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Število 
prometnih 

nesreč

Mrtvi Hudo telesno 
poškodovani

Lažje telesno
poškodovani

2013 18 904 125 708 8 034

2012 22 035 130 848 8 300

2011 22 913 141 919 8 754

2010 21 347 138 865 9 451 

2009 20 592 171 1032 11 082 

2008 22 780 214 1068 11 341

2007 30 400 293 1263 14 774

2006 31 589 262 1220 14 855
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Prometna  nesreča - 109. člen ZPrCP

O prometni nesreči govorimo, ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih določa 109. člen Zakona o
pravilih cestnega prometa (v nadaljevanju ZPrCP). Ti pogoji so:

• da se je dogodek zgodil na javni cesti ali nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni
cestni promet;

• udeleženo vsaj eno premikajoče vozilo

• je najmanj ena oseba umrla ali bila telesno poškodovana ali je nastala materialna
škoda.



Prometne nesreče gleda na posledice delimo na:

• I. kategorije – nesreča pri kateri je nastala samo materialna škoda;

• II. kategorije – nesreča pri kateri je najmanj ena oseba lahko telesno poškodovana;

• III. kategorije – nesreča pri kateri je najmanj ena oseba huje telesno poškodovana;

• IV. kategorije – nesreča pri kateri je kdo umrl, ali je zaradi posledic nesreče umrl v 
30 dneh po nesreči.

Zakon opredeljuje tudi prometno nesrečo z majhno poškodbo, ki je prometna nesreča 
I. kategorije in ima za posledico le manjšo poškodbo na udeleženih vozilih v obliki 
odrgnin, zdrsnin, vdrtin ipd., niso pa huje poškodovani podvozje ali naprave za ... (3. 
odstavek 110 člena). 



• »udeleženec cestnega prometa« oziroma udeleženka cestnega prometa je oseba, ki
je na kakršen koli način udeležena v cestnem prometu; (43.točka 3. člen ZPrCP);

• »udeleženec prometne nesreče« je vsak udeleženec cestnega prometa, ki je s
svojim ravnanjem pripomogel k nastanku prometne nesreče, in vsakdo, ki je v
prometni nesreči utrpel materialno škodo ali je bil telesno poškodovan ali je zaradi
posledic nesreče umrl; (44. točka 3. člena ZPrCP);

• »neposredni udeleženec prometne nesreče« je voznik v nesreči udeleženega vozila
ali učitelj vožnje, spremljevalec, v nesreči udeleženi pešec in drug udeleženec
prometne nesreče, ki je bil pred nesrečo samostojno udeležen v cestnem prometu;
(18. točka 3. člena ZPrCP);

• »vozilo« je vsako prevozno sredstvo, namenjeno vožnji po cesti, razen posebnih
prevoznih sredstev (35. točka 3. člena Zakona o motornih vozilih); in

• »posebna prevozna sredstva« so invalidski vozički, otroška prevozna sredstva ter
športni pripomočki in naprave, ki omogočajo gibanje, hitrejše od hoje pešca, kot so:
skiro, kotalke, rolke, rolerji, smuči, sanke, otroško kolo, monokolo, motorne sani,
miniaturna motorna vozila, gokart in po namenu uporabe podobna prevozna
sredstva, ki niso vozila po zakonu, ki ureja motorna vozila; (30. točka 3. člen ZPrCP)



Prometna nesreča

Pri obravnavi prometne nesreče mora policist odgovoriti na naslednja temeljna 
vprašanja:

• Kaj se je zgodilo?

• Kdaj se je zgodila prometna nesreča?

• Kje se je zgodila?

• S čim se je zgodila?

• Zakaj se je zgodila?

• Kako je potekala?

• Kdo je bil udeležen, kdo je kršil predpise oziroma ni ravnal v skladu z njimi?

• Ali sploh gre za prometno nesrečo (samomor, umor, goljufija)?



Dinamika obravnave

• zavarovanje kraja prometne nesreče,  nudenju pomoči poškodovanim in prvi 
ukrepi za preprečitev večje materialne ali ekološke škode, organizacija urejanja 
prometa in eventualnih obvozov;

• informativni del (zbiranje prvih obvesti, položaj ponesrečencev, položaj vozil, 
odpeljani ponesrečenci, priče, obveščanje – OKC, krim. tehnik, preiskovalni sodnik, 
tožilec,...)

• ogled kraja prometne nesreče v skladu s pravili stroke (statični del - določitev 
območja PN, fotografiranje, snemanje, skiciranje, postavitev hipoteze dogajanja, 
Zapisnik o ogledu kraja PN – osnovni podatki o PN, in dinamični del - iskanje in 
»fiksiranje« sledi, dopolnjevanje zapisnika in skice z ugotovitvami, po potrebi 
dodatno obveščanje PS in DT, odrejanje strokovnega in izvedenskega dela,..)

• administrativni tehnični del (poskrbeti za premoženje, ki je ostalo na kraju nesreče, 
poskrbeti za odstranitev in hrambo vozil, vzpostavitev prvotnega prometnega 
režima, poskrbeti, za obveščanje svojcev umrlih in/ali poškodovanih, izdelava 
»čistopisa« posameznih aktov, vnos v evidence....) 



Obravnava PN I. kategorije (111. Člen ZPrCP – 2. in 3. odstavek)

Policist mora priti na kraj prometne nesreče I. kategorije in ugotoviti dejstva ter zbrati 
dokaze, potrebne za odločitev o prekršku, če ga o njej obvesti udeleženec prometne 
nesreče v roku 24 ur od nastanka prometne nesreče. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, mora policist priti na kraj prometne nesreče 
I. kategorije, če ga o prometni nesreči obvesti oseba, ki ni udeleženec prometne 
nesreče, in ugotoviti: 

• ali voznik in vozilo izpolnjujeta pogoje za udeležbo v cestnem prometu po ZPrCP

• ali voznik in vozilo izpolnjujeta pogoje za udeležbo v cestnem prometu po Zvoz

• ali voznik in vozilo izpolnjujeta pogoje za udeležbo v cestnem prometu po ZMV 

Če pri tem ugotovi kršitve v zvezi z izpolnjevanjem pogojev za udeležbo v cestnem 
prometu, opravi ogled in ugotovi dejstva ter zbere dokaze potrebne za odločitev o 
prekršku. 



Obravnava PN II., III. ali IV. kategorije (111. Člen ZPrCP – 1. odstavek)

Policist mora priti na kraj prometne nesreče II., III. ali IV. kategorije, opraviti vse 
potrebno za zavarovanje kraja prometne nesreče in opraviti ogled. 

Ogled kraja prometne nesreče se opravlja na podlagi 51. člena Zakona o prekrških v 
zvezi s 105. členom ZP-1 ali 164. člena Zakona o kazenskem postopku.

Ogled kraja prometne nesreče I. in II. kategorije se bo v večini primerov zaključil z 
izdajo plačilnega naloga po določbah drugega odstavka 57. člena ZP-1.

Na podlagi določil ZKP se opravljajo ogledi kraja prometne nesreče III. in IV. kategorije, 
ko so podani razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje. Dinamika in faze 
obravnave prometne nesreče po določilih ZKP načeloma ostanejo nespremenjene 
razen potrebe po obveščanju DT in PS (usmerjanje predkazenskega postopka, 
odrejanje preiskovalnih dejanj,...).  
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Posredovanje podatkov - 116. člen Zakona o nalogah in pooblastilih 

policije

• Podatke, zbrane pri obravnavanju dogodka ali opravljanju policijskih nalog, mora 
policija na obrazloženo pisno zahtevo, v kateri morajo biti izkazane okoliščine iz 
četrtega odstavka 40. člena tega zakona, posredovati osebi, ki izkaže pravni interes. 

• Upravičena oseba mora v pisni zahtevi natančno opredeliti vrsto podatka in namen, 
za katerega ga potrebuje.

• Slovensko zavarovalno združenje in zavarovalnice morajo policiji za vpogled ali 
posredovanje podatkov iz evidenc policije o kršiteljih in prekrških, o kaznivih 
dejanjih, o dogodkih in elektronskih zapisnikih policije o prometnih nesrečah, ne 
glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, plačati nadomestilo, v 
znesku, ki ga določi minister. Slovensko zavarovalno združenje in zavarovalnice 
zahteve za vpogled ali posredovanje navedenih podatkov ne smejo prenesti na 
oškodovanca.

Posredovanje podatkov



Posredovanje osebnih podatkov drugih oseb - 47. člen PZPP

• Policija lahko osebne podatke iz evidenc, ki jih upravlja, posreduje fizičnim osebam, 
ki so do posredovanja upravičene na podlagi zakona in izkazanega pravnega interesa, 
ter pravnim osebam v skladu z zakonom. Pravnega interesa ni treba izkazati, kadar je 
zahtevani podatek informacija javnega značaja.

• Za posredovanje podatkov mora upravičena oseba vložiti pisno zahtevo.
• Iz pisne zahteve mora nedvoumno izhajati, da upravičena oseba brez zahtevanih 

podatkov ne bo mogla uveljaviti svojih pravic. Pisna zahteva mora vsebovati:
• osebne podatke vlagatelja;
• natančen opis okoliščin (podatke o kraju, času dogodka, osebnem položaju 

vlagatelja v dogodku in podobno);
• vrsto podatkov, ki jih vlagatelj potrebuje za uveljavljanje pravic;
• obrazložen namen uporabe podatkov (zakaj in kje namerava uporabiti podatke).



Podatki in namen posredovanja - 48. člen PZPP

• Policija lahko posreduje upravičeni osebi le tiste podatke, ki jih je zbrala ob 
obravnavanju dogodka ali ob izvrševanju nalog in katerih upravljavka je.

• Posredovani podatki morajo biti točni in ažurni. Policija posreduje najmanjši možen 
obseg podatkov, ki upravičeni osebi še zagotovi uveljavljanje njenih pravic.

• Pred posredovanjem podatkov vodja enote odloči o upravičenosti zahteve in 
posredovanja podatkov.

• Če je zahteva za posredovanje upravičena, se upravičeni osebi posredujejo 
naslednji podatki:

• osebno ime osebe;
• rojstni datum (če brez njega ni mogoče identificirati osebe);
• prebivališče (stalno ali začasno) ter
• izjemoma, če tako izhaja iz vloge, drugi podatki.

• Ob posredovanju podatkov se upravičeno osebo pisno opozori, da se smejo 
posredovani podatki uporabljati samo za namen, izkazan v pisni zahtevi.







Posredovanje podatkov







Policijska enota ne izda predloga za izstavitev računov za posredovanje podatkov, če v 
odgovoru zavarovalnici posreduje samo podatek:

• da je prometna nesreča evidentirana v FIO št. xy ali poročilu dežurnega z dne;

• da ni evidentirala prometne nesreče;

• da je odgovor že bil posredovan zavarovalnici;

• da se prometna nesreča še obravnava in ni zaključena;

• da so podatki že posredovani Slovenskemu zavarovalnemu združenju



Policijska enota izda predlog za izstavitev računov za posredovanje podatkov, če v 
odgovoru posreduje:

• kopije posameznih dokumentov, uradnih zaznamkov, fotografij in skic o prometni 
nesreči;

• izpis podatkov iz evidence prometnih nesreč;

• podatki na obrazcih (ki jih pošljejo zavarovalnice) pa ti vsebujejo podatke iz 
evidence prometnih nesreč ali ostale podatke (vendar ne v primeru, če je na 
obrazcu samo potrditev prometne nesreče in številka dokumenta ali FIO 
dokumenta);

• pojasnila o posameznih dejstvih o prometni nesreči, udeležencih, pričah, ... in

• v vseh primerih, če je pooblaščena oseba zavarovalnice opravila vpogled v spis oz. 
dokumentacijo o prometni nesreči, neposredno na policijski enoti.



HVALA ZA 
POZORNOST!


