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V letališkem prometu v maju 2019 več potnikov, v pristaniškem prometu pa
manj kot pred enim letom
Transport, Slovenija, maj 2019

Prek ljubljanskega letališča je v maju 2019 potovalo okoli 169.800 potnikov ali 1 % več kot v maju
2018, prek slovenskih pristanišč pa okoli 14.600 potnikov ali 32 % manj kot v maju 2018.
Z medkrajevnimi in mednarodnimi avtobusi prepeljanih manj potnikov kot pred enim letom
Avtobusi v mestnem javnem linijskem prevozu so v maju 2019 prepeljali skoraj 5,3 milijona potnikov ali za 1
% več kot v istem mesecu prejšnjega leta.
Avtobusi v javnem linijskem prevozu (medkrajevnem in mednarodnem) so v maju 2019 prepeljali skoraj 2,7
milijona potnikov (ali za 9 % manj kot v maju 2018). Pri tem so opravili 50,2 milijona potniških kilometrov, kar
je za 1 % manj kot v maju 2018.
V letališkem prometu več potnikov kot pred enim letom
Z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana je v maju 2019 odpotovalo ali na to letališče pripotovalo okoli 169.800
potnikov, kar je za 1 % več kot v maju 2018.
Letala največjega slovenskega letalskega prevoznika so v maju 2019 prepeljala okoli 103.500 potnikov ali 12
% manj kot v maju 2018 in opravila 86,7 milijona potniških kilometrov ali 23 % manj kot v maju 2018.
V pristaniškem prometu manj potnikov kot pred enim letom
V slovenskih pristaniščih so v maju 2019 našteli več kot 14.600 potnikov, kar je 32 % manj kot v maju 2018.
82 % teh so bili potniki na ladjah za križarjenje.
V Pristanišču Koper je bilo v maju 2019 pretovorjenih skoraj 2 milijona ton blaga ali skoraj toliko kot v maju
2018.
V Sloveniji okoli 10.500 prvič registriranih osebnih avtomobilov
Med cestnimi motornimi vozili, ki so bila v Sloveniji registrirana v maju 2019, je bilo takih, za katera je bila to
njihova prva registracija v Sloveniji, okoli 13.800. Med temi je bilo skoraj 10.500 osebnih avtomobilov (kar je
skoraj toliko kot v maju 2018); okoli 7.400 od teh je bilo novih.
V 1. četrtletju 2019 po cestah in železnici prepeljanega več blaga kot v istem obdobju 2018
Slovenska tovorna vozila so od januarja do marca 2019 prepeljala 19,7 milijona ton blaga (ali 4 % več kot v
1. četrtletju 2018) in pri tem opravila 5,6 milijarde tonskih kilometrov (ali 8 % več kot v istem obdobju leta
2018).
V železniškem blagovnem prevozu je bilo v 1. četrtletju 2019 prepeljanih 5,7 milijona ton blaga in opravljenih
skoraj 1,4 milijarde tonskih kilometrov. Glede na 1. četrtletje 2018 je bila količina prepeljanega blaga večja za
9 %, število opravljenih tonskih kilometrov pa za 11 %.
Slovenski vlaki so v 1. četrtletju 2019 prepeljali skoraj 3,4 milijona potnikov, kar je približno toliko kot v 1.
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četrtletju 2018. Pri tem so opravili 159 milijonov potniških kilometrov ali 3 % več kot v 1. četrtletju 2018.

Podrobneje razčlenjeni podatki so objavljeni v podatkovni bazi SiStat.
Železniški potniški prevoz, Slovenija

Vir: SURS
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Izbrani podatki transporta, Slovenija
V 2019 I–V 2019

V 2019 I–V 2019
V 2018 I–V 2018

število

indeks

Cestni transport
Potniki v javnem linijskem prevozu (1.000)1)2)3)

2.661

13.233

91,5

94,9

50,2

251,9

98,5

98,5

Potniki v mestnem javnem linijskem prevozu (1.000)3)

5.265

26.781

100,9

96,6

Prihodi potnikov čez cestne mejne prehode s Hrvaško (1.000)

2.348

9.710

91,9

102,2

Prihodi potniških vozil čez cestne mejne prehode s Hrvaško (1.000)

1.019

4.287

92,2

103,4

Prvič registrirana cestna motorna vozila

13.839

63.985

98,1

101,6

Prvič registrirani osebni avtomobili

10.479

48.523

99,8

99,6

14.642

23.699

67,8

79,5

1.969

9.756

99,5

101,4

103,5

417,1

87,8

92,1

Potniški km v zračnem prevozu (mio.)

86,7

346,4

77,2

82,4

Promet potnikov na letališčih (1.000)2)

169,8

669,5

101,3

102,3

1

4,8

95,3

95,9

Potniški km v javnem linijskem prevozu (mio.)1)2)3)

Pomorski transport
Promet potnikov v pristaniščih2)
Promet blaga v pristaniščih (1.000 t)2)
Zračni transport
Potniki v zračnem prevozu (1.000)

Promet blaga na letališčih (1.000 t)2)

1) Brez mestnega javnega linijskega prevoza.
2) Podatki so začasni.
3) Podatki o potnikih in potniških kilometrih v javnem linijskem prevozu ter podatki o potnikih v mestnem javnem
linijskem prevozu so od septembra 2016 zaradi uvedbe integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) in
enotnih subvencioniranih vozovnic delno ocenjeni (ocene je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo).
Vir: SURS

Prevoz in promet potnikov po transportnih panogah, Slovenija
I–III 2019

I–III 2019
I–III 2018

število

indeks

Potniki (1.000)
Cestni javni linijski prevoz1)2)3)

7.930

95,3

Železniški prevoz

3.374

100,4

Zračni prevoz

212

93,1

Letališki promet2)

342

103,8

Cestni javni linijski prevoz1)2)3)

151,6

97,6

Železniški prevoz

159,3

102,6

Potniški km (mio.)
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174,6

Zračni prevoz

83,3

1) Brez mestnega javnega linijskega prevoza.
2) Podatki so začasni.
3) Podatki o potnikih in potniških kilometrih v javnem linijskem prevozu ter podatki o potnikih v mestnem javnem
linijskem prevozu so od septembra 2016 zaradi uvedbe integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) in
enotnih subvencioniranih vozovnic delno ocenjeni (ocene je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo).
Vir: SURS

Prevoz in promet blaga po transportnih panogah, Slovenija
I–III 2019

I–III 2019
I–III 2018

število

indeks

Blago (1.000 t)
19.722

103,7

Železniški prevoz

5.659

109,0

Pristaniški promet1)

5.819

97,3

Cestni prevoz

5.556,3

107,7

Železniški prevoz

1.381,7

110,8

Cestni prevoz

Tonski km (mio.)

1) Podatki so začasni.
Vir: SURS

Metodološko opozorilo
Podatki o cestnem javnem linijskem prevozu za zadnjih 12 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se
podatki za zadnjih 12 mesecev lahko popravijo ali dopolnijo z novimi podatki.
Podatki o pristaniškem prometu za zadnjih 6 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za
zadnjih 6 mesecev lahko popravijo ali dopolnijo z novimi podatki.
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.
Avtor/-ji: Janez Čampa, Bernardka Furtula, Nataša Gostiša, Mateja Kos, Matej Mlakar
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