TR-CES-B/T
Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001)
Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS št. 75/2016)

Sporočanje podatkov je obvezno.

Vprašalnik za statistično raziskovanje

Cestni blagovni prevoz, 2017

Pomoč in informacije:
 porocanje.surs@gov.si
 (01) 234 07 42 (pon.–čet.: 9.00–15.30,
pet.: 9.00–14.30)

Izbrani teden opazovanja:
Prosimo, izpolnite vprašalnik in ga najpozneje v 8 dneh po koncu izbranega tedna opazovanja pošljite na naslov:
Statistični urad RS, p. p. 3570, 1001 Ljubljana
Zahvaljujemo se vam, da s svojimi podatki prispevate h kakovosti uradnih statističnih podatkov.
Rezultate tega raziskovanja in druge statistične podatke in kazalnike boste našli na spletni strani www.stat.si.

Sklop A
A1

Podatki o tovornem motornem vozilu in upravljavcu

Preverite podatke o tovornem motornem vozilu. Če niso pravilni, jih prečrtajte in zraven dopišite nove.
Registrska številka:
Tip vozila:
Masa vozila (kg):
Največja dovoljena masa vozila (kg):
Leto izdelave:
Število osi:

A2

Izpolni Statistični urad RS

Ali je prišlo do spremembe v lastništvu/upravljanju tovornega motornega vozila?
nadaljujte pri
nadaljujte pri

Da
Ne

A3

Ali je bilo vozilo pred izbranim tednom opazovanja:
prodano

A4

A3
Sklop B

oddano v dolgoročni najem

začasno vzeto iz uporabe

trajno vzeto iz uporabe

Vpišite podatke o novem lastniku/najemniku/upravljavcu:
Naziv poslovnega subjekta:
Naslov:
ulica

hišna št.

kraj

Matična številka:

Sklop B

poštna št.

Datum spremembe:

Podatki o izpolnjevanju vprašalnika

Prosimo, da vpišete podatke o osebi, ki je izpolnjevala ta vprašalnik
(Podatke vpišite z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI.)

Priimek:

Ime:
E-pošta:

Datum:

Telefon:
1
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Sklop C

Podatki o tovornem motornem vozilu in (pol)prikolici
OPOZORILO: Vsa vprašanja se nanašajo na izbrano vozilo v izbranem tednu opazovanja.

C1

Katero vrsto prevoza ste opravljali v opazovanem tednu?
Če ste v opazovanem tednu opravljali obe vrsti prevozov, označite tisto, ki je prevladovala.

Javni prevoz - prevoz za plačilo
Prevoz za lastne potrebe

C2

Ali je bila na tovorno motorno vozilo v opazovanem tednu pripeta prikolica/polprikolica?
Da
Ne

C3

nadaljujte pri
nadaljujte pri

C3
C4

za tovorni avtomobil oz. pri

C5

za vlačilce

Vpišite podatke o prikolici/polprikolici, pripeti na tovorno motorno vozilo:
(Glejte priložena navodila za izpolnjevanje, stran 1.)

a. nosilnost prikolice

kg

b. masa prikolice

kg

c. število osi prikolice

C4

Označite obliko karoserije (če je vozilo vlačilec, navedite podatke o obliki karoserije polprikolice):
običajni odprti keson

cisterna za razsuti tovor

s ponjavo

za prevoz avtomobilov

običajni zaprti keson

za prevoz zabojnikov (kontejnerjev)

nadzorovana temperatura (hladilnik)

betonski mešalnik

prekucnik (kiper)

predelano za prevoz oseb

za prevoz živih živali

drugo

cisterna za tekočine

C5

Koliko litrov goriva ste v opazovanem tednu kupili (ali vzeli iz lastnih zalog) za to vozilo?
Prosimo, navedite celotno količino ne glede na prevožene kilometre v tem tednu.

C6

a. Bencin

litrov

b. Plinsko olje (nafta)

litrov

Koliko kilometrov ste z izbranim vozilom prevozili v zadnjih 12 mesecih?
Če vozilo upravljate manj kot 12 mesecev, vpišite število kilometrov za obdobje, ko vozilo upravljate in število mesecev upravljanja
vozila. (Glejte priložena navodila za izpolnjevanje, stran 1.)

a. Prevoženi kilometri
b. Število mesecev upravljanja

Sklop D
D1

km
mesecev

Podatki o vožnjah

V tabelah na naslednjih dveh straneh vpišite podatke o vseh vožnjah (tudi s praznim vozilom), ki jih je opravilo izbrano
vozilo v izbranem tednu opazovanja. Za vsako vožnjo uporabite svojo vrstico.
Podatke o vožnjah za dostavo in pobiranje blaga z vsaj petimi postanki vpisujte v tabelo 2, stran 4, vse druge vožnje pa
v tabelo 1, stran 3. Če je vozilo opravljalo obe vrsti voženj, izpolnite obe tabeli.
Podrobnejšo razlago boste našli v priloženih navodilih za izpolnjevanje vprašalnika.

D2

Če z izbranim vozilom v izbranem tednu niste opravili nobene vožnje, prosimo, navedite razlog za to:

Izpolni Statistični urad RS

2

S172

3

S172

43
51
52
61

Snovi, ki pri stiku z vodo tvorijo vnetljive pline
Oksidirajoče snovi
Organski peroksidi
Strupi

d

62
70
80
90

Kužne snovi
Radioaktivne snovi
Jedke snovi
Različne nevarne snovi

e

f

šifra
nevarne
snovi
(ADR)
g

šifra
oblike
tovora/
pakiranja
h

Eksplozivne snovi in eksplozivni predmeti
Plini
Vnetljive tekočine
Vnetljive trde snovi
Samovnetljive snovi

Tekoči razsuti tovor
Razsuti tovor
Veliki zabojniki
Drugi zabojniki
Tovor na paletah

0
1
2
3
4

c

opis blaga, ki se prevaža
Če prevažate raznovrstno blago,
opišite tisto, ki ga je največ.

Končni cilj
Navedite natančno ime kraja,
pri mednarodnem prevozu
pa ime države in večjega mesta.
Končni cilj je kraj, kjer se blago
v celoti ali deloma razlaga/nalaga.

Šifre oblike tovora/pakiranja

b

masa
naloženega
blaga,
v tonah (na eno
decimalko)

Naloženo blago

10
20
30
41
42

a

mesec

Začetek poti
Navedite natančno ime kraja,
pri mednarodnem prevozu pa
ime države in večjega mesta.
V naslednji vrstici
navedite države, ki ste jih
prepeljali v TRANZITU.

Šifre nevarnih snovi (ADR)

Zap.
št.

dan

Datum

5
6
7
9

i

Prevožena razdalja Število ponavljajočih
v kilometrih
se voženj
Vpisujte le kilometre za
Če gre za
eno smer. Če se vozilo
ponavljajoče se
npr. vrača nenaloženo, vožnje, izpolnite le
vpišite podatek o tej
eno vrstico, v ta
prazni vožnji v novo
stolpec pa vpisujte
vrstico.
število ponavljanj.
j
k

Zvezani tovor
Premične, samopremikajoče se enote
Druge premične enote
Drugo

Masa razloženega
blaga,
v tonah
(na eno
decimalko)

Vpišite podatke o vseh vožnjah, ki jih je izbrano vozilo opravilo v opazovanem tednu, upoštevajte tudi prazne vožnje. Podatke o domačih vožnjah, ki so del DOSTAVE IN/ALI POBIRANJA BLAGA Z VSAJ PETIMI POSTANKI, vpisujte v tabelo 2.

Tabela 1: Vožnje z največ štirimi postanki

Zap. št.

4

Snovi, ki pri stiku z vodo tvorijo vnetljive pline
Oksidirajoče snovi
Organski peroksidi
Strupi

62
70
80
90

Kužne snovi
Radioaktivne snovi
Jedke snovi
Različne nevarne snovi

e

f

g

h

Vrsta pobranega blaga
masa
naloženega
blaga,
v tonah (na
eno decimalko).
Če ste opravili
opis blaga, ki se prevaža
več enakih
Če prevažate raznovrstno blago, voženj, vpišite
opišite tisto, ki ga je največ.
podatek o masi
blaga le
za eno vožnjo,
število ponavljajočih se voženj
pa vpišite v
stolpec »p«.
i
j

Eksplozivne snovi in eksplozivni predmeti
Plini
Vnetljive tekočine
Vnetljive trde snovi
Samovnetljive snovi

Tekoči razsuti tovor
Razsuti tovor
Veliki zabojniki
Drugi zabojniki
Tovor na paletah

0
1
2
3
4

dan
Šifre oblike tovora/pakiranja

43
51
52
61

d

šifra nevarne snovi (ADR)

c

opis blaga, ki se prevaža
Če prevažate raznovrstno blago,
opišite tisto, ki ga je največ.

masa dostavljenega blaga,
v tonah (na
eno decimalko).
Če ste opravili
več enakih
voženj, vpišite
podatek o masi
blaga le
za eno vožnjo,
št. ponavljajočih
se voženj pa
vpišite v
stolpec »p«.

Vrsta dostavljenega blaga
šifra oblike tovora / pakiranja

10
20
30
41
42

b

Končni cilj

Navedite natančno ime kraja.
Končni cilj je najbolj oddaljeni kraj v krožni poti.

Začetek poti

k

šifra nevarne snovi (ADR)

Šifre nevarnih snovi (ADR)

mesec

a

Datum

l

5
6
7
9

n

brez blaga
o

Število
postankov
Upoštevajte
le tiste
lokacije, kjer
se je blago
dejansko
nalagalo ali
razlagalo.

Zvezani tovor
Premične, samopremikajoče se enote
Druge premične enote
Drugo

m

z blagom

Prevožena razdalja v
kilometrih
Vpišite skupno število
kilometrov celotne, krožne
poti od kraja odhoda (z
vsemi postanki) in nazaj do
kraja odhoda.
Če ste opravili več enakih
voženj, vpišite razdaljo
le za eno vožnjo,
število ponavljajočih se
voženj pa vpišite v stolpec
»p«.

Za vsako krožno pot (za dostavo/pobiranje) v istem dnevu po isti poti izpolnite le eno vrstico. Upoštevajte samo vožnje v notranjem (domačem) prevozu. Mednarodne vožnje, ki imajo več kot 4 postanke, upoštevajte v tabeli 1.

Tabela 2: Vožnje za dostavo in pobiranje blaga z vsaj petimi postanki

oblika tovora / pakiranja
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p

Število
ponavljajočih se
voženj
Če gre za
ponavljajoče
se vožnje,
izpolnite le
eno vrstico, v
ta stolpec pa
vpišite število
ponovitev.

