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Kotnikova 19a 
1000 Ljubljana 
Slovenija 
telefon:   01 478 89 50  
http://www.avp-rs.si 

PREGLED STANJA VARNOSTI V CESTNEM PROMETU V OBDOBJU 
JANUAR – MAJ 2021 

 

V pregledu je prikazano stanje varnosti cestnega prometa v obdobju od 1. januarja do 31. maja 2021 na 
podlagi trenutno veljavnih podatkov ter primerjava s primerljivimi obdobji zadnjih 5 let.  

 

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

LETO 
Št. 

prometnih 
nesreč 

Št. prometnih 
nesreč s 
telesno 

poškodbo 

Posledice (poškodbe) 
Skupaj 

poškodbe 
(H+L) Smrt 

Huda tel. 
poškodba 

Lažja tel. 
poškodba 

1.1.2017 - 31.5.2017 6549 2217 49 305 2552 2857 
1.1.2018 - 31.5.2018 7074 2252 38 298 2620 2918 
1.1.2019 - 31.5.2019 7072 2115 43 247 2422 2669 
1.1.2020 - 31.5.2020 5602 1710 31 236 1818 2054 
1.1.2021 - 31.5.2021 5482 1564 38 222 1661 1883 

primerjava 21/17 -16 % -29 % -22 % -27 % -35 % -34 % 
primerjava 21/20 -2 % -9 % 23 % -6 % -9 % -8 % 

 
Zgornja tabela prikazuje orientacijsko primerjavo podatkov o prometnih nesrečah in posledicah za 
obdobje januar – maj v zadnjem 5-letnem obdobju.  
 
V prvih petih mesecih letošnjega leta se je na slovenskih cestah pripetilo 5.482 evidentiranih prometnih 
nesreč oziroma 2 % manj kot v lanskem primerjalnem obdobju. V omenjenem obdobju se je število 
prometnih nesreč s telesnimi poškodbami in smrtjo zmanjšalo za 9 %.  

A kljub nekoliko manjšemu številu prometnih nesreč so le-te terjale več smrtnih žrtev kot lani. Do 
konca meseca maja je na slovenskih cestah umrlo 38 udeležencev cestnega prometa oz. 7 več kot v 
lanskem primerjalnem obdobju (+23 %). Število hudo telesno poškodovanih je za 6 % manj kot v 
lanskem primerjalnem obdobju – do konca maja se je hudo telesno poškodovalo 222 (236) udeležencev. 
Število hudo telesno poškodovanih je najmanjše v zadnjem 5-letnem obdobju. Podobno stanje je tudi 
pri lažje telesno poškodovanih – beležimo zmanjšanje števila poškodovanih in sicer za 9 % oz. skupaj se 
je lažje telesno poškodovalo 1.661 (1.818) udeležencev. Skupno število poškodovanih udeležencev je za 
8 % manjše kot v lanskem primerjalnem obdobju.  

Poslabšanje stanja prometne varnosti je mogoče pripisati posledicam zmanjševanja ukrepov za 
zajezitev epidemije virusa Covid-19 in povečevanju obsega prometa, na kar je Agencija opozarjala tudi 
v sodelovanju s Policijo, ves čas epidemije. Agencija za varnost prometa je že januarja zapisala: 

»Agencija za varnost prometa se zaveda, da bo ob ponovnem povečanju prometa, ki bo posledica 
sproščanja vladnih ukrepov za zajezitev COVID-19, lahko prišlo do poslabšanja stanja prometne 
varnosti. Menimo, da prihaja kritično obdobje, saj stanje tega začasnega obdobja, ki prinaša mnoge 
stiske v družbi, lahko privede do zmanjšanja pozornosti udeležencev v prometu in s tem k poslabšanju 
prometne varnosti, saj promet ni bil del našega vsakdana kot poprej. Agencija za varnost prometa je v 
času obeh epidemij okrepila pozive k odgovorni udeležbi v prometu, nasvete in priporočila za varnejšo 
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vožnjo, na spletu in družbenih omrežjih. Tako smo poskrbeli za spoštovanje ukrepov za zajezitev 
epidemije, obenem pa dosegamo kar najširši krog različnih skupin udeležencev v prometu. Kljub tem 
prizadevanjem je upravičeno pričakovati, da bo sprostitev ukrepov prinesla ob povečanem obsegu 
prometa tudi večja tveganja za nastanek prometnih nesreč.« 
 

2. Umrli udeleženci v cestnem prometu po mesecih 

 
Graf prikazuje število umrlih udeležencev cestnega prometa v obdobju januar – maj v zadnjih 3 letih. V 
letošnjem letu se je število umrlih udeležencev v primerjavi z lanskim letom zmanjšalo že v mesecu 
januarju, ko je umrl 1 udeleženec oz. 2 manj kot v januarju 2020. V mesecu februarju so umrli 3 
udeleženci oz. 2 manj kot v lanskem februarju. Število umrlih v mesecu marcu je enako številu umrlih v 
lanskem marcu, ko je umrlo 8 udeležencev. V mesecu aprilu prvič letos beležimo več umrlih kot v lanskih 
mesecih, saj je v letošnjem aprilu umrlo 9 udeležencev oz. 2 več kot v lanskem aprilu. Prometna varnost 
se je konkretno poslabšala v mesecu maju, v katerem je umrlo kar 17 udeležencev oz. 9 več kot v maju 
2020. Število umrlih v letošnjem maju je največje po maju 2009.  

Na nevaren trend – preveliko sproščenost v prometu ob koncih tedna – Agencija opozarja že od leta 
2020. Do konca letošnjega maja je med petkom in nedeljo življenje izgubilo 21 od 38 oseb, oziroma 55 
% (v mesecu maju kar 11 od 17 oseb). Zato so na mestu znova opozorila k preudarni in odgovorni 
udeležbi v prometu tudi pred poletjem, ko poleg pandemske izčrpanosti in sproščanja ukrepov za 
zajezitev epidemije obstaja povečan obseg tveganih vedenj, ki se negativno odrazijo v prometni 
varnosti. 
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3. Umrli udeleženci v cestnem prometu 

 

 

V letošnjih prvih petih mesecih je na slovenskih cestah umrlo največ voznikov voznikih enoslednih 
motorni vozil, in sicer 12 (8) oz. 4 več kot v lanskem primerjalnem obdobju. Od tega je bilo 10 voznikov 
motornega kolesa ter 2 umrla voznika mopeda. 

Poslabšanje stanja varnosti beležimo tudi pri pešcih – v letošnjem letu je umrlo že 8 pešcev (3) oz. 5 
več kot v lanskem primerjalnem obdobju, in pri umrlih potnikih – v letošnjem letu so umrli 3 potniki 
(1) oz. 2 več kot v lanskem primerjalnem obdobju. 

Število umrlih voznikov se je v letošnjem obdobju zmanjšalo za petino, do konca meseca maja je umrlo 
11 voznikov osebnih avtomobilov (14) oz. 3 manj kot v lanskem letu. Zmanjšanje beležimo tudi pri 
kolesarjih – v letošnjem letu je umrl 1 kolesar (2) oz. 1 manj kot v lanskem primerjalnem obdobju. 

V letošnjem letu so poleg že prej omenjenih udeležencev, umrli še 3 vozniki tovornih vozil. 

Do konca maja je v letošnjem letu skupaj umrlo 21 ranljivih udeležencev (enosledna vozila, pešci in 
kolesarji) oz. 55 % vseh umrlih. Delež umrlih ranljivih udeležencih je do konca meseca maja v letu 2019 
znašal 44 %, do konca meseca aprila v letu 2020 pa 42 %.  
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4. Število prometnih nesreč in posledice – povzročitelj prometne nesreče pod vplivom alkohola 

LETO 
Št. 

prometnih 
nesreč 

Št. prometnih 
nesreč s 
telesno 

poškodbo 

Poškodbe 
Skupaj 

poškodbe 
(H+L) Smrt 

Huda tel. 
poškodba 

Lažja tel. 
poškodba 

1.1.2017 - 31.5.2017 639 252 21 53 248 301 
1.1.2018 - 31.5.2018 552 225 7 50 230 280 
1.1.2019 - 31.5.2019 600 221 17 46 216 262 
1.1.2020 - 31.5.2020 524 187 14 44 168 212 
1.1.2021 - 31.5.2021 448 159 7 32 166 198 

primerjava 21/17 -30 % -37 % -67 % -40 % -33 % -34 % 
primerjava 21/20 -15 % -15 % -50 % -27 % -1 % -7 % 

Na področju alkohola beležimo izboljšanje v primerjavi z lanskim primerjalnim obdobjem. Do konca 
letošnjega maja se je zaradi alkoholiziranih povzročiteljev pripetilo 448 prometnih nesreč oz. 15 % manj 
kot v lanskem primerjalnem obdobju. Število prometnih nesreč s telesno poškodbo in smrtjo je prav 
tako manjše za 15 %. Skupaj je v prometnih nesrečah, ki jih je povzročil alkoholiziran udeleženec, do 
konca letošnjega maja umrlo 7 (14) udeležencev oz. 50 % manj kot v prvih petih mesecih lanskega 
leta. Hudo telesno poškodovanih je bilo 32 udeležencev (-27 %), lažje telesno poškodovanih pa je bilo 
166 udeležencev (-1 %).  
 

5. Uporaba varnostnega pasu / zaščitne čelade 

V prvih petih mesecih letošnjega leta je skupaj umrlo 14 oseb v osebnih avtomobilih (11 voznikov ter 3 
potniki). Od tega 5 umrlih oseb (4 vozniki, 1 potnik) ni uporabljalo varnostnega pasu, kar pomeni, da je 
stopnja uporabe znašala 64 %. Varnostni pas so v prometnih nesrečah uporabljali vsi umrli vozniki 
tovornih vozil. 
Med vsemi umrlimi vozniki enoslednega motornega vozila, jih je zaščitno čelado uporabljalo 9. 2 umrla 
v prometni nesreči nista uporabljala zaščitne čelade, za 1 umrlega pa še ni znan podatek. Umrla brez 
varnostne čelade sta bila motorist in mopedist. Umrli kolesar ni uporabljal zaščitne čelade. 
 

6. Umrli udeleženci v cestnem prometu po statističnih regijah 

Statistična regija 
Umrli 

Št. umrlih na 10.000 prebivalcev v 
obdobju januar – maj 2021 1.1.2019 - 

31.5.2019 
1.1.2020 - 
31.5.2020 

1.1.2021 - 
31.5.2021 

Primorsko-notranjska 5 1 0 0,00 
Osrednjeslovenska 6 8 2 0,04 
Posavska 0 0 1 0,13 
Jugovzhodna Slovenija 2 5 2 0,14 
Koroška 3 1 1 0,14 
Obalno-kraška 4 2 2 0,17 
Zasavska 9 1 1 0,18 
Podravska 6 6 6 0,19 
Gorenjska 1 3 4 0,20 
Savinjska 2 0 7 0,27 

Goriška 1 1 5 0,43 

Pomurska 4 3 7 0,61 
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Če primerjamo število umrlih ter število prebivalcev posamezne statistične regije, v letošnjem letu 
najbolj negativno izstopata goriška in pomurska statistična regija. Statistični regiji imata najvišje število 
umrlih na 10.000 prebivalcev in sicer: pomurska statistično 0,61 umrlega na 10.000 prebivalcev, goriška 
pa 0,43 umrlega na 10.000 prebivalcev.  
 
Izboljšanje stanja prometne varnosti v letošnjem letu beležimo v primorsko-notranjski statistični regiji 
(brez smrtnih žrtev), osrednjeslovenski statistični regiji (6 umrlih manj kot v lanskem obdobju) in v 
jugovzhodni Sloveniji (3 umrli manj kot v lanskem obdobju). Poslabšanje beležimo v savinjski (7 umrlih 
več), goriški ter pomurski (po 4 umrli več) ter gorenjski in posavski (po 1 umrli več). Absolutno največ 
umrlih beležimo v savinjski in pomurski statistični regiji (7 umrlih). 
 

7. Vzroki za nastanek prometnih nesreč  

Najpogostejši vzrok za nastanek prometnih nesreč v letošnjem letu je nepravilen premik z vozilom – 
zaradi omenjenega vzroka se je pripetila 1.501 prometna nesreča oz. 27 % vseh nesreč. Sledi vzrok 
neprilagojena hitrost – 954 prometnih nesreč oz. 17 % ter nepravilna stran oz. smer vožnje – 811 
prometnih nesreč oz. 15 %. 

Najpogostejša vzroka za nastanek prometnih nesreč s smrtnim izidom sta: 

- neprilagojena hitrost – 16 prometnih nesreč s smrtnim izidom (16 umrlih udeležencev) in 

- nepravilna stran oz. smer vožnje – 8 prometnih nesreč s smrtnim izidom (8 umrlih 
udeležencev). 

Zaradi teh dveh vzrokov je umrlo 24 od 38 oseb oziroma skoraj dve tretjini vseh smrtnih žrtev (63 %). 
Ostali vzroki so še: nepravilnosti pri prehitevanju, nepravilnost pešca in neupoštevanje pravil o prednosti 
(po 2 umrla udeleženca), vzrok ostalo (5 umrlih udeležencev) ter neustrezna varnostna razdalja in 
premik z vozilom (po 1 umrli udeleženec). Za enega umrlega udeleženca vzrok še ni podan. Rast pri 
številu umrlih beležimo predvsem pri vzroku neprilagojena hitrost. 
 

8. Prometne nesreče glede na vrsto ceste  

V letošnjem letu se je največ prometnih nesreč pripetilo na cestah v naselju in sicer 3.638 oz. 66 %.  

 Na lokalnih cestah se je v letošnjem letu pripetilo 7 prometnih nesreč s smrtnim izidom, v katerih 
je umrlo 8 udeležencev cestnega prometa. 

 Na cestah v naselju se je v letošnjem letu pripetilo 9 prometnih nesreč s smrtnim izidom, umrlo 
je 9 udeležencev cestnega prometa. 

 Na regionalnih cestah se je v letošnjem letu pripetilo 14 prometnih nesreč s smrtnim izidom, 
umrlo je 14 udeležencev cestnega prometa. 

 Na glavnih cestah so se v letošnjem letu pripetile 4 prometne nesreče s smrtnim izidom, umrli 
so 4 udeleženci cestnega prometa. 

 Na avtocestah in hitrih cestah so se v letošnjem letu pripetile 3 prometne nesreče s smrtnim 
izidom, umrli so 3 udeleženci cestnega prometa. 

 
OPOMBA: podatki za leto 2021 so začasni, datum izvoza podatkov 5. 6. 2021. 


