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Leta 2018 je bilo v Sloveniji z vlaki prepeljanih več kot 21,3 milijona ton blaga
Železniški transport, Slovenija, 2018

Leta 2018 je bilo v Sloveniji z vlaki prepeljanih več kot 21,3 milijona ton blaga in opravljenih 5.151
milijonov tonskih kilometrov.
Železniška infrastruktura
Železniška mreža v Republiki Sloveniji obsega 1.209 km železniških prog, od tega je 330 km dvotirnih, 610
km pa jih je elektrificiranih. Slovenske železnice so imele leta 2018 v lasti 307 vlečnih vozil, od tega 155
lokomotiv in 152 motornih vlakov ter 347 potniških vagonov in 2.748 tovornih vagonov. Število tovornih
vagonov v lasti Slovenskih železnic je v zadnjem letu upadlo za 1 %. Število tovornih vagonov v zasebni lasti
se je znižalo za 8 odstotkov; teh je bilo 251.
Železniški blagovni prevoz
Leta 2018 je bilo z vlaki prepeljanih več kot 21,3 milijona ton blaga in opravljenih 5.151 milijonov tonskih
kilometrov. V primerjavi z letom 2017 sta količina železniškega blagovnega prevoza in število opravljenih
tonskih kilometrov ostali na isti ravni. 86 % blaga je bilo prepeljanega v mednarodnem prevozu vključno s
tranzitom.
Glede na vrsto blaga je bilo v letu 2018 z vlaki prepeljanega največ tako imenovanega drugega blaga
(nedoločljivega blaga v zabojnikih in mešanih vrst blaga), in sicer 36,1 % izraženo v tonah oziroma 41,9 %
izraženo v tonskih kilometrih). Druga najpogostejša vrsta blaga po količini, ki je bila prepeljana po železnici,
so bili premog, plin, nafta in derivati (19,1 % oziroma 17,7 %), sledil je prevoz rud in kamnin (17,1 %,
oziroma 14,6 %).
V letu 2018 je bilo z vlaki prepeljanega več kot 1,8 milijona ton nevarnega blaga letno, kar je 3 % manj kot
leta 2017. Največji delež še vedno predstavljajo vnetljive tekočine, in sicer 90 % vsega prepeljanega
nevarnega blaga.
Železniški blagovni prevoz po vrstah prevoza, Slovenija

Vir: SURS

Objavljeno na: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=8239, natisnjeno 21. 11. 2019.
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Železniški blagovni prevoz, Slovenija, 2018
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Vir: SURS

Železniški blagovni prevoz po vrstah blaga, glavni železniški operater, Slovenija, 2018
Vrste blaga po NST 2007
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Drugo blago

6.620

36,1
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Premog, plin, nafta in derivati

3.508

19,1
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Rude in kamnine

3.145

17,1
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Kovine in kovinski izdelki

1.580

8,6
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9,2

Proizvodi predelovalnih dejavnosti

1.042

5,7

190

4,3

Sekundarne surovine in odpadki

899

4,9

148

3,4

Kmetijski, gozdarski in ribiški proizvodi

706

3,8

186

4,2

Prevozna sredstva in stroji

320

1,7

89

2,0

Živila, pijače in tobačni izdelki

311

1,7

72

1,6

Nekovinski mineralni izdelki

222

1,2

40

0,9

Vir: SURS

Podrobni podatki
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo na podatkovnem portalu SI-STAT; ta vam
omogoča, da podatke pregledujete na zelo enostaven način in si jih tudi izpišete v različnih formatih.
Registrirani uporabniki si tabele lahko shranite za poznejši pregled; lahko se tudi naročite na samodejno
obveščanje o posodobitvah podatkov.
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