (3 odstotke) vozniki motornih koles in vozniki traktorjev.  

 

97 ali 0,6 odstotka vseh povzročiteljev, starih 65 in več let (71 odstotkov povzročiteljev 

prometnih nesreč s smrtnim izidom starih 65 in več let), se je smrtno ponesrečilo, 607 (3,7 

odstotka) je bilo hudo poškodovanih, 2.018 (12,3 odstotka) je dobilo lahke telesne poškodbe, 

13.671 (83,4 odstotka) pa ni bilo poškodovanih. 

 

Med drugimi udeleženci prometnih nesreč, ki so jih povzročile osebe stare 65 ali več let , je 

bilo največ voznikov osebnih avtomobilov: 10.123, (66,4 odstotka), sledijo potniki: 1.311, (8,6 

odstotka), vozniki tovornih vozil: 808 (5,3 odstotka), pešci: 581 (3,8 odstotka), kolesarji: 548, 

(3,6 odstotka), vozniki motornih koles: 283, (1,9 odstotka), vozniki avtobusov: 156, (1 

odstotek), posamezen delež drugih udeležencev pa je bil manjši od 1 odstotka. Za 1.185 (7,8 

odstotka) drugih udeležencev pa vrsta udeležbe ni vpisana ("ostalo"). 

 

Med 45 smrtno ponesrečenimi osebami (povzročitelji prometne nesreče: osebe stare 65 ali več 

let) je 17 potnikov, 9 pešcev, 9 kolesarjev, 8 voznikov motornih koles in 2 voznika osebnih 

avtomobilov.  

 

Med 17 smrtno ponesrečenimi potniki (povzročitelji prometne nesreč: osebe stare 65 ali več 

let) so bili kar trije mlajši od 5 let in 12 potnikov starih 69 ali več let. Med 9 smrtno 

ponesrečenimi pešci jih je bilo 6 starih 65 ali več let. 
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Spol, starost 

 

Med osebami starih 65 ali več let, udeleženimi v prometnih nesrečah, je bilo v obdobju 2011-

2018 71,1 odstotek moških in 28,9 odstotka žensk. Smrtno se je ponesrečilo 129 ali 0,6 odstotka 

moških in 64 ali 0,8 odstotka žensk.  

 

Verjetnost, da se ženska stara 65 ali več let smrtno ponesreči, če je udeležena v prometni nesreči 

se zelo malo razlikuje od verjetnosti za moškega. Je pa pomembna razlika med verjetnostnima 

za hudo telesno poškodbo, za moške je verjetnost 3 odstotke, za žensko pa 8 odstotkov. Tudi 

verjetnosti za lahko telesno poškodbo se razlikujeta; za moškega je enaka 14 odstotkov, za 

žensko pa kar 30 odstotkov, zato pa je verjetnost, da se moški ne poškoduje enaka 82 odstotkov  

za žensko pa 62 odstotkov. Vsaka 13. ženska, stara 65 ali več let in je udeležena v prometni 

nesreči se hudo poškoduje in vsak tretja dobi lahke telesne poškodbe. 

Povprečna starost vseh oseb starih 65 ali več let, udeleženih v prometnih nesrečah v obdobju 

2011-2018, je znašala 73,2 leti, najmlajši oseba je bila stara 65 let, najstarejša pa 99 let. 

Populacija je homogena, koeficient variacije znaša  samo 8,6 odstotka. 

 
Grafikon 178: Histogram vseh oseb starih 65 ali več let, udeleženih v prometnih nesrečah v obdobju 

2011-2018  

 

 

 

Starost smrtno ponesrečenih oseb, starih 65 let ali več let, kaže drugačno porazdelitev. 44 

odstotkov oseb je bilo starih med 71 in 80 let, 15 odstotkov pa med 81 in 99 let. 

 



 395 

 

Povprečna starost smrtno ponesrečenih oseb starih 65 let ali več let je za 2 leti večja od 

povprečne starosti vseh udeleženih oseb starih 65 let ali več let, v prometnih nesrečah v obdobju 

2011-2018. 

 
Grafikon 179: Histogram starosti smrtno ponesrečenih oseb starih 65 ali več let v obdobju 2011-2018 

Vzroki prometnih nesreč, v katerih so bile udeležene osebe stare 65 let ali več let  

 

Tabela 161: Porazdelitev vzrokov prometnih nesreč z udeležbo oseb starih 65 let ali več let po letih v 

obdobju 2011-2018 
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Grafikon 180: Grafični prikaz porazdelitve petih najbolj pogostih vzrokov prometnih nesreč, v katerih 

so bili udeležene osebe stare 65 let ali več let v obdobju 2011-2018 

 

 
 

Tabela 162: Porazdelitev vzrokov prometnih nesreč, v katerih so bile udeležene osebe stare 65 let ali 

več let v obdobju 2011-2018, v odstotkih (leto = 100 odstotkov) 

 

 
 

Vzrok 27 odstotkom smrtno ponesrečenih oseb,  starih 65 let ali več let je bila nepravilna 

stran/smer vožnje, 25 odstotkom neupoštevanje pravil o prednosti, 24 odstotkom   neprilagojena 

hitrost, 8 odstotkom premiki z vozilom, 5 odstotkom nepravilnosti pešca, 2 odstotkom 

nepravilno prehitevanje, 1 odstotku neustrezna varnostna razdalja in  8 odstotkom drugi vzroki 

("ostalo"). 
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Več kot 80 odstotkov smrtno ponesrečenih oseb zaradi nepravilne strani/smeri vožnje je bilo 

starih več kot 70 let, kar 27 odstotkov več kot 80 let, podobno velja za neupoštevanje pravil o 

prednosti. 

  

Alkohol, droga 

 

Policisti so 19.687 ali 67,7 odstotka oseb starih 65 let ali več let preizkusili z alkotestom in 899 

ali 4,6 odstotka je bilo pozitivnih. 

 

57 odstotkov oseb, pri katerih je bil alkotest pozitiven, je bilo starih med 65 in 70 let. 

 

Odstotek pozitivnih alkotestov pri osebah, starih 65 let ali več let s hudo telesno poškodbo, je 

znašal 5 odstotkov od 657 odrejenih alkotestov, pri povzročiteljih pa 7,5 odstotka od 327 

odrejenih alkotestov. 

 

Odstotek pozitivnih alkotestov pri osebah starih 65 let ali več let z lahko telesno poškodbo je 

znašal 6,3 odstotka od 3.165 odrejenih alkotestov, pri povzročiteljih pa 10,9 odstotka od 1.638 

odrejenih alkotestov. 

 

Strokovni pregled na alkohol je bil odrejen za 862 ali 3 odstotke oseb, starih 65 let ali več let; 

pozitivnih je bilo 218 ali 25,3 odstotka. 

Odstotek pozitivnih strokovnih pregledov krvi pri smrtno ponesrečenih osebah starih 65 ali več  

let, je znašal 18 odstotkov od 131 pregledov. 

Odstotek pozitivnih strokovnih pregledov krvi pri osebah starih 65 ali več let s hudo telesno 

poškodbo je znašal 14,4 odstotka od 240 pregledov. 

Odstotek pozitivnih strokovnih pregledov krvi pri osebah starih 65 ali več let z lahko telesno 

poškodbo je znašal 32 odstotkov od 225 pregledov. 

 

Naslednje velja za obdobje 2011-2017: 

Policisti so opravili 200 (0,8 odstotka vseh udeleženih oseb starih 65 let ali več let) pregledov 

na drogo. Pri smrtno ponesrečenih osebah jih je bilo 9 od 36 pozitivnih (25 odstotkov), pri 

osebah s hudo telesno poškodbo je bilo pozitivnih 14 od 48 (29,2 odstotka), pri osebah z lahko 

telesno poškodbo je bilo pozitivnih 12 od 39 pregledov (30,8 odstotka), pri osebah brez 

poškodbe pa 17 od 45 pregledov (37,7 odstotka). 

 

Smrtno ponesrečene in hudo poškodovane osebe stare 65 let ali več let  v obdobju 

2011-2018 

Delež smrtno ponesrečenih oseb starih 65 let ali več let med vsemi smrtno ponesrečenimi 

osebami in delež hudo poškodovanih oseb starih 65 let ali več let med vsemi hudo 

poškodovanimi osebami 
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Grafikon 181: Odstotki smrtno ponesrečenih oseb starih 65 let ali več let med vsemi smrtno 

ponesrečenimi osebami v obdobju 2011-2018 z vrisanim povprečjem 

 

 
 

Grafikon 182: Odstotki hudo poškodovanih oseb starih 65 let ali več let med hudo poškodovanimi 

osebami v obdobju 2011-2018 z vrisanim povprečjem 

 

 
 

Porazdelitev posledic po mesecih, dnevih v tednu in dnevnem času 

 

Največ oseb starih 65 in več let se smrtno ponesreči od aprila do novembra. 

Če upoštevamo vse osebe, stare 65 let ali več let,  udeležene v prometnih nesrečah v obdobju 

2011-2018, ni med dnevi v tednu pomembnih razlik, izjema je nedelja z najmanj udeleženimi 

osebami v prometnih nesrečah. Najmanj smrtno ponesrečenih oseb starih 65 in več let je bilo 

na soboto. 
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VPLIV ROKOVANJA Z MOBILNIM TELEFONOM IN DRUGIMI 

NAPRAVAMI MED VOŽNJO NA MOŽNOST POVZROČITVE 

PROMETNE NESREČE 

 

Svetovni problem 

 

Masovna uporaba mobilnih telefonov (mobitelov), katerihkoli pač - samo pogovornih ali 

pametnih, predstavlja za družbo in posameznika v njej, poleg veliko pozitivnih priložnosti, tudi 

veliko problemov, od katerih se omejimo samo na probleme na področju varnosti cestnega 

prometa. Uporaba mobitela med vožnjo povzroči pri slehernem vozniku določeno stopnjo 

nezbranosti (raztresenosti, dekoncentriranosti, nekontrolirane preusmeritve zanimanja, 

odvračanja). Nezbranost pri upravljanju vozila je sicer problem, ki obstaja od vseh začetkov 

upravljanja z vozili. V preteklosti se je več opozarjalo na uživanje hrane med vožnjo, pitje, 

kajenje, rokovanje z radijskim sprejemnikom, menjavo CD-jev, pogovarjanje ipd. Vsa ta 

stranska ravnanja voznikov so še vedno aktualna, uporaba mobitela, pa je problem dvignila na 

višjo raven, še posebno z uporabo pametnih telefonov (Mobile Phone Use Responsible for Car 

Write Offs, 2017).  

 

Voznik mora biti med vožnjo popolnoma osredotočen na vožnjo, na sprotno zaznavanje 

dogajanja v prometu v neposredni okolici. Njegove roke upravljajo samo s krmilnim sistemom 

v vozilu, njegov pogled je usmerjen samo v dogajanje na vozišču pred njim, po potrebi na 

zadnje ogledalo, na stranska ogledala in po potrebi za trenutek na dogajanje ob levem in desnem 

boku vozila. S takšno zahtevo, ki je eden od temeljnih pravil varne vožnje, so kot nedopustne 

izločene vse druge voznikove "zaposlitve". Vzrok za prometno nesrečo je lahko voznikova 

nezbranost, zmedenost, ki je lahko posledica: 

 

− Pogovora po mobilnem telefonu (če voznik sprejme klic, mora z določenim klikom ali 

potegom sprejeti klic, kar pomeni preusmeritev pogleda na telefon ali na gumb na armaturi; 

v najslabšem primeru drži telefon v roki, govori, krmilo upravlja samo z eno roko, dogaja 

se celo to, da sta roki prekrižani). 

− Branje sporočila na mobilnem telefonu (preusmerjen pogled – voznik dejansko "zapusti 

vozišče" in v mnogih primerih z mobitelom zasedena roka, krmilo je prepuščeno eni roki). 

− Vnašanje-tipkanje sporočil, gotovo ena najhujših oblik preziranja kulture varne vožnje. 

Vsak pritisk na tipko mobilne naprave je lahko usoden, sicer pa je voznik, ki med vožnjo 

sestavlja SMS sporočilo, umsko in fizično odsoten s prizorišča, na katerem se nahaja.  

− Vključenost v socialna omrežja. 

− Dogaja se celo to, da voznik v eno roki drži mobilno napravo, vse to se dogaja na krmilu, 

ki ga upravlja s premikanjem podlahtnic (vozniki tovornih vozil, avtobusov). 

− Gledanje na monitor navigacijske naprave. Pogled je preusmerjen, voznik je trenutno, lahko 

tudi dalj časa odsoten od dogajanja v prometu. 

− Spreminjanje nastavljene poti na navigacijski napravi; dogajanje je podobno vnosu 

sporočila na mobilno napravo. 

− Upravljanje z radijskim sprejemnikom, zamenjava CD-jev, USB naprav in podobno. 

− Fotografiranje med vožnjo. 
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Koliko prometnih nesreč se zgodi zaradi uporabe raznih komunikacijskih in drugih naprav med 

vožnjo, ni znano, hipotetično pa bi lahko pri najmanj 50 odstotkih prometnih nesreč s smrtnim 

izidom v Sloveniji v letu 2018 preverili morebitno uporabo omenjenih naprav.  

 

Švedska je zadnja država v Evropi, ki je prepovedala uporabo mobilnih telefonov med vožnjo. 

Kazen za telefoniranje med vožnjo ali pošiljanje kratkih sporočil znaša 160 evrov. Deutsche 

Motorradfahrer-Vereinigung (ADAC) je objavil seznam glob, ki so trenutno predpisane zaradi 

uporabe mobilnih telefonov med vožnjo v 29 evropskih državah. Države z razmeroma majhno 

globo za mobilno uporabo mobilnih telefonov med vožnjo vključujejo Bolgarijo, Latvijo in 

Islandijo. Ravno nasprotni sta Velika Britanija in Estonija nalagajo z najvišjo globo do 1.100 

evrov in najmanj 400 evrov. Vse več držav tudi neposredno ali posredno vključuje kolesarje v 

prepoved uporabe telefona med vožnjo. To velja za Francijo, Veliko Britanijo, Avstrijo, Švico, 

Španijo in Madžarsko. Po mnenju strokovnjakov ADAC-a imata odvračanje pozornosti med 

vožnjo, kar je seveda posledica tudi uporabe mobilnega telefona in alkohol v krvi enako 

pomembno vlogo pri povzročitvi prometnih nesreč. Po ocenah je ena od desetih prometnih 

nesreč, ki vključujejo telesno poškodbo, posledica nepozornosti zaradi uporabe mobilnega (ali 

pametnega) telefona med vožnjo ali zaradi upravljanja navigacijske naprave med vožnjo (Club 

News, 2018). 

 

WHO (objavljeno decembra 2018): 

 

− Za voznike, ki med vožnjo uporabljajo mobilni telefon, je verjetnost, da bodo vpleteni 

(udeleženi) v prometni nesreči, 4-krat večja, kot pri osredotočenih samo na vožnjo - tistih 

ki imajo roke na volanu in pogled usmerjen na cesto. 

− Pri voznikih, ki uporabljajo mobilni telefon med vožnjo, se ne podaljša samo reakcijski čas 

zaviranja, ampak tudi čas zaznavanja prometnih signalov, vozilo lahko skrene iz linije 

vožnje, težave so z vzdrževanjem pravilne varnostne razdalje. 

− Prostoročni telefoni niso pomembno varnejši od ročnih telefonov. 

 

Število prekrškov zaradi uporabe mobilnega telefona med vožnjo se je zelo povečalo leta 2017, 

indeks 2017/2011 znaša 158. Podatki iz leta 2017 so tudi najbolj verodostojni v primerjavi s 

preteklim obdobjem, predvsem iz časa policijskih stavk, ko je policija predvsem opozarjala in 

manj kaznovala.  

 

Naslednje ugotovitve veljajo za leto 2017: 

 

• Med časovno vrsto vseh prometnih nesreč in cestno-prometnih prekrškov zaradi uporabe 

mobilnega telefona obstaja neznatna negativna korelacija (r = -0,2, P(H0)=0,07). Povečanje 

števila zaznanih prekrškov zelo malo vpliva, a vendar vpliva, na zmanjšanje vseh prometnih 

nesreč (upoštevana je celotna populacija prometnih nesreč). 

• Tudi med časovno vrsto vseh smrtno ponesrečenih oseb in cestno-prometnih prekrškov 

zaradi uporabe mobilnega telefona obstaja neznatna negativna korelacija (r = -0,2, 

P(H0)=0,08). Povečanje števila zaznanih prekrškov zelo malo vpliva, a vendar vpliva, na 

zmanjšanje števila najhujših posledic. 



 401 

 

• Tudi med časovno vrsto vseh hudo poškodovanih oseb in cestno-prometnih prekrškov 

zaradi uporabe mobilnega telefona obstaja neznatna negativna korelacija (r = -0,2, 

P(H0)=0,06). Povečanje števila zaznanih prekrškov zelo malo vpliva, a vendar vpliva, na 

zmanjšanje števila hudo poškodovanih oseb. 

• Statistično največji vpliv pa ima število zaznanih cestno-prometnih prekrškov zaradi 

uporabe mobilnega telefona med vožnjo na število lahko poškodovanih oseb. Med 

časovnima vrstama obstaja nizka do zmerna negativna korelacija (r = - 0,37, P(H0)=0,00). 

Tudi ta korelacija ne kaže na večji vpliv zaznanih cestno-prometnih prekrškov zaradi 

uporabe mobilnega telefona med vožnjo na število lahko poškodovanih, izračun kaže, da 

povečanje števila prekrškov za 500, zmanjša število lahko poškodovanih za 20.  

 

Grafikon 183: Število prekrškov zaradi uporabe mobilnega telefona med vožnjo 

 

 
 

 

Kaj storiti - možni ukrepi, ki bi zmanjšali število tveganih ravnanj zaradi 

uporabe mobilnega telefona in drugih naprav, ki vplivajo na nezbranost 

udeležencev v prometu 

 

Zaradi množične uporabe mobilnih, manj ali bolj pametnih, telefonov je toleranca do njihove 

uporabe med vožnjo, vedno višja. V Sloveniji je več teh telefonov kot prebivalcev. Samo z 

opozarjanjem na tveganja zaradi uporabe takrat, ko to ni primerno oziroma je nevarno, se prav 

zaradi vsesplošne uporabe taka ravnanja, ne bodo preprečila.  

Ob poplavi reklam o skoraj brezkončnih možnosti uporabe pametnih telefonov za malo ali 

skoraj nič stroškov, bo s preventivnimi "protireklamami", ki bi te pametne telefone prikazale 

kot nevarno ali zelo nevarno napravo, če jo uporabljamo med upravljanjem vozila, zelo težko 

doseči večje učinke, čeprav so te nujne. Treba je vztrajati s preventivnimi sporočili v obliki 
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predavanj v šolah, na vseh nivojih, v medijih - v glavnih vlogah radio in televizija, na socialnih 

omrežjih.  

 

Kako preprečiti – vzgajati, opozarjati: 

− da osnovnošolec na kolesu ne bo hkrati telefoniral ali gledal na pametni telefon, 

− da otrok, ki prečka cesta, ne bo hkrati telefoniral ali gledal na pametni telefon, 

− da starš, ki pelje otroka čez prehod za pešce, ne bo hkrati telefoniral ali gledal na pametni 

telefon, 

− da mati ali oče, ki pelje otroka v vrtec, pa se ji mudi v službo, ne bo hkrati telefonirala, 

− da je vsaka uporaba mobilnih in drugih naprav v vozilu med vožnjo s strani voznika tvegana, 

nevarna, prepovedan, 

− da je uporaba mobitela med vožnjo s kolesom tvegana, nevarna in prepovedana, 

− in druge ustrezne aktivnosti. 

 

Tveganost uporabe mobilnega telefona med vožnjo pogosto primerjamo s tveganostjo vožnje 

pod vplivom alkohola ali psihoaktivnih snovi, sankcije za eno ali drugo kršitev pa se močno 

razlikujejo.  

 

Voznik, ki povzroči prometno nesrečo, je praviloma preizkušen na prisotnost alkohola v krvi, 

obvezno, če je povzročil prometno nesrečo s smrtnim izidom ali telesno poškodbo. Sledi 

primerna kazen. Ni pa kazni za povzročitev prometne nesreče s smrtnim izidom ali hudo telesno 

poškodbo zaradi nezbranosti, ki je posledica uporabe mobilnega telefona med vožnjo. Čeprav 

so tehnične možnosti, da se na podlagi časa in lokacije ugotavlja morebitna uporaba mobilnega 

telefona med vožnjo v času povzročitve prometne nesreče, se to ne izvaja, zakonodaja tega ne 

zahteva. 

Po analogiji preverjanja prisotnosti alkohola v krvi, je potrebno uzakoniti tudi preverjanje 

morebitne uporabe mobilnih naprav v času povzročitve prometne nesreče s smrtnim izidom ali 

telesno poškodbo. Tehnično je to seveda izvedljivo, uzakonitev preverjanja pa bi imela tudi 

velik preventivni učinek na vse udeležence v prometu. 
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OCENA ŠKODE ZARADI PROMETNIH NESREČ 

 

Mednarodna raziskava 

 

V mednarodni raziskavi Review of European Accident Cost Calculation Methods – With Regard 

to Vulnerable Road Users, nosilec je univerza v Lundu, Švedska, sodelujejo pa inštituti iz 

drugih evropskih držav, največ iz Nemčije, so v delnem poročilu, objavljenem oktobra 2016, 

tudi ocenjeni podatki za Slovenijo. 

 

Raziskava je upoštevala naslednje parametre-stroške: zdravstvene, škodo zaradi delovne 

odsotnosti, odškodnine zaradi bolečin (angl. human costs), materialno škoda, administrativne 

in druge stroški. 

 

Za  Slovenijo za leto 2104 je raziskava ocenila škodo zaradi smrtno ponesrečene osebe v 

prometni nesreči na 2,031.000 evrov, od tega 78 odstotkov škoda zaradi smrti, 0,1 odstotek 

medicinski stroški, (human cost) 22 odstotkov škoda zaradi izgubljene delovne sile in 0,1 

odstotek drugi stroški. 

 

Škoda za posledico huda telesna poškodba po tej raziskavi znaša 260.088 evrov, od tega (samo) 

3 odstotke za medicinske stroške, 8 odstotkov za izgubo zaradi delovne odsotnosti (izguba 

produktivnosti), 82 odstotkov zaradi fizičnih in psihičnih bolečin in 1 odstotek za druge stroške. 

 

 Škoda za posledico lahka telesna poškodba pa 24.025 evra (Laureshyn, 2016, str. 46). 

 

Ocena škode v Sloveniji na podlagi primerjave z oceno iz Švedske 

 

Švedska je leta 2018 dvignila ocenjeno škodo prometne nesreče s smrtnim izidom (ena oseba) 

je iz 2,3 milijona evrov dvignjena na 3,9 milijonov evrov, zato, da bi država zagotovila več 

denarja za preventivo v cestnem prometu, predvsem za preprečevanje najhujših prometnih 

nesreč.  

BDP na prebivalca na Švedskem je v letu 2017 znašal 42.800 evrov. 

BDP na prebivalca v Sloveniji je leta 2017 znašal 19.400 evrov. Razmerje med višino Švedske 

in Slovenije je 2,2. Če to razmerje upoštevamo tudi pri ocenjeni škodi prometne nesreče s 

smrtnim izidom (ena oseba), znaša v Sloveniji 1,7 milijona evrov po zadnji švedski oceni 

oziroma 1 milijon evrov po manjši švedski oceni. Ocena 1,7 milijona je za  13 odstotkov manjša 

od ocene mednarodne raziskave. 

 

Raziskava Vrednotenje prometnih nesreč na cestah v Republiki Sloveniji 

 

Za Direkcijo Republike Slovenije za ceste je podjetje OMEGA consult projektni management 

d.o.o. Ljubljana, leta 2000 izdelalo raziskovalno nalogo Vrednotenje prometnih nesreč na 

cestah v Republiki Sloveniji. Izhodiščne vrednosti, korigirane leta 2004, so vsako leto 

revalorizirane po indeksu rasti cen. V letu 2008 so bile ponovno korigirane, vsako leto se 
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revalorizirajo po bruto domačem proizvodu. V letu 2014 je bila na podlagi podatkov iz leta 

2012 izdelana zadnja posodobitev vrednotenja družbenoekonomskih stroškov prometnih 

nesreč. Javna agencija za varnost cestnega prometa je po metodi te raziskovalne naloge 

izračunala ocenjene vrednosti posledic prometnih nesreč v Sloveniji za leto 2017. Ocena 

prometne nesreče s smrtnim izidom znaša 1,882.161 evrov ali približno, 1,9 milijona evrov. Ta 

ocena je blizu ocene, ki smo jo dobili s primerjavo švedske ocene, kar pomeni, da je ocena 

škode najhujše posledice prometne nesreče okoli 1,8 milijona evrov.  

Škoda za posledico s hudo telesno poškodbo je bila ocenjena na 218.621 evrov, kar je samo za 

15 odstotkov manj, kot je bila ocenjena škoda z mednarodno raziskavo za leto 2014. 

 

Škoda s posledico lahka telesna poškodba je bila ocenjena na 21.560 evrov, po mednarodni 

raziskavi pa 24.045 evrov. 

 

Po teh primerjavah lahko zaključimo, da je škoda zaradi smrti v prometni nesreči v Sloveniji 

ocenjena na okoli 1,8 milijona evrov, škoda zaradi hude telesne poškodbe na okoli 220.000 

evrov in škoda zaradi lahke telesne poškodbe na okoli 22.00 evrov.  

 

Pri teh ocenjevanjih najhujših posledic – smrti, je vedno treba poudariti, da je izguba človeka 

nenadomestljiva in je ni mogoče spraviti v noben materialni okvir. Nenadomestljivo je tudi 

človekovo zdravje, če ga prizadenejo hude oblike invalidnosti.  

Zakaj se potem vrtimo okrog številk?  

Z njimi je potrebno stopiti pred vse tiste odgovorne strukture za varnost cestnega prometa, ki 

odmerjajo sredstva za preventivne dejavnosti.  
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URESNIČEVANJE RESOLUCIJE  - PRIMERJAVA Z UGOTOVITVAMI 

STATISTIČNE ANALIZE 

 

Smrtno ponesrečeni udeleženci 

 

V letu 2018 je na slovenskih cestah umrlo 91 udeležencev prometa, to pomeni 44 mrtvih na 

milijon prebivalcev, v Evropski uniji (povprečje) pa 49 mrtvih na milijon prebivalcev.   

 

Na naslednjem grafikonu je poleg dejanske časovne vrste 2001-2018 vrisan eksponentni trend, 

ki se z dejanskimi vrednostmi razlikuje za samo 8 odstotkov, prilega se v 92 odstotkih. 

Če bi uspeli slediti trendu eksponentne funkcije, potem bo leta 2022 dosežen cilj ne več kot 35 

žrtev na milijon prebivalcev. Linearni trend je preveč optimističen, po tem izračunu bi se leta 

2022 smrtno ponesrečilo 53 udeležencev v prometu. 

 

Grafikon 184: Časovna vrsta smrtno ponesrečenih oseb z napovedjo do leta 2022; eksponentni trend 

 

 
 

 

Slovenija je uspešna pri uresničevanju cilja: ne več kot 35 mrtvih na milijon prebivalcev leta 

2022. Zgoraj prikazani statistični trendi so realni, toda, in seveda na srečo, so številke majhne, 

kar pomeni, da so statistične napovedi manj zanesljive.  

Vse prometne nesreče, tudi najhujše, so slučajni dogodki. Statistične verjetnosti, da jih 

napovemo, so večje pri tistih, ki so bolj množične, pri vseh pa so verjetnosti napovedi točnega 

kraja in časa zelo majhne, veljajo pa ugotovitve (zakonitosti), ki so rezultat analize daljšega 

obdobja.  

Na prometne nesreče vplivajo mnogi dejavniki, slučajni dejavniki, ki jih v trendu ne moremo 

predvideti. Potrebna je določena previdnost pri napovedi števila najhujših nesreč v naslednjih 

letih, zato ne bo odveč naslednja vsebina. 
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Tvegane napovedi zmanjševanja najhujših prometnih nesreč (primer Švedske) 

 

Švedska: 

V letu 2017 je na Švedskem v prometnih nesrečah umrlo 224 ljudi, v 11 mesecih 2018 pa 287 

ljudi. To je povzročilo veliko zaskrbljenost, ker so verjeli, da se bo število mrtvih na cestah še 

naprej zmanjševalo. Zakaj je prišlo do povečanja? Eden od razlogov, ki ga navajajo, je 

naslednji: zmanjševanje števila mrtvih je do neke točke, do nekega števila, možno doseči, od 

neke točke, števila navzdol, pa je vedno težje, potrebne so večje oz. pomembne spremembe. 

(cena usposabljanja za pridobitev vozniškega dovoljenja na Švedskem je največja v Evropi, 

stane 1.800 dolarjev (1.573 evrov). 

 

Eno od teh možnih sprememb oziroma priložnosti (šans), da se število mrtvih zmanjša izhaja 

iz ocene, da približno tretjino prometnih nesreč s smrtnim izidom povzročijo bolni udeleženci, 

udeleženci z zdravstvenimi težavami, kar pa ni vedno možno predvideti. Del preventivnih 

resursov (tudi finančnih sredstev) bodo vložili v ta segment.  

 

Drugi ciljni segment večjega preventivnega delovanja bodo motoristi, preventiva bo usmerjena 

v spreminjanje njihovega ravnanja v prometu.  

 

Tretji segment bo povečan in usmerjen policijski nadzor. Vsekakor bodo povečali kontrolo 

hitrosti, alkohola in udeleženci brez ustreznega vozniškega dovoljenja. 

 

V letu 2018 se je povečal promet, predvsem pa promet tovornih vozil, ki predstavljajo 

pomembno vplivno skupino na število prometnih nesreč. 

 

Slovenija: 

V Sloveniji se je število najhujših prometnih nesreč tudi v letu 2018 zmanjšalo, toda napovedi 

so tvegane. Verjetno se tudi v Sloveniji približujemo točki – številu, ko bodo potrebni še bolj 

intenzivni ukrepi za nadaljnje zmanjševanje števila najhujših prometnih nesreč.  

 

Element slučajnosti je velik pri naslednjih nesrečah (vzrok ni neprilagojena hitrost ali vožnja 

pod vplivom alkohola ali psihoaktivnih snovi): 

 

voznik nenadoma zavije levo, trči v nasproti vozeče vozilo ali trči v objekt ali zapelje z 

vozišča, se prevrne ipd. V letu 2018 je bilo takih prometnih nesreč s smrtnim izidom vsaj 

25 odstotkov. 

 

Neugotovljeni vzroki za take prometne nesreče so lahko: 

• zdravstvene težave, 

•  utrujenost,  

• razburjenost,  

• uporaba mobilnega telefona,  

• preusmeritev pozornosti na dogajanje v vozilu, vključno z upravljanjem navigacije, radia in 

ipd.,  
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• nepoznavanje ceste,  

• prepričanje, da je "na tej cesti doma", 

• zmedenost zaradi spremenjene cestne signalizacije,  

• preusmeritev pozornosti na dogajanje zunaj vozila, 

• namerna povzročitev nesreče, 

• itd. 

 

Iz dostopnih podatkov ni razvidno, da bi policija skušala ugotavljati tovrstne vzroke, ki pa 

zagotovo doprinesejo k temu, da se zgodi prometna nesreča. Pogosto je kot glavni vzrok 

ugotovljena (=navedena) neprilagojena hitrost, vendar pa je tudi ta lahko posledica enega od 

zgoraj navedenih (neugotovljenih) vzrokov.  

 

Na Švedskem tretjino najhujših nesreč pripisujejo udeležencem z zdravstvenimi težavami. 

Ali lahko iz švedskih podatkov sklepamo na delež slovenskih udeležencev z zdravstvenimi 

težavami? 

Podatki, ki jih objavlja Svetovna zdravstvena organizacija, so za Švedsko na vseh segmentih 

boljši od podatkov za Slovenijo. To pomeni, da je za Slovenijo primerna ocena: najmanj tretjina 

udeležencev v prometu ima zdravstvene težave. 

 

Pri vseh ali večini nesreč bi morali preveriti tudi prometne znake in drugo signalizacijo v 

neposredni okolici kraja prometne nesreče. 

Nekatere nesreče se ne bi končale tako tragično, če bi bila ob cesti zaščitna ograja. 

Pri vseh ali večini tovrstnih nesreč bi morali preveriti uporabo telefona v času prometne nesreče. 

  

Za zmanjšanje prometnih nesreč s smrtnim izidom in prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo 

so v veliki meri zaslužni varna oziroma bolj varna vozila. Veliko je bilo storjenega v zadnjem 

desetletju. V Sloveniji pa je v prometu še 23 odstotkov osebnih avtomobilov starejših od 15 let, 

3,6 odstotka starejših od 20 let in 1,4 odstotka starih 25 ali več let. 

 

Možnosti za uresničitev cilja največ 35 smrtno ponesrečenih udeležencev prometa na 

milijon prebivalcev leta 2022 

 

Statistične metode napovedovanja števila smrtno ponesrečenih udeležencev v naslednjih petih 

letih niso primerne oziroma ne dajo dovolj zanesljivih napovedi, predvsem zaradi, za kar 

moramo biti srečni, majhnih vrednosti posameznih členov v časovni vrsti. 

Lahko pa govorimo o nekaj realnih možnostih na podlagi rezultatov analize uporabe 

varnostnega pasu/čelade, alkohola in hitrosti. 

 

1. Če bi se privezovali vsi vozniki osebnih avtomobilov, drugi dejavniki pa ne bi bili slabši od 

rezultatov iz leta 2018, bi ohranili najmanj na 9 življenj na leto in cilj bi bil dosežen. 

2. Če bi se privezovali oziroma uporabljali čelado vsi potniki, bi ohranili najmanj 4 življenja 

na leto, in če dodamo še nekaj ohranjenih življenj voznikov osebnih avtomobilov bi bil cilj 

dosežen, s tem, da bi drugi dejavniki ostali na nivoju leta 2018. 
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3. Če bi se število voznikov osebnih avtomobilov, ki vozijo pod vplivom alkohola (večji od 

0,00 mg/l oziroma večji od 0,00 g/kg)  

• zmanjšalo za 25 odstotkov, bi v osmih letih ohranili najmanj 36 življenj (najmanj 4 na 

leto), 

• zmanjšalo za 50 odstotkov, bi v osmih letih ohranili najmanj 72 življenj (najmanj 8 na 

leto). 

4. Če bi se število voznikov motornih koles, ki vozijo pod vplivom alkohola (večji od 0,00 

mg/l oziroma večji od 0,00 g/kg)  

• zmanjšalo za 25 odstotkov, bi v osmih letih ohranili najmanj 13 življenj (najmanj 1 na 

leto), 

• zmanjšalo za 50 odstotkov, bi v osmih letih ohranili najmanj 27 življenj (najmanj 3 na 

leto). 

5. Če bi se število kolesarjev, ki vozijo pod vplivom alkohola (večji od 0,00 mg/l oziroma 

večji od 0,00 g/kg)  

• zmanjšalo za 25 odstotkov, bi v osmih letih ohranili najmanj 7 življenj (1 na leto), 

• zmanjšalo za 50 odstotkov, bi v osmih letih ohranili najmanj 14 življenj (do 2 na leto). 

6. Če bi se število pešcev, ki so pod vplivom alkohola (večji od 0,00 mg/l oziroma večji od 

0,00 g/kg)  

• zmanjšalo za 25 odstotkov, bi v osmih letih ohranili najmanj 6 življenj (1 na leto), 

• zmanjšalo za 50 odstotkov, bi v osmih letih ohranili najmanj 13 življenj (do 2 na leto). 

 

Če bi se torej število voznikov osebnih avtomobilov, število motoristov, število kolesarjev 

in število pešcev, ki so pod vplivom alkohola, zmanjšalo za vsaj 25 odstotkov, bi v osmih 

letih ohranili najmanj 62 življenj, najmanj 8 leto, cilj resolucije bi bil dosežen. 

 

Če bi se torej število voznikov osebnih avtomobilov, število motoristov, število kolesarjev 

in število pešcev, ki so pod vplivom alkohola, zmanjšalo za 50 odstotkov, bi v osmih letih 

ohranili do 126 življenj, najmanj 15 na leto, cilj resolucije bi bil dosežen. 

 

Pri izračunu verjetnosti najhujše posledice v odvisnosti od prisotnosti alkohola smo računali 

25 oziroma 50 odstotkov manjše število posebej za vsako razred alkohola:  

 

• večji od 0,00 in do 0,24 mg/l oziroma  večji od 0,00 do 0,50 g/kg, 

• večji od 0,24 do 0,38 mg/l oziroma večji od 0,50 do 0,80 g/kg, 

• večji od 0,38 do 0,52 mg/l oziroma večji od 0,80 do 1,10 g/kg, 

• večji od 0,52 mg/l oziroma večji od 1,10 g/kg. 

 

Vsako od teh skupin smo zmanjšali za 25 oziroma 50 odstotkov in nato izračunali deleže 

posameznih vrst posledic, pri čemer smo upoštevali njihove deleže, pred zmanjšanjem 

skupin.  

7. Izračun po (v več državah preizkušeno) Nilssonovem pravilu kaže, da bi z zmanjšanjem 

povprečne hitrosti za dva odstotka vsako leto, ohranili do 7 življenj na leto, cilj bi bil 
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uresničen. Zmanjšanje povprečne hitrosti bi lahko dosegli z manjšim povečanjem kazni za 

neprilagojeno hitrost. 

 

Nekateri cilji, navedeni v Resoluciji, bodo dosegljivi samo z dodatnimi preventivnimi ukrepi. 

To izhaja iz naslednje tabele, ki vsebuje napovedi porazdelitve števil smrtno ponesrečenih 

udeležencev v obdobju 2019-2022, izračunanih z metodo povprečnega povečanja/zmanjšanja 

(koeficient rasti) števil v obdobju 2011-2018. Povprečno povečanje/zmanjšanje je geometrijska 

sredina verižnih indeksov. Izračun napovedi za obdobje 2019-2022 temelji na izhodiščnih 

vrednostih za leto 2018. V kolikor bi se število pri enih ali drugih udeležencih povečalo v letu 

2019 v primerjavi z letom 2018 in glede na to, da so povprečni verižni indeksi manjši od 100, 

bi bile napovedi za naslednja leta, predvsem pa za leto 2022 drugačna.   

 

Tabela 163: Z metodo povprečnega povečanja/zmanjšanja izračunana predvidena števila smrtno 

ponesrečenih najbolj pogostih udeležencev po vrsti udeležbe v prometu 

 

 
 

V tabeli ni drugih udeležencev, od voznikov tovornih vozil do voznikov mopedov. Glede na 

število v obdobju 2011-2018 bi bilo možno doseči, da med temi ni smrtno ponesrečenih v 

obdobju 2018-2022. S preventivnimi ukrepi bo možno zmanjšati tudi števila iz gornje tabele.  

 

Hudo poškodovani udeleženci 

 

Po potenčnem trendu, ki se sicer dobro prilagaja dejanski krivulji, bi bilo leta 2022 še 720 hudo 

poškodovanih. To pomeni, da bi bilo potrebno z dodatnimi ukrepi doseči zmanjševanje 

prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo in s tem števila zmanjševanja hudo poškodovanih.  
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Grafikon 185: Časovna vrsta  hudo poškodovanih oseb z vrisano potenčno krivuljo; potenčni trend 

 

 
 

Grafikon 186: Prirejene vrednosti glede na cilj let 2022 

 

 
 

Tabela 164: Z metodo povprečnega povečanja/zmanjšanja izračunana predvidena števila hudo 

poškodovanih najbolj pogostih udeležencev po vrsti udeležbe v prometu 
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Tudi izračuni napovedi hudo telesno poškodovanih udeležencev v prometu na podlagi 

povprečnega verižnega indeksa za obdobje 2011-2018, niso optimistični glede na cilj resolucije. 

Število hudo poškodovanih kolesarjev naj bi se celo povečevalo, pri vseh drugih udeležencih 

pa so zmanjševanja majhna.  

Za verodostojno primerjavo hudo poškodovanih med državami EU bo nujno sprejeti in 

upoštevati enotne kriterije za opredelitev hude poškodbe.  

 

Hudo poškodovani udeleženci in prometne nesreče s hudo telesno poškodbo  

 

Možnosti za uresničitev cilja največ 230 hudo poškodovanih udeležencev prometa na 

milijon prebivalcev leta 2022 

 

Cilj 230 hudo poškodovanih udeležencev prometa na milijon prebivalcev leta 2022 je zelo 

zahteven cilj, za uresničitev bi se moralo število 851 hudo poškodovanih leta 2018 zmanjševati 

povprečno za 70 do leta 2022. 

 

1. Če bi se privezovali vsi vozniki osebnih avtomobilov, drugi dejavniki pa ne bi bili slabši od 

rezultatov iz leta 2017, bi se število hudo poškodovanih voznikov osebnih avtomobilov 

zmanjšalo najmanj za 20 na leto, najmanj za 7 pa bi se zmanjšalo tudi število hudo 

poškodovanih potnikov na leto, če bi vsi uporabljali varnostni pas oziroma čelado. To so 

minimalne vrednosti, za izračun so bili upoštevani mejni pogoji. 

V zadnjem poglavju so navedeni visoki odstotki neprivezanih udeležencev v prometu na 

avtocestah, glavnih, regionalnih in lokalnih cestah ter v naseljih brez uličnega sistema. 

Relativno majhen je le odstotek neprivezanih voznikov osebnih avtomobilov v naseljih z 

uličnim sistemom.  

2. Če bi za voznike osebnih in drugih avtomobilov ter motornih koles veljala popolna 

prepoved uživanja alkohola in bi se zaradi take določbe odstotek alkoholiziranih 

povzročiteljev prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo zmanjšal na 10 odstotkov, bi se 

število hudo poškodovanih zmanjšalo najmanj za 70 na leto. Cilj bi bil  uresničen, s tem, da 

bi drugi dejavniki ostali na nivoju leta 2018. 

3. Če bi hoteli samo z zmanjševanjem povprečne hitrosti doseči cilj leta 2022, bi morali 

zmanjšati povprečno hitrost najmanj za 5 odstotkov (Nilssonovo pravilo). Seveda pa pride 

v poštev kombinacija ukrepov, povezanih z varnostnim pasom, alkoholom, edukacijo, 

obveščanjem, povečanim nadzorom idr. 

 

Hitrost 

 

Prevelika ali neustrezna hitrost je na slovenskih in tudi na evropskih cestah poglavitni dejavnik 

prometnih nesreč, predvsem tistih z najhujšimi posledicami. V državah članicah Evropske unije 

je najmanj tretjina vseh najhujših prometnih nesreč povezana z dejavnikom hitrosti. 

 

Izračun na podlagi eksponentnega trenda z 81 odstotno prilagoditvijo časovni vrsti v obdobju 

2001-2018 in z upoštevanjem 20 odstotnega odstopanja, kaže leta 2022 28 smrtno ponesrečenih 
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oseb zaradi neprilagojene hitrosti, kar je tudi cilj Resolucije. Takšen je rezultat, če za izračun 

trenda upoštevamo časovno vrsto 2001-2018. 

Toda: leta 2009 je prišlo do preloma časovne vrste in bistveno zmanjšanje števila smrtno 

ponesrečenih oseb zaradi neprilagojene hitrosti. Zato moramo praviloma računati trend le na 

časovni vrsti brez večjih razlik med členi, v kateri pa so nihanja velika (grafikon 189). 

 

Grafikon 187: Časovna vrsta smrtno ponesrečenih oseb zaradi neprilagojene hitrosti z napovedjo do 

leta 2022; eksponentni trend 

 

 
 

Grafikon 188: Časovna vrsta smrtno ponesrečenih oseb zaradi neprilagojene hitrosti z napovedjo do 

leta 2022; polinom 2. stopnje 

 

 
 

Tej časovni vrsti se najbolje prilega logaritemska funkcija, a še ta s komaj 50 odstotnim 

ujemanjem dejanskim številkam. Po tem trendu bi bilo leta 2022 še vedno 37 smrtno 
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ponesrečenih oseb, če pa upoštevamo najmanj 50 odsotno napako, pa bi bila ta številka bistveno 

manjša ali tudi večja.  

 

Grafikon 189: Časovna vrsta hudo poškodovanih oseb zaradi neprilagojene hitrosti z napovedjo do 

leta 2022 

 
 

Tej časovni vrsti se ne prilega noben trend, zato število hudo poškodovanih v naslednjih letih 

2019-2022 linearno zmanjšujemo, da pridemo do približno 50 odstotkov števila hudo 

poškodovanih leta 2011, to je 150. Če bi hoteli doseči ta cilj bi se moralo število hudo 

poškodovanih zaradi neprilagojene hitrosti zmanjševati za približno 30 na leto.  

 

Alkohol 

 

Grafikon 190: Časovna vrsta smrtno ponesrečenih oseb zaradi alkoholiziranosti z napovedjo do leta 

2022 
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Časovni vrsti smrtno ponesrečenih udeležencev v prometu zaradi alkoholiziranosti se z 86 

odstotki najbolj prilega logaritemska krivulja. Po tej bi bilo leta 2022 22 smrtno ponesrečenih 

udeležencev zaradi alkoholiziranosti (Resolucija: 17 smrtno ponesrečenih udeležencev). 

 

Za 90,5 odstotkov vseh udeležencev v prometu, starejših od 13 let, ki so bili preizkušeni z 

alkotestom ali pregledani na alkohol v krvi, so bili rezultati negativni (udeleženci brez 

alkohola). Ostalih 9,5 odstotka udeležencev s pozitivnim alkotestom ali pozitivnim rezultatom 

strokovnega pregleda na alkohol (= udeleženci z alkoholom), so razporejeni v štiri skupine 

glede na količino alkohola in gibanje odstotkov po letih prikazuje naslednji graf.  

 

Grafikon 191: Gibanje deležev štirih skupin udeležencev s pozitivnim alkotestom ali pozitivnim 

rezultatom strokovnega pregleda na alkohol, razporejenih po količini alkohola v izdihanem zraku ali v 

krvi (leto = 100 odstotkov) 

 

 

 

Modra krivulja kaže odstotke za skupino z "dovoljeno" količino alkohola v krvi. Odstotki se 

zelo malo spreminjajo tekom let. Zavzemajo približno četrtino celotne skupine udeležencev z 

alkoholom. 

Rdeča krivulja kaže odstotke za udeležence z alkoholom več kot 0,24 in enako ali manj od 0,38 

mg/l ali več kot 0,50 in enako ali manj kot 0,80 g/kg. Zavzemajo približno desetino celotne 

skupine udeležencev z alkoholom. 

Zelena krivulja kaže odstotke za udeležence z alkoholom več kot 0,38 in enako ali manj od 

0,52mg/l ali več kot 0,80 in enako ali manj kot 1,10 g/kg. Zavzemajo približno desetino celotne 

skupine udeležencev z alkoholom. 



 415 

 

Vijolična krivulja kaže odstotke za udeležence z alkoholom več kot 0,52 mg/l ali več kot 1,10 

g/kg. V osemletnem povprečju zavzemajo 54 odstotkov celotne skupine udeležencev z 

alkoholom. To je tudi edina krivulja, ki je rahlo obrnjena navzdol. 

 

Namen grafikona 191 je predvsem prikazati "stabilno" alkoholno populacijo udeležencev v 

prometu. 

 

Varnostni pas in varnostna čelada 

 

Stopnja uporabe varnostnega pasu med vozniki in potniki (spredaj, zadaj) do leta 2022 naj bi 

se povečala na 98 % (Resolucija). 

 

Grafikon 192: Gibanje odstotkov privezanih voznikov osebnih avtomobilov in potnikov 

 

 

Pri izračunu deležev privezanih voznikov v obdobju 2011-2018 in potnikov so upoštevani tisti 

vozniki in potniki, pri katerih je bila znana uporaba varnostnega pasu. Če bi šteli tiste z neznano 

uporabo k "neprivezanim", bi bili odstotki malo, a statistično nepomembno, nižji. 

Če upoštevamo vse voznike osebnih avtomobilov, udeležene v prometnih nesrečah v obdobju 

2011-2018, je cilj Resolucije blizu, toda k temu cilju pripomorejo predvsem vozniki z lažjo 

telesno poškodbo in brez poškodbe (skupaj 99 odstotkov vseh voznikov osebnih avtomobilov, 

udeleženih v prometnih nesreč) in teh jih je 97 odstotkov privezanih; samo odstotek pa je tistih, 

ki se smrtno ponesrečijo in jih je le 63 odstotkov privezanih in tistih, ki se hudo poškodujejo in 

jih je 18 odstotkov 82 odstotkov privezanih.   

Če upoštevamo cilj Resolucije, 98 odstotkov privezanih, bo ta izpolnjen, če se vsako leto 

poveča delež privezanih za 0,3 odstotka, podatki pa kažejo, da je potrebno cilj Resolucije 

povišati na 100 odstotkov privezanih voznikov osebnih avtomobilov.  
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Če upoštevamo vse potnike, udeležene v prometnih nesrečah v obdobju 2011-2018, je cilj 

Resolucije oddaljen za približno 7 odstotkov. 89 odstotkov vseh potnikov je dobilo je v 

prometnih nesreč lažje poškodbe in ti so bili privezani v 93 odstotkih, 5 odstotkov ni dobilo 

poškodb, privezanih je bilo 88 odstotkov. 0,6 odstotka se jih je smrtno ponesrečilo, privezanih 

je bilo 55 odstotkov, nekaj več, kot 5 odstotkov je dobilo hude poškodbe, privezanih je bilo 73 

odstotkov.  

Izpolnitev cilja Resolucije, to je 98 odstotkov privezanih potnikov, pomeni v letih 2019-2022 

povečati delež privezanih za 2 odstotka.  

 

Motoristi večinoma uporabljajo varnostno čelado, osemletno povprečje je 96 odstotkov za vse 

prometne nesreče. Med 167 smrtno ponesrečenimi motoristi v obdobju 2011-2018 ni 

uporabljalo čelade v času prometne nesreče 10 motoristov.  

 

 

Vozniki enoslednih vozil 

 

V obdobju 2011-2018 se je ponesrečilo 187 voznikov enoslednih vozil, od tega 167 voznikov 

motornih koles in 20 voznikov koles z motorjem oziroma mopedov. Časovni vrsti 2001-2018 

ali krajši 2011-2018 se zadovoljivo ne prilega nobena funkcija, zato je najbolj zanesljiva 

napoved na podlagi povprečnega verižnega indeksa (tabela 163). Po tej metodi naj bi bilo leta 

2022 smrtno ponesrečenih 12 motoristov in če bi število smrtno ponesrečenih mopedistov 

ostalo na ravni obdobja 2011-2018, bi bil resolucijski cilj dosežen.  

 

Grafikon 193: Časovni vrsti smrtno ponesrečenih in hudo poškodovanih motoristov 
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Grafikon 194: Časovni vrsti smrtno ponesrečenih in hudo poškodovanih mopedistov 

 

 
 

Kolesarji 

 

Grafikon 195: Časovna vrsta smrtno ponesrečenih kolesarjev 2001-2018 z napovedjo do leta 2022 

 

 
 

Časovni vrsti smrtno ponesrečenih kolesarjev 2001-2017 se sicer najbolj prilega polinom 2. 

stopnje, vendar je zanesljiv le v 63 odstotkih. Cilj resolucije predvideva največ 7 smrtno 

ponesrečenih kolesarjev leta 2022 in če se bo uresničeval začrtani trend, bo cilj dosežen. 
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Grafikon 196: Časovni vrsti smrtno ponesrečenih in hudo poškodovanih kolesarjev 2011-2018 

 

 
 

Cilj Resolucije je ne več kot 74 hudo poškodovanih kolesarjev. Po podatkih 2012-2018 je ta 

cilj nerealen. Časovni vrsti se ne prilega nobena funkcija, zato uporabimo povprečni verižni 

indeks, ki pa je izmed vseh povprečnih verižnih indeksov udeležencev, edini večji od 100, znaša 

104 (tabela 164). Izračun kaže kar 217 hudo poškodovanih kolesarjev leta 2022, skoraj 3-krat 

več od cilja, zapisanega v Resoluciji. 

 

Vozniki traktorjev 

 

V obdobju 2011-2018 se je smrtno ponesrečilo 13 voznikov traktorjev. Resolucija (graf 39),  

navaja, da se je leta 2011 ponesrečilo 8 voznikov traktorjev, po podatkih iz evidence, ki je vir 

za to statistično analizo pa le en voznik traktorja. Pri upoštevanju skupnega števila 13 smrtno 

ponesrečenih voznikov traktorjev, leta 2018 se je smrtno ponesrečil en voznik, bo cilj 

Resolucije, ne več kot 4 smrtno ponesrečeni vozniki traktorjev, dosežen. Še več: iti mora 

presežen. 

 

Povprečno število hudo poškodovanih voznikov traktorjev v obdobju 2011-2018 je 5 voznikov 

na leto. V letu 2017 se jih je hudo poškodovalo 10, v letu 2018 pa 3 vozniki.  

 

Pešci 

 

Na naslednjem grafikonu sta prikazani časovni vrsti smrtno ponesrečenih in hudo poškodovanih 

pešcev v obdobju 2011-2018 z vrisano linearno trendno črto, ki se od vseh drugih najbolj prilega 

dejanskemu poteku, vendar le v 40 odstotkih. Na tej trendni črti je za leto 2022 9 smrtno 

ponesrečenih pešcev, kar je manj, kot predvideva Resolucija (11 smrtno ponesrečenih pešcev). 
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Glede na to, da je v obdobju 2011-2018 vsako leto umrlo povprečno 17 pešcev, bo potrebno z 

dodatnimi preventivnimi dejavnostmi zadržati pozitiven trend zadnjih dveh let. 

 

Grafikon 197: Časovni vrsti smrtno ponesrečenih in hudo poškodovanih pešcev 2011-2018 z vrisano 

linearno trendno črto smrtno ponesrečenih pešcev 

 

 
 

 

Mladi vozniki (15-24 let) 

 

Večja ogroženost mladih voznikov (15-24 let) je splošen pojav v vseh državah EU in mu zato 

povsod posvečajo posebno pozornost. Pojav je signifikanten tudi v Republiki Sloveniji, zato 

mu je namenjena posebna pozornost v novem Nacionalnem programu varnosti cestnega 

prometa (Resolucija, 2013-2022, str. 97).  

 

Na naslednjem grafikonu sta prikazani časovni vrsti smrtno ponesrečenih in hudo poškodovanih 

mladih voznikov: osebnih avtomobilov, motornih koles in mopedov. Zaradi velikega variiranja 

vrednosti posameznih členov v časovnih vrstah, ni nobene funkcije, ki bi predstavljala zanesljiv 

trend. Uporabili smo metodo povprečnega verižnega indeksa za obdobje 2011-2018. Za smrtno 

ponesrečene mlade voznike znaša 94, za hudo poškodovane mlade voznike pa 88, upoštevali 

smo ju pri izračunu števil v obdobju 2019-2022. V letu 2022 naj ne bi bilo več kot 8 smrtno 

ponesrečenih in ne več kot 24 hudo poškodovanih mladih voznikov, kar je tudi zapisan cilj v 

Resoluciji. Glede na dosedanjo dinamiko je torej uresničljiv.  
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Grafikon 198: Potek časovnih vrst smrtno ponesrečenih in hudo poškodovanih mladih voznikov 

(vozniki osebnih avtomobilov, motornih koles, mopedov) v obdobju 2011-2018 in napovedi za 

obdobje 2019-2022 z metodo povprečnega verižnega indeksa 

 

 
 

Med 87 smrtno ponesrečenimi mladimi vozniki v obdobju 2011-2018 je bilo 54 ali 62 odstotkov 

voznikov osebnih avtomobilov, 28 ali 32 odstotkov motoristov in 5 ali 6 odstotkov voznikov 

mopedov. 

 

 

Starejši vozniki (65 ali več  let) 

 

Na naslednjem grafikonu sta prikazani časovni vrsti smrtno ponesrečenih in hudo poškodovanih 

starejših voznikov: osebnih avtomobilov, motornih koles in mopedov. 

Število smrtno ponesrečenih naj bi se zmanjševalo, trend hudo poškodovanih pa je obrnjen 

navzgor, kar ni v skladu s cilji Resolucije. Potrebne bodo dodatne preventivne aktivnosti za 

zmanjševanje hudo poškodovanih starejših voznikov. 

Med smrtno ponesrečenih starejšimi vozniki je bilo v obdobju 2011-2018 57 ali 78 odstotkov 

voznikov osebnih avtomobilov, 8 ali 11 odstotkov voznikov motornih koles in prav toliko 

voznikov mopedov (koles z motorjem). 

Med hudo poškodovanimi starejšimi vozniki je bilo v obdobju 2011-2018 264 ali 73 odstotkov 

voznikov osebnih avtomobilov, 59 ali 16 odstotkov voznikov motornih koles in 40 ali 11 

odstotkov voznikov mopedov (koles z motorjem). 
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Grafikon 199: Potek časovnih vrst smrtno ponesrečenih in hudo poškodovanih starejših voznikov 

(vozniki osebnih avtomobilov, motornih koles, mopedov) v obdobju 2011-2018 in napovedi za 

obdobje 2019-2022  
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NAMESTO ZAKLJUČKA: HITER POGLED NA CESTE, NASELJA, 

ALKOHOL, NEPRILAGOJENO HITROST 

 

Splošna ocena 

 

Število vseh prometnih nesreč v Sloveniji v zadnjih letih variira med 17.500-18.500, na kar pa 

najbolj vplivajo prometne nesreče brez poškodbe. Povečevanje vseh segmentov cestnega 

prometa (na primer: leta 2017 se je v primerjavi z letom 2016 število osebnih avtomobilov 

povečalo za 2 odstotka, število tovornih vozil za 6,6 odstotka, število motornih koles za 5,2 

odstotka, število prevoženih kilometrov s tovornimi vozili starejšimi od 12 let, se je povečalo 

za 8,3 odstotka, število prevoženih kilometrov v blagovnem prometu za 10,7 odstotka itd.),  

nima za posledico povečanje prometnih nesreč. Celoten sistem preventivnih in reaktivnih 

dejavnosti, usmerjenih v varnost cestnega prometa, se torej uspešno prilagaja povečevanju 

cestnega prometa in s tem povečanim tveganjem za varnost vseh udeležencev. 

Število prometnih nesreč s smrtnim izidom se statistično pomembno zmanjšuje, krivulja 

prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo in z lahko telesno poškodbo pa je rahlo obrnjena 

navzdol. 

 

Število smrtno ponesrečenih udeležencev prometa je prvič dvomestno, v letu 2018 je na 

slovenskih cestah umrlo 91 udeležencev. 

Število hudo poškodovanih udeležencev prometa se ne zmanjšuje. 

 

Deleža slučajnih okoliščin, v katerih pride do prometne nesreče, ni mogoče natančno izmeriti, 

zagotovo pa znaša pri najhujših prometnih nesrečah vsaj 30 odstotkov. 

 

Avtoceste 

 

Število vseh prometnih nesreč na avtocestah se malo spreminja. V obdobju 2011-2018 se je 

število vseh nesreč gibalo med 1.750 in 2.100. V letu 2018 se je v primerjavi z letom število 

povečalo za 10 odstotkov. 

Na avtocestah Evropske unije se je v letu 2017 smrtno ponesrečilo 8 odstotkov vseh smrtno 

ponesrečenih, na slovenskih avtocestah in hitrih cestah 18 odstotkov. V letu 2018 se je na 

avtocestah smrtno ponesrečilo 13 udeležencev, kar pomeni 14 odstotkov vseh smrtno 

ponesrečenih v letu 2018 (tolikšno je tudi osemletno povprečje) in 26,6 odstotka manj, kot v 

letu 2017. 

Odstotek hudo poškodovanih na avtocestah se giblje med 6 in 8 odstotki. Glavna vzroka 

najhujših prometnih nesreč sta neprilagojena hitrost in nepravilna stran/smer vožnje. 

Med smrtno ponesrečenimi in hudo poškodovanimi je 38 odstotkov voznikov osebnih 

avtomobilov, 40 odstotkov potnikov, 10 odstotkov voznikov tovornih vozil, nekaj več kot 7 

odstotkov motoristov in 5 odstotkov pešcev. 

Med vsemi smrtno ponesrečenimi vozniki osebnih avtomobilov se jih je na avtocestah 

ponesrečilo 16,5 odstotka, 57 odstotkov voznikov tovornih vozil, 29 odstotkov potnikov in kar 

14 odstotkov pešcev. 
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Med vsemi hudo poškodovanimi vozniki osebnih avtomobilov se jih je na avtocestah hudo 

poškodovalo 10 odstotkov, 48 odstotkov voznikov tovornih vozil, 17 odstotkov potnikov. 

 

Najbolj nevarni meseci na avtocestah so junij, julij, avgust in september s skoraj polovico vseh 

smrtno ponesrečenih ali hudo poškodovanih na avtocestah. Med dnevi sta na prvih mestih 

sobota in nedelja. 

Za 27 odstotkov smrtno ponesrečenih in hudo poškodovanih udeležencev na avtocestah, 

pregledanih s strokovnimi pregledi na alkohol, je bil ta pozitiven (večji od 0,50 g/kg), če pa 

upoštevamo tudi tiste udeležence, ki so imeli v krvi alkohol večji od 0,00 g/kg, pa se odstotek 

poveča na 31. 

Zelo visok je delež neprivezanih smrtno ponesrečenih in hudo poškodovanih udeležencev na 

avtocestah. Policija je evidentirala kar 16 odstotkov neprivezanih voznikov osebnih 

avtomobilov, za 9 odstotkov ni bilo ugotovljeno ali je bil varnostni pas uporabljen ali ne.  

Še slabši je odstotek za potnike, neprivezanih je bilo kar 27 odstotkov, za 12 odstotkov ni bilo 

ugotovljeno ali je bil varnostni pas uporabljen ali ne. 

Med vozniki tovornih vozil je bilo neprivezanih 19 odstotkov, za 17 odstotkov ni bilo 

ugotovljeno ali je bil varnostni pas uporabljen ali ne. 

Udeleženci v prometu na avtocestah ne pričakujejo policijske kontrole in je najbrž zato več 

neprivezanih. Na določenih mestih, na uvozih na avtoceste bi lahko namestili opozorila za 

uporabo varnostnega pasu.  

 

Po nekaterih navedenih odstotkih (npr. varnostni pas, delež smrtno ponesrečenih in hudo 

poškodovanih voznikov tovornih vozil, pešcev idr.) so v zvezi z avtocestami še področja 

varnosti, ki jih je mogoče s preventivnimi ukrepi izboljšati. 

 

Glavne ceste 

 

Leta 2013 se je število vseh prometnih nesreč na glavnih cestah (I. in II. reda) zmanjšalo v 

primerjavi z letom 2012 ali 2011 za 12 odstotkov in se potem gibalo med 1.300 in 1.450 nesreč. 

Leta 2018 se je v primerjavi z letom 2017 število vseh prometnih nesreč povečalo za  odstotek. 

Na glavnih cestah se je v obdobju 2011-2018 smrtno ponesrečilo 153 udeležencev, kar je 16 

odstotkov vseh smrtno ponesrečenih. V letu 2018 se je smrtno ponesrečilo 21 udeležencev, kar 

pomeni 23 odstotkov vseh smrtno ponesrečenih v letu 2018 in 23,5 odstotka več, kot v letu 

2017. 

 

Na glavnih cestah je več kot 40 odstotkov vseh smrtno ponesrečenih na teh cestah umrlo zaradi 

nepravilne/strani vožnje, 31 odstotkov zaradi neprilagojene hitrosti, 14 odstotkov zaradi 

neupoštevanja pravil o prednosti, 7 odstotkov zaradi nepravilnega prehitevanja.  

Med vzroki za hude poškodbe je na prvem mestu neprilagojena hitrost, 36 odstotkov, nepravilna 

stran/smer vožnje, 28 odstotkov, 17 odstotkov  neupoštevanje pravil o prednosti. 

Med vsemi smrtno ponesrečenimi udeleženci na glavnih cestah, je bilo 48 odstotkov voznikov 

osebnih avtomobilov (23 odstotkov vseh smrtno ponesrečenih voznikov osebnih avtomobilov), 

3 odstotki voznikov tovornih vozil (14 odstotkov vseh smrtno ponesrečenih voznikov tovornih 
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vozil), 17 odstotkov potnikov (17 odstotkov vseh smrtno ponesrečenih potnikov) in 5 odstotkov 

pešcev (6 odstotkov vseh smrtno ponesrečenih pešcev). 

Med vsemi hudo poškodovanimi vozniki osebnih avtomobilov se jih je na glavnih cestah hudo 

poškodovalo 19 odstotkov, 10 odstotkov voznikov tovornih vozil, 17 odstotkov potnikov, 13 

odstotkov motoristov, 5 odstotkov mopedistov in 4 odstotki pešcev. 

 

Približno enako nevarni meseci na glavnih cestah so od aprila do oktobra.  

Med dnevi sta na prvih dveh mestih petek in sobota. 

 

Na glavnih cestah šestih statističnih regij se je smrtno ponesrečilo in hudo poškodovalo tri 

četrtine vseh smrtno ponesrečenih in hudo poškodovanih udeležencev v prometu v obdobju 

2011-2018. Te regije so: Savinjska, Goriška, Koroška, Obalno-kraška, Osrednjeslovenska in 

Jugovzhodna Slovenija.  

 

Za 15 odstotkov smrtno ponesrečenih udeležencev na glavnih cestah, pregledanih s strokovnimi 

pregledi na alkohol, je bil ta pozitiven (večji od 0,50 g/kg), če pa upoštevamo tudi tiste 

udeležence, ki so imeli v krvi alkohol večji od 0,00 g/kg, pa se odstotek poveča na 25. 

Za 21 odstotkov hudo poškodovanih udeležencev na glavnih cestah, pregledanih s strokovnimi 

pregledi na alkohol, je bil ta pozitiven (večji od 0,50 g/kg), če pa upoštevamo tudi tiste 

udeležence, ki so imeli v krvi alkohol večji od 0,00 g/kg, pa se odstotek poveča na 28 odstotkov. 

 

Za 5 odstotkov lahko poškodovanih udeležencev na glavnih cestah, je pokazal alkotest 

pozitivno vrednost (večji od 0,24 mg/l).  

 

Velik je delež neprivezanih smrtno ponesrečenih in hudo poškodovanih udeležencev na glavnih 

cestah. Policija je evidentirala kar 14 odstotkov neprivezanih voznikov osebnih avtomobilov, 

za 6 odstotkov ni bilo ugotovljeno ali je bil varnostni pas uporabljen ali ne.  

Še slabši je odstotek za potnike, neprivezanih je bilo kar 19 odstotkov, za 5 odstotkov ni bilo 

ugotovljeno ali je bil varnostni pas uporabljen ali ne. 

Med vozniki tovornih vozil je bilo neprivezanih 15 odstotkov, za 23 odstotkov ni bilo 

ugotovljeno ali je bil varnostni pas uporabljen ali ne. 

 

Varnostni pas je gotovo ena od priložnosti za zmanjšanje najhujših prometnih nesreč na glavnih 

cestah. 

 

Regionalne ceste 

 

Leta 2013 se je število vseh prometnih nesreč na regionalnih cestah (I., II. in III. reda) zmanjšalo 

v primerjavi z letom 2012 za 24 odstotkov in se potem gibalo med 2.500 in 2.600 nesreč; 

variiranje od leta 2013 dalje je majhno. Leta 2018 se je v primerjavi z letom 2017 število vseh 

prometnih nesreč zmanjšalo za pol odstotka. 

Na regionalnih  cestah se je v obdobju 2011-2018 smrtno ponesrečilo 293 udeležencev, kar je 

31 odstotkov vseh smrtno ponesrečenih. V letu 2018 se je smrtno ponesrečilo 32 udeležencev, 
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kar pomeni 35 odstotkov vseh smrtno ponesrečenih v letu 2018 in 18,5 odstotka več kot v letu 

2017. 

Na regionalnih cestah je 43 odstotkov vseh smrtno ponesrečenih na teh cestah umrlo zaradi 

neprilagojene hitrosti, 26 odstotkov zaradi nepravilne/strani vožnje, 16 odstotkov zaradi 

neupoštevanja pravil o prednosti.  

Približno tako so porazdeljeni tudi vzroki za prometne nesreče, ki imajo za posledice hude 

poškodbe.   

Med vsemi smrtno ponesrečenimi udeleženci na regionalnih cestah je bilo 35  odstotkov 

voznikov osebnih avtomobilov (31 odstotkov vseh smrtno ponesrečenih voznikov osebnih 

avtomobilov), 28 odstotkov motoristov (49 odstotkov vseh smrtno ponesrečenih motoristov), 

12 odstotkov potnikov (24 odstotkov vseh smrtno ponesrečenih potnikov), 12 odstotkov 

kolesarjev (34 odstotkov vseh smrtno ponesrečenih kolesarjev), in 11 odstotkov pešcev (24 

odstotkov vseh smrtno ponesrečenih pešcev). 

Približno tako so porazdeljeni tudi udeleženci, ki so utrpeli hude poškodbe.  

 

Približno enako nevarni so vsi meseci na regionalnih cestah.  

Med dnevi so na prvih mestih petek, sobota in nedelja z več kot 50 odstotki smrtno ponesrečenih 

udeležencev na regionalnih cestah in enako velja za hudo poškodovane udeležence.  

 

Na regionalnih cestah šestih statističnih regij se je smrtno ponesrečilo in hudo poškodovalo 

skoraj tri četrtine vseh smrtno ponesrečenih in hudo poškodovanih udeležencev v prometu v 

obdobju 2011-2018. Te regije so: Savinjska, Gorenjska, Pomurska, Goriška, Podravska in 

Jugovzhodna Slovenija.  

 

Za 28 odstotkov smrtno ponesrečenih udeležencev na regionalnih cestah, pregledanih s 

strokovnimi pregledi na alkohol, je bil ta pozitiven (večji od 0,50 g/kg), če pa upoštevamo tudi 

tiste udeležence, ki so imeli v krvi alkohol večji od 0,00 g/kg, pa se odstotek poveča na 41 

odstotkov. 

Za 28 odstotkov hudo poškodovanih udeležencev na regionalnih cestah, pregledanih s 

strokovnimi pregledi na alkohol, je bil ta pozitiven (večji od 0,50 g/kg), če pa upoštevamo tudi 

tiste udeležence, ki so imeli v krvi alkohol večji od 0,00 g/kg, pa se odstotek poveča na 39 

odstotkov. 

 

Za 8 odstotkov lahko poškodovanih udeležencev na regionalnih cestah, je pokazal alkotest 

pozitivno vrednost (večji od 0,24 mg/l).  

 

Zelo visok je delež neprivezanih smrtno ponesrečenih in hudo poškodovanih udeležencev na 

regionalnih cestah. Policija je evidentirala 19 odstotkov neprivezanih voznikov osebnih 

avtomobilov, za 6 odstotkov ni bilo ugotovljeno ali je bil varnostni pas uporabljen ali ne.  

Še slabši je odstotek za potnike, neprivezanih je bilo 20 odstotkov, za 8 odstotkov ni bilo 

ugotovljeno ali je bil varnostni pas uporabljen ali ne. 

Zmanjšanje udeležencev pod vplivom alkohola in večja uporaba varnostnega pasu sta gotovo 

priložnosti za zmanjšanje najhujših prometnih nesreč tudi na regionalnih cestah. 
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Lokalne ceste 

 

Leta 2013 se je število vseh prometnih nesreč na lokalnih cestah zmanjšalo v primerjavi z letom 

2012 za 28 odstotkov in se potem gibalo med 550 in 650; variiranje od leta 2013 dalje je majhno. 

Leta 2018 se je v primerjavi z letom 2017 število vseh prometnih nesreč povečalo za 8 

odstotkov.  

Na lokalnih  cestah se je v obdobju 2011-2018 smrtno ponesrečilo 63 udeležencev, kar je 6,7 

odstotka vseh smrtno ponesrečenih v tem obdobju. V letu 2018 so se smrtno ponesrečili 4 

udeleženci, kar pomeni 4,4 odstotka vseh smrtno ponesrečenih v letu 2018 in en udeleženec 

več kot v letu 2017. 

 

Na lokalnih cestah je 49 odstotkov vseh smrtno ponesrečenih na teh cestah umrlo zaradi 

neprilagojene hitrosti (43 odstotkov hudo poškodovalo), 27 odstotkov zaradi nepravilne/strani 

vožnje (27 odstotkov hudo poškodoval), 8 odstotkov zaradi neupoštevanja pravil o prednosti 

(11 odstotkov hudo poškodovalo).  

 

Med vsemi smrtno ponesrečenimi udeleženci na lokalnih cestah je bilo 40  odstotkov voznikov 

osebnih avtomobilov (8 odstotkov vseh smrtno ponesrečenih voznikov osebnih avtomobilov), 

11 odstotkov motoristov (4 odstotki vseh smrtno ponesrečenih motoristov), 13 odstotkov 

potnikov (5 odstotkov vseh smrtno ponesrečenih potnikov), 14 odstotkov kolesarjev (9 

odstotkov vseh smrtno ponesrečenih kolesarjev), in 10 odstotkov pešcev (4 odstotki vseh 

smrtno ponesrečenih pešcev). 

Med vsemi hudo poškodovanimi udeleženci na lokalnih cestah je bilo 23  odstotkov voznikov 

osebnih avtomobilov, 12 odstotkov motoristov, 11 odstotkov potnikov, 28 odstotkov kolesarjev 

in 8 odstotkov pešcev. 

 

Z 18 odstotki vseh smrtno ponesrečenih na lokalnih cestah (od skupno 63), je bil najbolj nevaren 

mesec september, sledita mu junij in avgust. 

35 odstotkov vseh smrtno ponesrečenih na lokalnih cestah se je ponesrečilo na nedeljo, drugi 

dnevi so približno enako obremenjeni, izjema je sreda z najmanjšim odstotkom. 

 

Na lokalnih cestah petih statističnih regij se je smrtno ponesrečilo in hudo poškodovalo več kot  

tri četrtine vseh smrtno ponesrečenih in hudo poškodovanih udeležencev v prometu v obdobju 

2011-2018. Te regije: Pomurska, Savinjska, Goriška, Gorenjska, in Obalno-kraška.  

 

Za 56 odstotkov smrtno ponesrečenih udeležencev na lokalnih cestah, pregledanih s 

strokovnimi pregledi na alkohol, je bil ta pozitiven (večji od 0,50 g/kg), če pa upoštevamo tudi 

tiste udeležence, ki so imeli v krvi alkohol večji od 0,00 g/kg, pa se odstotek poveča na 67 

odstotkov. 

Za 41 odstotkov hudo poškodovanih udeležencev na lokalnih cestah, pregledanih s strokovnimi 

pregledi na alkohol, je bil ta pozitiven (večji od 0,50 g/kg), če pa upoštevamo tudi tiste 

udeležence, ki so imeli v krvi alkohol večji od 0,00 g/kg, pa se odstotek poveča na 47 odstotkov. 
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Za 13 odstotkov lahko poškodovanih udeležencev na lokalnih cestah, je pokazal alkotest 

pozitivno vrednost (večji od 0,24 mg/l).  

 

Zelo visok je delež neprivezanih smrtno ponesrečenih in hudo poškodovanih udeležencev na 

lokalnih cestah. Policija je evidentirala 28 odstotkov neprivezanih voznikov osebnih 

avtomobilov, za 9 odstotkov ni bilo ugotovljeno ali je bil varnostni pas uporabljen ali ne.  

Še slabši je odstotek za potnike, neprivezanih je bilo 31 odstotkov, za 18 odstotkov ni bilo 

ugotovljeno ali je bil varnostni pas uporabljen ali ne. 

Zmanjšanje udeležencev pod vplivom alkohola in večja uporaba varnostnega pasu sta gotovo 

priložnosti za zmanjšanje najhujših prometnih nesreč tudi na lokalnih cestah. 

 

Naselja z uličnim sistemom 

 

Leta 2013 se je število vseh prometnih nesreč v naseljih z uličnim sistemom zmanjšalo v 

primerjavi z letom 2012 za 13 odstotkov in se potem gibalo med 8.200 in 9.200 nesreč; 

variiranje od leta 2013 dalje je majhno. Leta 2018 se je v primerjavi z letom 2017 število vseh 

prometnih nesreč povečalo za 4 odstotke.  

V naseljih z uličnim sistemom se je v obdobju 2011-2018 smrtno ponesrečilo 157 udeležencev, 

kar je 16,5 odstotka vseh smrtno ponesrečenih v tem obdobju. V letu 2018 se je smrtno 

ponesrečilo 12 udeležencev, kar pomeni 13,2 odstotka vseh smrtno ponesrečenih v letu 2018 in 

40 odstotkov manj, kot v letu 2017. 

 

V naseljih z uličnim sistemom je 34 odstotkov vseh smrtno ponesrečenih v teh naseljih umrlo 

zaradi neupoštevanja pravil o prednosti (31 odstotkov hudo poškodovalo), 25 odstotkov zaradi 

neprilagojene hitrosti (23 odstotkov hudo poškodovalo), 11 odstotkov zaradi premikov z vozili 

(9 odstotkov hudo poškodoval), 10 odstotkov zaradi nepravilne strani/smeri vožnje (11 

odstotkov se jih je hudo poškodovalo), 6 odstotkov zaradi nepravilnosti pešca (6 odstotkov se 

jih je hudo poškodovalo).  

 

Med vsemi smrtno ponesrečenimi udeleženci v naseljih z uličnim sistemom je bilo 36 odstotkov 

pešcev, 21 odstotkov kolesarjev (33 odstotkov vseh smrtno ponesrečenih kolesarjev), 15 

odstotkov voznikov osebnih avtomobilov (7 odstotkov vseh smrtno ponesrečenih voznikov 

osebnih avtomobilov), 12 odstotkov motoristov (11 odstotkov vseh smrtno ponesrečenih 

motoristov), 9 odstotkov potnikov (9 odstotkov vseh smrtno ponesrečenih potnikov).  

Med vsemi hudo poškodovanimi udeleženci v naseljih z uličnim sistemom je bilo 33 odstotkov 

kolesarjev, 30  odstotkov pešcev, 10 odstotkov voznikov osebnih avtomobilov, 10 odstotkov 

motoristov, 9 odstotkov potnikov. 

 

S 14 odstotki vseh smrtno ponesrečenih v naseljih z uličnim sistemom (od skupno 157), je bil 

najbolj nevaren mesec junij, sledijo mu avgust, junij, marec in maj. 

Vsi dnevi od ponedeljka do sobote so približno enako obremenjeni s prometnimi nesrečami s 

smrtnim izidom, v nedeljo je odstotek najmanjši. 
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V naseljih z uličnim sistemom štirih statističnih regij se je smrtno ponesrečilo in hudo 

poškodovalo več kot  tri četrtine vseh smrtno ponesrečenih in hudo poškodovanih udeležencev 

v prometu v obdobju 2011-2018. Te regije so: Osrednjeslovenska, Podravska, Savinjska in 

Gorenjska.  

 

Za 33 odstotkov smrtno ponesrečenih udeležencev v naseljih z uličnim sistemom, pregledanih 

s strokovnimi pregledi na alkohol, je bil ta pozitiven (večji od 0,50 g/kg), če pa upoštevamo 

tudi tiste udeležence, ki so imeli v krvi alkohol večji od 0,00 g/kg, pa se odstotek poveča na 

41odstotkov. 

Za 34 odstotkov hudo poškodovanih udeležencev v naseljih z uličnim sistemom, pregledanih s 

strokovnimi pregledi na alkohol, je bil ta pozitiven (večji od 0,50 g/kg), če pa upoštevamo tudi 

tiste udeležence, ki so imeli v krvi alkohol večji od 0,00 g/kg, pa se odstotek poveča na 41 

odstotkov. 

 

Za 6 odstotkov lahko poškodovanih udeležencev v naseljih z uličnim sistemom, je pokazal 

alkotest pozitivno vrednost (večji od 0,24 mg/l).  

Med smrtno ponesrečenimi in hudo poškodovanimi vozniki osebnih avtomobilov je bilo 6 

odstotkov neprivezanih, za 3 odstotke ni bilo ugotovljeno ali je bil varnostni pas uporabljen ali 

ne, delež neprivezanih potnikov je znašal 7 odstotkov, za 6 odstotkov ni bilo ugotovljeno ali je 

bil varnostni pas uporabljen ali ne, 51 odstotkov kolesarjev je bilo brez čelade, za 15 odstotkov 

se ni ugotovilo ali je bila čelada uporabljena ali ne. 

 

Naselja brez uličnega sistema 

 

Leta 2013 se je število vseh prometnih nesreč v naseljih brez uličnega sistema zmanjšalo v 

primerjavi z letom 2012 za 13 odstotkov in se potem gibalo med 2.600 in 2.900 nesreč; 

variiranje od leta 2013 dalje je majhno. Leta 2018 se je v primerjavi z letom 2017 število vseh 

prometnih nesreč povečalo za 5,5 odstotka.  

V naseljih brez uličnega sistema se je v obdobju 2011-2018 smrtno ponesrečilo 129 

udeležencev, kar je 13,6 odstotka vseh smrtno ponesrečenih v tem obdobju. V letu 2018 se je 

smrtno ponesrečilo 7 udeležencev, kar pomeni 7,7 odstotka vseh smrtno ponesrečenih v letu 

2018 in 56 odstotkov manj, kot v letu 2017. 

 

V naseljih brez uličnega sistema je 43 odstotkov vseh smrtno ponesrečenih v teh naseljih umrlo 

zaradi neprilagojene hitrosti (42 odstotkov hudo poškodovalo), 28 odstotkov nepravilne 

strani/smeri vožnje (21 odstotkov hudo poškodovalo), 10 odstotkov zaradi neupoštevanja pravil 

o prednosti (13 odstotkov hudo poškodovalo).   

 

Med vsemi smrtno ponesrečenimi udeleženci v naseljih brez uličnega sistema je bilo 32 

odstotkov voznikov osebnih avtomobilov (12,5 odstotka vseh smrtno ponesrečenih voznikov 

osebnih avtomobilov), 15 odstotkov kolesarjev (18 odstotkov vseh smrtno ponesrečenih 

kolesarjev), 12 odstotkov motoristov (11 odstotkov vseh smrtno ponesrečenih motoristov), 12 

odstotkov potnikov (11 odstotkov vseh smrtno ponesrečenih potnikov), 9 odstotkov pešcev (9 
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odstotkov vseh smrtno ponesrečenih pešcev), 6 odstotkov voznikov mopedov (35 odstotkov 

vseh smrtno ponesrečenih voznikov mopedov).  

Med vsemi hudo poškodovanimi udeleženci v naseljih brez uličnega sistema je bilo 25 

odstotkov kolesarjev, 20 odstotkov voznikov osebnih avtomobilov, 15 odstotkov motoristov, 

13 odstotkov voznikov mopedov, 11 odstotkov potnikov, 9 odstotkov pešcev. 

 

S 16 odstotki vseh smrtno ponesrečenih v naseljih brez uličnega sistema(od skupno 129), je bil 

najbolj nevaren mesec oktober, sledijo mu maj, april, julij in september. 

Petina vseh smrtno ponesrečenih udeležencih v naseljih brez uličnega sistema je umrlo na 

nedeljo, med drugimi dnevi ni pomembnih razlik. 

 

V naseljih brez uličnega sistema štirih statističnih regij se je smrtno ponesrečilo in hudo 

poškodovalo skoraj  tri četrtine (73 odstotkov) vseh smrtno ponesrečenih in hudo poškodovanih 

udeležencev v prometu v obdobju 2011-2018. Te regije so: Osrednjeslovenska, Savinjska, 

Podravska in Gorenjska.  

 

Za 45 odstotkov smrtno ponesrečenih udeležencev v naseljih z uličnim sistemom, pregledanih 

s strokovnimi pregledi na alkohol, je bil ta pozitiven (večji od 0,50 g/kg), če pa upoštevamo 

tudi tiste udeležence, ki so imeli v krvi alkohol večji od 0,00 g/kg, pa se odstotek poveča na 54 

odstotkov. 

Za 41 odstotkov hudo poškodovanih udeležencev v naseljih z uličnim sistemom, pregledanih s 

strokovnimi pregledi na alkohol, je bil ta pozitiven (večji od 0,50 g/kg), če pa upoštevamo tudi 

tiste udeležence, ki so imeli v krvi alkohol večji od 0,00 g/kg, pa se odstotek poveča na 51 

odstotkov. 

 

Za 11 odstotkov lahko poškodovanih udeležencev v naseljih z uličnim sistemom, je pokazal 

alkotest pozitivno vrednost (večji od 0,24 mg/l).  

Med smrtno ponesrečenimi in hudo poškodovanimi vozniki osebnih avtomobilov je bilo 16 

odstotkov neprivezanih, za 11 odstotkov ni bilo ugotovljeno ali je bil varnostni pas uporabljen 

ali ne, delež neprivezanih potnikov je znašal 14 odstotkov, za 14 odstotkov ni bilo ugotovljeno 

ali je bil varnostni pas uporabljen ali ne, 32 odstotkov kolesarjev je bilo brez čelade, za 21 

odstotkov se ni ugotovilo ali je bila čelada uporabljena ali ne, delež voznikov mopedov brez 

čelade je znašal 14 odstotkov, za 13 odstotkov ni bilo ugotovljeno ali je bila čelada uporabljena 

ali ne, delež motoristov brez čelade je znašal 7 odstotkov, za 2 odstotka ni bilo ugotovljeno, ali 

je bila čelada uporabljena ali ne. 

 

 

Alkohol 

 

Alkohol ostaja najbolj resna grožnja varnemu cestnemu prometu. Število najhujših prometnih 

nesreč zaradi alkohola se sicer zmanjšuje, toda delež povzročiteljev pod vplivom alkohola 

ostaja približno enak. Deleža pozitivnih alkotestov in strokovnih pregledov krvi na alkohol se 

ne zmanjšujeta. Povprečni osemletni delež povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, 

ki so imeli več kot 0,50 grama alkohola v kilogramu krvi je enak 29 odstotkov; se sicer 
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spreminja, leta 2018 je znašal 26 odstotkov, toda variiranje tekom let kaže, da se delež lahko 

poveča že naslednje leto.  

Povprečno je 22 odstotkov smrtno ponesrečenih udeležencev imelo več kot 0,50 g/kg alkohola. 

 

V Sloveniji je "dovoljena" količina alkohola za večino udeležencev v prometu do 0,24 

miligrama alkohola v litru izdihanega zraka oziroma 0,50 grama alkohola v kilogramu krvi.  

Statistični podatki za obdobje 2011- 2018 pa kažejo visoko stopnjo tveganja tudi za udeležence, 

ki imajo v krvi manj alkohola od zgornje dovoljene meje. Primerjava med skupinami glede na 

količino alkohola je naslednja: 

 

− Prva skupina: povzročitelji, katerih alkotest je pokazal nič (0,00 mg alkohola v litru 

izdihanega zraka) in strokovni pregled na alkohol je pokazal nič (0,00 g alkohola na 

kilogram krvi); če je bil povzročitelj preizkušen samo z alkotestom, se upošteva alkotest, če 

je bil preizkušen samo s strokovnim pregledom krvi, se upošteva strokovni pregled, če pa 

je bil preizkušen z obema, pa morata biti oba nič, za uvrstitev povzročitelja v to skupino.  

Med 1.000 vseh povzročiteljev te skupine je 5 povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim 

izidom in 40 povzročiteljev prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo. 

− Druga skupina: povzročitelji, katerih alkotest je pokazal več kot 0,00 mg/l in manj ali enako 

0,24 mg/l ali če je rezultat strokovnega pregleda na alkohol večji od 0,00 g/kg in manjši ali 

enak 0,50 g/kg). 

Med 1.000 vseh povzročiteljev te skupine je 29 povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim 

izidom in 93 povzročiteljev prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo. 

− Tretja skupina: povzročitelji, katerih alkotest je pokazal več kot 0,24 mg/l in manj ali enako 

0,38 mg/l ali če je rezultat strokovnega pregleda na alkohol večji od 0,50 g/kg in manjši ali 

enak 0,80 g/kg) in 99 povzročiteljev prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo. 

Med 1.000 vseh povzročiteljev te skupine je 14 povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim 

izidom. 

− Četrta skupina: povzročitelji, katerih alkotest je pokazal več kot 0,38 mg/l in manj ali enako 

0,52 mg/l ali če je rezultat strokovnega pregleda na alkohol večji od 0,80 g/kg in manjši ali 

enak 1,10 g/kg);  

Med 1.000 povzročiteljev te skupine je 22 povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim 

izidom in 89 prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo. 

− Peta skupina: povzročitelji, katerih alkotest je pokazal več kot 0,52 mg/l ali če je rezultat 

strokovnega pregleda na alkohol večji od 1,10 g/kg.  

Med 1.000 povzročiteljev te skupine je 20 povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim 

izidom in 80 povzročiteljev prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo. 

 

Alkohol v krvi stopnjuje dodatna tveganja, kot sta vožnja zaradi neprilagojene hitrosti in 

neuporaba varnostnega pasu oziroma čelade.  

Iz naslednjih dveh grafikonov je razvidna razlika deležev povzročitve prometne nesreče s 

smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti in neuporabo varnostnega pasu za voznike osebnih 

avtomobilov, ki nimajo alkohola v krvi in tistih, katerih količina presega pol promila. 

 

Povprečen osemletni delež prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti, ki 

jih povzročijo vozniki osebnih avtomobilov – povzročitelji, brez alkohola, znaša 33 odstotkov, 
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povprečen osemletni delež voznikov osebnih avtomobilov - povzročiteljev, ki vozijo pod 

vplivom alkohola pa kar 52 odstotkov. 

 

Grafikon 200: Primerjava deležev voznikov osebnih avtomobilov – povzročiteljev prometnih nesreč s 

smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti brez alkohola in povzročiteljev z več kot 0,50 g/kg v 

obdobju 2011-2018  
 

 
 

 

Povprečen osemletni delež prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki jih povzročijo vozniki 

osebnih avtomobilov – povzročitelji, ki v času, znaša 33 odstotkov, povprečen osemletni delež 

voznikov osebnih avtomobilov - povzročiteljev, ki vozijo pod vplivom alkohola pa kar 52 

odstotkov. 

 

Pri obeh grafikonih je treba upoštevati, da so absolutne številke majhne in da že vsak primer 

prispeva k povečanju ali zmanjšanju odstotkov, pa vendar kažeta na pomembno razliko med 

vozniki osebnih avtomobilov brez in z alkoholom v krvi. 
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Grafikon 201: Primerjava deležev smrtno ponesrečenih voznikov osebnih avtomobilov brez alkohola 

in z več kot 0,50 g/kg, glede na neuporabo varnostnega pasu v obdobju 2011-2018  

 

 

 

Visok odstotek smrtno ponesrečenih udeležencev z alkoholom večjim od pol promila je 

značilen za udeležence na vseh kategorijah cest in v naseljih.  

Največji povprečni delež (56 odstotkov), smrtno ponesrečenih in hudo poškodovanih 

udeležencev z alkoholom nad pol promila, pripada lokalnim cestam, sledijo naselja brez 

uličnega sistema (45 odstotkov), naselja z uličnim sistemom (33 odstotkov), regionalne ceste 

(28 odstotkov, avtoceste (27 odstotkov) in glavne ceste (15 odstotkov).  

 

Posamezne vrste smrtno ponesrečenih udeležencev v prometu so po deležu prisotnega alkohola 

(več od 0,00 mg/l ali več od 0,00 g/kg) razporejene takole: 

− traktoristi: 46 odstotkov (upoštevati majhna absolutna števila: 6 od 13), 

− vozniki osebnih avtomobilov: 44 odstotkov, 

− vozniki mopedov: 40 odstotkov  (upoštevati majhna absolutna števila: 8 od 20), 

− motoristi: 32 odstotkov, 

− kolesarji: 28 odstotkov,  

− pešci: 20 odstotkov, 

− vozniki tovornih vozil: 19 odstotkov (upoštevati majhna absolutna števila: 4 od 21). 
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Hitrost 

 

Neprilagojena hitrost, večinoma prehitra vožnja, je občasno tveganje, skoraj vsakega voznika. 

Njen delež med vsemi (glavnimi) vzroki se ne spreminja, se ne zmanjšuje, se pa zmanjšuje 

število najhujših nesreč zaradi neprilagojene hitrosti. Na primer: v letu 2018 se je zgodilo 33 

prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti, kar je za 28 odstotkov manj 

kot v letu 2017, za 16 odstotkov se je sicer zmanjšal tudi delež neprilagojene hitrosti znotraj 

vseh vzrokov, a je še vedno velik in je enak osemletnemu povprečju, ki znaša 38 odstotkov. Pri 

tem je treba poudariti, da so k zmanjšanju prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi 

neprilagojene hitrosti v letu 2018 največ doprinesli motoristi, ki so povzročili 8 prometnih 

nesreč s smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti manj, kar pomeni 50 odstotkov manj v 

primerjavi z letom 2017. Toda, od 10 prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so jih povzročili 

motoristi v letu 2018, so 8 povzročili zaradi neprilagojene hitrosti.  

Pomembno je zmanjšanje števila prometnih nesreč s smrtnim izidom v naseljih v letu 2018, za 

53 odstotkov. Dobro bi bilo analizirati preventivne dejavnosti v letu 2018 v naseljih. To je 

pomembno tudi zato, ker statistika kaže, da se je v osemletnem obdobju zgodilo v naseljih 46 

odstotkov vseh prometnih nesreč s smrtnim izidom in 27 odstotkov vseh prometnih nesreč s 

hudo telesno poškodbo.  

Vozniki osebnih avtomobilov so od vseh prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so jih 

povzročili v obdobju 2011-2018 (67 odstotkov vseh prometnih nesreč s smrtnim izidom) 

povzročili 40 odstotkov zaradi neprilagojene hitrosti.   

Vozniki mopedov povzročijo skoraj polovico prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi 

neprilagojene hitrosti, kolesarji petino, vozniki tovornih vozil četrtino. 

 

Kot drugi udeleženci prometnih nesreč s smrtnim izidom so največkrat žrtve potniki –  53 

odstotkov vseh smrtno ponesrečenih drugih udeležencev v obdobju 2011-2018, pešci – 27  

odstotkov, vozniki osebnih avtomobilov in kolesarji po 8 odstotkov.  

Podatek, ki ga ne kaže prezreti, je vedno nižja povprečna starost povzročiteljev prometnih 

nesreč s smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti; v letu 2018 je bila najnižja v osmih letih: 

35,3 leta. Do 30. leta starosti je delež povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi 

neprilagojene hitrosti večji od deleža vseh povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom v 

posamezni starostni skupini. 

Povprečna starost vseh povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom znaša 42,8 let, 

povprečna starost povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi neprilagojene 

hitrosti pa 37,8 let, torej je 5 let nižja.  

 

Alkohol v krvi "povečuje" hitrost.  

Delež prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti, ki so jih povzročili 

povzročitelji pri katerih je strokovni pregled na alkohol pokazal enako ali manj kot pol promila 

alkohola, je v osemletnem obdobju znašal 34 odstotkov, izmed vseh prometnih nesreč s 

smrtnim izidom, ki so jih povzročili ti povzročitelji. Delež povzročiteljev z več kot pol promila 

alkohola v krvi pa je znašal 55.  
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Iz Obalno-kraške regije (kraj prebivališča) je med 10 povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim 

izidom 6 povzročiteljev zaradi neprilagojene hitrosti, iz Primorsko-notranjske regije je takih 

povzročiteljev 5 med 10, iz Pomurske, Podravske, Savinjske, Posavske, Jugovzhodne 

Slovenije, Osrednjeslovenske in Gorenjske so 4 med 10, iz Koroške, Zasavske in Posavske pa 

po 3  povzročitelji med 10. 

 

Za zaključek: Alkohol in neprilagojena hitrost sta največji grožnji varnemu cestnemu 

prometu. Statistični kazalci kažejo, da ima alkohol v prometu samo dve dimenziji: ni 

prisoten, je prisoten, ker so bistvene razlike samo med tema dvema dimenzijama.  
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