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ANALIZA VARNOSTI CESTNEGA PROMETA V SAVINJSKI STATISTIČNI REGIJI 
 
 

V analizo prometne varnosti so vključeni podatki o prometnih nesrečah in posledicah, ki so se v 

letošnjem letu (obdobje januar – julij 2019) pripetili na območju savinjske statistične regije. 

 

Prometne nesreče in posledice v obdobju zadnjih 5 letih ter v letošnji prvih 7 mesecih (primerjava z 

2018) 

LETO 
Št. 

prometnih 
nesreč 

Posledice (poškodbe) Skupaj 
poškodbe 

(H+L) 
Smrt 

Huda tel. 
poškodba 

Lažja tel. 
poškodba 

2014 2467 12 120 1322 1442 

2015 2553 18 152 1394 1546 

2016 2454 17 143 1367 1510 

2017 2456 12 128 1280 1408 

2018 2344 10 120 1101 1221 

primerjava 2017/2018 -5% -17% -6% -14% -13% 

1.1.-31.7.2018 1345 3 78 649 727 

1.1.-31.7.2019 1332 12 48 569 617 

Primerjava 2018/2019 -1% 300% -38% -12% -15% 

 

Stanje prometne varnosti v savinjski statistični regiji se je v primerjavi z preteklimi leti v letu 2018 

izboljšalo. Zabeleženo je bilo najmanj umrlih in poškodovanih udeležencev cestnega prometa – umrlo 

je 10 udeležencev (-17 %), 120 je bilo hudo telesno poškodovanih (-6 %) in 1101 lažje telesno 

poškodovanih (-14 %).  

V letošnjem letu se je stanje varnosti občutno poslabšalo. Število prometnih nesreč je malenkostno 

nižje kot v lanskem primerjalnem obdobju (-1 % oz. 13 prometnih nesreč manj). Največje povečanje 

beležimo ravno pri številu umrlih, saji jih je letos umrlo že 12, oz. 3 x več kot v lanskem primerjalnem 

obdobju (lani umrli 3 udeleženci). Pri številu poškodovanih udeležencev beležimo zmanjšanje za 15 % 

- hudo telesno poškodovanih je bilo 48 oz. 38 % manj, število lažje telesno poškodovanih pa 569 oz. 12 

% manj.  

 

Prometne nesreče in posledice po občinah v obdobju januar – julij 2019 

Občina 
Št. 

prometnih 
nesreč 

Posledice (poškodbe) 

Smrt 
Huda tel. 
poškodba 

Lažja tel. 
poškodba 

CELJE 358 2 8 152 

ŠENTJUR 130 2 3 63 

VELENJE 127 1 4 64 

SLOVENSKE KONJ. 111 0 1 39 

ŽALEC 108 0 6 51 

ŠMARJE PRI JELŠAH 92 0 3 32 

LAŠKO 60 2 0 19 

ROGAŠKA SLATINA 55 1 4 19 

VOJNIK 35 0 2 15 
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BRASLOVČE 33 0 2 9 

PODČETRTEK 26 0 1 9 

ŠOŠTANJ 24 0 3 13 

POLZELA 22 0 2 13 

VRANSKO 20 2 1 4 

ZREČE 19 0 0 7 

MOZIRJE 13 0 2 10 

PREBOLD 12 0 0 8 

VITANJE 11 1 0 5 

DOBRNA 9 0 0 4 

ROGATEC 9 0 0 8 

ŠTORE 9 0 1 0 

ŠMARTNO OB PAKI 8 0 0 2 

DOBJE 7 0 0 4 

KOZJE 7 0 0 3 

TABOR 7 0 0 5 

LJUBNO 5 0 1 3 

NAZARJE 5 0 2 0 

GORNJI GRAD 3 0 1 2 

LUČE 3 1 1 0 

REČICA OB SAVINJI 3 0 0 5 

SOLČAVA 1 0 0 1 

 

Največ prometnih nesreč se je pripetilo v celjski občini, saj gre za največjo občino v savinjski statistični 

regiji.  Po številu umrlih ne izstopa občina, največ umrlih je bilo v občinah Celje, Šentjur, Laško, Vransko 

(po 2 umrla) ter v občinah Vitanje, Luče, Rogaška Slatina in Velenje (po vseh koncih savinjske statistične 

regije). Največ poškodovanih udeležencev je bilo prav tako v Mestni občini Celje (8 hudo telesno 

poškodovanih), izstopa pa tudi Žalec (6 hudo telesno poškodovanih), Rogaška Slatina in Velenje (4 hudo 

telesno poškodovani).  

 

Udeleženci v prometnih nesrečah in vrsta poškodbe v obdobju januar – julij 2019 

Vrsta udeleženca 

Posledice (poškodbe) 

Smrt 
Huda tel. 
poškodba 

Lažja tel. 
poškodba 

voznik osebnega avtomobila 6 5 317 

kolesar 1 14 70 

pešec 1 5 25 

potnik 1 8 96 

voznik avtobusa 1 0 1 

voznik motornega kolesa 1 11 23 

voznik tovornega vozila 1 2 12 

voznik mopeda 0 3 23 

voznik specialnega vozila 0 0 1 

voznik traktorja 0 0 1 
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Največ udeležencev je bilo voznikov osebnih avtomobilov, prav tako jih je največ v prometnih nesrečah 

tudi umrlo – 6 oz. 50 %. Ostali udeleženci ne izstopajo, saj je poleg voznikov osebnih avtomobilov umrl 

še: kolesar, pešec, motorist, potnik ter voznika avtobusa in tovornega vozila. Največ hudo telesno 

poškodovanih je bilo pri ranljivih skupinah udeležencev – največ pri kolesarjih (14) in motoristih (11). 

Največ lažje telesno poškodovanih je bilo voznikov osebnih avtomobilov (317). 

 

Udeleženci v prometnih nesreč po vrsti države izvora v obdobju januar – julij 2019  

Država udeleženca 

Posledice (poškodbe) 

Smrt 
Huda tel. 
poškodba 

Lažja tel. 
poškodba 

SLOVENIJA 11 43 526 

BOSNA IN HERCEGOVINA 1 4 10 

AVSTRIJA 0 0 1 

BRAZILIJA 0 0 1 

HRVAŠKA 0 0 5 

ITALIJA 0 0 1 

KITAJSKA 0 0 1 

KOSOVO 0 0 7 

MOLDAVIJA 0 1 0 

NIZOZEMSKA 0 0 1 

ROMUNIJA 0 0 2 

SEVERNA MAKEDONIJA 0 0 4 

SLOVAŠKA 0 0 1 

SRBIJA 0 0 2 

ŠVEDSKA 0 0 1 

SKUPAJ 12 48 563 

Delež domačih udeležencev 92% 90% 93% 

 

Značilnost prometnih nesreč v obravnavanih občinah je to, da je velika večina poškodovanih 

udeležencev slovenskih državljanov. Od skupaj 12 umrlih je bil le eden tujec (državljan BIH) – delež 

domačih 92 %, od 48 hudo telesno poškodovanih je bilo 43 (90 %) domačih udeležencev, še večji delež 

je bil pri lažje telesno poškodovanih – 93 % domačih udeležencev.    

 

Prometne nesreče – povzročitelj pod vplivom alkohola – v obdobju januar – junij 2019 

LETO 
Št. 

prometnih 
nesreč 

Posledice (poškodbe) Skupaj 
poškodbe 

(H+L) Smrt 
Huda tel. 
poškodba 

Lažja tel. 
poškodba 

1.1.-31.7.2018 101 1 15 47 62 

1.1.-31.7.2019 97 4 14 38 52 

Primerjava 2018/2019 -4% 300% -7% -19% -16% 

 

Število prometnih nesreč zaradi vožnje pod vplivom alkohola je za 4 % manjše kot v lanskem 

primerjalnem obdobju. Zaradi alkoholiziranega povzročitelja, so v letošnjem letu umrle 4 osebe, kar 
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umešča savinjsko regijo na drugo mestu po številu umrlih zaradi alkoholiziranega povzročitelja (največ 

goriška regija). Število hudo telesno poškodovanih je minimalno manjše (1 hudo tel. poškodovan), prav 

tako manjše je število lažje telesno poškodovanih (-19 %).  

Med 4 umrlimi, so bili 3 takšni, ki so prometno nesrečo tudi povzročili (2 voznika osebnega vozila in 

pešec). Vsi trije povzročitelji so imeli med 1,43 in 1,78 g/kg alkohola (stari so bili 28, 36 in 46 let). Eden 

izmed alkoholiziranih povzročiteljev je bil tudi pod vplivom prepovedanih drog.  

 

Vrsta ceste v prometnih nesrečah v obdobju januar – julij 2019  

LETO 
Št. 

prometnih 
nesreč 

Posledice (poškodbe) 

Smrt 
Huda tel. 
poškodba 

Lažja tel. 
poškodba 

AVTOCESTA 125 1 3 27 

GLAVNA CESTA I. REDA 88 3 0 49 

GLAVNA CESTA II. REDA 45 0 6 28 

LOKALNA CESTA 34 1 0 24 

NASELJE BREZ ULIČNEGA SISTEMA 335 0 10 150 

NASELJE Z ULIČNIM SISTEMOM 555 1 15 191 

REGIONALNA CESTA I. REDA 34 0 5 26 

REGIONALNA CESTA II. REDA 76 4 8 58 

REGIONALNA CESTA III. REDA 39 1 2 20 

TURISTIČNA CESTA 1 1 0 0 

 

Največ prometnih nesreč se je pripetilo v naseljih z ali brez uličnega sistema – skupaj 890 oz. 67 %. 

Kljub tako velikemu deležu prometnih nesreč, je na omenjenih cestah umrla samo 1 oseba. Največ 

umrlih beležimo na regionalnih cestah II. reda, na katerih so umrli 4 udeleženci (skupaj 6 umrlih na 

regionalnih cestah) ter na glavnih cestah I. reda, na katerih so umrli 3 udeleženci. Število hudo in lažje 

telesno poškodovanih je največje v naseljih z ali brez uličnega sistema. 

Med državnimi cestami malce izstopajo glavne prometnice in sicer del glavne ceste I. reda Dravograd 

– Slovenj Gradec – Arja vas (21 prometnih nesreč s poškodbami), glavna cesta II. reda Celje – Dobovec 

(22 prometnih nesreč) ter glavna cesta I. reda med priključkom Celje zahod in Drnovim (16 prometnih 

nesreč s poškodbami). Pri vseh navedenih cestah gre za prometne nesreče na področju savinjske regije.  

Samo na glavni cesti I. reda med priključkom Celje zahod in Drnovim, so se pripetile 2 smrtni prometni 

nesreči (na različnih odsekih). Na regionalni cesti II. reda med Kamnikom in Ločico je sta v eni 

prometnih nesreči umrli 2 osebi. 

 

Vzrok za nastanek prometnih nesreč v obdobju januar – julij 2019  

Najpogostejši vzroki za nastanek prometnih nesreč v savinjski regiji so: premik z vozilom – 289 

prometnih nesreč oz. 22 %, neprilagojena hitrost – 222 prometnih nesreč oz. 17 % ter nepravilna stran 

oz. smer vožnje – 211 prometnih nesreč oz. 16. Največ umrlih udeležencev je bilo zaradi nepravilne 

strani oz. smeri vožnje – 6 umrlih v 5 prometnih nesrečah (4 vozniki osebnih avtomobilov + 1 potnik, 

voznik avtobusa) ter zaradi neprilagojene hitrosti – 4 prometne nesreče z prav toliko umrlimi (2 voznika 

osebnega avtomobila ter voznik avtobusa in motorist). V 2 od 5 smrtnih prometnih nesrečah zaradi 

nepravilne strani oz. smeri vožnje je bil povzročitelj pod vplivom alkohola.  
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Ostale ugotovitve v obdobju januar – julij 2019  

 8 od 11 smrtnih prometnih nesreč se je pripetilo v svetlem delu dneva, 

 V prav vseh mesecih letošnjega leta beležimo smrtno žrtev v savinjski statistični regiji, največ 

v mesecu aprilu (3 umrli), 

 V obravnavanem obdobju se je samo 1 prometna nesreča s smrtnim izidom pripetila v času 

vikenda, ostale so se vse pripetile v ostalih dnevih med torkom in četrtkom – skupaj 10 umrlih 

od skupno 12 umrlih, 

 Samo 1 prometna nesreča s smrtnim izidom se je pripetila v naselju, ostalih 10 izven naselja. 

 Največ povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom je bilo iz starostne skupine 25-34 let 

– povzročili so 4 prometne nesreče s smrtnim izidom (voznik osebnega vozila, tovornega vozila, 

motorist in pešec – tudi pod vplivom alkohola in drog), 

 Vsi umrli v prometnih nesrečah (z izjemo motorista in pešca) so uporabljali ustrezno zaščito 

(varnostni pas ali kolesarsko čelado). 

 Iz spodnjih zapisov prometnih nesreč lahko razberemo, da je šlo za različne poteke prometnih 

nesreč. Najbolj pogosto je bilo, da je voznik zapeljal (iz neznanega razloga) na drugo smerno 

vozišče – to se je zgodilo v 4 prometnih nesrečah s smrtnim izidom (2 x alkohol, 1 x droge). 

Prav tako sta podobna opisa prometnih nesreč s smrtjo voznika avtobusa in tovornega vozila, 

oba sta v ostrem desnem ovinku zapeljala izven vozišča.  

 

 

Opisi prometnih nesreč s smrtnim izidom v obdobju januar – julij 2019 

 29. 1. 2019 ob 6.25 se je na glavni cesti I. reda med Celjem in Laškim, izven naselja Debro, 

zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. Do nesreče je prišlo, ko je 40 letni voznik 

osebnega avtomobila, ki je vozil iz smeri Celja proti Laškem, z vozilom zapeljal levo preko 

neprekinjene ločilne črte na nasprotno smerno vozišče, po katerem je takrat nasproti, pravilno 

v smeri svoje vožnje, pripeljal 57 letni voznik tovornega avtomobila. V trčenju se je voznik 

osebnega avtomobila tako hudo telesno poškodoval, da je na kraju nesreče umrl. Voznik 

osebnega avtomobila je vozil pod vplivom prepovedanih drog. 

 

 2. 2. 2019 ob 5.45 se je na Krekovem trgu v Celju zgodila prometna nesreča, v kateri je umrla 

ena oseba. Ugotovljeno je bilo, da je 26. letni voznik osebnega vozila vozil iz smeri Celja proti 

Laškem in je na prehodu za pešce trčil v 28. letnega pešca, ki je prečkal cesto ob rdeči luči. 

Pešec je zaradi hudih telesnih poškodb umrl na kraju prometne nesreče. Pešec je bil pod 

vplivom alkohola (1,69 g/kg) in prepovedanih drog. 

 

 5. 3. 2019 ob 17.55 se na regionalni cesti 2. reda, izven naselja Ločica pri Vranskem zgodila 

prometna nesreča s smrtnim izidom. Ugotovljeno je bilo, da je 46-letni voznik vozil osebni 

avtomobil po regionalni cesti, iz smeri Vranskega proti Kamniku in v desnem blagem 

preglednem ovinku zapeljal na nasprotno smerno vozišče, kjer je čelno trčil v osebni avtomobil, 
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ki ga je pravilno iz nasprotne smeri pripeljal 37-letni voznik. V trčenju sta se voznika tako hudo 

telesno poškodovala, da sta umrla na kraju nesreče. Drugih potnikov ni bilo v udeleženih 

vozilih. Voznik osebnega avtomobila (povzročitelj) je vozil pod vplivom alkohola (1,43 g/kg). 

 

 4. 4. 2019 ob 17.26 se je na regionalni cesti Šentjur - Žegar, izven naselja Gorica pri Slivnici, 

zgodila prometna nesreča, v kateri je umrla ena oseba. 38-letni voznik osebnega avtomobila je 

vozil po regionalni cesti iz smeri Šentjurja proti Žegarju. Ko se je pripeljal izven naselja Gorica 

pri Slivnici v neposredno bližino križišča za Voglajno, je iz neprednostne ceste, z njegove desne 

smeri, pripeljal 61-letni kolesar, kateri je, ne da bi se ustavil, zapeljal na glavno cesto in zavil 

proti Šentjurju. Pri tem je kolesar trčil v prednji desni del vozila in padel po vozišču ter obležal. 

Kolesar je na kraju prometne nesreče zaradi hudih telesnih poškodb umrl. 

 

 11. 4. 2019 ob 20.12 se je na glavni cesti izven naselja Zidani Most na območju občine Laško, 

zgodila prometna nesreča, v kateri je ena oseba umrla. 36-letni voznik osebnega avtomobila je 

vozil iz smeri Laškega proti Zidanem Mostu. Na ravnem delu ceste je zapeljal v levo na 

nasprotno smerno vozišče in trčil v avtobus, ki ga je nasproti pripeljala 45-letna voznica. Voznik 

osebnega avtomobila je zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl, voznica avtobusa in trije 

potniki na avtobusu, pa so bili lažje poškodovani. Voznik osebnega avtomobila je vozil pod 

vplivom alkohola (1,78 g/kg) 

 

 30. 4. 2019 ob 11.15 se je na regionalni cesti med Vitanjem in Doličem zgodila prometna 

nesreča s smrtnim izidom. Do nesreče je prišlo po tem, ko je 68 letni voznik med prehitevanjem 

drugega vozila v nepreglednem ovinku z vozilom zapeljal izven vozišča, kjer se je to po 

prevračanju ustavilo na spodnjem odseku ceste. Voznik je bil v nesreči tako hudo telesno 

poškodovan, da je med prevozom v bolnišnico umrl, 66 letna sopotnica v njegovem vozilo pa 

se je v nesreči hudo telesno poškodovala. 

 

 1.5.2019 ob 12.35 se je na lokalni cesti pripetila prometna nesreča s smrtnim izidom motorista. 

28 letni motorist je pripeljal v ovinek, zdrsnil in padel ob tem pa udaril z glavo ob tla. Zaradi 

posledic prometne nesreče je umrl. V prometni nesreči ni uporabljal varnostne čelade, prav 

tako ni imel vozniškega dovoljenja. 

 

 14. 5. 2019 ob 4.16 se je izven naselja Kozjak na območju občine Velenje zgodila prometna 

nesreča, v kateri je ena oseba umrla. 25-letni voznik tovornega vozila je vozil iz Mislinje proti 

Velenju. V ostrem desnem ovinku je izgubil oblast nad vozilom in zapeljal izven vozišča, kjer se 

je tovorno vozilo prevrnilo na bok. Voznik je ostal ukleščen v vozilu in zaradi hudih poškodb na 

kraju nesreče umrl. Policisti Postaje prometne policije Celje okoliščine prometne nesreče še 

preiskujejo. 
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 V prometni nesreči, ki se je 12. 6. 2019 popoldan zgodila na območju PU Celje, je 69 letni voznik 

avtobusa med vožnjo navzdol po klancu v ostrem desnem ovinku zapeljal naravnost izven 

vozišča turistične ceste Luče - Podvolovjek, kjer je po strmem travnatem in skalnem pobočju 

trčil v večje drevo. Voznik avtobusa je ostal ukleščen v vozilu in je bil mrtev takoj na kraju 

nesreče. 

 

 17. 6. 2019 okoli 14. ure je na Celjski cesti v Rogaški Slatini prišlo do prometne nesreče s 

smrtnim izidom. Do nesreče je prišlo, ko je 72 letna voznica osebnega avtomobila, ki je vozila 

iz smeri Tekačevega proti centru Rogaške Slatine iz še neznanega razloga nenadoma zapeljala 

na levo stran vozišča, kjer je trčila v nasproti vozeče osebno vozilo, ki ga je v tistem trenutku 

pravilno v smeri svoje vožnje pripeljal 82 letni voznik. Oba voznika osebnih avtomobilov sta se 

v nesreči lažje telesno poškodovala, 93 letna potnica v prvem vozilu pa se je v nesreči tako 

hudo telesno poškodovala, da je kljub intenzivni oskrbi delavcev SB Celje, ob 16.10 zaradi 

poškodb iz nesreče umrla. 

 

 16. 7. 2019, ob 21.52, se je na avtocesti Celje – Ljubljana, izven naselja Lopata, zgodila 

prometna nesreča v kateri je umrla ena oseba. 25 letni voznik osebnega avtomobila je vozil v 

smeri Ljubljane in izven naselja Lopata trčil v odbojno ograjo ob desnem robu vozišča. Zatem 

je trčil v odbojno ograjo ob levi strani vozišča, od tam pa je vozilo drselo desno, čez odstavni 

pas in trčilo v travnato brežino, kjer se je prevrnilo na streho. Voznik je bil pri tem tako hudo 

telesno poškodovan, da je umrl na kraju nesreče. 

 

Javna agencija RS za varnost prometa, 9.8.2019 

 

 

 


