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PREGLED STANJA VARNOSTI V CESTNEM PROMETU ZA LETO 2020 
 

V pregledu je prikazano stanje varnosti cestnega prometa v letu 2020 ter primerjava z zadnjim 5-letnim 
obdobjem (2016 – 2020). Podatki za leto 2020 so uradni.  

1. Prometne nesreče in posledice v zadnjem 5-letnem obdobju  

LETO 
Št. prometnih 

nesreč 

Št. prometnih 
nesreč s 
telesno 

poškodbo in 
smrtjo 

Posledice (poškodbe) 
Skupaj 

poškodbe 
(H+L) Smrt Huda tel. 

poškodba 
Lažja tel. 
poškodba 

2016 17931 6495 130 850 7606 8456 
2017 17584 6185 104 851 7050 7901 
2018 18248 6014 91 821 6867 7688 
2019 18861 6025 102 814 6756 7570 
2020 14971 4780 80 687 5017 5695 

primerjava 20/16 -17% -26% -38% -20% -34% -33% 
primerjava 20/19 -21% -21% -22% -17% -26% -25% 

 

Zgornja tabela prikazuje orientacijsko primerjavo podatkov o prometnih nesrečah in posledicah za 
obdobje zadnjih petih let oz. od 2016 pa do 2020. 

Policisti so na slovenskih cestah v letu 2020 obravnavali 14.971 evidentiranih prometnih nesreč oz. 21 
% manj kot v lanskem primerjalnem obdobju. V omenjenem obdobju se je število prometnih nesreč s 
telesnimi poškodbami in smrtjo prav tako zmanjšalo za 21 %.  

Skupaj je v letu 2020 na slovenskih cestah umrlo 80 udeležencev cestnega prometa oz. 22 manj kot v 
lanskem primerjalnem obdobju (zmanjšanje za 22 %). Z vidika števila umrlih in poškodovanih 
udeležencev v cestnem prometu je leto 2020 najuspešnejše v zadnjih letih. Od kadar beležimo uradno 
statistiko prometnih nesreč (od leta 1954 dalje), manj umrlih še ni bilo. Manjše število umrlih je 
posledica predvsem boljšega stanja v mesecih januar, april, julij, november ter december, ko je skupaj 
umrlo 34 udeležencev manj.  

Število hudo telesno poškodovanih je za 17 % manjše kot v lanskem primerjalnem obdobju – do konca 
leta se je hudo telesno poškodovalo 687 (814) udeležencev. Pri lažje telesno poškodovanih prav tako 
beležimo zmanjšanje v številu poškodovanih in sicer za 26 % – skupaj se je lažje telesno poškodovalo 
5.017 (6.756) udeležencev. Skupno število poškodovanih v letošnjem letu je najmanjše v zadnjih 5 letih.  

Manjše število prometnih nesreč in poškodovanih je zagotovo posledica ukrepov, ki so v času epidemije 
virusa Covid-19 občutno zmanjšali promet na slovenskih cestah. Število umrlih je manjše predvsem 
zaradi manjšega števila umrlih v mesecih med januarjem in aprilom ter od oktobra dalje (več v 
posebnem poglavju).  

 



2. Umrli udeleženci v prometnih nesrečah po mesecih v obdobju 2018 – 2020  

 

Graf prikazuje število umrlih udeležencev cestnega prometa po mesecih v zadnjem 3 letnem obdobju.  

V letošnjem letu se je število umrlih udeležencev v primerjavi z lanskim letom zmanjšalo že v mesecu 
januarju, ko so umrli 3 udeleženci oz. 7 manj kot v januarju 2019. V mesecu februarju 2020 je umrlo 5 
udeležencev oz. 1 manj kot v lanskem februarju. Podobno zmanjšanje se je nadaljevalo tudi v mesecu 
marcu 2020, ko je umrlo 8 udeležencev oz. 1 manj kot v lanskem marcu.  

Do večjega zmanjšanja je ponovno prišlo v mesecu aprilu, saj je umrlo 7 udeležencev oz. 5 manj kot 
aprila 2019. V primerjavi z lanskim letom smo v vsakem od prvih štirih mesecev letošnjem leta zabeležili 
manj umrlih v cestnem prometu, kot v lanskem letu. V maju je skupaj umrlo 8 udeležencev oz. 2 več kot 
v lanskem maju. Število umrlih je naraslo v mesecu juniju, saj je skupaj umrlo kar 13 udeležencev (prav 
toliko kot v juniju 2019 oz. 10 več kot v juniju 2018). Do ponovnega padca je prišlo v mesecu juliju, saj 
so umrli 4 udeleženci oz. 5 manj kot v juliju 2018 in 2019. Žal je število umrlih ponovno naraslo v mesecu 
avgustu letos, ko je skupaj umrlo kar 15 udeležencev, kar je največ po avgustu 2016 oz. 12 umrlih več, 
kot v lanskem avgustu. Število umrlih v mesecu septembru je prav tako večje kot v lanskem septembru 
(2 umrla več). V obdobju od oktobra dalje, je število umrlih ponovno vpadlo (ponovna razglasitev 
epidemije). Skupaj je v oktobru, novembru in decembru umrlo 7 udeležencev oz. kar 20 manj kot v 
lanskem primerjalnem obdobju. December 2020 je bil tako prvi mesec, ko v prometnih nesrečah ni 
umrla nobena oseba. 
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3. Umrli udeleženci v prometnih nesrečah po vrsti udeleženca v obdobju 2018 – 2020  

 

Kot vsako leto, je tudi v letu 2020 na slovenskih cestah umrlo največ voznikov osebnih avtomobilov, in 
sicer 29 (29). Število umrlih voznikov osebnih avtomobilov se je v primerjali z letom 2019 ni spremenilo. 

Precejšnje zmanjšanje števila umrlih beležimo pri pešcih in potnikih. V letu 2020 beležimo 7 (15) umrlih 
pešcev oz. 53 % manj kot v letu 2019. Podobno zmanjšanje beležimo tudi pri umrlih potnikih – v letu 
2020 jih je umrlo 11 (20) potnikov oz. 45 % manj kot v lanskem primerjalnem obdobju (9 umrlih potnikov 
v osebnem avtomobilu ter 2 umrla potnika na motornem kolesu). Minimalno zmanjšanje beležimo pri 
umrlih voznikih enoslednih motornih vozil, saj jih je v letu 2020 skupaj umrlo 22 (23), od tega 16 
motoristov in 6 mopedistov (-4 %). V letu 2020 je minimalno zmanjšanje beležimo tudi pri umrlih 
kolesarjih, saj je v letu 2020 umrlo 8 (9) oz. en manj kot v letu 2019 – 11 %. 

Poleg že prej omenjenih, sta v letošnjem letu umrla še 2 voznika tovornega vozila ter voznik traktorja.  

Skupno število umrlih ranljivih udeležencev cestnega prometa (vozniki in potnika enoslednih motornih 
vozil, pešci in kolesarji) je v letu 2020 znašalo 39 oz. 49 % vseh umrlih. Delež umrlih ranljivih udeležencih 
je do konca leta 2019 znašal 48 %, v letu 2018 pa 45 %. 
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4. Hudo telesno poškodovani udeleženci po vrsti udeleženca v obdobju 2018 – 2020  

 

V letu zadnjem 3 letnem obdobju je bilo največ hudo telesno poškodovanih udeležencev med kolesarji. 
V letu 2020 se je hudo telesno poškodovalo 207 (200) kolesarjev oz. 3 % več kot v letu pred tem. Delež 
hudo telesno poškodovanih kolesarjev se je povečal iz 25 % v letu 2019 na 31 % v letu 2020. Število hudo 
telesno poškodovanih voznikov enoslednih motornih vozil se je zmanjšalo za 13 % v primerjavi z letom 
2019 – 172 (197) hudo telesno poškodovanih. Delež je kljub absolutnem zmanjšanju narasel za 1 % na 
25 % vseh hudo telesno poškodovanih. Večji padec beležimo ostalih udeležencih, saj se je število hudo 
telesno poškodovanih potnikov zmanjšalo za 42 %, število voznikov osebnih avtomobilov za 30 % in 
pešcev za 20 % (v zgodnji grafu niso prikazane vse skupine hudo telesno poškodovanih udeležencev). 

 

5. Umrli in poškodovani udeleženci po starostnih skupinah 

Starostni razred Smrt 
Huda tel. 
poškodba 

Lažja tel. 
poškodba 

od 0 do 14 3 39 287 
od 15 do 17 3 33 196 
od 18 do 24 9 54 737 
od 25 do 34 11 64 908 
od 35 do 44 8 107 925 
od 45 do 54 15 123 766 
od 55 do 64  15 115 565 

nad 64 16 143 633 
 

Največ umrlih udeležencev v prometnih nesrečah v letu 2020 je bilo v starostni skupini nad 64. letom 
starosti – 16 umrlih (omenjena skupina je imela v letu 2018 28 umrlih). Sledijo ji starostne skupine od 
45. do 54. let in od 55. do 64. let (po 15 umrlih). V primerjavi z letom 2019 najbolj žalosti dejstvo, da je 
največje povečanje ravno pri najmlajših udeležencih, saj je v preteklem letu umrlo 6 mladoletnih 
udeležencev (3 več kot v letu 2019). 
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6. Povzročitelji prometnih nesreč po starostnih skupinah 

Starostni razred 
povzročitelja* 

Št. povzročenih 
prometnih nesreč 

Posledice, ki so jih utrpeli vsi udeleženci 

Smrt Huda tel. 
poškodba 

Lažja tel. 
poškodba 

od 0 do 14 140 1 34 86 
od 15 do 17 140 2 23 87 
od 18 do 24 1871 11 65 772 
od 25 do 34 2328 14 80 912 
od 35 do 44 2317 7 125 861 
od 45 do 54 2065 17 106 739 
od 55 do 64  1677 17 97 609 

nad 64 1989 11 120 657 
* - Pri nekaterih prometnih nesrečah je več povzročiteljev, zato se podatki lahko podvajajo 

Največ prometnih nesreč v preteklem letu so, prav tako kot že v letih 2018 in 2019, povzročili udeleženci 
v starostni skupini med 25. in 34. letom starosti in sicer 2.328. Sledi ji starostna skupina med 35. in 44. 
letom starosti – 2.317 prometnih nesreč. Največ udeležencev je umrlo v prometnih nesrečah, ki so jih 
povzročili povzročitelji v starostni skupini med 45. in 54. letom starosti in med 55. in 64. letom starosti 
in sicer 17 umrlih v vsaki starostni skupini. Sledi ji starostna skupina nad med 25. in 34. letom starosti – 
14 umrlih udeležencev. 

V primerjavi z letom 2019, povečanje beležimo pri kategoriji od 55. do 64. let (3 umrli več) ter od 25. do 
34. let (2 umrla več). Tudi zaradi najmlajših povzročiteljev (mladostniki in otroci) je število umrlih naraslo 
iz enega v letu 2019 na 3 v letu 2020. 

 

7. Povzročitelji smrtnih prometnih nesreč  

Povzročitelj prometne 
nesreče* 

Število vseh umrlih udeležencev Število vseh umrlih udeležencev 
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

vozniki osebnih avtomobilov 71 65 57 59 42 55% 61% 63% 57% 53% 
vozniki enoslednih motor. vozil 21 22 12 21 19 16% 21% 13% 20% 24% 
pešci 10 1 1 7 3 8% 1% 1% 7% 4% 
kolesarji 8 4 4 7 7 6% 4% 4% 7% 9% 
vozniki tovornih vozil 14 9 14 6 6 11% 8% 15% 6% 8% 
ostali udeleženci 6 5 4 3 3 5% 5% 3% 3% 4% 

* Pri nekaterih prometnih nesrečah je več povzročiteljev 

V obdobju zadnjih 5 let so vozniki osebnih avtomobilov najpogostejši povzročitelji prometnih nesreč s 
smrtjo udeleženca – v letu 2020 je skupaj v prometnih nesrečah, ki so jih povzročili vozniki osebnih 
avtomobilov, umrlo 42 udeležencev oziroma 53 % vseh umrlih. Delež umrlih v prometnih nesrečah, ki 
jih je povzročil voznik osebnega avtomobila, je bil v letu 2020 zajmanjši v zadnjem 5 letnem obdobju. 
Po deležu umrlih jim v letu 2020 sledijo vozniki enoslednih motornih vozil, ki so bili lani odgovorni za 
smrt 19 udeležencev oziroma 24 % med vsemi. Delež umrlih zaradi prometnih nesreč, povzročenih s 
strani voznikov enoslednih motornih vozil, se je povečal z 16 % v letu 2016 na 24 % v letu 2020. Omeniti 



je treba tudi kolesarje, zaradi katerih je v letu 2020 umrlo 7 udeležencev (6 kolesarjev) oziroma 9 % 
vseh umrlih.  

 

8. Prometne nesreče in posledice – povzročitelj pod vplivom alkohola 

LETO 
Št. prometnih 

nesreč 

Št. prometnih 
nesreč s telesno 

poškodbo in smrtjo 

Poškodbe Skupaj 
poškodbe 

(H+L) Smrt Huda tel. 
poškodba 

Lažja tel. 
poškodba 

2016 1870 786 41 175 834 1009 
2017 1528 627 32 140 630 770 
2018 1491 626 22 151 632 783 
2019 1554 611 33 140 621 761 
2020 1364 516 27 122 472 594 

primerjava 20/16 -27% -34% -34% -30% -43% -41% 
primerjava 20/19 -12% -16% -18% -13% -24% -22% 

 

V letu 2020 se je zaradi alkoholiziranih povzročiteljev pripetilo 1.364 prometnih nesreč oz. 12 % manj 
kot v letu 2019. Zmanjšanje beležimo tudi pri številu prometnih nesreč s telesno poškodbo in smrtjo (za 
16 % manj v primerjavi z letom poprej). 

Skupaj je v prometnih nesrečah, ki jih je povzročil alkoholiziran udeleženec, umrlo 27 (33) udeležencev 
oz. 18 % manj kot v lanskem primerjalnem obdobju. Delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih 
nesreč s smrtnim izidom je v letu 2020 znašala 37 % (31 % v letu 2019). Skupaj je bilo v letu 2020 122 (-
13 %) hudo telesno poškodovanih udeležencev, lažje telesno poškodovanih pa je bilo 472 udeležencev 
(-24 %).  

Starostni razred 
Št. povzročenih 

prometnih nesreč 

Posledice, ki so jih utrpeli vsi udeleženci 

Smrt 
Huda tel. 
poškodba 

Lažja tel. 
poškodba 

od 0 do 14 0 0 0 0 
od 15 do 17 10 1 4 5 
od 18 do 24 159 6 15 60 
od 25 do 34 284 5 26 91 
od 35 do 44 280 3 27 108 
od 45 do 54 273 6 19 83 
od 55 do 64  200 5 19 75 

nad 64 158 1 12 50 
 

Zgornja tabela prikazuje povzročitelje prometnih nesreč, ki so pod vplivom alkohola povzročili prometno 
nesrečo. Največ prometnih nesreč so povzročili udeleženci v starostni skupini med 25. in 34. letom 
starosti (284 prometnih nesreč v katerih je umrlo 5 udeležencev) ter v starostni skupina med 35. in 44. 
letom starosti (280 prometnih nesrečah v katerih so umrli 3 udeleženci). Največ prometnih nesreč s 
smrtnim izidom pa so povzročili mladi v starostni skupini od 18 do 24 let, ter v starostni skupini med 45 
in 54 letom starosti – oboje po 6 prometnih nesreč v katerih je umrlo prav toliko udeležencev.  



9. Prometne nesreče in posledice – povzročitelj pod vplivom prepovedanih drog ali drugih 
psihoaktivnih snovi 

LETO 
Št. prometnih 

nesreč 

Št. prometnih 
nesreč s 
telesno 

poškodbo 

Poškodbe Skupaj 
poškodbe 

(H+L) Smrt Huda tel. 
poškodba 

Lažja tel. 
poškodba 

2016 93 73 11 44 68 112 
2017 60 43 5 23 50 73 
2018 91 66 6 27 59 86 
2019 82 64 10 29 60 89 
2020 63 44 7 16 44 60 

primerjava 20/16 -32% -40% -36% -64% -35% -46% 
primerjava 20/19 -23% -31% -30% -45% -27% -33% 

 

V letu 2020 se je zaradi povzročiteljev pod vplivom prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi 
pripetilo 63 prometnih nesreč, od tega 44 prometnih nesreč s telesno poškodbo udeleženca. V 
omenjenih prometnih nesrečah je umrlo 7 udeležencev (3 manj kot v letu 2019), 16 je bilo hudo telesno 
poškodovanih (13 manj kot v letu 2019), 44 pa je bilo lažje telesno poškodovanih (16 manj kot v letu 
2019). 

 

10. Umrli udeleženci v cestnem prometu po statističnih regijah 

Statistična regija 
Umrli Primerjava 

2019/2020 
Število 

prebivalcev 
Št. umrlih na 10.000 

prebivalcev v letu 2020 2018 2019 2020 
Posavska 4 2 0 -100% 75.559 0,00 
Primorsko-notranj. 4 6 1 -83% 52.544 0,19 
Savinjska 10 21 5 -76% 256.359 0,20 
Osrednjeslovenska 11 15 14 -7% 549.171 0,25 
Goriška 9 13 3 -77% 117.616 0,26 
Podravska 19 12 15 25% 324.104 0,46 
Obalno-kraška 7 6 7 17% 115.016 0,61 
Pomurska 4 1 6 500% 114.287 0,52 
Zasavska 3 4 3 -25% 56.962 0,53 
Gorenjska 6 9 11 22% 204.670 0,54 
Koroška 2 6 4 -33% 70.588 0,57 
Jugovzhodna Slo. 12 7 11 57% 144.032 0,76 
SKUPAJ 91 102 80 -22% 2.080.908 0,38 

 

V letu 2020 najbolj negativno izstopata statistični regiji jugovzhodna Slovenija in koroška. Omenjeni 
statistični regiji imajo največje število umrlih na 10.000 prebivalcev, jugovzhodna Slovenija je tudi 
povečala število umrlih v primerjavi z lanskim primerjalnim obdobjem.  

Absolutno število umrlih se je v letošnjem letu najbolj povečalo v pomurski statistični regiji (1 umrli v 
2019, 6 umrlih v 2020), jugovzhodni Sloveniji (7 umrlih v 2019, 11 umrlih v 2020), podravski statistični 



regiji (12 umrlih v 2019, 15 umrlih v 2020), gorenjski statistični regiji (9 umrlih v 2019, 11 umrlih v 2020) 
ter v obalno-kraški statistični regiji (6 umrlih v 2019, 7 umrlih v 2020). 

Najbolj pozitivno izstopajo posavska, primorsko-notranjska in savinjska statistična regija. Število umrlih 
na 10.000 prebivalcev je najmanjše v posavski statistični regiji (brez smrtnih žrtev!), v primorsko-
notranjski statistični regiji – statistično 0,19 umrlega na 10.000 ter v savinjski statistični regiji – 
statistično 0,20 umrlega na 10.000 prebivalcev. V primerjavi z letom poprej, se je stanje precej izboljšalo 
v goriški in savinjski statistični regiji, saj sta bili omenjeni regiji v letu najbolj 2019 problematični. V 
primerjavi z lanskim obdobjem, se je število umrlih v omenjenih dveh regijah zmanjšalo iz 34 umrlih na 
8 umrlih.   

 

11. Uporaba varnostnega pasu / čelade v prometnih nesrečah 

Uporaba 
varnostnega 

pasu med 
vozniki 
osebnih 

avtomobilov 

Umrli Huje tel. poškod. Lažje tel. poškod. 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

uporabljal 28 17 23 19 20 149 140 139 133 87 3442 3205 3100 2999 2039 
ni uporabljal 15 10 9 10 8 44 24 28 23 20 83 88 141 88 58 
neznano 2 3 1 0 1 9 9 9 7 7 132 129 59 129 75 
skupaj 45 30 33 29 29 202 173 176 163 114 3657 3422 3300 3216 2172 
% uporabe 62% 57% 70% 66% 69% 74% 81% 79% 82% 76% 94% 94% 94% 93% 94% 
% neuporabe 33% 33% 27% 34% 28% 22% 14% 16% 14% 18% 2% 3% 4% 3% 3% 

 

Stopnja uporabe varnostnega pasu v letu 2020 je pri umrlih voznikih osebnih avtomobilov znašala 69 % 
(v letu 2019 je znašala 66 %). Od skupno 29 umrlih voznikih osebnih avtomobilov jih je 20 uporabljalo 
varnostni pas. Od skupaj 114 hudo poškodovanih voznikov osebnih avtomobilov, jih je 87 oz. 76 % 
uporabljalo varnosti pas. Stopnja uporabe je bila največja pri lažje telesno poškodovanih voznikih 
osebnih avtomobilov, saj je varnostni pas uporabljalo 94 % oz. 2039 voznikov. 

Pri 9 umrlih potnikih v osebnih vozilih je stopnja uporabe varnostnega pasu 78 % (44 % v letu 2019), saj 
dve umrli osebi nista uporabljali varnostnega pasu. Prav tako varnostnega pasu ni uporabljal voznik 
tovornega vozila (pri enem umrlem je uporaba varnostnega pasu neznana) ter voznik traktorja.  

Kolesarsko čelado so uporabljali 3 od 8 umrlih kolesarjev (38 %). Od skupaj 18 umrlih voznikov in 
potnikov na motornih kolesih (16 voznikov, 2 potnika), po en voznik in potnik na motornem kolesu nista 
uporabljala zaščitne čelade. Vseh 6, v prometnih nesrečah umrlih mopedistov, ni uporabljalo zaščitne 
čelade! 

 

12. Vzroki za nastanek prometnih nesreč  

Najpogostejši vzrok za nastanek prometnih nesreč do konca leta 2020 ostaja nepravilen premik z 
vozilom – zaradi omenjenega vzroka se je pripetilo 3.721 prometnih nesreč oz. 25 % vseh nesreč. Sledi 



mu vzrok neprilagojena hitrost – 2.813 prometnih nesreč oz. 19 % ter nepravilna stran oz. smer vožnje 
– 2.457 prometnih nesreč oz. 16 %. 

Najpogostejši vzroki za nastanek prometnih nesreč s smrtnim izidom so: 

- nepravilna stran oz. smer vožnje – 25 prometnih nesreč s smrtnim izidom (29 umrlih 
udeležencev). 

- neprilagojena hitrost – 26 prometnih nesreč s smrtnim izidom (27 umrlih udeležencev),  

- neupoštevanje pravil o prednosti – 9 prometnih nesreč s smrtnim izidom (11 umrlih 
udeležencev), 

Zaradi omenjenih vzrokov za nastanek prometnih nesrečah s smrtnim izidom je skupaj umrlo 67 
udeležencev oz. 84 % vseh umrlih.  

 

13. Prometne nesreče glede na vrsto ceste 

Do konca leta 2020 se je največ prometnih nesreč pripetilo na cestah v naselju in sicer 9.879 oz. 66%.  

 Na regionalnih cestah se je v letošnjem letu pripetilo 27 prometnih nesreč s smrtnim izidom, 
umrlo je 33 udeležencev cestnega prometa. 

 Na cestah v naselju se je v letošnjem letu pripetilo 25 prometnih nesreč s smrtnim izidom, umrlo 
je 25 udeležencev cestnega prometa. 

 Na glavnih cestah se je v letošnjem letu pripetilo 8 prometnih nesreč s smrtnim izidom, umrlo 
je 8 udeležencev cestnega prometa. 

 Na avtocestah in hitrih cestah se je v letošnjem letu pripetilo 5 prometnih nesreč s smrtnim 
izidom, umrlo je 6 udeležencev cestnega prometa. 

 Na ostalih lokalnih cestah so je v letošnjem letu pripetilo 8 prometnih nesreč s smrtnim izidom, 
v katerih je umrlo 8 udeležencev cestnega prometa. 

 



14. Epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) in njen vpliv na prometno varnost 

Leto 2020 je zaznamovala epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (v 
nadaljevanju: COVID-19), posledica le-tega je vidna tudi na področju 
cestnega prometa. Zaradi različnih prepovedi se je v letu 2020 promet na 
slovenskih cestah v primerjavi z letom 2019 občutno zmanjšal. Po neuradnih 
podatkih iz avtomatskih števnih mest (667 števnih mest) se je promet na 
državnih cestah zmanjševal od meseca marca dalje. Kljub temu, da ne gre za 
prometno delo, podatki kažejo na občutno zmanjšanje števila vozil na 
slovenskih državnih cestah. Promet se je najbolj občutno zmanjšal ravno v 
času razglašene epidemije COVID-19 v spomladanskih mesecih (12. marec – 
14. maj 2020) ter v času drugega dela epidemije (19. oktober 2020 dalje). V 
letu 2020 se je promet na državnih cestah povprečno mesečno zmanjša za 
18 % (ocena po neuradnih podatkih).  

Tudi primerjava števila umrlih udeležencev v cestnem prometu med leti 
2020 in 2019 kaže največje pozitivne razlike ravno v mesecih, ko je bila 
razglašena epidemija, najbolj negativne pa v mesecih ko epidemija ni bila 
razglašena.  

 

Zgornja slika prikazuje število umrlih po posameznih obdobjih. Izpostavljeno je obdobje pred pandemijo, 
obdobje 1. dela pandemije, poletni meseci ter obdobje 2. dela epidemije. V obdobju marec – april in v 
obdobju oktober – december (obdobje obeh epidemij) je v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 umrlo 
24 udeležencev manj. V ostalih mesecih, sta v letu 2020 umrle 2 osebi več kot v letu 2019. Drugi val 
epidemije kaže še na bolj konkretno zmanjšanje števila umrlih, saj so bili ukrepi v tem času bolj strogi 
kot v prvem delu epidemije (predvsem prepoved gibanja med 21. in 6. uro).  

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 so bila omejena gibanja prebivalstva med občinami, prav tako je 
veljala prepoved gibanja med 21. in 6. uro. Zaradi zaprtja dejavnosti je prebivalstvo opravljalo precej 

Mesec 
Sprememba 
2019/2020 

januar 3,88% 
februar 1,24% 
marec -34,60% 
april -53,51% 
maj -20,03% 
junij -8,29% 
julij -4,15% 
avgust -8,41% 
september -5,78% 
oktober -20,12% 
november -33,00% 
december -33,86% 

 



manj potovanj, predvsem tistih potovanj na daljše razdalje. Tudi zaradi uvedbe dela na domu, je bilo 
tako v Sloveniji precej manj potovanj, kar je opazno tako na količini prometa kot na številu prometnih 
nesreč, poškodovanih in umrlih udeležencev cestnega prometa.  

Vpliv predvsem 2. dela epidemije je viden tudi na področju alkoholiziranih povzročiteljev. Do konca 
septembra 2020 je bilo prometnih nesreč, ki so jih povzročili alkoholizirani povzročitelji 3 % manj kot v 
letu 2019. Ob koncu leta je bilo takšnih prometnih nesreč 12 % manj. Tudi število umrlih se je zmanjšalo 
iz -11 % ob koncu septembra na -18 % ob koncu leta. Delež pri temu zagotovo nosi zaprtje gostinskih 
lokalov ter uvedba policijske ure. 

Na podlagi navedenega ocenjujemo, da je izboljšanje prometne varnosti v letu 2020 v primerjavi z 
preteklim letom predvsem posledica vpliva epidemije COVID-19 na obseg cestnega prometa. 

 

 
Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, Ljubljana, 15. februar 2021. 


