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ALKOHOL V PROMETNIH NESREČAH

Št. prometnih Poškodbe Skupaj

LETO

Št. prometnih nesreč s

Huda tel. Lažja tel. poškodbe

nesreč telesno Smrt

poškodba poškodba (H+L)

poškodbo

2013 1651 713 38 131 785 916

2014 1526 621 25 138 643 781

2015 1512 600 37 134 675 809

2016 1870 786 41 175 834 1009

2017 1528 627 32 140 630 770

primerjava 17/13 -7,5% -12,1% -15,8% 6,9% -19,7% -15,9%

primerjava 17/16 -18,3% -20,2% -22,0% -20,0% -24,5% -23,7%



Alkohol od leta 2000 do 2018 

je kot dejavnik tveganja in 

sekundarni vzrok na slovenskih 

cestah zahteval 1057 življenj in 

3696 hudo telesno poškodovanih.

Primarni vzrok za nastanek prometne nesreče je bil 

neprilagojena hitrost, vožnja po nasprotni strani vozišča, 

nezadostna varnostna razdalja…





„Alkohol 0,0“



Spoštovanje stroke?

• Strokovni članki medicine 

pravijo…

• Strokovni članki kliničnih 

psihologov pravijo….

• Strokovni članki forenzične-

toksikologije pravijo..

• Strokovni članki pedagogov in 

razvojnih psihologov pravijo…

• Pri vzgoji otrok slednje učimo 

doma, v vrtcu in šoli…kaj? 

Delamo pa …

• Zakaj obravnavamo alkohol in 

druge prepovedane substance 

kot sekundarni vzrok za 

nastanek prometnih nesreč, 

če..?

• Pravna stroka meni drugače, 

mar res?

• Kaj sporočamo otrokom, 

mlajšim, celotni družbi ?

• Soglasje, dogovor stroke in 

politike je tudi 0.24ml/l in 0.52 

ml/l…

Je možno soglasje strok, vključno s pravno, da alkohol s stopnjo 
XY ml/l,  postane primarni vzrok za nastanek prometnih nesreč?!



Dosedanje pasti, izzivi in cilj 

PASTI 

• Tolerantna družba…

• Sprejemljivo obnašanje in ravnanje…

• Samoidentificiranje ljudi, ki odločajo…

• Saj taka pravna umestitev ne 
spremeni ničesar…

• Z gospodarskega vidika in turizma je 
to lahko polom…

• Velika volilna baza…

• Ne „zamerimo“ se bližnjim in ljudem…

• Načelni DA, stvarni NE…

CILJ

• Poenotenje medicinske, psihološke in 

drugih strok, da je alkohol nad določeno 

stopnjo ter uživanje prepovedanih 

substanc,  jasen vzrok za napačna 

ravnanja in obnašanja, ki povzročijo 

odklonska ravnanja in za posledico 

nastanek prometnih nesreč

• Širši vzgojni vzgled družbe

• Jasna pravna, odškodninska odgovornost

• Sporočilo vsem  kdaj preneha pravica 

enega in kdaj nastopi pravica drugega..

• Bolnim pomagati na ustrezen 

strokoven način…



Vzgoja, izobraževanje in preventiva bodo 

pridobivali na pomenu, vrednosti in vrednotah 

v družbi 



https://www.youtube.com/watch?v=T6_fyTQegLs

https://www.youtube.com/watch?v=T6_fyTQe
gLs

https://www.youtube.com/watch?v=T6_fyTQegLs


Za obravnavo tematike in pobude 

se vam 

iskreno zahvaljujemo! 

Za več informacij: info@varna-pot.si , tel.: 05/99 55 022
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