
                                                                                                                                     

 

METODOLOŠKA POJASNILA - TRAJNOSTNI TOVORNI PROMET 

 Sektor: promet 

 Časovni okvir: letni 

 Enota: % 
Cilji povzeti po 
Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 
(http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/varstvo_okolja/operativni_programi/optgp2020.pdf) 
Metodologija izračuna 
Tonske kilometre v cestnem prometu objavlja SURS. Pridobljeni so z raziskovanjem na vzorcu, ki predstavlja celotno 
populacijo v Sloveniji registriranih cestnih tovornih motornih vozil z vsaj dvema tonama nosilnosti, torej podatki 
predstavljajo promet težkih tovornih vozil. Tonske kilometre v železniškem prometu prav tako objavlja SURS. Pri 
izračunu kazalca so upoštevani naslednji prevozi: notranji prevoz blaga (prevoz blaga med krajem nalaganja in 
krajem razlaganja, ki se nahajata v isti državi (Sloveniji). Lahko zajema tudi tranzit skozi drugo državo), mednarodni 
prevoz blaga – blago naloženo v Sloveniji (prevoz blaga med dvema krajema, pri katerem je kraj nalaganja v državi, 
ki poroča (Slovenija), kraj razlaganja pa v drugi državi), mednarodni prevoz blaga – blago razloženo v Sloveniji 
(prevoz blaga med dvema krajema, pri katerem je kraj nalaganja v drugi državi, kraj razlaganja pa v državi, ki poroča 
(Slovenija)). 
Potrebne nadaljnje ocene,če kazalec ne sledi cilju 
Potrebna je dodatna analiza ozadja gibanja tonskih kilometrov v železniškem blagovnem prometu, saj je obseg 
tovornega prometa po železnicah močno odvisen od razvitosti infrastrukture. 
Podatkovni viri in organiziranost zbiranja podatkov 

Pregled virov in razpoložljivosti podatkov za kazalec trajnostni tovorni promet je prikazan v tabeli (Tabela 1).  
 
Tabela 1:  Podatkovni viri in organiziranost zbiranja podatkov za trajnostni tovorni promet 

Podatek Enota Vir Razpoložljivost podatka  

Tonski kilometri v cestnem 
prevozu 

tkm SURS (SI-STAT; Cestni 
blagovni prevoz, Slovenija, 
četrtletno) 

Sredi četrtletja so objavljeni podatki 
za predpreteklo četrtletje  

Potniški kilometri v 
železniškem potniškem 
prevozu 

pkm SURS (SI-STAT; Železniški 
blagovni prevoz, Slovenija, 
četrtletno) 

V začetku četrtletja se objavijo 
podatki za predpreteklo četrtletje 

 
Datum zajema podatkov za kazalec: 08. 03. 2019 
Podatki za obdobje: 2005−2017 
Geografska pokritost: Slovenija 
 
Informacije o kakovosti za ta kazalec: 
Vrzel predstavlja tovorni promet tujih tovornih vozil, ki poteka skozi Slovenijo. Če ta vozila kupijo gorivo v Sloveniji, 
potem prispevajo k emisijam Slovenije, če v tujini pa ne. S povečevanjem prometa tujih tovornih vozil po slovenskih 
cestah, se variabilnost prodane količine goriv v Sloveniji povečuje. Podatkov o tonskih kilometrih za ta vozila ni na 
voljo, zato jih v kazalcu ne upoštevamo. 
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