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ZAHVALA 
 
To izdajo je pripravila Medresorska delovna skupina (IWG. Trans), ki so jo sestavljali Ould Khou Sid'Ahmed 
(UNECE), Mario Barreto (ITF) in Hans Strelow (Eurostat). 
 
Pri pripravi posameznih poglavij so sodelovali številni nacionalni strokovnjaki in uradniki mednarodnih ter 
nevladnih organizacij. Proces revizije so člani delovne skupine UNECE za statistiko transporta (WP.6) 
pregledali in odobrili na sestanku v maju 2008. 
 
Glavno delo pri reviziji je opravila skupina strokovnjakov. V skupini so sodelovali: 
 

• Roland Fischer, ki je prevzel pobudo na področju železniškega transporta in pomagal pri zračnem 
transportu, 

• Erik Grib, ki je vodil področje cestnega in intermodalnega transporta, 
• Franz Justen, ki je bil odgovoren za celinski vodni transport in transport po cevovodih, 
• Lars Sjöberg, ki je pomagal na področju železniškega transporta, 
• Richard Butchart, ki je prevzel pobudo na področju zračnega transporta in usklajeval tehnične 

elemente projekta ter  
• Karen Ifrah (Artemis Information Management), odgovorna za raziskave, usklajevanje netehničnega 

dela projekta in jezikovni pregled.  
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UVOD V GLOSAR 

 
 

Glosar statistike transporta je bil prvič objavljen 
leta 1994 z namenom državam članicam 
pomagati pri zbiranju podatkov o transportu z 
uporabo skupnega vprašalnika, ki so ga oblikovali 
UNECE, ITF in Eurostat. 
Ta četrta izdaja glosarja je rezultat dragocenega 
sodelovanja treh organizacij, ki so si s pomočjo 
delovanja Medresorske delovne skupine nenehno 
prizadevale za uskladitev statistike transporta na 
mednarodni ravni. Glosar sedaj vsebuje 735 
definicij in je referenca za vse, ki se ukvarjajo s 
statistiko transporta. Upoštevanje smernic v 
definicijah bo znatno prispevalo k izboljšanju 
kakovosti in primerljivosti podatkov. 
 
V tej četrti izdaji so bila bistveno popravljena 
poglavja o železniškem, cestnem, celinskem 
vodnem transportu, transportu po cevovodih ter 
intermodalnem transportu. Dodano je bilo novo 
poglavje o zračnem transportu. Za železnico je pri 
spremembah upoštevano spreminjajoče se okolje, 
s katerim se zlasti v Evropi soočajo prevozniki v 
železniškem transportu. Poleg tega je dodan 
popolnoma nov oddelek o železniških nesrečah. 
Tudi poglavja o cestnem in vodnem prometu so 
doživela temeljite spremembe, zato da odražajo 
današnja pomembna vprašanja. Poglavju o 
celinskem vodnem transportu je dodan oddelek o 
nesrečah. Poglavje o cevovodih je bilo razširjeno 
in zdaj zajema tudi plinovode in naftovode, 
upoštevajoč njihovo vedno večjo pomembnost pri 
preskrbi energijskega trga. Novo poglavje o 
zračnem transportu upošteva smernice ICAO, 
vendar z nekaterimi dodatnimi prispevki IATA in 
ACI. Med pripravo poglavja je bilo opravljeno 
posvetovanje z vsemi tremi organizacijami, ki so 

zagotovile uporabne povratne informacije. Tudi na 
drugih področjih je bilo veliko posvetovanj z 
ustreznimi mednarodnimi sektorskimi 
organizacijami. Vse te spremembe v celoti 
upoštevajo najnovejše evropske pravne akte na 
vsakem posameznem področju in tudi olajšajo 
zbiranje podatkov prav v tem okviru. 
 
Poleg odločitve, da se gradivo dopolnjuje, je bila 
sprejeta tudi odločitev, da se poenostavijo oddelki, 
ki obravnavajo podjetja, gospodarsko poslovanje 
in zaposlovanje. Vendar nikakor ne zato, ker bi se 
takšno gradivo štelo za nepomembno. Bolj odraža 
dejstvo, da so dejavnosti zbiranja podatkov treh 
sponzorskih organov bile manj osredotočene na 
ta področja kot na čisti transport. 
 
V tej izdaji so bile mogoče le manjše spremembe 
v poglavju o pomorskem transportu. Vendar se bo 
delo nadaljevalo v okviru IWG.Trans. Prednostna 
naloga v prihodnje bo dodatek oddelka o 
nesrečah v povezavi s pomorskim sektorjem in 
tudi zagotavljanje, da bo terminologija odražala 
razvoj dogodkov v drugih sektorjih. Okoljski vpliv 
transporta je drugo področje, na katerem bi se 
lahko še dosegel napredek, čeprav tokrat to ni bilo 
mogoče. 
 
Tretja izdaja je bila prevedena v vse uradne jezike 
Evropske unije in ruščino. Tako bo tudi s to novo 
četrto izdajo. Druga novost je priprava slikovne 
različice. Cilj je uporabnikom zagotoviti boljše 
razumevanje osnovnih konceptov definicij po 
načelu, da je ena slika vredna tisoč besed. 
 

Za dodatne informacije o publikaciji se lahko obrnete na: 
 
UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE (UNECE – Gospodarska komisija Združenih 
narodov za Evropo) 
Oud Khou Sid’Ahmed, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10 
Elektronski naslov: ould.khou.sid'ahmed@unece.org 
Spletna stran: http://www.unece.org/trans/ 
 
INTERNATIONAL TRANSPORT FORUM  
Mario Barreto, 2/4 rue Louis David, F-75016 Paris 
Elektronski naslov: Mario.Barreto@oecd.org 
Spletna stran: http://www.oecd.org/cem & www.internationaltransportforum.org 
 
EUROSTAT 
Hans Strelow, Transport Statistics Unit, L-2920 Luxembourg 
Elektronski naslov: Hans.Strelow@ec.europa.eu 
Spletna stran: http://europa.eu.int/comm/eurostat/ 
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OPOZORILO 
 
 
Obrazložitvene pripombe v ležečem tisku, ki so navedene pod nekaterimi definicijami, so namenjene za 
pomoč pri razumevanju in za pomoč državam pri izpolnjevanju vprašalnikov. Opombe niso del definicij. 
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A. ŽELEZNIŠKI TRANSPORT  
 



A. Železniški transport 
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A.I INFRASTRUKTURA 

A.I-01 Tir 

 
Tirnici, po katerih vozijo tirna vozila. 
 
Tirna širina: Razdalja med tirnicama, ki se meri od notranjih robov tirnic. 
 
Obstajajo naslednje tirne širine: 
– Standardna širina:  1,435 m 
– Velika širina: 1,520 m (npr.: Commonwealth of Independent States) 
   1,524 m (npr.: Finska) 
   1,600 m (npr.: Irska) 
   1,668 m (npr.: Španija, Portugalska) 
– Majhna širina: 0,60 m, 0,70 m, 0,75 m, 0,76 m, 0,785 m, 0,90 m, 1,00 m. 
 
„Velika širina“ se včasih imenuje „širokotirna“. 

 

A.I-02 Elektrificiran tir 

 
Tir, nad katerim je vozna mreža ali kontaktni vodnik za električno vleko. 
Uporabljajo se naslednje vrste električnega toka: 
 
– Izmenični tok (AC) 25.000 voltov, 50 Hz 
   15.000 voltov, 16 2/3 Hz 
– Enosmerni tok (DC) 3.000 voltov 
   1.500 voltov 
      750 voltov 
      660 voltov 
      630 voltov 

A.I-03 Vozni tir 

 
Tir, ki zagotavlja neprekinjeno povezavo med dvema točkama. Uporablja se za vožnjo vlakov 
(prevoz potnikov in blaga) med postajami ali kraji, ki so označeni po tarifah kot neodvisne 
točke odhoda ali prihoda. 
 

A.I-04 Stranski tir 

 
Tir, ki se odcepi od voznega tira. 
 
Dolžina stranskih tirov je vključena v skupno dolžino tirov, če stranske tire upravlja upravljavec 
infrastrukture, pri čemer so zasebni stranski tiri izključeni. 
 

A.I-05 Zasebni stranski tir 

 
Tir ali več tirov, ki jih ne upravlja upravljavec infrastrukture, vendar so povezani s tiri 
upravljavca infrastrukture, tako da: 
 
a) železniški prevozniki ali podporne funkcije lahko opravljajo potrebne dejavnosti; 
b) je mogoče tovor po železnici pripeljati do industrijskih, trgovskih, pristaniških in drugih 

podjetij ali skupin podjetij brez pretovarjanja. 
 



A. Železniški transport 
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A.I-06 Proga 

 
Vozni tir ali več sosednjih voznih tirov, ki tvorijo pot med dvema točkama. Kjer del omrežja 
vključuje dve ali več prog, ki potekajo druga ob drugi, je toliko prog, kolikor je poti, ki imajo 
lastne tire. 

 

A.I-07 Elektrificirana proga 

 
Proga z enim ali več elektrificiranimi voznimi tiri. 
 
Uporabljajo se naslednje vrste električnega toka: 
 
– Izmenični tok (AC) 25.000 voltov, 50 Hz 
  15.000 voltov, 16 2/3 Hz 
– Enosmerni tok (DC)  3.000 voltov 
    1.500 voltov 
       750 voltov 
       660 voltov 
       630 voltov   
 
 
Deli prog zraven postaj, ki so elektrificirani le za ranžiranje vlakov ali vagonov in niso 
elektrificirani do naslednjih postaj, se obravnavajo kot neelektrificirane proge. 
 

A.I-08 Podzemna železniška proga 

 
Elektrificirana železniška proga zlasti za mestni prevoz z zmogljivostjo za velik obseg prometa 
in zelo pogosto vožnjo vlakov. Za podzemne železniške proge so značilne tudi pogoste 
postaje, običajno na razdalji približno 1.000 m. 
 
Imenuje se tudi „subway“, „metropolitan railway“, „heavy rail“, „rapid rail“, „rapid transit“, 
„metro“ ali „underground“. 
 

A.I-09 Hitra tramvajska proga (light rail line) 

 
Železniška proga zlasti za mestni potniški prevoz, ki je pogosto elektrificirana. Razdalja med 
postajami/postajališči je običajno manj kot 1 200 m. 
 
V primerjavi s podzemno železnico ima hitri tramvaj lažjo konstrukcijo, namenjen je manjšemu 
obsegu prometa in običajno vozi z nižjo hitrostjo. Električno energijo običajno pridobiva iz 
prostozračnega električnega voda prek odjemnika toka. Včasih je težko natančno razlikovati 
hitri tramvaj od tramvaja; tramvaji običajno niso ločeni od cestnega prometa, medtem ko so 
lahko hitri tramvaji ločeni od drugih sistemov. 
 

A.I-10 Tramvajska proga 

 
Železnica, ki je običajno nameščena v mestni cestni sistem in vanj dobro vključena. Tramvaje 
poganja elektrika ali dizelski motor, zlasti za posebna cestna vozila, ki vozijo po tirih.  
 
Imenuje se tudi tramvajski voz. 



A. Železniški transport 
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A.I-11 Železniška proga 

 
Prometna pot s tirnicami, namenjena izključno železniškim vozilom. 
 
Prometna pot je območje, ki je opremljeno za izvajanje železniškega prevoza. 
 

A.I-12 Glavna železniška proga 

 
Glavne železniške proge vključujejo proge za visoke hitrosti in pomembne velike običajne 
železniške proge, kakor jih opredelijo nacionalni ali mednarodni organi. 
 
Znotraj Evropske skupnosti smernice na primer opredeljujejo posebno glavno železniško 
omrežje v vseevropskem prometnem omrežju (TEN), ki je pomembno na ravni Skupnosti.  
 

A.I-13 Običajna železniška proga 

 
Vse železniške proge, ki niso opredeljene kot „proge, zgrajene za visoke hitrosti“ ali „proge, 
preurejene za visoke hitrosti“. 
 

A.I-14 Proga, zgrajena za visoke hitrosti 

 
Proga, ki je zgrajena posebej za promet s hitrostmi, ki so med glavnimi odseki običajno enake 
ali presegajo 250 km/h. 
 
Proge za visoke hitrosti lahko vključujejo zvezne proge, zlasti križišča s postajami v središčih 
mest, na katerih so hitrosti odvisne od lokalnih razmer. 
 

A.I-15 Proga, preurejena za visoke hitrosti 

 
Običajna proga, ki je posebej preurejena, tako da omogoča promet s hitrostmi, ki med glavnimi 
odseki presegajo dosegajo 200 km/h. 
 
Vključene so posebej preurejene proge za visoke hitrosti, na katerih mora biti hitrost 
prilagojena zaradi topografskih, reliefnih ali urbanističnih omejitev. 
 

A.I-16 Dolžina prog v uporabi 

 
Skupna dolžina proge, ki se uporablja za potniški in/ali tovorni promet. 
 
Če progo upravlja več železniških podjetij hkrati, se šteje le enkrat. 
 

A.I-17 Železniško omrežje 

 
Vse železnice na določenem območju. 
 
V to niso vključeni odseki cest ali vode, čeprav je železniški vozni park prepeljan čez take poti, 
na primer z vlačilci za vagone ali trajekti. V železniško omrežje prav tako niso vključene proge, 
ki se uporabljajo le za turistične namene, in železnice, ki so zgrajene le za rudnike, za delo v 
gozdovih ali drugih industrijskih ali kmetijskih podjetjih in niso odprte za javni promet. 
 



A. Železniški transport 
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A.I-18 Odseki železniškega omrežja 

 
Posebna železniška proga, ki povezuje dve ali več zemljepisnih referenčnih točk. Vsak odsek 
ima začetek in konec, pri čemer lahko pomeni prehod čez progo, državno mejo ali železniško 
postajo. 

 

A.I-19 Največja pogonska hitrost 

 
Največja dovoljena hitrost v komercialnih storitvah, pri čemer se upoštevajo tehnične 
značilnosti infrastrukture. 
 

A.I-20 Železniški nakladalni profil 

 
Profil, skozi katerega mora peljati železniško vozilo s svojim tovorom ob upoštevanju predorov 
in ovir ob poti. 
 
Po UIC obstajajo tri mednarodne mere: 
 
– MERA A: skupna višina 3,85 m nad tiri in 1,28 m na obeh straneh osi, 
– MERA B: skupna višina 4,08 m nad tiri in 1,28 m na obeh straneh osi, 
– MERA C: skupna višina 4,65 m nad tiri in 1,45 m na obeh straneh osi. 
 
Pomembna mera je tudi MERA B+, pri kateri je skupna višina 4,18 m nad tiri in 1,36 m na 
obeh straneh osi. 
V železniških omrežjih obstajajo še številne druge mere. 
 

A.I-21 Železniška postaja 

 
Železniška enota, ki je odprta za javnost ali ne, v kateri je običajno zaposleno osebje in je 
namenjena eni ali več od naslednjih dejavnosti: 
– razporejanju, odpremi, sprejemu in začasnemu postavljanju vlakov na stranski tir, 
– postavljanju na stranski tir in ranžiranju železniškega voznega parka, 
– vstopanju in izstopanju potnikov, 
– običajno zagotavljanju prostorov za nakup vozovnic, če je odprta za javnost, 
– nalaganju/razlaganju blaga. 
 

A.I-22 Skupna železniška postaja 

 
Postaja na križišču železniških podjetij, katere delovanje ureja sporazum med zadevnimi 
državami ali podjetji. 
 

A.I-23 Postajališče 

 
Kraj, na katerem se železniško vozilo ustavi in je na splošno namenjen le potniškemu prometu, 
pri čemer tam običajno ni osebja. 
 

A.I-24 Ranžirna postaja 

 
Postaja ali del postaje, opremljen zlasti z veliko tiri ali drugo opremo za ranžiranje (preklop) 
železniških vozil. 
 
Včasih se imenuje postaja za razvrščanje. 



A. Železniški transport 
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A.I-25 Železniški terminal za intermodalni transport 

 
Kraj za pretovarjanje in skladiščenje intermodalnih transportnih enot med različnimi načini 
prevoza, vključno z železniškim. 
 
Koncept vozlišča in priključkov (angl. hub and spoke) pomeni zbiranje prek središča (vozlišče) 
in porazdelitev v različne smeri (priključek). Vozlišče je osrednja točka za zbiranje, 
razvrščanje, pretovarjanje in porazdelitev blaga za posebno regijo. 

 



A. Železniški transport 
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A.II PREVOZNA SREDSTVA  

A.II.A VOZILA 

A.II.A-01 Železniško vozilo 

 
Vozilo, ki se premika izključno po tirih in ima lastni pogon (vlečna vozila) ali ga vleče drugo 
vozilo (potniški vagoni, vagoni modularnega motornika, službeni vagoni in tovorni vagoni). 
 
Statistični podatki železniškega podjetja vključujejo naslednja vozila: 
 
– Vsa  železniška vozila, ki pripadajo železniškemu podjetju, vozila, ki jih podjetje najema in 

so mu dejansko na voljo, vključno z vozili, ki so trenutno v popravilu ali čakajo na popravilo 
ali pa so potrebna za delo v skladišču ali kako drugače, tuja vozila, ki so podjetju na voljo, 
ter vozila podjetja, ki se začasno in na običajen način uporabljajo v tujini, 

 
– Vagoni, ki pripadajo zasebnim lastnikom, tj. vagoni, ki ne pripadajo železniškemu podjetju, 

vendar ima to podjetje dovoljenje za njihovo uporabo pod posebnimi pogoji, vključno z 
vagoni, ki jih železniško podjetje odda tretjim strankam in se upravljajo kot zasebni vagoni. 

 
– Statistični statistični podatki za železniško podjetje ne vključujejo vozil, ki temu podjetju 

niso na voljo, tj.: 
 

 tujih vozil ali vozil, ki ne pripadajo železniškemu podjetju, ki so v prometu v 
železniškem omrežju, 

 
 vozil, ki so izposojena ali kako drugače na voljo drugim železniškim podjetjem, 

 
 vozil, ki so rezervirana izključno za prometno službo ali namenjena za prodajo ali 

izločitev. 
 

A.II.A-02 Železniško vozilo za visoke hitrosti 

 
Železniško vozilo, ki je izdelano za delovanje pri hitrosti vsaj 250 km/h na progah, zgrajenih za 
visoke hitrosti. 

 

A.II.A-03 Nagibno železniško vozilo za visoke hitrosti 

 
Železniško vozilo s sistemom za nagibanje, ki je izdelano za potovalno hitrost 200 km/h ali več 
na progah, preurejenih za visoke hitrosti. 
  

A.II.A-04 Običajno železniško vozilo za visoke hitrosti 

 
Vsako železniško vozilo, ki ni posebej narejeno za proge, zgrajene ali preurejene za visoke 
hitrosti, vendar lahko doseže maksimalno potovalno hitrost približno 200 km/h. 
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A.II.A-05 Vlakovna kompozicija 

 
Nedeljiv blok motornega(-ih) vagona(-ov) in vagona(-ov) modularnega motornika ali 
lokomotive(-iv) in potniškega(-ih) železniškega(-ih) vozila(-il). 

 
Vključene so vlakovne kompozicije, ki so tehnično deljive, vendar so običajno v isti postavitvi. 
Vlakovna kompozicija se lahko združi z drugo. Vsaka vlakovna kompozicija lahko ima več 
vlečnih vozil. 
 

A.II.A-06 Vlečno vozilo 

 
Vozilo, ki ima osnovni pogonski stroj in motor ali samo motor in je namenjeno za vleko drugih 
vozil („lokomotiva“) ali za vleko drugih vozil in prevoz potnikov in/ali blaga („motorni vagon“). 

 

A.II.A-07 Lokomotiva 

 
Vlečno železniško vozilo, ki ima pri vlečni kljuki moč najmanj 110 kW, opremljeno z osnovnim 
pogonskim strojem in motorjem ali le z motorjem, ki se uporablja za vleko železniških vozil. 
 
Lahka železniška motorna vlečna vozila niso vključena. 
 
Vrste lokomotiv 
 
– Električna lokomotiva 
 

Lokomotiva z enim ali več električnimi motorji, ki dobiva tok večinoma iz žic v zraku, 
kontaktnih vodnikov ali akumulatorjev v lokomotivi. 
 
Lokomotiva, ki je tako opremljena in ima tudi motor (dizelski ali drugačen) za prenos toka v 
električni motor, če ga ne more dobiti iz žic v zraku ali kontaktnih vodnikov, se šteje za 
električno lokomotivo. 

 
– Dizelska lokomotiva 
 

Lokomotiva, pri kateri je glavni vir energije dizelski motor, ne glede na vrsto prenosa. 
 
Vendar so dizelske lokomotive, ki imajo opremo za sprejemanje toka iz žic v zraku ali 
kontaktnih vodnikov, uvrščene med električne lokomotive. 

 
– Parna lokomotiva 
 

Lokomotiva, ki jo poganjajo cilindri ali turbina, tem pa je vir energije para, ne glede na 
vrsto goriva, ki se uporablja. 

 

A.II.A-08 Lahko železniško motorno vlečno vozilo 

 
Vlečno železniško vozilo, ki ima pri vlečni kljuki moč manj kot 110 kW (spojnik). 
 
Običajno se uporablja za ranžiranje ali za delovne vlake in za storitve na terminalih na kratkih 
razdaljah ali pri tovorih z manjšo težo. Opredelitve različnih kategorij lokomotiv (električne, 
dizelske) se smiselno uporabljajo za lahka železniška motorna vlečna vozila. 
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A.II.A-09 Motorni vagon 

 
Vlečno železniško vozilo z motorjem, ki je izdelano za prevoz potnikov ali blaga po železnici.  
 
Opredelitve različnih kategorij lokomotiv (električne, dizelske) se smiselno uporabljajo za 
motorne vagone. 
 
Blok, ki ga sestavljajo motorni vagoni in vagoni modularnega motornika, je lahko: 
 
– „mnogovrstna enota“, če je modularen, 
– „vlakovna kompozicija“, če je fiksen. 
 
V statističnih podatkih o vlečnih vozilih se vsak železniški motorni vagon v nedeljivi celoti šteje 
ločeno, medtem ko se v statističnih podatkih o potniških vozilih in tovornih vozilih vsako telo, ki 
je primerno za prevoz potnikov ali blaga (vlečno ali nevlečno), šteje kot ena enota. Vsaka 
enota z vlečno močjo je vlečno vozilo ne glede na to, ali ima nameščen prostor za voznika ali 
ne. Če imata dva motorna vagona skupni vozni podstavek, se obe enoti štejeta za vlečno 
vozilo.  

 

A.II.A-10 Potniško železniško vozilo 

 
Železniško vozilo za prevoz potnikov, tudi če ima enega ali več prostorov, ki so posebej 
rezervirani za prtljago, pakete, pošto itd. 
 
Ta vozila vključujejo posebna vozila, kot so spalniki, vagoni z bifejem (salonski vozovi), jedilni 
vagoni, ambulantni vagoni in službeni vagoni za prevoz cestnih vozil s spremstvom. Vsaka 
posamezna enota nedeljive celote za prevoz potnikov se šteje kot eno potniško železniško 
vozilo. Vključeni so tudi motorni vagoni za prevoz potnikov. 

 

A.II.A-11 Metro 

 
Električno železniško vozilo, namenjeno za uporabo na podzemni železniški progi. 
 
Moč običajno pridobiva prek tretjega tira. 

 

A.II.A-12 Tramvaj 

 
Potniško ali tovorno cestno vozilo, namenjeno za uporabo na tramvajski progi. 

 

A.II.A-13 Hitri tramvaj 

 
Železniško vozilo, namenjeno za uporabo na hitri tramvajski progi. 

 

A.II.A-14 Vagon modularnega motornika 

 
Potniško železniško vozilo, ki ni vlečno in je pripeto na motorni vagon ali več motornih 
vagonov. 
 
Vozila za prevoz blaga spadajo med tovorne vagone, tudi če jih vleče motorni vagon. 
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A.II.A-15 Potniški vagon 

 
Potniško železniško vozilo, ki ni motorni vagon ali vagon modularnega motornika. 

A.II.A-16 Potniška zmogljivost: sedeži in ležišča 

 
Število sedežev in/ali ležišč, ki so v potniškem vozilu na voljo pri opravljanju storitve, za katero 
je to vozilo namenjeno. 
 
Sedeži v jedilnih vagonih in bifejih niso vključeni. 
 

A.II.A-17 Potniška zmogljivost: stojišča 

 
Število registriranih stojišč, ki so v potniškem vozilu na voljo pri opravljanju storitve, za katero 
je to vozilo namenjeno. 
 

A.II.A-18 Službeni vagon 

 
Železniško vozilo, kot del potniškega ali tovornega vlaka, ki ni vlečno in ga uporablja osebje 
vlaka, pri čemer se po potrebi uporablja tudi za prevoz prtljage, paketov, koles, cestnih vozil s 
spremstvom itd. 
 
Vozila, ki imajo enega ali več potniških oddelkov, se ne štejejo med službene vagone, ampak 
med potniška železniška vozila. Poštni vagoni so vključeni med službene vagone, če nimajo 
oddelkov za potnike. 
 

A.II.A-19 Tovorni vagon  

 
Železniško vozilo, ki je običajno namenjeno prevozu blaga. 

 

A.II.A-20 Vagon v lasti železniškega podjetja 

 
Vsak vagon, ki pripada železniškemu podjetju. 
 
Vagoni v zasebni lasti niso vključeni. 
 

A.II.A-21 Vagon v zasebni lasti 

 
Vagon, ki ne pripada železniškemu podjetju, vendar mu je na voljo in ima dovoljenje za 
delovanje pod posebnimi pogoji, ali vagon, ki ga železniško podjetje odda tretjim osebam. 
 

A.II.A-22 Zaprti tovorni vagon 

 
Vagon, za katerega je značilna zaprta konstrukcija s streho in v celoti zaprtimi stranicami, pri 
čemer ga je mogoče zakleniti in/ali zapečatiti.  
 
Vključeni so tudi vagoni s streho, ki se lahko odpre, ter izolirani, ogrevani in hladilni vagoni. 
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A.II.A-23 Izolirani tovorni vagon 

 
Zaprti tovorni vagon, ki ima izolirane stene, vrata, dno in streho, kar omogoča, da je prenos 
toplote iz notranjosti oz. od zunaj tako omejen, da je skupni koeficient prenosa toplote 
(koeficient K) takšen, da oprema spada v eno od naslednjih dveh kategorij:  
– IN = normalno izolirana: koeficient K je enak ali manjši od 0,7 W/m

2oC; 

– IR = močno izolirana: koeficient K je enak ali manjši od 0,4 W/m
2
°C. 

 

A.II.A-24 Hladilni tovorni vagon (hladilnica) 

 
Izolirani tovorni vagon, ki uporablja vir hlajenja. Takšni viri vključujejo: 
 
– naravni led z dodano soljo ali brez dodane soli, 
– eutektične plošče; suhi led z nadzorom sublimacije ali brez nadzora sublimacije, 
– utekočinjeni plini z nadzorom izhlapevanja ali brez nadzora izhlapevanja itd., razen 

mehaničnih ali „absorpcijskih“ enot. 
Tak vagon lahko pri povprečni zunanji temperaturi 30°C z ustreznimi hladilnimi sredstvi in 
opremo zniža temperaturo v notranjosti in jo nato tudi zadrži: 
  
– največ na +7°C v razredu A, 
– največ na –10°C v razredu B, 
– največ na –20°C v razredu C in 
– največ na 0°C v razredu D. 
 

A.II.A-25 Mehanično hlajeni tovorni vagon 

 
Izolirani tovorni vagon, ki ima svojo lastno hladilno napravo ali pa skupaj z drugimi takšnimi 
enotami uporablja zunanji hladilni sistem. Takšne hladilne naprave vključujejo: 
 
– mehanične kompresorje, 
– „absorpcijske“ enote. 
 
Mehanično hlajeni vagon mora biti sposoben pri povprečni zunanji temperaturi 30°C znižati 
temperaturo v notranjosti praznega vagona in jo nato tudi stalno ohranjati na ravneh, ki so 
skladne z naslednjimi standardi: 
 
Razred A: temperatura v vagonu je med +12°C in vključno 0°C. 
 
Razred B: temperatura v vagonu je med +12°C in vključno –10°C. 
 
Razred C: temperatura v vagonu je med +12°C in vključno –20°C. 
 

A.II.A-26 Ogrevani tovorni vagon 

 
Izolirani vagon, opremljen z grelcem. 
 
Razred A: ogrevana oprema, ki se uporablja pri povprečni zunanji temperaturi 10°C, in 
Razred B: ogrevana oprema, ki se uporablja pri povprečni zunanji temperaturi 20°C. 
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A.II.A-27 Tovorni vagon z visokimi stranicami 

 
Tovorni vagon brez strehe in s trdnimi stranicami, ki so višje od 60 cm. 
 

A.II.A-28 Tovorni vagon plato 

 
Tovorni vagon brez strehe in stranic ali tovorni vagon brez strehe in s stranicami, ki niso višje 
od 60 cm, ali tovorni vagon z vrtljivimi prečkami, navadni ali posebni. 
 

A.II.A-29 Tovorni vagon cisterna 

 
Tovorni vagon, ki je namenjen prevozu tekočin ali plinov. 
 

A.II.A-30 Tovorni vagon silos 

 
Tovorni vagon za prevoz izdelkov v prahu, kot so cement, moka, mavec itd., v razsutem 
stanju. 
 

A.II.A-31 Tovorni vagon za intermodalni prevoz (glej G.II-10) 

 
Tovorni vagon, posebej izdelan ali opremljen za prevoz intermodalnih transportnih enot ali 
drugih cestnih tovornih vozil.  
 
Vrste tovornih vagonov: 
 
– vagon z vdolbinami: železniški vagon z vdolbinami za sprejem sklopa osi/koles 

polpriklopnika, 
– vagon s košaro: železniški vagon s snemljivim pomožnim okvirjem, opremljen z napravami 

za navpično upravljanje, ki omogočajo nalaganje in razlaganje polpriklopnikov ali cestnih 
motornih vozil, 

– vagon s središčnim podvozjem: železniški vagon s središčnim podvozjem za prevažanje 
polpriklopnikov, 

– nizkopodni vagon: železniški vagon z nizko nakladalno ploskvijo, oblikovano tudi za 
prevoz intermodalnih transportnih enot, 

– vagon ROLL: železniški vagon z nizkim podom, pri čemer več vagonov skupaj sestavlja 
„potujočo avtocesto“, 

– vagon za dvojno zlaganje: železniški vagon za prevoz kontejnerjev, ki so zloženi drug na 
drugem, 

– bimodalni polpriklopnik: cestni polpriklopnik, ki se lahko z dodatnim železniškim 
podstavkom uporablja kot železniški vagon. 

 

A.II.A-32 Nosilnost tovornega vagona 

 
Nosilnost tovornega vagona je največja dovoljena masa, ki jo lahko tovorni vagon prevaža. 
 

A.II.A-33 Starost železniškega vozila 

 
Število let od prve registracije železniškega vozila ne glede na državo registracije. 
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A.II.B KONTEJNERJI IN DRUGO 

A.II.B-01 Nakladalna enota 

 
Kontejner, menjalni keson. 
 
„Ploski kontejnerji“ (glej A.II.B-09 spodaj), ki se uporabljajo v pomorskem transportu, so 
vključeni kot posebna vrsta kontejnerjev. 
 

A.II.B-02 Intermodalna transportna enota (ITE) 

 
Kontejner, menjalni keson ali polpriklopnik/cestno tovorno vozilo, primerno za intermodalni 
prevoz.  
 

A.II.B-03 Kontejner 

 
Poseben zaboj za prevoz tovora, oblikovan tako, da ga je mogoče zlagati v skladovnico in da 
omogoča horizontalno ali vertikalno premikanje.  
Bolj tehnična opredelitev kontejnerja: 
 
„Enota prevozne opreme z naslednjimi značilnostmi: 
 
a) trajna in ustrezno trdna, da je primerna za večkratno uporabo; 
b) posebej narejena za lažji prevoz blaga z enim ali več načini prevoza brez vmesnega 

prelaganja; 
c) opremljena s pripravami za preprosto ravnanje, predvsem za prenos z enega načina 

prevoza na drugega; 
d) narejena za enostavno polnjenje ali praznjenje; 
e) jo je mogoče skladati in 
f) ima notranjo prostornino vsaj 1 m3.“ 
 
Menjalni kesoni niso vključeni. 
 
Ploske kontejnerje (glej A.II.B-09 spodaj), ki se uporabljajo v pomorskem transportu, je treba 
obravnavati kot posebno vrsto kontejnerjev in jih je zato treba vključiti, čeprav so brez notranje 
prostornine in zato ne izpolnjujejo zadnjega merila iz točke (f). 
 

A.II.B-04 Velikosti kontejnerjev 

 
Glavne velikosti kontejnerjev so: 
 
a) 20-čeveljski kontejner po ISO standardu (dolžina 20 čevljev in širina 8 čevljev), 
b) 40-čeveljski kontejner po ISO standardu (dolžina 40 čevljev in širina 8 čevljev), 
c) kontejner z zelo veliko prostornino (kontejner nadstandardnih velikosti), 
d) letalski kontejner (kontejner, ki ustreza standardom za zračni transport). 
 
Kontejnerji so običajno visoki 8 čevljev, vendar obstajajo tudi druge velikosti. Kontejnerji z 
veliko prostornino so kontejnerji, visoki 9,5 čevlja. Kontejnerji z zelo veliko prostornino so 
kontejnerji, ki presegajo mere po ISO standardu. To so kontejnerji, dolgi 45 čevljev, 48 čevljev 
in 53 čevljev. Kontejnerji od točke (a) do točke (c) so t. i. veliki kontejnerji. 
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A.II.B-05 Tara kontejnerja  

 
Tara kontejnerja je vključena v skupno maso blaga, ki se prevaža v kontejnerjih, in se imenuje 
tudi bruto bruto masa blaga. Bruto masa blaga, ki se prevaža v kontejnerjih, se lahko izračuna 
iz bruto bruto mase tako, da se odšteje tara kontejnerja in obratno. Če ni podatka o tari, se 
lahko tara oceni z naslednjimi povprečji. 
 
Tara kontejnerja se lahko oceni na naslednji način: 
 
20-čeveljski kontejner po ISO standardu    2,3 tone, 
40-čeveljski kontejner po ISO standardu    3,7 tone, 
Kontejner po ISO standardu dolžine več kot 20 in manj kot 40 čevljev  3,0 tone, 
Kontejner po ISO standardu dolžine več kot 40 čevljev  4,7 tone. 

 

A.II.B-06 Vrste kontejnerjev 

 
Glavne vrste kontejnerjev po Priročniku o ISO standardih za tovorne kontejnerje so: 
 
1. kontejnerji za splošni namen; 
 
2. kontejnerji za posebni namen: 

– zaprti kontejner s prezračevanjem, 
– kontejner z odprto streho, 
– odprti kontejner z odprto stranico, 
– odprti kontejner z odprto stranico in popolno vrhnjo konstrukcijo, 
– odprti kontejner z odprto stranico, nepopolno vrhnjo konstrukcijo in fiksnimi robovi, 
– odprti kontejner z odprto stranico, nepopolno vrhnjo konstrukcijo in zložljivimi robovi, 
– ploščati kontejner; 
 

3. kontejnerji za poseben tovor: 
- termični kontejner, 
- izolirani kontejner, 
- hladilni kontejner (potrošno sredstvo za hlajenje), 
- mehanično hlajeni kontejner, 
- ogrevani kontejner, 
- hlajeni in ogrevani kontejner, 
- kontejner cisterna, 
- kontejner za suhi razsuti tovor, 
- kontejner za določen tovor (avtomobile, živino idr.) in 
- kontejner za zračni prevoz. 

 

A.II.B-07 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) 

 
Statistična enota, ki temelji na 20-čeveljskem kontejnerju po ISO standardu (6,10 m), za 
zagotavljanje standardne enote za štetje kontejnerjev različnih prostornin in opisovanje 
prostornine kontejnerskih ladij ali terminalov. En 20-čeveljski kontejner po ISO standardu je 
enak enemu TEU.  
 
En 40-čeveljski kontejner po ISO standardu je enak 2 TEU. 
En kontejner dolžine več kot 20 čevljev in manj kot 40 čevljev je enak 1,50 TEU. 
En kontejner dolžine več kot 40 čevljev je enak 2,25 TEU. 
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A.II.B-08 Menjalni keson ali zamenljivo tovorišče (Swap body) 

 
Enota za prevoz tovora, prilagojena meram cestnih vozil in opremljena z napravami za prenos 
tovora z enega načina prevoza na drugega, običajno s ceste na železnico ali obratno.  
 
Te enote prvotno niso bile namenjene za zlaganje druge na drugo. Veliko enot se zdaj lahko 
zlaga, čeprav ne tako kot kontejnerji. Glavna značilnost, zaradi katere se razlikujejo od 
kontejnerjev, je, da so prilagojene meram cestnih vozil. Taka enota bi za promet po železnici 
potrebovala dovoljenje Mednarodne železniške zveze. Nekateri menjalni kesoni imajo zložljive 
noge, na katerih stoji enota, kadar ni na vozilu. 
 

A.II.B-09 Ploski kontejner 

 
Ploščad, ki jo je mogoče naložiti in nima vrhnje konstrukcije, je pa enako dolga in široka kot 
osnovna ploskev kontejnerja ter je na vrhu in spodaj opremljena z vogalnimi ležišči. 
 
Ploski kontejner je drug izraz za nekatere vrste kontejnerjev za posebne namene, tj. za 
ploščate kontejnerje in odprte kontejnerje z nepopolno vrhnjo konstrukcijo. 

 

A.II.B-10 Paleta 

 
Dvignjena ploščad, namenjena za lažje dvigovanje in zlaganje blaga. 
 
Palete so običajno narejene iz lesa in so standardnih mer: 
1.000 mm x 1.200 mm (ISO) in 800 mm x 1.200 mm (CEN). 
 

A.II.B-11 Kletka na koleščkih, kontejner na loleščkih ali paleta na koleščkih 

 
Majhne enote na koleščkih, ki jih ni mogoče zlagati druge na drugo in so običajno v obliki 
škatle, namenjene za lažje nalaganje in razlaganje blaga.  
 

A.II.B-12 Ro-ro enota 

 
Enota na kolesih za prevoz blaga, npr. tovornjak, priklopnik ali polpriklopnik, ki ga je mogoče 
pripeljati ali privleči na plovilo ali vlak. 
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A.III PODJETJA, GOSPODARSKO POSLOVANJE IN ZAPOSLENOST 

A.III-01 Železniško podjetje 

 
Vsako zasebno ali javno podjetje, ki deluje zlasti kot železniški prevoznik, upravljavec 
infrastrukture ali integrirano podjetje. 
 
Vključiti je treba tudi podjetje, katerega glavna dejavnost ni povezana z železnico, če ima v 
železnici znaten tržni delež. Poročati je treba le o dejavnostih, ki so povezane z železnicami. 
 

A.III-02 Železniški prevoznik 

 
Vsak javni ali zasebni železniški prevoznik, ki zagotavlja storitve prevoza blaga in/ali potnikov 
po železnici. 
 
Vključeni so vsi prevozniki, ki razpolagajo z vlečno silo. Izključeni so železniški prevozniki, ki 
delujejo izključno ali zlasti znotraj industrijskih in podobnih obratov, vključno s pristanišči, in 
železniški prevozniki, ki zagotavljajo zlasti lokalne turistične storitve, npr. prevoze z 
zgodovinskimi parnimi vlaki. Včasih se uporablja izraz „železniško podjetje“. 
 

A.III-03 Upravljavec infrastrukture 

 
Vsako podjetje ali prevoznik, ki je odgovoren zlasti za vzpostavitev in vzdrževanje železniške 
infrastrukture ter za upravljanje nadzornih in varnostnih sistemov. 
 
Upravljavec infrastrukture lahko pooblasti drugo železniško podjetje za naslednje naloge: 
vzdrževanje železniške infrastrukture ter upravljanje nadzornih in varnostnih sistemov. 
 

A.III-04 Integrirano podjetje 

 
Železniški prevoznik, ki je tudi upravljavec infrastrukture. 
 

A.III-05 Zaposlenost 

 
Povprečno število oseb, ki v določenem obdobju delajo v železniškem podjetju, in osebe, ki 
delajo zunaj podjetja, vendar mu pripadajo in jih podjetje tudi neposredno plačuje. 
 
V statističnih podatkih mora biti zajeto vse osebje, ki je zaposleno s polnim delovnim časom za 
opravljanje vseh glavnih in pomožnih dejavnosti podjetja (delovanje, obnova, novogradnja, 
cestne storitve in storitve odpreme, pridobivanje električne energije, hoteli in restavracije itd.). 
 

A.III-06 Vrste zaposlitve 

 
Glavne kategorije zaposlitve so: 
 
– Splošna uprava, ki vključuje centralno in regionalno vodstveno osebje (npr. 

finančno, pravno, kadrovsko itd.) ter upravne odbore. 
 

Vodstveno osebje strokovnih oddelkov (operativne zadeve in promet, vleka in železniški 
vozni park, poti in dela) ni vključeno, vendar se upošteva v statističnih podatkih, ki so 
določeni za vsako od teh storitev. 
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– Operativne zadeve in promet 
 

Osebje na postajah (razen osebja, ki upravlja nadzorne in varnostne sisteme), osebje na 
vlakih (razen osebja v vlečnih enotah) ter s tem povezani centralni in regionalni uradi. 
Vključena sta turizem in oglaševanje. 
 

– Vleka in železniški vozni park 
 

Osebje v vlečnih enotah, delavnicah, nadzorno osebje ter s tem povezani centralni in 
regionalni uradi. 

 
–  Stalen razvoj in vzdrževanje poti 
 
– Osebje za stalno vzdrževanje in nadzor poti (vključno z osebjem, ki upravlja 
nadzorne in varnostne sisteme) 
 
– Druge dejavnosti 

 
Cestne storitve za potnike in blago, storitve odpreme, elektrarne, hotelsko osebje itd. 

 

A.III-07 Prihodki od prodaje 

 
Celotni znesek, ki ga železniško podjetje fakturira v opazovanem obdobju, ki se pregleduje. Ta 
znesek je enakovreden prodaji blaga ali storitev tretjim osebam na trgu. Prihodki od prodaje 
vključujejo vse davke in carinske dajatve na blago ali storitve, ki jih podjetje fakturira, razen 
davka na dodano vrednost, ki ga podjetje vključi v račun svojim strankam. Vključuje tudi vse 
ostalo, kar se zaračunava strankam. Odšteti je treba znižane cene, rabate in popuste ter 
vrednost vrnjene embalaže. Ne odštejejo pa se gotovinski popusti. 

 
Prihodki od prodaje ne vključujejo prodaje osnovnih sredstev. Prav tako niso vključene 
subvencije za poslovanje, ki jih podjetje prejme od javnih organov. 

 

A.III-08 Naložbe v infrastrukturo 

 
Izdatki za novogradnjo ali povečanje obstoječe infrastrukture, vključno s prenavljanjem, 
posodabljanjem in večjimi popravili infrastrukture. 
 
Infrastruktura vključuje zemljišča, gradnje stalnih poti, zgradb, mostov in predorov, nepremične 
napeljave, opremo ter instalacije, ki so z njimi povezane (signalizacija, telekomunikacije, 
verižnice, elektronapajalne postaje itd.), vendar ne vključuje železniškega voznega parka. 
 

A.III-09 Naložbe v železniški vozni park 

 
Izdatki za nakup novih železniških vozil. 
 

A.III-10 Izdatki za vzdrževanje infrastrukture 

 
Izdatki za ohranjanje infrastrukture v uporabnem stanju. 
 

A.III-11 Izdatki za vzdrževanje železniškega voznega parka 

 
Izdatki za ohranjanje železniških vozil v uporabnem stanju. 
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A.IV PROMET 

A.IV-01 Železniški promet 

 
Vsako premikanje železniških vozil na progah v obratovanju. 
 
Če se železniško vozilo prevaža na drugem vozilu, se upošteva le premikanje nosilnega vozila 
(aktivno stanje). 
 

A.IV-02 Železniški promet na domačem ozemlju 

 
Vsako premikanje železniških vozil na domačem ozemlju ne glede na državo, v kateri so ta 
vozila registrirana. 
 

A.IV-03 Ranžiranje 

 
Premikanje železniškega vozila ali več železniških vozil na železniški postaji ali v drugem 
železniškem obratu (skladišče, delavnica, ranžirna postaja itd.). 
 

A.IV-04 Potovanje po železnici 

 
Vsako premikanje železniškega vozila od določene točke odhoda do določene točke prihoda.  
 
Pot se lahko razdeli na več delov ali etap. 
 

A.IV-05 Vlak 

 
Eno ali več železniških vozil, ki jih vleče ena ali več lokomotiv ali motornih vagonov, ali en sam 
motorni vagon, pri čemer potujejo od začetne točke do končne točke pod določeno številko ali 
določeno označbo. 
 
Lokomotiva, ki potuje sama, se ne šteje kot vlak. 
 

A.IV-06 Vrste vlakov 

 
Glavne kategorije vlakov so: 
 
– tovorni vlak: vlak za prevoz blaga, ki je sestavljen iz enega ali več tovornih vagonov in 
morda službenih vagonov, ki se premikajo prazni ali s tovorom, 
– potniški vlak: vlak za prevoz potnikov, ki je sestavljen iz enega ali več potniških 
železniških vozil in morda službenih vagonov, ki se premikajo prazni ali s tovorom, 
– mešani vlak: vlak, ki je sestavljen in potniških železniških vozil in tovornih vagonov, 
– drugi vlaki: vlaki, ki se premikajo le za potrebe železniškega podjetja in ne vključujejo 
plačil tretjim osebam. 
 

A.IV-07 Vlakovni kilometer 

 
Merska enota, ki pomeni premikanje vlaka na razdalji enega kilometra.  
 
Upošteva se dejansko prevožena razdalja. 
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A.IV-08 Kilometer vlečnega vozila 

 
Merska enota, ki pomeni vsako premikanje aktivnega vlečnega vozila na razdalji enega 
kilometra.  
 
Vključeno je premikanje vlečnih vozil, ki se premikajo sama (brez vlečenja tovora). Premikanje 
pri ranžiranju ni vključeno. 
 

A.IV-09 Kilometer vlečenega vozila 

 
Merska enota, ki pomeni vsako premikanje vlečenega vozila na razdalji enega kilometra. 
 
Vključeno je premikanje motornih vagonov. Premikanje pri ranžiranju ni vključeno. 
 

A.IV-10 Razpoložljivi tonski kilometer 

 
Merska enota, ki pomeni premikanje ene tone nosilnosti, ki je na voljo v tovornem vagonu, 
kadar opravlja storitve, za katere je prvotno namenjen, na razdalji enega kilometra. 
 
Upošteva se dejansko prevožena razdalja. Ranžiranje in podobna premikanja niso vključena. 
 

A.IV-11 Vagonski kilometer 

 
Merska enota, ki pomeni vsako premikanje praznega vagona ali vagona s tovorom na razdalji 
enega kilometra. 
 
Upošteva se dejansko prevožena razdalja (vsaka država upošteva kilometre, prevožene na 
svojem ozemlju). Ranžiranje in podobna premikanja niso vključena. Vključene so vse poti 
tovornih vagonov ne glede na lastništvo. 
 

A.IV-12 Razpoložljivi sedež kilometer 

 
Merska enota, ki pomeni premikanje enega sedeža, ki je na voljo v potniškem železniškem 
vozilu, kadar opravlja storitve, za katere je prvotno namenjeno, na razdalji enega kilometra. 
 
Upošteva se dejansko prevožena razdalja. Ranžiranje in podobna premikanja niso vključena. 
 

A.IV-13 Vlečeni bruto bruto tonski kilometer 

 
Merska enota, ki pomeni gibanje ene tone železniškega vozila na razdalji enega kilometra, 
vključno z maso vlečnega vozila. 
 
Vključene so mase: vlečne enote, vlečenega železniškega vozila in tovora. Potniki in njihova 
prtljaga niso vključeni. Ranžiranje in podobna premikanja niso vključena. 
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A.IV-14 Vlečeni bruto tonski kilometer 

 
Merska enota, ki pomeni gibanje ene tone vlečenih vozil (in motornih vagonov) ter njihove 
vsebine na razdalji enega kilometra. 
 
Masa motornega vagona je vključena, masa lokomotive pa ne. Potniki in njihova prtljaga niso 
vključeni. Ranžiranje in podobna premikanja niso vključena. 
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A.V MERJENJE PROMETA IN PREVOZA 

A.V-01 Železniški prevoz 

 
Vsako premikanje blaga in/ali potnikov z uporabo železniškega vozila v določenem 
železniškem omrežju. 
 
Če železniško vozilo prevaža drugo železniško vozilo, se upošteva samo premikanje nosilnega 
vozila (aktivno stanje). 
 

A.V-02 Vrste železniškega prevoza 

 
Glavne kategorije so: 
 
– železniški prevoz, ki prinaša prihodek: prevoz, ki se izvaja za zunanjo stranko za 

plačilo, 
 
– železniški prevoz za službene namene: prevoz, ki ga železniško podjetje izvaja za 

izpolnjevanje svojih internih potreb, ne glede na to, ali takšen prevoz prinaša prihodek ali 
ne. 

 

A.V-03 Notranji železniški prevoz 

 
Železniški prevoz med dvema krajema (kraj nalaganja/vstopa in kraj razlaganja/izstopa) v isti 
državi. 
 
Vključuje lahko tudi tranzit skozi drugo državo. 
 

A.V-04 Mednarodni železniški prevoz 

 
Železniški prevoz med krajem (nalaganja/vstopa ali razlaganja/izstopa) v eni državi in krajem 
(nalaganja/vstopa ali razlaganja/izstopa) v drugi državi.  
 
Vključuje lahko tranzit skozi eno ali več drugih držav. Vsaka država upošteva le pkm ali tkm, 
prevožene na svojem ozemlju, da se prepreči dvojno štetje. Potniki ali masa prevoženega 
tovora se šteje v vsaki državi. 
 

A.V-05 Železniški tranzit 

 
Železniški prevoz skozi državo med dvema krajema (krajem nalaganja/vstopa in krajem 
razlaganja/izstopa), ki sta zunaj države poročevalke. 
 
Dejavnosti, ki vključujejo „spremembo tirne širine“ med dvema različnima tirnima širinama v 
državi, se štejejo kot tranzit in ne kot razlaganje in nalaganje.  
 
Prevozne dejavnosti, ki vključujejo nalaganje na/vstop v železniško vozilo ali razlaganje 
z/izstop iz železniškega vozila na meji te države z/na drugo vrsto prevoza, na primer prehod 
med železniškim in pomorskim prevozom v pristaniščih, niso tranzit. 
 

A.V-06 Železniški potnik 

 
Vsaka oseba, razen članov osebja na vlaku, ki potuje po železnici. 
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Potniki, ki potujejo izključno z avtobusi ali trajekti, ki jih upravlja železnica, niso vključeni. 
 

A.V-07 Železniški potnik, ki plača vozovnico 

 
Potnik, za prevoz katerega železniško podjetje prejme plačilo. 
 

A.V-08 Železniški potniški kilometer (pkm) 

 
Merska enota, ki pomeni prevoz enega železniškega potnika po železnici na razdalji enega 
kilometra. 
 
Upošteva se razdalja, ki jo je potnik dejansko prepotoval v omrežju. Vsaka država upošteva le 
pkm, prevožene na svojem ozemlju, da se prepreči dvojno štetje. Če ta podatek ni na voljo, se 
uporabi zaračunana ali ocenjena razdalja. 
 

A.V-09 Železniški potnik, ki vstopi 

 
Potnik, ki vstopi v železniško vozilo, da bi se z njim peljal. 
 
Prehod potnika iz enega železniškega vozila neposredno v drugo, ne glede na železniškega 
prevoznika, se ne obravnava kot izstop/vstop. Če je pri prehodu uporabljena druga vrsta 
prevoza, se takšen prehod obravnava kot izstop iz železniškega vozila, ki mu sledi vstop v 
železniško vozilo. 
 

A.V-10 Železniški potnik, ki izstopi 

 
Potnik, ki izstopi iz železniškega vozila, potem ko se je z njim peljal. 
 
Prehod potnika iz enega železniškega vozila neposredno v drugo, ne glede na železniškega 
prevoznika, se ne obravnava kot izstop/vstop. Če je pri prehodu uporabljena druga vrsta 
prevoza, se takšen prehod obravnava kot izstop iz železniškega vozila, ki mu sledi vstop v 
železniško vozilo. 

 

A.V-11 Potovanje železniškega potnika 

 
Kombinacija poti potnika, ki se je peljal po železnici med vstopno postajo in izstopno postajo, 
ne glede na načrt poti. 
 

A.V-12 Kraj vstopa (Vstopna postaja) 

 
Kraj, v katerem potnik vstopi v železniško vozilo, da bi se z njim peljal. 
 
Prehod potnika iz enega železniškega vozila neposredno v drugo, ne glede na železniškega 
prevoznika, se ne obravnava kot izstop/vstop. Če je pri prehodu uporabljena druga vrsta 
prevoza, se takšen prehod obravnava kot izstop iz železniškega vozila, ki mu sledi vstop v 
železniško vozilo. 
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A.V-13 Kraj izstopa (Izstopna postaja) 

 
Kraj, v katerem potnik zapusti železniško vozilo, potem ko se je z njim peljal. 
 
Prehod potnika iz enega železniškega vozila neposredno v drugo, ne glede na železniškega 
prevoznika, se ne obravnava kot izstop/vstop. Če je pri prehodu uporabljena druga vrsta 
prevoza, se takšen prehod obravnava kot izstop iz železniškega vozila, ki mu sledi vstop v 
železniško vozilo. 
 

A.V-14 Pošiljka 

 
Blago, ki se prevaža z enim samim prevoznim dokumentom v skladu z veljavnimi predpisi ali 
tarifami, če ti obstajajo. 
 

A.V-15 Vrste pošiljk 

 
Glavne kategorije so: 
 
– vlakovna pošiljka: vsaka pošiljka, naložena na enega ali več vagonov, ki se prevažajo 

skupaj in jih pošilja isti pošiljatelj, pri čemer se vlakovna kompozicija med eno samo točko 
nalaganja in eno samo točko razlaganja ne spremeni, 

– vagonska pošiljka: vsaka pošiljka blaga, za katerega se zahteva izključna uporaba 
vagona na celi poti, ne glede na to, ali zasede celotno tovorno zmogljivost ali ne; vagoni v 
vlakovni pošiljki so izključeni, 

– kosovna pošiljka: vsaka pošiljka, ki ni vlakovna ali vagonska pošiljka. 
 

A.V-16 Blago, ki se prevaža po železnici 

 
Vsako blago, ki se premika z železniškimi vozili. 
 
Upoštevata se tudi vsa embalaža in oprema, kot so kontejnerji, menjalni kesoni ali palete ter 
cestna vozila, ki se prevažajo po železnici. 
 

A.V-17 Bruto bruto masa blaga 

 
Skupna masa blaga, ki se prevaža, vsa embalaža in tara transportne enote (npr. kontejnerjev, 
menjalnih kesonov, palet za tovor in cestnih vozil za prevoz blaga po železnici). 
 
Ta masa se uporablja pri urejanju statističnih podatkov o železniškem prevozu. 
 

A.V-18 Bruto masa blaga 

 
Skupna masa blaga, ki se prevaža, vključno z embalažo, vendar brez tare transportne enote 
(npr. kontejnerjev, menjalnih kesonov, palet za tovor in cestnih vozil za prevoz blaga, ki 
prevažajo blago). 

 

A.V-19 Tara 

 
Masa transportne enote (npr. kontejnerjev, menjalnih kesonov, palet za tovor in cestnih vozil 
za prevoz blaga, ki se prevažajo po železnici) pred nalaganjem tovora. 
 



A. Železniški transport 
  

 

- 30 - 

A.V-20 Tonski kilometer (tkm) 

 
Merska enota za prevoz blaga, ki pomeni prevoz ene tone blaga po železnici na razdalji enega 
kilometra.  
 
Upošteva se dejansko prevožena razdalja v obravnavanem omrežju. Vsaka država upošteva 
le tkm, prevožene na svojem ozemlju, da se prepreči dvojno štetje. Če ta podatek ni na voljo, 
se uporabi zaračunana ali ocenjena razdalja. 
 

A.V-21 Vrste blaga  

 
Blago, ki se prevaža, se lahko razvrsti glede na vrsto. 
 
Primera klasifikacije sta NST 2007 (Standardna klasifikacija blaga za statistiko transporta), ki 
nadomešča klasifikacijo CSTE (Klasifikacija dobrin za statistiko transporta v Evropi – UNECE), 
in klasifikacijo NST/R (Standardna klasifikacija blaga za statistiko transporta/prenovljena – 
Eurostat). 
 

A.V-22 Vrste tovora  

 
Blago, ki se prevaža, se lahko razvrsti na podlagi klasifikacije UNECE – Šifre za vrste tovora, 
embalaže in pakirnega materiala, Priporočilo 21, Ženeva, marec 1986. Vrste tovora: 
 
– tekoči razsuti tovor, 
– razsuti tovor v trdnem stanju, 
– veliki tovorni kontejnerji, 
– drugi tovorni kontejnerji, 
– blago, naloženo na palete, 
– zvezano blago, 
– mobilne enote z lastnim pogonom, 
– druge mobilne enote, 
– druge vrste tovora. 
 

A.V-23 TEU kilometer 

 
Merska enota, ki pomeni premikanje enega TEU na razdalji enega kilometra. 
 

A.V-24 Nevarno blago 

 
Razredi nevarnega blaga, ki se prevaža po železnici, so določeni s petnajsto revidirano izdajo 
Priporočil Združenih narodov o prevozu nevarnega blaga, Ženeva  2007. 
 
– Razred 1: eksplozivne snovi, 
– Razred 2: plini, 
– Razred 3:  vnetljive tekočine, 
– Razred 4:  vnetljive trdne snovi; samovnetljive snovi; snovi, ki ob stiku z vodo 

sproščajo vnetljive pline, 
– Razred 5:  oksidirajoče snovi in organski peroksidi, 
– Razred 6:  strupi in kužne snovi, 
– Razred 7:  radioaktivne snovi, 
– Razred 8:  jedke snovi, 
– Razred 9:  različne nevarne snovi in predmeti. 
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A.V-25 Naloženo blago 

 
Blago, ki se naloži na železniško vozilo in je odpravljeno po železnici. 
 
V nasprotju s cestnim prevozom in prevozom po celinskih plovnih poteh se pri železniškem 
prevozu pretovarjanje z enega železniškega vozila neposredno na drugo in zamenjava 
vlečnega vozila ne štejeta kot nalaganje/razlaganje. Če pa je blago, ki je razloženo z 
železniškega vozila, naloženo na drugo vrsto prevoza in ponovno naloženo na drugo 
železniško vozilo, se to šteje za razlaganje s prvega železniškega vozila, ki mu sledi nalaganje 
na drugo železniško vozilo. 
 

A.V-26 Razloženo blago 

 
Blago, ki se po prevozu po železnici razloži z železniškega vozila. 
 
V nasprotju s cestnim prevozom in prevozom po celinskih plovnih poteh se pri železniškem 
prevozu pretovarjanje z enega železniškega vozila neposredno na drugo in zamenjava 
vlečnega vozila ne štejeta kot nalaganje/razlaganje. Če pa je blago, ki je razloženo z 
železniškega vozila, naloženo na drugo vrsto prevoza in ponovno naloženo na drugo 
železniško vozilo, se to šteje za razlaganje s prvega železniškega vozila, ki mu sledi nalaganje 
na drugo železniško vozilo. 
 

A.V-27 Mednarodni prevoz blaga po železnici – naloženo blago (outgoing) 

 
Blago, ki se prevaža po železnici med krajem nalaganja, ki je v državi poročevalki, in krajem 
razlaganja v drugi državi. 
 
Blago v tranzitu ni vključeno. Vključeni so tudi vagoni, naloženi v železniškem omrežju in 
prepeljani s trajektom v tuje omrežje. 
 

A.V-28 Mednarodni prevoz blaga po železnici – razloženo blago (incoming) 

 
Blago, ki se prevaža po železnici med krajem nalaganja, ki je v tuji državi, in krajem 
razlaganja, ki je v državi poročevalki. 
 
Blago v tranzitu ni vključeno. Vključeni so tudi vagoni, naloženi v tujem železniškem omrežju in 
prepeljani s trajektom v omrežje države poročevalke. 
 

A.V-29 Blago, ki je v tranzitu po železnici 

 
Prevoz blaga po železnici skozi državo poročevalko med dvema krajema (kraj 
nalaganja/razlaganja), ki sta zunaj te države. 
 
Vključeni so tudi vagoni, ki prihajajo v železniško omrežje države poročevalke in/ali ga 
zapuščajo s trajektom. 
 

A.V-30 Železniška blagovna povezava 

 
Povezava kraja nalaganja in kraja razlaganja blaga, ki se prevaža po železnici, ne glede na 
načrt poti.  
 
Kraji so določeni z mednarodnimi klasifikacijskimi sistemi, kot je NUTS (Klasifikacija statističnih 
teritorialnih enot – Eurostat). 
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A.V-31 Kraj nalaganja 

 
Upošteva se kraj, v katerem se blago naloži na železniško vozilo z namenom, da se z njim 
prepelje. 
 
V nasprotju s cestnim prevozom in prevozom po celinskih plovnih poteh se pri železniškem 
prevozu pretovarjanje z enega železniškega vozila neposredno na drugo in zamenjava 
vlečnega vozila ne štejeta kot nalaganje/razlaganje. Če pa je blago, ki je razloženo z 
železniškega vozila, naloženo na drugo vrsto prevoza in ponovno naloženo na drugo 
železniško vozilo, se to šteje za razlaganje s prvega železniškega vozila, ki mu sledi nalaganje 
na drugo železniško vozilo. 
 

A.V-32 Kraj razlaganja 

 
Upošteva se kraj, v katerem se blago razloži z železniškega vozila, potem ko je bilo z njim 
prepeljano. 
 
V nasprotju s cestnim prevozom in prevozom po celinskih plovnih poteh se pri železniškem 
prevozu pretovarjanje z enega železniškega vozila neposredno na drugo in zamenjava 
vlečnega vozila ne štejeta kot nalaganje/razlaganje. Če pa je blago, ki je razloženo z 
železniškega vozila, naloženo na drugo vrsto prevoza in ponovno naloženo na drugo 
železniško vozilo, se to šteje za razlaganje s prvega železniškega vozila, ki mu sledi nalaganje 
na drugo železniško vozilo. 
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A.VI PORABA ENERGIJE 

A.VI-01 Energija, ki se porabi v železniškem prevozu 

 
Končna energija, ki jo vlečna vozila porabijo za vleko, železniške storitve in drugo (ogrevanje, 
hlajenje, razsvetljava itd.). 

 

A.VI-02 Tona ekvivalenta nafte (TOE) 

 
Enota za merjenje porabe energije: 1 TOE = 0,041868 TJ. 
 
Pretvorbeni faktorji, ki jih je sprejela Mednarodna agencija za energijo (IEA), za leto 1991 so: 
 
– motorni bencin  1,070 
– plinsko olje/dizelsko gorivo  1,035 
– težko kurilno olje  0,960 
– utekočinjeni naftni plin  1,130 
– zemeljski plin  0,917 
 
Pretvorbeni faktor, ki ga IEA uporablja za električno energijo, je: 1 TWh = 0,086 Mtoe. 
 

A.VI-03 Joule 

 
Enota za merjenje porabe energije: 
 
–  1 terajoule = 1012 J = 2,78 x 105 kWh, 
– 1 terajoule = 23,88459 TOE. 
 

A.VI-04 Motorni bencin 

 
Lahka ogljikovodikova nafta, ki se uporablja v motorjih z notranjim izgorevanjem, razen v 
letalskih motorjih. 
 
Motorni bencin se destilira med 35°C in 215°C ter se uporablja kot gorivo za motorje na prisilni 
vžig za kopenski promet. Lahko vsebuje dodatke, kisikove spojine ali oktanove pospešvalce, 
vključno s svinčevimi spojinami, kot sta TEL (tetraetilni svinec) in TML (tetrametilni svinec). 
 
Kalorična vrednost: 44,8 TJ/1.000 t. 
 

A.VI-05 Plinsko olje/dizelsko gorivo (destilirano pogonsko gorivo) 

 
Proizvod, ki ga dobimo pri najnižji frakciji iz atmosferske destilacije surove nafte.  
 
Plinsko olje/dizelsko gorivo vključuje težka plinska olja, ki jih dobimo z vakuumsko ponovno 
destilacijo ostankov atmosferske destilacije. Plinsko olje/dizelsko gorivo se destilira med 200°C 
in 380°C z manj kot 65 % v volumnu pri 250°C, vključno z izgubami, in 80 % ali več pri 350°C. 
Plamenišče je vedno nad 50°C, pri čemer je njegova gostota večja od 0,81. Težka olja, ki jih 
dobimo z mešanjem, so v skupini skupaj s plinskimi olji, če njihova kinematična viskoznost ne 
presega 25 cSt pri 40°C. 
 
Kalorična vrednost: 43,3 TJ/1.000 t. 
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A.VI-06 Težko kurilno olje (ostanki) 

 
Težko olje, ki je ostanek destilacijskega postopka. 
 
Vključena so vsa kurilna olja (ostanki) (vključno s tistimi, ki jih dobimo z mešanjem). 
Viskoznost težkega kurilnega olja je nad 25 cSt pri 40 oC. Plamenišče je vedno nad 50°C, pri 
čemer je njegova gostota večja od 0,90. 
 

A.VI-07 Utekočinjeni naftni plin (UNP) 

 
Lahki ogljikovodiki iz serije parafinov, ki se pridobivajo le z destilacijo surove nafte. 
 
UNP vsebuje propan in butan ali mešanico teh dveh ogljikovodikov. Utekočinijo se lahko pod 
nizkim pritiskom (5–10 atmosfer). V utekočinjenem stanju in pri temperaturi 38°C imajo 
relativni pritisk pare 24,5 bara ali manj. Njihova specifična teža je od 0,50 do 0,58. 

 

A.VI-08 Črni premog 

 
Črna naravna fosilna organska usedlina z bruto kalorično vrednostjo več kot 23.860 kJ/kg 
(5.700 kcal/kg) v brezpepelnem stanju ter s količino vlage, ki jo dobimo pri temperaturi 30°C in 
relativno vlago zraka 96 %, pri čemer je povprečna naključna odbojna jakost vitrinita najmanj 
0,6. 
 

A.VI-09 Rjavi premog – lignit 

 
Nenakopičen premog z bruto kalorično vrednostjo manj kot 23 860 kJ/kg (5 700 kcal/kg) v 
stanju brez mokrega pepela in z več kot 31 % hlapne snovi na suhi osnovi brez mineralov. 
 

A.VI-10 Električna energija 

 
Energija, ki jo proizvajajo hidroelektrarne, geotermične in jedrske elektrarne ter 
termoelektrarne in obnovljivi viri. Izključena je energija, ki jo proizvajajo črpalne elektrarne. 
Meri se s kalorično vrednostjo električne energije (3,6 TJ/GWh). 
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A.VII NESREČE 

A.VII-01 Nesreča 

 
Nezaželen ali nenameren nenaden dogodek ali posebno zaporedje takšnih dogodkov, ki imajo 
škodljive posledice.  
 
Železniške nesreče so nesreče, v katerih je udeleženo vsaj eno premikajoče se železniško 
vozilo. 
Uvrščene so v naslednje kategorije: 
 
– trki, 
– iztirjenja, 
– nesreče na nivojskih prehodih, 
– nesreče, v katerih so udeležene osebe in jih povzroči premikajoče se železniško vozilo, 
– požari v železniškem voznem parku, 
– drugo. 
 
Po opredelitvi so samomori izvzeti, ker so namerno dejanje. 
Zato se ne upoštevajo niti v statističnih podatkih UIC o železniških nesrečah niti v 
mednarodnih statističnih podatkih o prometnih nesrečah. Statistične podatke o samomorih je 
treba zaradi njihovega pomembnosti pomena v zvezi z varnostjo in delovanjem zbirati ločeno. 
Teroristična dejanja niso vključena. 
 

A.VII-02 Samomor 

 
Dejanje, s katerim si oseba namerno povzroči telesne poškodbe, katerih posledica je smrt, 
kakor to dejanje registrira in razvrsti pristojni nacionalni organ. 
 

A.VII-03 Poskus samomora 

 
Dejanje, s katerim si oseba namerno povzroči telesne poškodbe, katerih posledica so hude 
poškodbe in ne smrt, kakor to dejanje registrira in razvrsti pristojni nacionalni organ. 
 

A.VII-04 Huda nesreča 

 
Vsaka nesreča, v kateri je udeleženo najmanj eno premikajoče se železniško vozilo, v kateri je 
najmanj ena oseba umrla ali je bila hudo poškodovana in je nastala velika škoda na voznem 
parku, progi, drugih napravah, okolju ali večje motnje prometa. Nesreče v delavnicah, 
skladiščih in depojih so izključene. 
 
To opredelitev uporablja UIC. 
 

A.VII-05 Velika škoda na voznem parku, progi, drugih napravah ali okolju 

 
Škoda, ki presega mednarodno dogovorjeni prag. 
 
Prag za veliko škodo, ki ga je sprejela UIC (Mednarodna železniška zveza), je bil 
150.000 EUR leta 2007. 
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A.VII-06 Večje motnje prometa 

 
Večje motnje prometa nastanejo, če so železniške storitve na vsaj eni glavni železniški progi 
prekinjene za več kot šest ur. 
 

A.VII-07 Nesreča s poškodbo 

 
Vsaka nesreča, v kateri je udeleženo vsaj eno premikajoče se železniško vozilo in v kateri je 
vsaj ena oseba umrla ali bila poškodovana. Nesreče v delavnicah, skladiščih in depojih so 
izključene. 
 
Opredelitev vključuje nesreče, v katerih so osebe lažje poškodovane, pri čemer je podobna 
opredelitvi, ki se uporablja v statističnih podatkih o prometnih nesrečah v cestnem prometu. 

 

A.VII-08 Nesreča s hudimi telesnimi poškodbami 

 
Vsaka nesreča, v kateri je udeleženo vsaj eno premikajoče se železniško vozilo in v kateri je 
vsaj ena oseba umrla ali bila hudo poškodovana. Nesreče v delavnicah, skladiščih in depojih 
so izključene. 
 
To opredelitev običajno uporablja UIC za železniške nesreče, pri čemer ne vključuje nesreč, v 
katerih so osebe lažje poškodovane. Podatkov, pridobljenih v skladu s to opredelitvijo, ni 
mogoče neposredno primerjati s številom prometnih nesreč, ki vključuje nesreče, v katerih so 
osebe lažje poškodovane. 
 

A.VII-09 Umrla oseba (smrtna žrtev) 

 
Vsaka oseba, ki je umrla neposredno v nesreči ali za posledicami nesreče v 30 dneh.  
 
Vključuje potnike, zaposlene in druge določene ali nedoločene osebe, udeležene v železniški 
nesreči s poškodbo. 
 

A.VII-10 Poškodovana oseba 

 
Hudo poškodovana oseba 
 
Vsaka poškodovana oseba, ki je bila zaradi posledic nesreče sprejeta v bolnišnico za več kot 
24 ur. 
 
Lažje poškodovana oseba 
 
Vsaka poškodovana oseba, razen umrlih oseb ali hudo poškodovanih oseb. 
 
Osebe z manjšimi poškodbami, kot so manjše ureznine in modrice, se običajno ne 
obravnavajo kot poškodovane osebe. 
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A.VII-11 Trki (trki vlakov), vključno s trki z ovirami v obtirnem profilu 

 
Čelni trki ali naleti med dvema vlakoma ali (bočni) trk med vlakom in delom drugega vlaka, ki 
presega nakladalni profil, ali trk vlaka s: 
 
a) premiki pri ranžiranju; 
b) fiksnimi objekti, kot so odbojniki na koncu tira; 
c) objekti, ki so začasno na progi ali blizu nje (razen nivojskih prehodov), ko so skale, 

plazovi, drevesa, izgubljeni deli železniških vozil, cestna vozila in stroji ali oprema za 
vzdrževanje proge. 

 

A.VII-12 Iztirjenje 

 
Vsak primer, v katerem vlak z vsaj enim kolesom zapelje s tirnice. 
 
Iztirjenja, ki so posledica trkov, niso vključena. Takšna iztirjenja so uvrščena med trke. 
 

A.VII-13 Nesreče na nivojskih prehodih 

 
Vsaka nesreča na nivojskem prehodu, v kateri je udeleženo vsaj eno železniško vozilo in eno 
ali več vozil, ki prečkajo prehod, drugi uporabniki cest, kot so pešci, ali drugi objekti, ki so 
začasno na progi ali blizu nje. 
 
– Nivojski prehod: Vsako vsako nivojsko stičišče med cesto in železnico, kakor ga odobri 

upravljavec infrastrukture in ki je odprt za uporabnike javnih ali zasebnih cest. Prehodi 
med peroni so izključeni. 

 
– Cesta: V v statističnih podatkih o železniških nesrečah je cesta vsaka javna ali zasebna 

cesta, ulica ali avtocesta, vključno s pešpotmi in kolesarskimi stezami. 
 

A.VII-14 Nesreče, v katerih so udeležene osebe in jih povzroči premikajoče se železniško vozilo 

 
Nesreče, v katerih je udeležena ena oseba ali več oseb, ki jih zadane železniško vozilo ali del 
tega vozila ali predmet, ki je pritrjen na vozilo ali se je od vozila ločil. Vključene so osebe, ki 
padejo z železniških vozil, in osebe, ki med vožnjo padejo v vozilu ali jih med vožnjo zadane 
nepritrjen predmet. 
 

A.VII-15 Požari v železniških vozilih 

 
Požari in eksplozije v železniških vozilih (vključno s tovorom), ki se pojavijo med vožnjo od 
odhodne postaje do cilja, tudi kadar železniška vozila stojijo na odhodni postaji, namembni 
postaji ali vmesnih postajah, ter med dejavnostmi v zvezi s ponovnim ranžiranjem. 
 

A.VII-16 Kategorije oseb v statističnih podatkih o železniških nesrečah 

 
– Železniški potnik: Vsaka vsaka oseba, razen članov osebja na vlaku, ki potuje po 

železnici. 
 

V statističnih podatkih o nesrečah so vključeni potniki, ki vstopajo na vlak, ki se premika, 
ali iz njega izstopajo. 

 



A. Železniški transport 
  

 

- 38 - 

– Zaposleni (vključeni so pogodbeniki in samozaposleni pogodbeniki): Vsaka vsaka 
oseba, katere zaposlitev je povezana z železnico in med nesrečo opravlja svoje delo. 
Vključeni so osebje vlaka ter osebe, ki upravljajo železniški vozni park in infrastrukturo. 

 
– Uporabniki nivojskih prehodov: Osebeosebe, ki uporabljajo nivojske prehode, da 

prečkajo železniško progo s katerim koli prevoznim sredstvom ali peš. 
 
– Nepooblaščene osebe v železniških prostorih: Vse osebe, ki so v železniških prostorih, 

v katerih je takšna navzočnost prepovedana, pri čemer so izvzeti uporabniki nivojskih 
prehodov. 

 

A.VII-17 Nesreče, povezane s prevozom nevarnih snovi 

 
Vsaka nesreča ali nezgoda, o kateri je treba poročati v skladu z oddelkom 1.8.5 RID/ADR. 
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B.I INFRASTRUKTURA 

B.I-01 Cesta 

 
Prometna pot, ki je odprta za javni promet, večinoma za cestna motorna vozila, in poteka po 
utrjeni osnovi, razen tirov ali vzletnih/pristajalnih stez. 

 
Vključene so z različnimi materiali prekrite ceste in druge ceste z utrjeno osnovo, npr. ceste, 
posute z gramozom. Ceste vključujejo tudi ulice, mostove, predore, podporne strukture, 
priključke, križišča in prehode. Vključene so tudi ceste, na katerih se plačuje cestnina. 
Pripadajoče kolesarske steze niso vključene. 

 

B.I-02 Z različnimi materiali prekrita cesta 

 
Cesta, prekrita z zdrobljenim kamenjem (makadamom) in ogljikovodikovim vezivom ali 
bituminiziranimi reagenti, betonom ali tlakovci. 

 

B.I-03 Cesta, ki ni prekrita z različnimi materiali 

 
Cesta z utrjeno osnovo, ki ni prekrita z zdrobljenim kamenjem in ogljikovodikovim vezivom ali 
bituminiziranimi reagenti, betonom ali tlakovci. 

 

B.I-04 Cestno omrežje 

 
Vse ceste na določenem območju. 

 
Cestno omrežje se lahko razvrsti glede na površino, npr.: 

 
a) z različnimi materiali prekrite ceste, 
b) ceste, ki niso prekrite z različnimi materiali. 

 

B.I-05 Kategorija ceste 

 
Ceste so razvrščene v tri mednarodno primerljive skupine:  

 
a) avtocesta, 
b) cesta na pozidanem območju, 
c) druga cesta (zunaj pozidanega območja). 

 

B.I-06 Avtocesta 

 
Cesta, ki je posebej oblikovana in zgrajena za motorni promet ter ne služi zemljiščem ob sebi 
in: 

 
a) ima, razen na posameznih odsekih ali začasno, ločeni cestišči za obe smeri vožnje, ki sta 

med seboj ločeni s pasom, ki ni namenjen prometu, ali izjemoma z drugimi sredstvi; 
 
b) se v isti ravnini ne križa z nobeno cesto, železniško ali tramvajsko progo ali pešpotjo; 
 
c) je posebej označena kot hitra cesta in je rezervirana za posebne kategorije cestnih 

motornih vozil. 
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Vključeni so priključki na avtocesto, ne glede na položaj smerokazov.  
 

Vključene so tudi avtoceste v naseljih. 
 

B.I-07 Hitra cesta 

 
Cesta, posebej zgrajena za motorni promet, ki ne služi zemljiščem ob sebi in: 

  
a) ima običajno ločeni cestišči za obe smeri vožnje; 
 
b) je dostopna le s priključkov ali nadzorovanih križišč; 
 
c) je posebej označena kot avtocesta in je rezervirana za posebne kategorije cestnih 

motornih vozil; 
 
d) na kateri je prepovedano ustavljanje in parkiranje na cestišču. 

 
Vključeni so tudi priključki ne glede na položaj smerokazov. Vključene so tudi mestne hitre 
ceste. 

 

B.I-08 Cesta na pozidanem območju: cesta v naselju 

 
Cesta znotraj meja pozidanega območja s posebej označenimi priključki. 

 
Največja hitrost na cestah na pozidanem območju je pogosto omejena na okoli 50 km/h. 
Avtoceste, hitre ceste in druge hitrejše ceste, ki prečkajo pozidano območje, niso vključene, če 
niso označene kot ceste na pozidanem območju. Ulice so vključene. 

 

B.I-09 Cesta zunaj pozidanega območja 

 
Cesta zunaj meja pozidanega območja, tj. območja s posebej označenimi vstopi in izstopi. 

 

B.I-10 Cesta E 

 
Mednarodna mreža „E“ je sestavljena iz sistema cest, kot je bilo določeno z Evropskim 
sporazumom o glavnih mednarodnih prometnih žilah (European Agreement on Main 
International Arteries) v Ženevi 15. 11. 1975 in z dopolnili tega sporazuma. 

  
Osnovne in vmesne ceste (ceste razreda A) so označene z dvomestnim številom; cestni 
odcepi, priključne in povezovalne ceste (ceste razreda B) so označene s trimestnim številom. 

 

B.I-11 Cestišče 

 
Del ceste, ki je namenjen za premikanje cestnih motornih vozil. Deli ceste, ki sestavljajo 
bankine za spodnje ali zgornje plasti površine ceste, niso del cestišča; prav tako niso del 
cestišča deli, ki so namenjeni za promet cestnih vozil brez lastnega pogona, ali predeli za 
parkiranje, tudi če se v primeru nevarnosti občasno uporabljajo za prehod motornih vozil. 
Širina cestišča se meri pravokotno na os ceste. 
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B.I-12 Vozni pas 

 
Eden od vzdolžnih pasov, na katere je cestišče razdeljeno, pri čemer je lahko označen z 
vzdolžnimi cestnimi oznakami ali ne in je dovolj širok za eno premikajočo se kolono motornih 
vozil, ki niso motorna kolesa. 

 

B.I-13 Avtobusni pas 

 
Del cestišča, ki je namenjen za avtobuse in ločen od ostalega cestišča z vzdolžnimi cestnimi 
oznakami. 

 
Taksiji in v nekaterih primerih avtomobili, v katerih je več potnikov, lahko včasih prav tako 
uporabljajo avtobusni pas. 

 

B.I-14 Tramvajski tiri 

 
Prometna pot s tračnicami, namenjena za vožnjo s tramvaji. 

 
To vključuje tramvajske tire, položene na cesti, ki jo uporabljajo druga cestna motorna vozila, 
in tudi tramvajske tire, ločene od ceste.  

 

B.I-15 Kolesarska steza 

 
Del cestišča, ki je namenjen za kolesarje in ločen od ostalega cestišča z vzdolžnimi cestnimi 
oznakami. 

 
Kolesa z motorjem lahko prav tako uporabljajo kolesarsko stezo. 

 

B.I-16 Kolesarska pot 

 
Neodvisna cesta ali del ceste, ki je namenjen za kolesarje in je posebej označen. Kolesarska 
pot je ločena od drugih cest ali drugih delov iste ceste s strukturnimi sredstvi. 

 
Kolesa z motorjem lahko prav tako uporabljajo kolesarsko pot. 

 

B.I-17 Dolžina ceste 

 
Dolžina ceste je razdalja od začetne do končne točke. 

 
Če je ena od smeri cestišča daljša od druge, se dolžina izračuna kot vsota polovice razdalje 
posamezne smeri cestišča od prve vstopne točke do zadnje izstopne točke. 
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B.I-18 Mestno območje 

 
Območje v upravni meji ali sklopu upravnih meja mestnega jedra (naselja). 

 
Mestna območja se lahko razvrstijo po velikosti glede na število prebivalcev: 

 
a) od 10.000 do 49.999 – majhna, 
b) od 50.000 do 249.999 – srednja, 
c) 250.000 ali več – velika. 

 
Mestna območja vključujejo teritorialne enote z več prebivalci, pri čemer večina teh 
prebivalcev, vendar ne nujno vsi, živi na pozidanih območjih. Pozidana območja iz točke B.I-
05 lahko vključujejo vasi in manjša mesta. 
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B.II PREVOZNA SREDSTVA 

B.II.A VOZILA 

B.II.A-01 Cestno vozilo 

 
Vozilo, ki vozi po kolesih in je namenjeno za vožnjo po cestah. 

 

B.II.A-02 Število cestnih vozil 

 
Število cestnih vozil, ki so na določen dan registrirana v državi in lahko uporabljajo ceste, ki so 
odprte za javni promet. 

 
V to število so vključena tudi cestna vozila, ki so oproščena letnih davkov ali plačila dovoljenj, 
uvožena rabljena vozila in ostala cestna vozila, odvisno od nacionalne prakse. Vojaška vozila 
niso vključena. 

 

B.II.A-03 Domače cestno vozilo 

 
Cestno vozilo, ki je registrirano v državi poročevalki in ima registrske tablice te države ali je 
bilo registrirano ločeno (tramvaji, trolejbusi itd.). 

 
Če se registracija cestnih vozil v neki državi ne uporablja, je domače cestno vozilo tisto vozilo, 
ki je v lasti ali v najemu osebe ali podjetja, ki plačuje davke v zadevni državi. 

 

B.II.A-04 Tuje cestno vozilo 

 
Cestno vozilo, ki ni registrirano v državi poročevalki in ima registrske tablice tuje države.  

 

B.II.A-05 Kolo 

 
Cestno vozilo, ki ima dve kolesi ali več in se običajno poganja izključno z energijo mišic oseb, 
ki so na tem vozilu, predvsem z uporabo pedalov, vzvodov ali ročic (npr. dvokolesa, trikolesa, 
štiricikli in invalidski vozički). 

 
Vključena so kolesa s pomožno energetsko enoto. 

 

B.II.A-06 Cestno motorno vozilo 

 
Cestno vozilo, ki ima motor, iz katerega dobiva svojo lastno pogonsko moč, in se običajno 
uporablja za prevoz ljudi ali blaga ali za vleko (po cestah) vozil, ki se uporabljajo za prevoz 
oseb ali blaga. 

 
Motorna vozila, ki vozijo po tirih, niso vključena. 
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B.II.A-07 Potniško cestno vozilo 

 
Cestno vozilo, ki je namenjeno izključno ali predvsem za prevoz ene ali več oseb. 

 
Vozila, ki so izdelana za prevoz potnikov in blaga, morajo biti uvrščena med potniška cestna 
vozila ali med tovorna cestna vozila, odvisno od tega, za kateri namen se večinoma 
uporabljajo, oziroma tako, kot je določeno s tehničnimi lastnostmi ali davčno kategorijo. 

 

B.II.A-08 Potniško cestno motorno vozilo 

 
Cestno motorno vozilo, ki je namenjeno izključno ali večinoma za prevoz ene ali več oseb. 

 
Vključeni so: 

 
a) motorna kolesa, 
b) kolesa z motorjem, 
c) osebni avtomobili, 
d) dostavna vozila, ki so namenjena in se uporabljajo zlasti za prevoz potnikov, 
e) taksiji, 
f) vozila za najem, 
g) rešilni avtomobili, 
h) avtobusi in minibusi, 
i) tramvaji, 
j) avtodomi.  

 
Lahka tovorna cestna vozila (glej opredelitev B.II.A-22 niso vključena. 

 

B.II.A-09 Kolo z motorjem 

 
Cestno motorno vozilo z dvema, tremi ali štirimi kolesi in motorjem s prostornino cilindra do 
50 cm3 (3,05 cu.in) ter največjo dovoljeno hitrostjo v skladu z nacionalnimi predpisi. 

 
Vključena so registrirana in neregistrirana kolesa z motorjem ne glede na to, ali imajo 
registrsko tablico ali ne. V nekaterih državah ni treba registrirati vseh koles z motorjem. 

 

B.II.A-10 Motorno kolo 

 
Cestno motorno vozilo z dvema, tremi ali štirimi kolesi, ki nenaloženo ne presega teže 400 kg 
(900 lb). Vključena so vsa taka vozila s prostornino cilindra 50 cm3 ali več in tudi vozila s 
prostornino do 50 cm3, ki ne spadajo med kolesa z motorjem. 

 

B.II.A-11 Osebni avtomobil 

 
Cestno motorno vozilo, razen koles z motorjem ali motornih koles, namenjeno za prevoz 
potnikov, z največ devetimi sedeži (vključno z voznikovim). 

 
Vključeni so:  

 
a) osebni avtomobili, 
b) dostavna vozila, ki so namenjena in se uporabljajo zlasti za prevoz potnikov, 
c) taksiji, 
d) vozila za najem, 
e) rešilni avtomobili, 
f) avtodomi. 
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Izključena so lahka tovorna cestna vozila (glej opredelitev B.II.A-22) in tudi avtobusi s stojišči 
ali brez stojišč (glej opredelitev B.II.A-15) in minibusi s stojišči/brez stojišč (glej opredelitev 
B.II.A-17).  
 
Izraz „osebni avtomobil“ zajema mikroavtomobile (za katere ni potrebno dovoljenje za vožnjo), 
taksije in najete osebne avtomobile, če imajo manj kot deset sedežev. 

 

B.II.A-12 Taksi 

 

Osebni avtomobil z dovoljenjem za najem vozila skupaj z voznikom brez vnaprej določenih 
prog. 

 

Običajni načini najema:  
 

a) s posebno gesto ob cesti, 
b) najem na ustreznem prostoru za taksije, 
c) naročilo prevoza po telefonu. 

 

B.II.A-13 Počitniška prikolica 

 
Cestno vozilo, ki je namenjeno za prebivanje in ga vleče motorno vozilo. 

 
Počitniška prikolica je namenjena zlasti za rekreacijske namene. Ne uporablja se za prevoz 
blaga ali potnikov. Šotorske prikolice z vgrajenim šotorom niso vključene. Obravnavajo se kot 
prikolica za prevoz blaga. 

 

B.II.A-14 Avtobus s stojišči ali brez stojišč in minibus s stojišči ali brez stojišč 

 
Potniško cestno motorno vozilo z več kot devetimi sedeži (vključno z voznikovim). 

 
Vključeni so minibusi s stojišči ali brez stojišč z več kot devetimi sedeži (vključno z 
voznikovim). 

 

B.II.A-15 Avtobus s stojišči 

 
Potniško cestno motorno vozilo z več kot 24 sedeži (vključno z voznikovim), ki je namenjeno 
za prevoz sedečih in stoječih potnikov. 

 
Vozila lahko imajo prostore za stoječe potnike, da se omogoči pogosto premikanje potnikov v 
vozilu, ali imajo možnost prevoza stoječih potnikov v prehodu. 

 

B.II.A-16 Avtobus brez stojišč 

 
Potniško cestno motorno vozilo z več kot 24 sedeži (vključno z voznikovim), ki je namenjeno 
izključno za prevoz sedečih potnikov. 
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B.II.A-17 Minibus s stojišči/brez stojišč 

 
Potniško cestno motorno vozilo, namenjeno za prevoz od 10 do 23 sedečih ali stoječih 
potnikov (vključno z voznikom). 

 
Vozila so lahko namenjena izključno za prevoz sedečih potnikov ali za prevoz sedečih in 
stoječih potnikov. 

B.II.A-18 Trolejbus 

 
Potniško cestno vozilo z več kot devetimi sedeži (vključno z voznikovim), ki je povezano z 
električnimi prevodniki in ne vozi po tračnicah. 

 
Ta izraz zajema vozila, ki se lahko uporabljajo kot trolejbusi ali avtobusi, če imajo motor, ki je 
ločen od glavnega dovoda električne energije. 

 

B.II.A-19 Tramvaj 

 
Potniško ali tovorno cestno vozilo, namenjeno za prevoz več kot devet oseb (vključno z 
voznikom) ali tovora, ki vozi po tračnicah in je povezano z električnimi prevodniki ali ga 
poganja dizelski motor. Tramvaj je običajno vključen v mestni cestni sistem. 

 

B.II.A-20 Potniška zmogljivost avtobusov s stojišči ali brez stojišč in trolejbusov 

 
Število sedežev/ležišč in stojišč, vključno z voznikovim sedežem, ki so na voljo v vozilu, 
medtem ko to opravlja storitev, za katero je predvsem namenjeno. 

 
V primeru nejasnosti je treba upoštevati največje število sedežev/ležišč, ki so na voljo. 

 

B.II.A-21 Tovorno cestno vozilo 

 
Cestno vozilo, ki je namenjeno izključno ali predvsem za prevoz blaga. 

 
Vključeni so: 

 
a) lahka cestna tovorna vozila, katerih bruto masa ne presega 3 500 kg in so namenjena 

izključno ali predvsem za prevoz blaga, npr. dostavna vozila; 
b) težka tovorna cestna vozila, katerih bruto masa presega 3 500 kg in so namenjena 

izključno ali predvsem za prevoz blaga; 
c) cestni vlačilci; 
d) kmetijski traktorji, ki lahko uporabljajo ceste, odprte za javni promet. 
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B.II.A-22 Lahko tovorno cestno vozilo 

 
Tovorno cestno vozilo, katerega bruto masa ne presega 3 500 kg in je namenjeno izključno ali 
predvsem za prevoz blaga. 

 
Vključena so dostavna vozila, ki so namenjena in se zlasti uporabljajo za prevoz blaga, ter 
majhni tovornjaki, katerih bruto masa ne presega 3 500 kg. 

 

B.II.A-23 Težko tovorno cestno vozilo 

 
Tovorno cestno vozilo, katerega bruto masa presega 3 500 kg in je namenjeno izključno ali 
predvsem za prevoz blaga. 

 

B.II.A-24 Vrste karoserij tovornih cestnih vozil 

 
Razvrstitev tovornih cestnih vozil po vrsti nadgradnje (zgornjega dela vozila). 

 
Upošteva se naslednja razvrstitev vrst karoserij tovornih cestnih vozil:  
 
1. navaden odprt tovorni prostor: 

− s ponjavo, 
− ploski (raven); 

2. prekucnik; 
3. cisterna: 

− za razsuti tovor v trdnem stanju, 
− za tekoči razsuti tovor; 

4. tovorni prostor z nadzorovano temperaturo; 
5. drugi zaprti tovorni prostori; 
6. za prevoz kontejnerjev in menjalnih kesonov; 
7. za prevoz živine; 
8. drugo. 

 

B.II.A-25 Tovorno cestno motorno vozilo 

 
Vsako posamezno cestno motorno vozilo, namenjeno za prevoz blaga (npr. tovornjak), ali 
kombinacije cestnih vozil, namenjenih za prevoz blaga (tj. tovornjak s priklopnikom oz. 
priklopniki ali cestni vlačilec s polpriklopnikom in s priklopnikom ali brez njega). 

 

B.II.A-26 Tovornjak  

 
Neupogljivo cestno motorno vozilo, namenjeno izključno ali večinoma za prevoz blaga. 
 

B.II.A-27 Cestni vlačilec 

 
Cestno motorno vozilo, ki je namenjeno izključno ali večinoma za vleko drugih cestnih vozil, ki 
nimajo svoje lastne pogonske sile (večinoma polpriklopnikov). 

 
Kmetijski traktorji se ne upoštevajo. 
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B.II.A-28 Kmetijski traktor 

 
Motorno vozilo, namenjeno izključno ali večinoma za kmetijske namene, ki ga je dovoljeno 
uporabljati na cestah, ki so odprte za javni promet, ali pa tudi ne. 

B.II.A-29 Priklopnik 

 
Tovorno cestno vozilo, ki je izdelano tako, da ga vleče drugo cestno motorno vozilo. 

 
Ta kategorija ne vključuje kmetijskih prikolic in počitniških prikolic. 

 

B.II.A-30 Kmetijska prikolica 

 
Prikolica, ki je izdelana izključno ali predvsem za kmetijske namene, in sicer tako, da jo lahko 
vleče kmetijski traktor, in jo je dovoljeno uporabljati na cestah, odprtih za javni promet, ali pa 
ne. 

 

B.II.A-31 Polpriklopnik 

 
Tovorno cestno vozilo brez sprednje osi, izdelano tako, da del vozila in precejšnji del teže 
tovora leži na cestnem vlačilcu. 

 

B.II.A-32 Povezano vozilo 

 
Cestni vlačilec, na katerega je pripet polpriklopnik. 

 

B.II.A-33 Cestni vlak 

 
Tovorno cestno motorno vozilo s pripetim priklopnikom. 

 
Vključena so tudi povezana vozila, ki imajo poleg polpriklopnika še en priklopnik. 

 

B.II.A-34 Specialna cestna motorna vozila 

 
Cestna motorna vozila, ki so oblikovana za posebne namene, in ne za prevoz potnikov ali 
blaga. 

 
Ta kategorija vključuje: 
a) gasilska vozila, 
b) premične žerjave, 
c) valjarje na lastni pogon, 
d) buldožerje s kovinskimi kolesi ali gosenicami, 
e) vozila za snemanje filmov, radijskih in televizijskih programov, 
f) vozila potujočih knjižnic, 
g) vlečna vozila za vozila, ki so potrebna popravila, 
h) druga specialna cestna motorna vozila. 

 

B.II.A-35 Nosilnost 

 
Največja dovoljena masa blaga, ki jo določi pristojni organ v državi registracije vozila. 
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B.II.A-36 Prostornina tovora 

 
Največja prostornina, ki je na voljo v vozilu (npr. izmerjena v kubičnih metrih) za prevoz blaga. 

 

B.II.A-37 Talna površina karoserije vozila 

 
Največja talna površina karoserije vozila (npr. izmerjena v kvadratnih metrih), ki je na voljo za 
prevoz blaga. 

 

B.II.A-38 Bruto masa vozila (zakonsko dovoljena največja masa) 

 
Celotna dovoljena masa vozila (ali kombinacije vozil), tudi takrat, ko naloženo miruje in je 
pripravljeno za vožnjo, pri čemer maso določi pristojni organ v državi registracije. 

 
To vključuje težo voznika in največjega števila oseb, ki se lahko hkrati prevažajo v vozilu. 

 

B.II.A-39 Starost cestnega vozila 

 
Časovno obdobje od prve registracije cestnega vozila ne glede na državo, v kateri je bilo 
registrirano. 

 

B.II.A-40 Prostornina valja 

 
Delovna prostornina valja v motorju, ki jo je potrdil pristojni organ v državi registracije. 

 

B.II.A-41 Masa nenaloženega vozila 

 
Masa vozila (ali kombinacije vozil) razen takrat, ko naloženo miruje in je pripravljeno za vožnjo, 
pri čemer maso določi pristojni organ v državi registracije. 

 
Masa nenaloženega vozila lahko vključuje voznika in gorivo, odvisno od nacionalne prakse. 

 

B.II.A-42 Vir energije za pogon motorja 

 
Osnovna vrsta energije za pogon motorja, uporabljena v vozilu, ki jo je potrdil pristojni organ v 
državi registracije. 

 
Za hibridna vozila ali vozila, ki za pogon uporabljajo dve ali več vrst energije (npr. utekočinjeni 
naftni plin in bencin ali električno energijo in dizelsko gorivo ipd.), mora biti osnovna vrsta 
energije za motor, če je mogoče, alternativno gorivo. 

 

B.II.A-43 Alternativno gorivo 

 
Vrsta energije za pogon motorja, ki ni konvencionalno gorivo, bencin ali dizelsko gorivo. 

 
Alternativna goriva vključujejo električno energijo, utekočinjeni naftni plin, zemeljski plin (tekoči 
zemeljski plin ali stisnjeni zemeljski plin), alkohole, mešanice alkoholov z drugimi gorivi, vodik, 
biogoriva (npr. biodizel) itd. (To je le del seznama.) Alternativna goriva ne vključujejo 
neosvinčenega bencina, reformuliranega motornega bencina ali mestnega dizelskega goriva 
(z nizko vsebnostjo žvepla). 
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B.II.A-44 Datum prve registracije motornega vozila 

 
Datum prve registracije motornega vozila je prva registracija novega vozila v registru motornih 
vozil ne glede na to, v kateri državi je ta register. 

 
Datum registracije je datum, na katerega je registracija vpisana pri uradu za registracijo 
motornih vozil. Registracija uvoženega rabljenega vozila ni prva registracija, ampak jo je treba 
obravnavati kot ponovno registracijo. 
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B.II.B KONTEJNERJI IN DRUGO 
 

B.II.B-01 Nakladalna enota 

Kontejner, menjalni keson. 
 

„Ploski kontejnerji“ (glej B.II.B-09 spodaj), ki se uporabljajo v pomorskem transportu, so 
vključeni kot posebna vrsta kontejnerjev. 

 

B.II.B-02 Intermodalna transportna enota (ITE) 

 
Kontejner, menjalni keson ali polpriklopnik/tovorno cestno motorno vozilo, primerno za 
intermodalni prevoz.  

 

B.II.B-03 Kontejner 

 
Poseben zaboj za prevoz tovora, oblikovan tako, da ga je mogoče zlagati v skladovnico in da 
omogoča horizontalno ali vertikalno premikanje. Bolj tehnična opredelitev kontejnerja:  

 
Enota prevozne opreme z naslednjimi značilnostmi: 

 
a) trajna in ustrezno trdna, da je primerna za večkratno uporabo; 
b) posebej narejena za lažji prevoz blaga z enim ali več načini prevoza brez vmesnega 

prelaganja; 
c) opremljena s pripravami za preprosto ravnanje, predvsem za prenos z enega načina 

prevoza na drugega; 
d) narejena za enostavno polnjenje ali praznjenje; 
e) jo je mogoče skladati in 
f) ima notranjo prostornino vsaj 1 m3. 

 
Menjalni kesoni niso vključeni.  

 
Ploske kontejnerje (glej B.II.B-09 spodaj), ki se uporabljajo v pomorskem transportu, je treba 
obravnavati kot posebno vrsto kontejnerjev in jih je zato treba vključiti, čeprav so brez notranje 
prostornine in zato ne izpolnjujejo zadnjega merila iz točke (f). 

 

B.II.B-04 Velikosti kontejnerjev 

 
Glavne velikosti kontejnerjev so: 

 
a) 20-čeveljski kontejner po ISO standardu (dolžina 20 čevljev in širina 8 čevljev), 
b) 40-čeveljski kontejner po ISO standardu (dolžina 40 čevljev in širina 8 čevljev), 
c) kontejner po ISO standardu dolžine več kot 20 in manj kot 40 čevljev, 
d) kontejner po ISO standardu dolžine več kot 40 čevljev, 
e) kontejner z zelo veliko prostornino (kontejner nadstandardnih velikosti), 
f) letalski kontejner (kontejner, ki ustreza standardom za zračni transport). 

 
Kontejnerji so običajno visoki 8 čevljev, vendar obstajajo tudi druge velikosti. Kontejnerji z 
veliko prostornino so kontejnerji, visoki 9,5 čevlja. Kontejnerji z zelo veliko prostornino so 
kontejnerji, ki presegajo mere ISO standarda. To so kontejnerji, dolgi 45 čevljev, 48 čevljev in 
53 čevljev.  
Kontejnerji od točke (a) do točke (e) so t. i. veliki kontejnerji. 
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B.II.B-05 Tara kontejnerja 

 
Tara kontejnerja je vključena v skupno maso blaga, ki se prevaža v kontejnerjih, in se imenuje 
tudi bruto bruto masa blaga. Bruto masa blaga, ki se prevaža v kontejnerjih, se lahko izračuna 
iz bruto bruto mase tako, da se odšteje tara kontejnerja in obratno. Če ni podatka o tari, se 
lahko tara oceni z naslednjimi povprečji. 

 
Tara kontejnerja se lahko oceni na naslednji način: 

 
20-čeveljski kontejner po ISO standardu    2,3 tone; 
40-čeveljski kontejner po ISO standardu   3,7 tone; 
kontejner po ISO standardu dolžine več kot 20 in manj kot 40 čevljev  3,0 tone; 
kontejner po ISO standardu dolžine več kot 40 čevljev  4,7 tone. 

 

B.II.B-06 Vrste kontejnerjev 

 
Glavne vrste kontejnerjev po Priročniku o ISO standardih za tovorne kontejnerje so: 

 
1.  kontejnerji za splošni namen; 

 
2.  kontejnerji za posebni namen: 

– zaprti kontejner s prezračevanjem, 
– kontejner z odprto streho, 
– odprti kontejner z odprto stranico, 
– odprti kontejner z odprto stranico in popolno vrhnjo konstrukcijo, 
– odprti kontejner z odprto stranico, nepopolno vrhnjo konstrukcijo in fiksnimi robovi, 
– odprti kontejner z odprto stranico, nepopolno vrhnjo konstrukcijo in zložljivimi robovi, 
– ploščati kontejner; 

 
3.  kontejnerji za poseben tovor: 

– termični kontejner, 
– izolirani kontejner, 
– hladilni kontejner (potrošno sredstvo za hlajenje), 
– mehanično hlajeni kontejner, 
– ogrevani kontejner, 
– hlajeni in ogrevani kontejner, 
– kontejner cisterna, 
– kontejner za suhi razsuti tovor, 
– kontejner za določen tovor (avtomobile, živino idr.) in 
– kontejner za zračni prevoz. 

 

B.II.B-07 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) 

 
Statistična enota, ki temelji na 20-čeveljskem kontejnerju po ISO standardu (6,10 m), za 
zagotavljanje standardne enote za štetje kontejnerjev različnih prostornin in opisovanje 
prostornine kontejnerskih ladij ali terminalov. En 20-čeveljski kontejner po ISO standardu je 
enak enemu TEU.  

 
En 40-čeveljski kontejner po ISO standardu je enak 2 TEU. 
En kontejner dolžine več kot 20 čevljev in manj kot 40 čevljev je enak 1,50 TEU. 
En kontejner dolžine več kot 40 čevljev je enak 2,25 TEU. 
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B.II.B-08 Menjalni keson ali zamenljivo tovorišče (Swap body) 

 
Enota za prevoz tovora, prilagojena meram cestnih vozil in opremljena z napravami za prenos 
tovora z enega načina prevoza na drugega, običajno s ceste na železnico ali obratno. 

 
Te enote prvotno niso bile namenjene za zlaganje druge na drugo. Veliko enot se zdaj lahko 
zlaga, čeprav ne tako kot kontejnerji. Glavna značilnost, zaradi katere se razlikujejo od 
kontejnerjev, je, da so prilagojene meram cestnih vozil. Taka enota bi za promet po železnici 
potrebovala dovoljenje Mednarodne železniške zveze. Nekateri menjalni kesoni imajo zložljive 
noge, na katerih stoji enota, kadar ni na vozilu. 

B.II.B-09 Ploski kontejner 

 
Ploščad, ki jo je mogoče naložiti in nima vrhnje konstrukcije, je pa enako dolga in široka kot 
osnovna ploskev kontejnerja ter je na vrhu in spodaj opremljena z vogalnimi ležišči. 

 
Ploski kontejner je drug izraz za nekatere vrste kontejnerjev za posebne namene, tj. za 
ploščate kontejnerje in odprte kontejnerje z nepopolno vrhnjo konstrukcijo. 

 

B.II.B-10 Paleta 

 
Dvignjena ploščad, namenjena za lažje dvigovanje in zlaganje blaga.  

 
Palete so običajno narejene iz lesa in so standardnih mer: 
1000 mm x 1200 mm (ISO) in 800 mm x 1200 mm (CEN). 

 

B.II.B-11 Kletka na koleščkih, kontejner na koleščkih ali paleta na koleščkih 

   
Majhne enote na koleščkih, ki jih ni mogoče zlagati druge na drugo in so običajno v obliki 
škatle, namenjene za lažje nalaganje in razlaganje blaga.  
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B.III PODJETJA, GOSPODARSKO POSLOVANJE IN ZAPOSLENOST 

 

B.III-01 Prevoz za najem ali plačilo 

 
Prevoz oseb ali blaga za plačilo. 

 

B.III-02 Prevoz za lastne potrebe 

 
Prevoz, ki ni za najem ali plačilo. 

 
To je prevoz, pri katerem podjetje prevaža lastno osebje ali tovor brez finančnih transakcij. 
Čeprav lahko posamezniki opravljajo tak prevoz, se tu ne upošteva. 

 

B.III-03 Podjetje 

 
Institucionalna enota ali najmanjša kombinacija institucionalnih enot, ki obsega vse potrebne 
funkcije za izvajanje svojih proizvodnih dejavnosti in jih posredno ali neposredno nadzoruje. 

 
Pogoj za podjetje je, da ima eno lastništvo ali nadzor. Vendar je lahko heterogeno glede na 
svojo gospodarsko dejavnost in glede na lokacijo. 

 

B.III-04 Podjetje za cestni prevoz 

 
Podjetje, ki na enem ali več mestih izvaja dejavnosti za storitve cestnega prevoza s cestnimi 
vozili in katerega glavna dejavnost (glede na Razred vrednost) je cestni prevoz. 

 
Glede na klasifikacije dejavnosti se uporabljajo naslednji razredi: 

 
− ISIC/Rev.41: Oddelek 49, Razred 492 – Drug kopenski promet; 
− Razred 4921 – Mestni in primestni kopenski potniški promet; 
− Razred 4922 – Drug kopenski potniški promet; 
− Razred 4923 – Cestni tovorni promet; 
 
− NACE/Rev.22: Oddelek 49, Razred 49.3 – Drug kopenski potniški promet; 
− Razred 49.31 – Mestni in primestni kopenski potniški promet; 
− Razred 49.32 – Obratovanje taksijev; 
− Razred 49.39 – Drug kopenski potniški promet; 
 
− NACE/Rev.2: Oddelek 49, Razred 49.4 – Cestni tovorni promet; 
− Razred 49.41 – Cestni tovorni promet; 
− Razred 49.42 – Selitvena dejavnost. 
Upoštevajo se celo podjetja brez zaposlenih, ki bi dobivali plačo. Upoštevati je treba le enote, 
ki v referenčnem obdobju dejansko opravljajo dejavnost. „Mirujoče“ enote ali enote, ki še niso 
začele opravljati svoje dejavnosti, niso vključene. 

                                                
 
1 ISIC Rev.4 – Mednarodna standardna klasifikacija vseh gospodarskih dejavnosti, Oddelek Združenih narodov za 
statistiko. 
2 NACE Rev.2 – Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropskih skupnostih, UL L 393/1, 30.12.2006. 
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B.III-05 Podjetje za cestni potniški prevoz 

 
Podjetje za cestni prevoz, ki ponuja in izvaja storitve prevoza ene ali več oseb (potnikov), pri 
čemer se voznik ne upošteva, in katerega glavna dejavnost na področju cestnega prevoza 
je,glede na dodano vrednost, cestni potniški prevoz. 

 

B.III-06 Podjetje za cestni prevoz blaga 

 
Podjetje za cestni prevoz, ki ponuja in izvaja storitve prevoza blaga in katerega glavna 
dejavnost na področju cestnega prevoza je, glede na dodano vrednost, cestni prevoz blaga. 

 

B.III-07 Podjetje za mestni cestni potniški prevoz 

 
Podjetje za cestni potniški prevoz, ki izvaja transportne storitve v urbanih naseljih ali 
metropolah ali druge podobne storitve po voznem redu ali brez voznega reda v mejah enega 
ali več pozidanih območij in katerega glavna dejavnost na področju cestnega potniškega 
transporta je, glede na dodano vrednost, mestni cestni potniški prevoz. 

 

B.III-08 Javno podjetje za cestni prevoz 

 
Podjetje za cestni prevoz, katerega glavni lastnik (več kot 50 odstotkov kapitala) je država ali 
javni organ in njuna podjetja. 

 

B.III-09 Zaposlenost 

 
Povprečno število oseb, ki v določenem obdobju delajo v podjetju za cestni prevoz (vključno z 
lastniki, ki delajo, partnerji, ki redno delajo v podjetju, in neplačanimi družinskimi delavci), ter 
osebe, ki delajo zunaj podjetja, vendar podjetju pripadajo in jih to tudi neposredno plačuje. 

 
Delovna mesta so lahko razdeljena na naslednje kategorije: 

 
a) vozniki, 
b) mehaniki, 
c) skladiščniki, 
d) osebje za upravljanje voznega parka, 
e) drugi uradniki. 

 

B.III-10 Prihodki od prodaje 

 

Celotni znesek, ki ga podjetje za cestni prevoz fakturira v opazovanem obdobju. To je 
enakovredno prodaji blaga ali storitev tretjim osebam na trgu. Prihodki od prodaje vključujejo 
„druge prihodke od poslovanja“, tj. prihodke od koncesij, franšiznih ureditev, patentov, 
blagovnih znamk ipd. Prihodki od prodaje vključujejo vse davke in carinske dajatve na blago ali 
storitve, ki jih podjetje fakturira, razen davka na dodano vrednost, ki ga podjetje vključi v račun 
svojim strankam. Vsebujejo tudi vse ostalo, kar se zaračunava strankam. Odšteti je treba 
znižane cene, rabate in popuste. Ne odštejejo pa se gotovinski popusti. 

 

Prihodki od prodaje vključujejo le običajne dejavnosti in ne vključujejo prodaje osnovnih 
sredstev. Prav tako niso vključene subvencije za poslovanje, ki jih podjetje prejme od javnih 
organov. 
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B.III-11 Naložbe v ceste 

 
Izdatki za novogradnjo in podaljšanje obstoječih cest, vključno s prenavljanjem, 
posodabljanjem in večjimi popravili. 

 

B.III-12 Naložbe v cestna vozila 

 
Izdatki za nakup cestnih vozil. 

 

B.III-13 Izdatki za vzdrževanje cest 

 
Izdatki za ohranjanje cest v uporabnem stanju. 

 
To vključuje vzdrževanje površine, krpanje in tekoča popravila (delo v zvezi z grobostjo 
površine cestišča, cestnimi robovi itd.). 

 

B.III-14 Izdatki za vzdrževanje cestnih vozil 

 
Izdatki za ohranjanje cestnih vozil v uporabnem stanju. 

 



B. Cestni Prevoz  
 

- 58 - 

B.IV PROMET 

B.IV-01 Cestni promet 

 
Vsako premikanje cestnih vozil po določenem cestnem omrežju. 

 
Če se cestno vozilo prevaža na nekem drugem vozilu, se upošteva le premikanje nosilnega 
vozila (aktivno stanje). 

 

B.IV-02 Cestni promet na domačem ozemlju 

 
Vsako premikanje cestnih vozil na domačem ozemlju ne glede na državo, v kateri so ta vozila 
registrirana. 

 

B.IV-03 Promet praznih cestnih vozil 

 
Vsako premikanje cestnih vozil, ki imajo bruto bruto maso blaga, ki ga prevažajo, vključno z 
maso opreme, kot so kontejnerji, menjalni kesoni in palete, enako nič. Vsako premikanje 
avtobusov s stojišči ali brez stojišč, trolejbusov in tramvajev, če v njih ni potnikov. 

 
Premikanje cestnega vozila, ki prevaža prazno opremo, kot so kontejnerji, menjalni kesoni in 
palete, se ne obravnava kot prazna pot. 

 

B.IV-04 Mestni cestni promet 

 
Promet cestnih vozil na mestnem območju. 

 
Če relativno kratek del poti poteka po mestnih cestah, se ta del ne obravnava kot mestni 
promet. 

 

B.IV-05 Cestni promet na pozidanih območjih 

 
Promet po cestah na pozidanih območjih. 

 

B.IV-06 Potovanje vozil po cesti 

 
Premikanje cestnega vozila od določene točke odhoda do določene točke prihoda. 

 
Potovanje se lahko razdeli na več delov ali etap. 

 

B.IV-07 Vozni kilometer 

 
Merska enota, ki pomeni premikanje cestnega vozila na razdalji enega kilometra. 

 
Upoštevati je treba dejansko prevoženo razdaljo. Vključuje tudi premikanje praznih cestnih 
motornih vozil. Enote, ki so sestavljene iz vlačilca s polpriklopnikom ali tovornjaka s 
priklopnikom, se obravnavajo kot eno vozilo. 
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B.IV-08 Vstop cestnega vozila v državo 

 
Vsako naloženo ali prazno cestno motorno vozilo, ki vstopi v državo po cesti. 

 
Če cestno motorno vozilo vstopa v državo s kakšnim drugim načinom prevoza, se obravnava, 
da je vstopilo v državo le vozilo, ki je v aktivnem stanju. 

 

B.IV-09 Izstop cestnega vozila iz države 

 
Vsako naloženo ali prazno cestno motorno vozilo, ki zapusti državo po cesti. 

 
Če cestno motorno vozilo zapusti državo s kakšnim drugim načinom prevoza, se obravnava, 
da je državo zapustilo le vozilo, ki je v aktivnem stanju. 

 

B.IV-10 Tranzit cestnega vozila 

 
Vsako naloženo ali prazno cestno motorno vozilo, ki vstopi v državo in izstopi iz nje na 
različnih točkah, s katero koli vrsto transporta, če je celotna pot po državi potekala po cesti in v 
državi ni bilo nalaganja ali razlaganja. 

 
Vključena so cestna motorna vozila, ki se nalagajo/razlagajo na meji te države na drug način 
oz. z drugega načina prevoza. 

 

B.IV-11 Povprečni letni dnevni prometni tok 

 
Povprečni tok vozil mimo posebne točke za štetje na cestnem omrežju.  

 
Štetje lahko poteka ročno ali samodejno ter stalno ali v določenih obdobjih. 
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B.V MERJENJE PROMETA IN PREVOZA 

 

B.V-01 Cestni prevoz 

 
Vsako premikanje blaga in/ali potnikov, ki uporabljajo cestna vozila na določenem cestnem 
omrežju. 

 
Če se cestno vozilo prevaža na nekem drugem vozilu, se upošteva le premikanje nosilnega 
vozila (aktivno stanje). 

 

B.V-02 Notranji cestni prevoz 

 
Cestni prevoz med dvema krajema (kraj nalaganja/vstopa in kraj razlaganja/izstopa), ki sta v 
isti državi, ne glede na državo, v kateri je cestno motorno vozilo registrirano. Vključuje lahko 
tudi tranzit skozi drugo državo. 

 
Odklop priklopnika/polpriklopnika s cestnega motornega vozila in priklop 
priklopnika/polpriklopnika na drugo cestno motorno vozilo se obravnavata kot razlaganje blaga 
s priklopnika/polpriklopnika in nalaganje nanj. 

 

B.V-03 Kabotaža 

  
Domači cestni prevoz, ki ga opravljajo vozila, registrirana v neki drugi državi. 

 

B.V-04 Mednarodni cestni prevoz 

 
Cestni prevoz med krajem nalaganja/vstopa ali razlaganja/izstopa v državi poročevalki in 
krajem nalaganja/vstopa ali razlaganja/izstopa v drugi državi.  

 
Tak prevoz lahko vključuje tranzit skozi eno ali več drugih držav. 

 

B.V-05 Cestni prevoz v tujini 

 
Cestni prevoz, ki ga opravljajo cestna motorna vozila, registrirana v neki državi, med krajem 
nalaganja/vstopa v drugi državi in krajem razlaganja/izstopa v tretji državi. 

 
Tak prevoz lahko vključuje tranzit skozi eno ali več drugih držav. 

 

B.V-06 Cestni tranzitni prevoz 

 
Cestni prevoz skozi neko državo med dvema krajema (kraj nalaganja in kraj razlaganja), ki sta 
v drugi državi ali v drugih državah, če celotna pot po tej državi poteka po cesti in če v njej ni 
nalaganja ali razlaganja. 

 
Vključena so cestna motorna vozila, ki se nalagajo/razlagajo na meji te države na drug način 
oz. z drugega načina prevoza. 
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B.V-07 Mestni cestni prevoz 

 
Prevoz, ki poteka po mestnih cestah ali tramvajskih progah. 
 
Upošteva se le prevoz, ki poteka izključno ali večinoma po mestnih cestah. 

 

B.V-08 Cestni potnik 

 
Vsaka oseba, ki potuje s cestnim vozilom. Vozniki osebnih avtomobilov, razen voznikov 
taksijev, se obravnavajo kot potniki. Ni pa vključeno osebje na avtobusih, trolejbusih, tramvajih 
in tovornih cestnih vozilih. 

 

B.V-09 Cestni potniški kilometer 

 
Merska enota, ki pomeni prevoz enega potnika po cesti na razdalji enega kilometra. 

 
Upoštevati je treba razdaljo, ki jo je potnik dejansko prepotoval. 

 

B.V-10 Potovanje cestnih potnikov 

 
Povezava med krajem vstopa in krajem izstopa potnikov, ki potujejo s cestnim vozilom. 
 
Prehod potnika iz enega vozila neposredno v drugo vozilo iste vrste, ne glede na podjetje, se 
ne obravnava kot izstop/vstop. Prehod na drug način prevoza se obravnava kot izstop iz vozila 
in vstop v drugo vozilo. 

 

B.V-11 Javni cestni prevoz 

 
Javni cestni prevoz vključuje prevoz potnikov z avtobusom ali tramvajem po objavljenem 
voznem redu ne glede na to, ali ga opravlja javno ali zasebno podjetje. 
 

B.V-12 Potovanje cestnih potnikov z javnim cestnim prevozom 

 
Povezava med krajem vstopa in krajem izstopa potnikov, ki potujejo z avtobusom ali 
tramvajem. 

 
Prehod potnika iz enega vozila neposredno v drugo vozilo iste vrste, ne glede na podjetje, se 
ne obravnava kot izstop/vstop. Prehod na drug način prevoza se obravnava kot izstop iz vozila 
in vstop v drugo vozilo.  

 

B.V-13 Cestni potnik, ki vstopi v cestno vozilo za javni prevoz 

 
Potnik, ki vstopi v cestno vozilo, da bi se z njim peljal. 

 
Prehod potnika iz enega vozila neposredno v drugo vozilo iste vrste, ne glede na podjetje, se 
ne obravnava kot izstop/vstop, če je to mogoče. Prehod na drug način prevoza se obravnava 
kot izstop iz vozila in vstop v drugo vozilo.  
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B.V-14 Cestni potnik, ki izstopi iz cestnega vozila za javni prevoz 

 
Potnik, ki izstopi iz cestnega vozila, potem ko se je z njim peljal. 

 
Prehod potnika iz enega vozila neposredno v drugo vozilo iste vrste, ne glede na podjetje, se 
ne obravnava kot izstop/vstop, če je to mogoče. Prehod na drug način prevoza se obravnava 
kot izstop iz vozila in vstop v drugo vozilo. 

 

B.V-15 Cestna potniška povezava 

 
Povezava med krajem vstopa in krajem izstopa potnikov, ki potujejo po cestah, ne glede na 
načrt poti. 

 
Kraji so določeni z mednarodnimi klasifikacijskimi sistemi, kot je NUTS (Klasifikacija 
statističnih teritorialnih enot – Eurostat). 

 

B.V-16 Kraj vstopa (Vstopna postaja) 

 
Upošteva se kraj, v katerem potnik vstopi v cestno vozilo, da bi se z njim peljal. 

 
Prehod potnika iz enega vozila neposredno v drugo vozilo iste vrste, ne glede na podjetje, se 
ne obravnava kot izstop/vstop, če je to mogoče. Prehod na drug način prevoza se obravnava 
kot izstop iz vozila in vstop v drugo vozilo. 

 

B.V-17 Kraj izstopa (Izstopna postaja) 

 
Upošteva se kraj, v katerem potnik zapusti cestno vozilo, potem ko se je z njim peljal. 

 
Prehod potnika iz enega vozila neposredno v drugo vozilo iste vrste, ne glede na podjetje, se 
ne obravnava kot izstop/vstop, če je to mogoče. Prehod na drug način prevoza se obravnava 
kot izstop iz vozila in vstop v drugo vozilo. 

 

B.V-18 Blago, ki se prevaža po cesti 

 
Vsako blago, ki se premika s cestnimi tovornimi vozili. 

 
To vključuje vso embalažo in opremo, kot so kontejnerji, menjalni kesoni in palete. 

 

B.V-19 Bruto bruto masa blaga 

 
Skupna masa blaga, ki se prevaža, vsa embalaža in tara transportne enote (npr. kontejnerjev, 
menjalnih kesonov in palet za tovor). 
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B.V-20 Bruto masa blaga 

 
Skupna masa blaga, ki se prevaža, vključno z embalažo, vendar brez tare transportne enote 
(npr. kontejnerjev, menjalnih kesonov in palet za tovor). 

 
 

B.V-21 Tara 

 
Masa transportne enote (npr. kontejnerjev, menjalnih kesonov in palet za tovor) pred 
nalaganjem tovora. 

 

B.V-22 Tonski kilometer po cesti 

 
Merska enota za prevoz blaga, ki pomeni prevoz ene tone blaga po cesti na razdalji enega 
kilometra. 

 
Upoštevati je treba dejansko prevoženo razdaljo. 

 

B.V-23 TEU kilometer po cesti 

 
Merska enota za prevoz v kontejnerjih, ki pomeni prevoz ene TEU po cesti na razdalji enega 
kilometra. 
 
Upoštevati je treba dejansko prevoženo razdaljo. 

 

B.V-24 Vrste blaga  

 
Blago, ki se prevaža, se lahko razvrsti glede na vrsto. 

 
Primera klasifikacije sta NST 2007 (Standardna klasifikacija blaga za statistiko transporta), ki 
nadomešča klasifikacijo  CSTE (Klasifikacija dobrin za statistiko transporta v Evropi – 
UNECE), in klasifikacijo NST/R (Standardna klasifikacija blaga za statistiko 
transporta/prenovljena – Eurostat). 

 

B.V-25 Vrste tovora  

 
Blago, ki se prevaža, se lahko razvrsti na podlagi klasifikacije UNECE – Šifre za vrste tovora, 
embalaže in pakirnega materiala, Priporočilo 21 iz Ženeve, marec 1986. Vrste tovora: 

 
– tekoči razsuti tovor, 
– razsuti tovor v trdnem stanju, 
– veliki tovorni kontejnerji, 
– drugi tovorni kontejnerji, 
– blago, naloženo na palete, 
– zvezano blago, 
– mobilne enote z lastnim pogonom, 
– druge mobilne enote, 
– druge vrste tovora. 
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B.V-26 Nevarno blago 

 
Razredi nevarnega blaga, ki se prevaža po cesti, so določeni s petnajsto revidirano izdajo 
Priporočil Združenih narodov o prevozu nevarnega blaga iz Ženeve za leto 2007. 

 
Razred 1: eksplozivne snovi; 
Razred 2: plini; 
Razred 3:  vnetljive tekočine; 
Razred 4:  vnetljive trdne snovi; samovnetljive snovi; snovi, ki ob stiku z vodo 

sproščajo vnetljive pline; 
Razred 5:  oksidirajoče snovi in organski peroksidi; 
Razred 6:  strupi in kužne snovi; 
Razred 7:  radioaktivne snovi; 
Razred 8:  jedke snovi; 
Razred 9:  različne nevarne snovi in predmeti. 

 

B.V-27 Naloženo blago 

 
Blago, ki se naloži na cestno vozilo in odpravi po cesti. 

 
Prelaganje z enega tovornega cestnega vozila na drugo ali zamenjava cestnega vlačilca se 
obravnava kot nalaganje po razlaganju. 

 

B.V-28 Razloženo blago 

 
Blago, ki se po prevozu po cesti razloži s cestnega vozila.  

 
Prelaganje z enega tovornega cestnega vozila na drugo ali zamenjava cestnega vlačilca se 
obravnava kot razlaganje pred nalaganjem. 

 

B.V-29 Blago, ki je državo zapustilo po cesti (razen blaga, ki je v tranzitu po cesti) 

 
Blago, ki je bilo naloženo na cestno vozilo v državi, je zapustilo to državo po cesti in bilo 
razloženo v drugi državi. 

 

B.V-30 Blago, ki je v državo prispelo po cesti (razen blaga, ki je v tranzitu po cesti) 

 
Blago, ki je bilo naloženo na cestno vozilo v drugi državi, je vstopilo v državo po cesti in je bilo 
v njej razloženo. 

 

B.V-31 Blago, ki je v tranzitu po cesti 

 
Blago, ki je vstopilo v državo po cesti in jo zapustilo po cesti na dveh različnih točkah ter je bilo 
prepeljano skozi to državo v istem tovornem cestnem motornem vozilu. 

 
Prelaganje z enega tovornega cestnega vozila na drugo ali zamenjava cestnega vlačilca se 
obravnava kot nalaganje/razlaganje. 
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B.V-32 Cestna blagovna povezava 

 
Povezava med krajem nalaganja in krajem razlaganja blaga, ki se prevaža po cestah, ne glede 
na načrt poti. 

 
Kraji so določeni z mednarodnimi klasifikacijskimi sistemi, kot je NUTS (Klasifikacija statističnih 
teritorialnih enot – Eurostat).  

 

B.V-33 Kraj nalaganja 

 
Upošteva se kraj, v katerem se blago naloži na tovorno cestno motorno vozilo ali v katerem se 
zamenja cestni vlačilec. 

 

B.V-34 Kraj razlaganja 

 
Upošteva se kraj, v katerem se blago razloži s tovornega cestnega motornega vozila ali v 
katerem se zamenja cestni vlačilec. 

 

B.V-35 Uporaba prevozne zmogljivosti 

 
Kazalnik uporabe prevozne zmogljivosti. 

 

Kazalniki se lahko izračunajo kot dejanska količina blaga ali potnikov, ki se prevažajo, izražena 
v odstotkih zmogljivosti vozila, izmerjeni na podlagi mase, prostornine, površine karoserije ali 
dovoljenega števila sedišč ali stojišč (kakor je opredeljeno v točkah B.II.A-20, B.II.A-35 in 
B.II.A-36).  
 
Ob upoštevanju prevožene razdalje in postopnega razlaganja med potovanjem se lahko 
izračuna alternativni kazalnik kot dejanska prevozna zmogljivost, izražena v odstotkih največje 
prevozne zmogljivosti za dejanska potovanja. 
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B.VI PORABA ENERGIJE 

B.VI-01 Energija, ki se porabi v cestnem prevozu 

 
Končna energija, ki jo porabijo cestna motorna vozila. 

 
Vključuje energijo, ki se porabi za pogon prevoznih sredstev ter za dviganje z vgrajenimi 
dvigali, razsvetljavo, ogrevanje in druge vrste udobja v prevoznih sredstvih. Vključuje tudi 
končno energijo, ki jo porabijo nenaložena cestna vozila. 

 

B.VI-02 Tona ekvivalenta nafte (TOE) 

 
Enota za merjenje porabe energije: 1 TOE = 0,041868 TJ. 

 
Pretvorbeni faktorji, ki jih je sprejela Mednarodna agencija za energijo (IEA) za leto 1991, so: 
– motorni bencin    1,070 
– plinsko olje/dizelsko gorivo  1,035 
– težko kurilno olje   0,960 
– utekočinjeni naftni plin   1,130 
– zemeljski plin   0,917 

 Pretvorbeni faktor, ki ga IEA uporablja za električno energijo, je: 1 TWh = 0,086 Mtoe. 
 

B.VI-03 Joule 

 
Enota za merjenje porabe energije: 
1 terajoule = 1012 J = 2,78 x 105 kWh, 
1 terajoule = 23,88459 TOE. 

 

B.VI-04 Motorni bencin 

 
Lahka ogljikovodikova nafta, ki se uporablja v motorjih z notranjim izgorevanjem, razen v 
letalskih motorjih. 

 
Motorni bencin se destilira med 35°C in 215°C in se uporablja kot gorivo za motorje na prisilni 
vžig za kopenski promet. Motorni bencin lahko vključuje aditive, oksidante in sredstva za 
povečanje oktanskega števila, vključno s svinčevimi spojinami, kot sta TEL (tetraetil svinec) in 
TML (tetrametil svinec). 

 
Kalorična vrednost: 44,8 TJ/1.000 t. 

 

B.VI-05 Plinsko olje/dizelsko gorivo (destilirano pogonsko gorivo) 

 
Proizvod, ki ga dobimo pri najnižji frakciji iz atmosferske destilacije surove nafte. 

 
Plinsko olje/dizelsko gorivo vključuje težka plinska olja, ki jih dobimo z vakuumsko ponovno 
destilacijo ostankov atmosferske destilacije. Plinsko olje/dizelsko gorivo se destilira med 
200°C in 380°C z manj kot 65 % v volumnu pri 250°C, vključno z izgubami, in 80 % ali več pri 
350°C. Plamenišče je vedno nad 50°C, pri čemer je njegova gostota večja od 0,81. Težka olja, 
ki jih dobimo z mešanjem, so v skupini skupaj s plinskimi olji, če njihova kinematična 
viskoznost ne presega 25 cSt pri 40°C. 

 
Kalorična vrednost: 43,3 TJ/1.000 t. 
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B.VI-06 Utekočinjeni naftni plin (UNP) 

 
Lahki ogljikovodiki iz serije parafinov, ki se pridobivajo le z destilacijo surove nafte. 

 
UNP vsebuje propan in butan ali mešanico teh dveh ogljikovodikov. Utekočinijo se lahko pod 
nizkim pritiskom (5–10 atmosfer). V utekočinjenem stanju in pri temperaturi 38°C imajo 
relativni pritisk pare 24,5 bara ali manj. Njihova specifična teža je od 0,50 do 0,58. 

 

B.VI-07 Utekočinjeni zemeljski plin 

 
Tekoči ali utekočinjeni ogljikovodiki, ki nastanejo pri proizvodnji, čiščenju in stabilizaciji 
zemeljskega plina. Njihove značilnosti se razlikujejo in obsegajo od značilnosti etana, butana 
ter propana do težkih plinskih olj. Utekočinjeni zemeljski plini se destilirajo s surovo nafto v 
rafinerijah, pomešani z rafiniranimi naftnimi derivati, ali se uporabljajo kot taki, odvisno od 
njihovih značilnosti. 

 

B.VI-08 Električna energija 

 
Energija, ki jo proizvajajo hidroelektrarne, geotermične in jedrske elektrarne ter 
termoelektrarne. Izključena je energija, ki jo proizvajajo črpalne elektrarne. Meri se s kalorično 
vrednostjo električne energije (3,6 TJ/GWh). 

 
Črpalne elektrarne so elektrarne z rezervoarjem, ki se polni z uporabo črpalk. 
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B.VII NESREČE 

B.VII-01 Nesreča s poškodbo 

 
Vsaka nesreča na javni ali zasebni cesti, do katere ima javnost dostop, pri čemer je bilo v njej 
udeleženo vsaj eno premikajoče se vozilo in v kateri je bila vsaj ena oseba ranjena ali je umrla.  

 
Samomor ali poskus samomora ni nesreča, ampak nezgoda zaradi dejanja osebe, ki si 
namerno povzroči telesne poškodbe, katerih posledica je smrt. Vendar če se pri samomoru ali 
poskusu samomora poškoduje drug uporabnik ceste, se nezgoda obravnava kot nesreča s 
poškodbo. 

 
Vključeni so trki med cestnimi vozili, med cestnimi vozili in pešci, med cestnimi vozili in živalmi 
ali med nepremičnimi ovirami in enim cestnim vozilom. Vključeni so trki med cestnimi in 
železniškimi vozili. Trki več vozil se obravnavajo kot ena nesreča, če se zgodijo v zelo kratkih 
intervalih. Nesreče s poškodbo ne vključujejo nesreč, pri katerih je nastala le materialna 
škoda. 

 
Teroristična dejanja niso vključena. 

 

B.VII-02 Nesreča s smrtnim izidom 

 
Vsaka nesreča s poškodbo, ki se konča s smrtjo osebe.  

 

B.VII-03 Nesreča brez smrtnega izida 

 
Vsaka nesreča s poškodbo, ki ni nesreča s smrtnim izidom. 

 

B.VII-04 Žrtev nesreče 

 
Vsaka oseba, ki je umrla ali je bila poškodovana v nesreči s poškodbo. 

 

B.VII-05 Umrla oseba 

 
Vsaka oseba, ki je umrla neposredno v nesreči ali za posledicami nesreče s poškodbo v 30 
dneh, razen samomorov. 

 
Ni vključena umrla oseba, za katero pristojni organ ugotovi, da je vzrok smrti samomor, tj. 
dejanje osebe, ki si namerno povzroči telesne poškodbe, katerih posledica je smrt. Za države, 
ki ne uporabljajo praga 30 dni, je pretvorni koeficient ocenjen, tako da so mogoče primerjave 
na podlagi opredelitve o 30 dneh. 

 

B.VII-06 Poškodovana oseba: 

 
Vsaka oseba, ki ni umrla neposredno v nesreči s poškodbo ali v 30 dneh po nesreči, vendar je 
bila poškodovana in običajno potrebuje zdravniško oskrbo, razen poskusov samomora. 

 
Osebe z manjšimi poškodbami, kot so manjše ureznine in modrice, se običajno ne 
obravnavajo kot poškodovane osebe. 
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Ni vključena poškodovana oseba, za katero pristojni organ ugotovi, da je vzrok poškodbe 
poskus samomora te osebe, tj. dejanja osebe, ki si namerno povzroči telesne poškodbe, 
katerih posledica je poškodba, vendar ne smrt. 

 

B.VII-07 Hudo poškodovana oseba: 

 
Vsaka poškodovana oseba, ki je bila sprejeta v bolnišnico za več kot 24 ur. 

 

B.VII-08 Lažje poškodovana oseba: 

 
Vsaka poškodovana oseba, razen umrlih oseb ali hudo poškodovanih oseb. 

 
Osebe z manjšimi poškodbami, kot so manjše ureznine in modrice, se običajno ne 
obravnavajo kot poškodovane osebe. 

 

B.VII-09 Voznik, udeležen v nesreči s poškodbo 

 
Vsaka oseba, udeležena v nesreči s poškodbo, ki je v času nesreče vozila cestno vozilo. 

 

B.VII-10 Potnik, udeležen v nesreči s poškodbo 

 
Vsaka oseba, udeležena v nesreči s poškodbo, razen voznika, ki je bila v cestnem vozilu ali na 
njem ali je vstopala v cestno vozilo ali izstopala iz njega. 

 

B.VII-11 Pešec, udeležen v nesreči s poškodbo 

 
Vsaka oseba, udeležena v nesreči s poškodbo, razen potnika ali voznika, kot je opredeljeno 
zgoraj. 

 
Vključene so osebe, ki potiskajo ali vlečejo otroške vozičke, invalidske vozičke ali druga 
podobna majhna vozila brez motorja ali se v njih vozijo. Vključene so tudi osebe, ki potiskajo 
kolo ali kolo z motorjem, ki so na rolerjih, rolkah, smučajo ali uporabljajo podobno opremo. 

 

B.VII-12 Nesreča med cestnim vozilom in pešcem 

 
Vsaka nesreča s poškodbo, v kateri sta udeležena vsaj eno cestno vozilo in vsaj en pešec. 

 
Vključene so nesreče ne glede na to, ali je bil pešec udeležen v začetni ali poznejši fazi 
nesreče, in ne glede na to, ali je bil pešec poškodovan ali je umrl na cesti ali ob njej. 

 

B.VII-13 Prometna nesreča enega vozila 

 
Vsaka nesreča s poškodbo, v kateri je bilo udeleženo le eno cestno vozilo. 

 
Vključene so nesreče vozil, ki so se skušala izogniti trku in so pri tem zdrsnila s ceste, ter trki z 
oviro ali živaljo na cesti. Trki s pešci in parkiranimi vozili niso vključeni. 

 

B.VII-14 Prometna nesreča več vozil 

 
Vsaka nesreča s poškodbo, v kateri sta bili udeleženi vsaj dve vozili. 
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Razlikujemo naslednje vrste nesreč s poškodbo, v katerih sta bili udeleženi vsaj dve vozili: 

 
a) Nalet: trk z drugim vozilom, ki uporablja isti vozni pas in se premika v isti smeri, se ustavlja 

ali se je začasno ustavilo. 
 

Trki s parkiranimi vozili niso vključeni. 
 

b) Čelni trk: trk z drugim vozilom, ki uporablja isti vozni pas in se premika v nasprotni smeri, 
se ustavlja ali se je začasno ustavilo. 

 
Trki s parkiranimi vozili niso vključeni. 

 
c) Trk zaradi prečkanja ali zavijanja: trk z drugim vozilom, ki se giblje s strani zaradi 

prečkanja ceste, zapuščanja ceste ali vključevanja nanjo. 
 

Trki z ustavljenimi vozili, ki čakajo na vrsto, niso vključeni. Ti trki morajo biti vključeni pod točki 
(a) ali (b). 

 
d) Drugi trki, vključno s trki s parkiranimi vozili: trk, ki nastane ob vzporedni vožnji, pri 

prehitevanju ali menjavi pasov, ali trk s parkiranim vozilom ali vozilom, ustavljenim ob robu 
ceste, na bankini, označenem parkirnem mestu, stezi, parkirišču itd. 

 
Točka B-VII-14 (d) vključuje vse trke, ki niso vključeni pod točke (a), (b) in (c). Bistven element 
za razvrstitev nesreč med vozili je prvi trk na cestišču ali prvi mehanični dotik vozila.  

 

B.VII-15 Nesreča, v kateri so udeleženi vozniki pod vplivom alkohola, mamil ali zdravil 

 
Vsaka nesreča s poškodbo, v kateri je bil vsaj en voznik pod vplivom alkohola, mamil ali 
zdravil, ki glede na predpise v državi zmanjšujejo voznikovo sposobnost vožnje. 

 

B.VII-16 Dnevna svetloba 

 
Kot poroča policija ali drugi pristojni organi. 

 

B.VII-17 Tema 

 
Kot poroča policija ali drugi pristojni organi. 
 

B.VII-18 Mrak (ali neznano) 

 
Kot poroča policija ali drugi pristojni organi.  

 
Ta kategorija zajema primere, ko je dnevna svetloba šibka ali ko ni informacij o svetlobnih 
pogojih. 

 

B.VII-19 Suho vozišče 

 
Vozišče, ki ni prekrito z vodo, snegom, ledom ali drugimi snovmi. 

 

B.VII-20 Druga vozišča 

 
Vsako drugo vozišče, razen suhega. 
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C.I INFRASTRUKTURA 

 

C.I-01 Plovna pot 

 
Reka, kanal, jezero ali druga vodna površina, na kateri je zaradi njenih naravnih lastnosti 
možna plovba ali ki je tako preurejena, da je na njej možna plovba. 
 
Vključene so plovne poti, ki imajo pomorski značaj (plovne poti, ki jih država poročevalka 
navede kot primerne za plovbo zlasti plovil za plovbo po morju in celinskih plovnih poteh). 
Plovne poti vključujejo tudi široka rečna ustja; pri tem je meja točka, najbližja morju, kjer je 
širina reke ob oseki manj kot 3 km in ob plimi manj kot 5 km. 
 

C.I-02 Plovne celinske plovne poti 

 
Vodna površina, ki ni del morja in je zaradi naravnih ali umetnih značilnosti primerna za 
plovbo, predvsem s plovili za plovbo po celinskih plovnih poteh. Ta izraz zajema plovne reke, 
jezera, kanale in estuarije. 
 
Dolžina rek in kanalov se meri v sredini struge. Dolžina jezer in lagun se meri vzdolž najkrajše 
plovne poti med najbolj oddaljenimi točkami, do oz. od katerih se opravljajo transportne 
dejavnosti. Vodno pot, ki tvori skupno mejo med dvema državama, upoštevata obe državi. 
 

C.I-03 Plovna reka 

 
Naravna vodna pot, ki je odprta za plovbo, ne glede na to, ali je bila za ta namen izboljšana. 
 

C.I-04 Plovno jezero 

 
Naravna vodna površina, ki je odprta za plovbo. 
 
Vključene so lagune (slana vodna površina, ki je od morja ločena z obalnim obrežjem). 
 

C.I-05 Ploven kanal 

 
Vodna pot, ki je bila zgrajena zlasti za plovbo. 
 

C.I-06 Omrežje plovnih celinskih plovnih poti 

 
Vse plovne celinske plovne poti, ki so na določenem območju odprte za javno plovbo. 
 

C.I-07 Kategorije plovnih celinskih plovnih poti 

 
Ob upoštevanju Klasifikacije evropskih celinskih plovnih poti UN/ECE/ECMT iz leta 1992 so 
različne kategorije kanalov, plovnih rek in jezer opredeljene kot sledi: 
 
Z vodoravnimi merami plovil in potisnih konvojev 
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Razred (dolžina/največja širina plovila) 
I do III do 80/9 m. 
IV  80–85/9,50 m. 
V a  95–110/11,40 m. 
V b  172–175/11,40 m. 
VI a  95–110/22,80 m. 
VI b  185–195/22,80 m. 
VI c  270–280/22,80 ali 195–200/33–34,20 m. 
VII  285/33–34,20 m in več. 
 
V nekaterih primerih se lahko za klasifikacijo plovnih celinskih plovnih poti uporabi „nosilnost 
plovil“. 
 

C.I-08 Pristanišče 

 
Kraj za privez plovil in nalaganje blaga ali vkrcanje potnikov na plovilo ali razlaganje/izkrcanje 
z njega, običajno neposredno na pomol. 
 

C.I-09 Statistično pristanišče 

 
Statistično pristanišče je pristanišče ali skupina pristanišč, ki jih nadzoruje ena pristaniška 
uprava, ki beleži premike ladij in tovora. 

  

C.I-10 UN/LOCODE 

 
Petmestna šifra, pri kateri prvi dve mesti označujeta šifro države po ISO 3166, preostala tri pa 
so izpeljana iz Priporočila 16 UN/ECE iz Ženeve, skupaj z Eurostatovimi šiframi pristanišč, ki 
še niso vključene v sistem Združenih narodov. 
 

C.I-11 Dolžina pristaniškega pristana 

 
Skupna dolžina pristana v metrih. 
 

C.I-12 Ro-ro privez 

 
Kraj, na katerem se lahko priveže ro-ro plovilo in na katerem se lahko prek rampe naložijo 
motorna vozila in druge mobilne ro-ro enote z obale na ladjo ali se razložijo z ladje na obalo. 
 

C.I-13 Pristaniški žerjavi glede na dvižne zmogljivosti 

 
Število žerjavov v pristanišču glede na dvižne zmogljivosti. 
 
Možni razredi dvižne zmogljivosti so 
 
a) 10 ton ali manj. 
b) več kot 10 ton in do 20 ton. 
c) več kot 20 ton in do 40 ton. 
d) več kot 40 ton. 

 

C.I-14 Pristaniški žerjavi glede na vrsto 

 
Število žerjavov na voljo v pristanišču glede na vrsto 
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a) mobilni žerjavi za kontejnerje, 
b) drugi žerjavi za kontejnerje, 
c) drugi žerjavi. 
 

C.I-15 Povezave z drugimi načini prevoza 

 
Razpoložljivost in oddaljenost pristanišč od povezav z drugimi načini prevoza v kilometrih. 
 
a) pomorski prevoz, 
b) potniške železniške povezave, 
c) tovorne železniške povezave, 
d) dostop do avtoceste, 
e) letališče. 
 

C.I-16 Pristajalni mostovi 

 
Kraj, namenjen le za vkrcanje potnikov na plovilo ali izkrcanje z njega, ki ni del pristanišča na 
celinskih vodah. 
 

C.I-17 Zapornice 

 
Zapora na celinski plovni poti z vrati na obeh straneh, ki omogoča dviganje ali spuščanje 
nivoja vode, da lahko plovila peljejo skozi. Vključena so dvigala za ladje. 
 
Dvigalo za ladje je naprava za prenos plovil med različnima nivojema vode. 
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C.II PREVOZNA SREDSTVA  

C.II.A PLOVILA 

C.II.A-01 Plovilo za celinski vodni prevoz 

 
Plavajoče vozilo, namenjeno prevozu blaga ali javnemu prevozu potnikov ali posebej 
opremljeno za določeno trgovsko nalogo, ki pluje zlasti po plovnih celinskih plovnih poteh ali v 
vodah znotraj zaščitenih voda ali v njihovi bližini ter na območju pristaniških oblasti. 
 
Vključena so tudi plovila, ki so v popravilu. Prav tako so vključena plovila, ki so primerna za 
celinsko plovbo, imajo pa tudi dovoljenje za plovbo po morju (plovila za mešano plovbo po 
morju in celinskih plovnih poteh). V to kategorijo pa ne spadajo: ladje v pristanišču, pristaniški 
svetilniki in pristaniški vlačilci, trajekti, ribiške ladje, plavajoči bagri, ladje za hidravlična dela in 
ladje, ki se uporabljajo izključno za skladiščenje, plavajoče delavnice, plovila za bivanje in 
plovila za prosti čas. 
 

C.II.A-02 Domače plovilo za celinski vodni prevoz 

 
Plovilo za celinski vodni prevoz, ki je bilo registrirano na določen dan v državi poročevalki. 
 
Če se registracija plovil za celinski vodni prevoz v neki državi ne uporablja, je plovilo za 
celinski vodni prevoz tisto plovilo, ki je v lasti podjetja, ki plačuje davke v zadevni državi. 
 

C.II.A-03 Tuje plovilo za celinski vodni prevoz 

 
Plovilo za celinski vodni prevoz, ki je bilo registrirano na določen dan v neki drugi državi, in ne 
v državi poročevalki. 
 

C.II.A-04 Rečno-pomorsko plovilo 

 
Vsako plovilo za celinski vodni prevoz, ki je namenjeno in odobreno tudi kot pomorsko plovilo. 
 

C.II.A-05 Tovorno plovilo za celinski vodni prevoz 

 
Plovilo z nosilnostjo, ki ni manjša od 20 ton, in namenjeno za prevoz tovora po plovnih 
celinskih plovnih poteh. 
 

C.II.A-06 Potniško plovilo za celinski vodni prevoz 

 
Plovilo, namenjeno izključno za prevoz več kot 12 potnikov, ki plačajo vozovnico, po plovnih 
celinskih plovnih poteh. 
 

C.II.A-07 Kontejnersko plovilo za celinski vodni prevoz 

 
Plovilo, v celoti opremljeno s pritrjenimi ali prenosnimi celičnimi vodili zlasti za prevoz 
kontejnerjev.  
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C.II.A-08 Ladjevje za celinske plovne poti 

 
Število plovil za celinski vodni prevoz, registriranih na določen dan v državi in pooblaščenih za 
uporabo na celinskih plovnih poteh. 
 
Spremembe v ladjevju za celinske plovne poti v državi poročevalki se nanašajo na spremembe 
števila plovil, skupne ali znotraj vrste plovil, nastale zaradi novogradenj, sprememb v vrsti ali 
zmogljivosti, nakupov in prodaj v tujini, odpisa, poškodb ali prenosov v pomorski register ali iz 
njega. 
 

C.II.A-09 Barža na lastni pogon 

 
Vsako motorno tovorno plovilo za celinske plovne poti, razen tankerskih barž na lastni pogon. 
 
Vlečne barže, potisne barže in potisno-vlečne barže, ki imajo samo pomožni motor, se štejejo 
samo za vlečne barže, potisne barže in potisno-vlečne barže. Dejstvo, da se barža na lastni 
pogon lahko uporablja za vlečenje, ne spremeni njene narave. 
 

C.II.A-10 Barža za potiskanje na lastni pogon 

 
Barža, zgrajena ali prirejena za potiskanje potisnih barž ali potisno-vlečnih barž. 
 

C.II.A-11 Vlečna barža 

Tovorno plovilo za celinski vodni prevoz, ki je narejeno tako, da ga vlečejo in nima svojega 
mehanskega pogona. 
 
Dejstvo, da je vlečna barža opremljena s pomožnim motorjem, ne spremeni njene narave. 
 

C.II.A-12 Potisna barža 

 
Tovorno plovilo za celinski vodni prevoz, ki je narejeno tako, da ga potiskajo in nima svojega 
mehanskega pogona. 
 
Dejstvo, da je potisna barža opremljena s pomožnim motorjem, ne spremeni njene narave. 
 

C.II.A-13 Potisno-vlečna barža 

 
Tovorno plovilo za celinski vodni prevoz, ki je narejeno tako, da ga potiskajo ali vlečejo in nima 
svojega mehanskega pogona. 
 
Dejstvo, da je potisno-vlečna barža opremljena s pomožnim motorjem, ne spremeni njene 
narave. 
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C.II.A-14 Tankerska barža na lastni pogon 

 
Tankerska barža na lastni pogon za prevoz tekočin ali plinov v pritrjenih cisternah. 
 
Tankerji za prevoz izdelkov v prahu, kot so cement, moka, mavec itd., v razsutem stanju niso 
vključeni in se štejejo k baržam na lastni pogon. 
 

C.II.A-15 Tankerska barža za potiskanje na lastni pogon 

 
Barža za potiskanje na lastni pogon za prevoz tekočin ali plinov.  
 
Tankerji za prevoz izdelkov v prahu, kot so cement, moka, mavec itd., v razsutem stanju niso 
vključeni in se štejejo k baržam za potiskanje na lastni pogon. 
 

C.II.A-16 Vlečna tankerska barža 

 
Vlečna barža za prevoz tekočin ali plinov. 
 
Tankerji za prevoz izdelkov v prahu, kot so cement, moka, mavec itd., v razsutem stanju niso 
vključeni in se štejejo k potisnim baržam. 

 

C.II.A-17 Potisna tankerska barža 

 
Potisna barža za prevoz tekočin ali plinov. 
 
Tankerji za prevoz izdelkov v prahu, kot so cement, moka, mavec itd., v razsutem stanju niso 
vključeni in se štejejo k potisnim baržam. 
 

C.II.A-18 Potisno-vlečna tankerska barža 

 
Potisno-vlečna barža za prevoz tekočin ali plinov. 
 
Tankerji za prevoz izdelkov v prahu, kot so cement, moka, mavec itd., v razsutem stanju niso 
vključeni in se štejejo k potisno-vlečnim baržam. 

C.II.A-19 Druga plovila za prevoz blaga 

 
Vsa ostala tovorna plovila za celinske plovne poti, namenjena prevozu blaga, ki niso vključena 
v prejšnje kategorije. 
 

C.II.A-20 Vlačilec 

 
Motorno plovilo, ki doseže najmanj 37 kW in je zgrajeno za vleko vlečnih barž, potisno-vlečnih 
barž ter splavov in ne za prevoz blaga. 
 
Sem ne spadajo pristaniški vlačilci in vlačilci na morju. 
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C.II.A-21 Plovilo za potiskanje 

 
Motorno plovilo, ki doseže najmanj 37 kW in je zgrajeno ali opremljeno za potiskanje potisnih 
ali potisno-vlečnih barž in ne za prevoz blaga. 
 
Sem ne spadajo pristaniška plovila za potiskanje. 
 

C.II.A-22 Vlačilec potiskalec 

 
Motorno plovilo, ki doseže najmanj 37 kW in je zgrajeno ali opremljeno za vleko vlečnih barž, 
potisno-vlečnih barž ali splavov ter za potiskanje potisnih ali potisno-vlečnih barž in ne za 
prevoz blaga. 
 

C.II.A-23 Nosilnost tovornega plovila za celinski vodni prevoz 

 
Največja dovoljena masa blaga, izražena v tonah, ki jo lahko plovilo prevaža. 
 

C.II.A-24 Nosilnost potniškega plovila za celinski vodni prevoz 

 
Največje dovoljeno število potnikov, ki jih lahko plovilo prevaža. 
 

C.II.A-25 Moč (kW) 

 
Mehanična sila, ki jo doseže pogonska naprava v plovilu. 
 
Ta moč se meri v efektivnih kilovatih (moč, ki se prenese na ladijski vijak):  
1 kW = 1,36 KM; 1 KM = 0,735 kW. 
 

C.II.A-26 Leto izdelave plovila 

 
Leto prvotne izdelave ladijskega trupa. 
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C.II.B KONTEJNER IN DRUGO 
 

C.II.B-01 Nakladalna enota 

 
Kontejner, menjalni keson. 
 
„Ploski kontejnerji“ (glej C.II.B-09 spodaj), ki se uporabljajo v pomorskem transportu, so 
vključeni kot posebna vrsta kontejnerjev. 

 

C.II.B-02 Intermodalna transportna enota (ITE) 

 
Kontejner, menjalni keson ali polpriklopnik/cestno tovorno vozilo, primerno za intermodalni 
prevoz.  
 

C.II.B-03 Kontejner 

 
Poseben zaboj za prevoz tovora, oblikovan tako, da ga je mogoče zlagati v skladovnico in da 
omogoča horizontalno ali vertikalno premikanje. Bolj tehnična opredelitev kontejnerja: 
 
Enota prevozne opreme z naslednjimi značilnostmi: 
 
a) trajna in ustrezno trdna, da je primerna za večkratno uporabo; 
b) posebej narejena za lažji prevoz blaga z enim ali več načini prevoza brez vmesnega 

prelaganja; 
c) opremljena s pripravami za preprosto ravnanje, predvsem za prenos z enega načina 

prevoza na drugega; 
d) narejena za enostavno polnjenje ali praznjenje; 
e) jo je mogoče skladati in 
f) ima notranjo prostornino vsaj 1 m3. 
 
Menjalni kesoni niso vključeni. 
 
Ploske kontejnerje (glej C.II.B-09 spodaj), ki se uporabljajo v pomorskem transportu, je treba 
obravnavati kot posebno vrsto kontejnerjev in jih je zato treba vključiti, čeprav so brez notranje 
prostornine in zato ne izpolnjujejo zadnjega merila iz točke (f). 
 

C.II.B-04 Velikosti kontejnerjev 

 
Glavne velikosti kontejnerjev so: 
 
e) 20-čeveljski kontejner po ISO standardu (dolžina 20 čevljev in širina 8 čevljev), 
f) 40-čeveljski kontejner po ISO standardu (dolžina 40 čevljev in širina 8 čevljev), 
g) kontejner z zelo veliko prostornino (kontejner nadstandardnih velikosti), 
h) letalski kontejner (kontejner, ki ustreza standardom za zračni transport). 
 
Kontejnerji so običajno visoki 8 čevljev, vendar obstajajo tudi druge velikosti. Kontejnerji z 
veliko prostornino so kontejnerji, visoki 9,5 čevlja. Kontejnerji z zelo veliko prostornino so 
kontejnerji, ki presegajo mere po ISO standardu. To so kontejnerji, dolgi 45 čevljev, 48 čevljev 
in 53 čevljev. Kontejnerji od točke (a) do točke (c) so t. i. veliki kontejnerji. 
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C.II.B-05 Tara kontejnerja 

 
Tara kontejnerja je vključena v skupno maso blaga, ki se prevaža v kontejnerjih, in se imenuje 
tudi bruto bruto masa blaga. Bruto masa blaga, ki se prevaža v kontejnerjih, se lahko izračuna 
iz bruto bruto mase tako, da se odšteje tara kontejnerja in obratno. Če ni podatka o tari, se 
lahko tara oceni z naslednjimi povprečji. 
 
Tara kontejnerja se lahko oceni na naslednji način: 
 
20-čeveljski kontejner po ISO standardu    2,3 tone, 
40-čeveljski kontejner po ISO standardu    3,7 tone, 
Kontejner po ISO standardu dolžine več kot 20 in manj kot 40 čevljev  3,0 tone, 
Kontejner po ISO standardu dolžine več kot 40 čevljev  4,7 tone. 

C.II.B-06 Vrste kontejnerjev 

 
Glavne vrste kontejnerjev po Priročniku o ISO standardih za tovorne kontejnerje so: 
 
1. kontejnerji za splošni namen; 
 
2. kontejnerji za posebni namen: 

– zaprti kontejner s prezračevanjem, 
- kontejner z odprto streho, 
- odprti kontejner z odprto stranico, 
- odprti kontejner z odprto stranico in popolno vrhnjo konstrukcijo, 
- odprti kontejner z odprto stranico, nepopolno vrhnjo konstrukcijo in fiksnimi robovi, 
- odprti kontejner z odprto stranico, nepopolno vrhnjo konstrukcijo in zložljivimi robovi, 
- ploščati kontejner; 
 

3. kontejnerji za poseben tovor: 
- termični kontejner, 
- izolirani kontejner, 
- hladilni kontejner (potrošno sredstvo za hlajenje), 
- mehanično hlajeni kontejner, 
- ogrevani kontejner, 
- hlajeni in ogrevani kontejner, 
- kontejner cisterna, 
- kontejner za suhi razsuti tovor, 
- kontejner za določen tovor (avtomobile, živino idr.) in 
- kontejner za zračni prevoz. 

 

C.II.B-07 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) 

 
Statistična enota, ki temelji na 20-čeveljskem kontejnerju po ISO standardu (6,10 m), za 
zagotavljanje standardne enote za štetje kontejnerjev različnih prostornin in opisovanje 
prostornine kontejnerskih ladij ali terminalov. En 20-čeveljski kontejner po ISO standardu je 
enak enemu TEU.  
 
En 40-čeveljski kontejner po ISO standardu je enak 2 TEU. 
En kontejner dolžine več kot 20 čevljev in manj kot 40 čevljev je enak 1,50 TEU. 
En kontejner dolžine več kot 40 čevljev je enak 2,25 TEU. 
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C.II.B-08 Menjalni keson ali zamenljivo tovorišče (Swap body) 

 
Enota za prevoz tovora, prilagojena meram cestnih vozil in opremljena z napravami za prenos 
tovora z enega načina prevoza na drugega, običajno s ceste na železnico ali obratno.  
 
Te enote prvotno niso bile namenjene za zlaganje druge na drugo. Veliko enot se zdaj lahko 
zlaga, čeprav ne tako kot kontejnerji. Glavna značilnost, zaradi katere se razlikujejo od 
kontejnerjev, je, da so prilagojene meram cestnih vozil. Taka enota bi za promet po železnici 
potrebovala dovoljenje Mednarodne železniške zveze. Nekateri menjalni kesoni imajo zložljive 
noge, na katerih stoji enota, kadar ni na vozilu. 
 

C.II.B-09 Ploski kontejner 

 
Ploščad, ki jo je mogoče naložiti in nima vrhnje konstrukcije, je pa enako dolga in široka kot 
osnovna ploskev kontejnerja ter je na vrhu in spodaj opremljena z vogalnimi ležišči. 
 
Ploski kontejner je drug izraz za nekatere vrste kontejnerjev za posebne namene, tj. za 
ploščate kontejnerje in odprte kontejnerje z nepopolno vrhnjo konstrukcijo. 
 

C.II.B-10 Paleta 

 
Dvignjena ploščad, namenjena za lažje dvigovanje in zlaganje blaga. 
 
Palete so običajno narejene iz lesa in so standardnih mer: 
1.000 mm x 1.200 mm (ISO) in 800 mm x 1.200 mm (CEN). 
 

C.II.B-11 Ro-ro enota 

 
Enota na kolesih za prevoz blaga, npr. tovornjak, priklopnik ali polpriklopnik, ki ga je mogoče 
pripeljati ali privleči na plovilo ali vlak. 
 
Definicija zajema tudi pristaniške ali ladijske priklopnike. 
 

C.II.B-12 Portalni žerjav 

 
Mostni žerjav z vodoravno konstrukcijo, nameščeno na stranice, ki so nepremične ali se 
premikajo po tirnicah ali pnevmatikah iz kavčuka, pri čemer je njegovo manevriranje relativno 
omejeno. Tovor lahko premika vodoravno, navpično ali bočno. 
 
Takšni žerjavi običajno prenašajo tovor med cestnim/železniškim prevozom in/ali 
ladijskim/obalnim prevozom.  
 

C.II.B-13 Luško dvigalo 

 
Mostno dvigalo s kolesi iz gume za premikanje ali zlaganje kontejnerjev na ravni ojačani 
podlagi. 
 

C.II.B-14 Kontejnerski manipulator  

 
Vlečno vozilo s spredaj nameščeno napravo za dvigovanje, zlaganje ali premikanje 
intermodalnih transportnih enot. 
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C.II.B-15 Viličar 

 
Vozilo, opremljeno z vodoravnimi vilicami na pogon, s katerimi lahko dviguje, premika ali zlaga 
palete, kontejnerje ali menjalne kesone. Kontejnerji in menjalni kesoni so običajno prazni. 
 

C.II.B-16 Prijemalo 

 
Prilagodljiv pritrdilni element na opremi za dvigovanje, namenjen povezovanju z zgornjimi 
kotnimi pritrdilnimi elementi intermodalne transportne enote. 
 
Veliko prijemal ima dodatna prijemala, ki se namestijo na spodnje stranske tire intermodalne 
transportne enote. 
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C.III PODJETJA, GOSPODARSKO POSLOVANJE IN ZAPOSLENOST 

C.III-01 Podjetje 

 
Institucionalna enota ali najmanjša kombinacija institucionalnih enot, ki obsega vse potrebne 
funkcije za izvajanje svojih proizvodnih dejavnosti in jih posredno ali neposredno nadzoruje. 
 
Pogoj za podjetje je, da ima eno lastništvo ali nadzor. Vendar je lahko heterogeno glede na 
svojo gospodarsko dejavnost in glede na lokacijo. Upoštevajo se celo podjetja brez 
zaposlenih, ki bi dobivali plačo. Upoštevati je treba le enote, ki v referenčnem obdobju 
dejansko opravljajo dejavnost. „Mirujoče“ enote ali enote, ki še niso začele opravljati svoje 
dejavnosti, niso vključene. 
 

C.III-02 Podjetje za celinski vodni prevoz 

 
Podjetje, ki s plovili za celinski vodni prevoz na enem ali več mestih izvaja dejavnost za 
zagotavljanje storitev celinskega vodnega prevoza in katerega glavna dejavnost glede na 
dodano vrednost je celinski vodni prevoz in storitve, povezane s celinskim vodnim prevozom. 
 
Glede na klasifikacije dejavnosti se uporabljajo naslednji razredi: 
 

– ISIC Rev.43: Razred 5022 – Prevoz po celinskih plovnih poteh 
– NACE Rev.24: Razred 50.40 – Rečni prevoz. 

 

C.III-03 Javno podjetje za celinski vodni prevoz 

 
Podjetje za celinski vodni prevoz, katerega glavni lastnik (več kot 50 odstotkov kapitala) je 
država ali javni organ in njuna podjetja. 
 

C.III-04 Pristaniško podjetje za celinske plovne poti 

 
Podjetje, ki na enem ali več mestih izvaja dejavnosti zagotavljanja pristaniških storitev na 
celinskih plovnih poteh in katerega glavna dejavnost glede na dodano vrednost so pristaniške 
storitve na celinskih plovnih poteh. Podjetja, ki upravljajo izletniška pristanišča, niso vključena. 

 
Glede na klasifikacije dejavnosti se uporabljajo naslednji razredi: 
 

 
5022 – Storitvene dejavnosti, povezane z vodnim transportom 
  5224 – Pretovarjanje 
-NACE/Rev.2 50.22 – Storitvene dejavnosti, povezane z vodnim transportom 
  52.24 – Pretovarjanje 
Opomba: ISIC 9329 in NACE 93.29 vključujeta dejavnosti izletniškega pristanišča. 

 

                                                
 
3 ISIC Rev.4 – Mednarodna standardna klasifikacija vseh gospodarskih dejavnosti, Oddelek Združenih narodov za 
statistiko (osnutek). 
4 NACE Rev.2 – Standardna klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski uniji. Uradni list L 393/1, 30.12.2006. 
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C.III-05 Javno pristaniško podjetje za celinske plovne poti 

 
Pristaniško podjetje, katerega glavni lastnik (več kot 50 odstotkov kapitala) je država ali javni 
organ in njuna podjetja. 
 

C.III-06 Zaposlenost 

 
Povprečno število oseb, ki v določenem obdobju delajo v podjetju za celinski vodni prevoz 
(vključno z lastniki, ki delajo, partnerji, ki redno delajo v podjetju, in neplačanimi družinskimi 
delavci), ter osebe, ki delajo zunaj podjetja, vendar mu pripadajo in jih podjetje tudi 
neposredno plačuje. 
 

C.III-07 Prihodki od prodaje 

 
Celotni znesek, ki ga podjetje za celinski vodni prevoz fakturira v obdobju, ki se pregleduje. To 
je enako prodaji blaga ali storitev tretjim osebam na trgu. Prihodki od prodaje vključujejo vse 
davke in carinske dajatve na blago ali storitve, ki jih podjetje fakturira, razen davka na dodano 
vrednost, ki ga podjetje vključi v račun svojim strankam. Vsebujejo tudi vse ostalo, kar se 
zaračunava strankam. Odšteti je treba znižane cene, rabate in popuste ter vrednost vrnjene 
embalaže. Ne odštejejo pa se gotovinski popusti. 
 
Prihodki od prodaje vključujejo le običajne dejavnosti in ne vključujejo prodaje osnovnih 
sredstev. Prav tako niso vključene subvencije za poslovanje, ki jih podjetje prejme od javnih 
organov. 
 

C.III-08 Naložbe v infrastrukturo 

 
Izdatki za novogradnjo in povečanje obstoječe infrastrukture, vključno s prenavljanjem, 
posodabljanjem in večjimi popravili. 
 
Vključeni so izdatki za zapornice. 
 

C.III-09 Naložbe v plovila 

 
Izdatki za nakup novih plovil. 

 

C.III-10 Izdatki za vzdrževanje infrastrukture 

 
Izdatki za ohranjanje infrastrukture v uporabnem stanju. 
 
Vključeni so izdatki za zapornice. 
 

C.III-11 Izdatki za vzdrževanje plovil 

 
Izdatki za ohranjanje plovil v uporabnem stanju. 
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C.IV PROMET 

C.IV-01 Promet po celinskih plovnih poteh 

 
Vsako premikanje plovil za celinski vodni prevoz po določenem omrežju za prevoz po celinskih 
plovnih poteh.  
 
Če se plovilo prevaža na nekem drugem vozilu, se upošteva le premikanje nosilnega vozila 
(aktivno stanje). 

 

C.IV-02 Promet po celinskih plovnih poteh na domačem ozemlju 

 
Vsako premikanje plovil za celinski vodni prevoz na domačem ozemlju ne glede na državo, v 
kateri je plovilo registrirano. 
 

C.IV-03 Nenaložen promet po celinskih plovnih poteh 

 
Vsako premikanje tovornega plovila za celinski vodni prevoz, katerega bruto bruto masa blaga, 
ki se prevaža, vključno z opremo, kot so kontejnerji, menjalni kesoni in palete, je enaka nič, in 
vsako premikanje potniškega plovila za celinski vodni prevoz brez potnikov. 
 
Premikanje plovila za celinski vodni prevoz, ki prevaža prazno opremo, kot so kontejnerji, 
menjalni kesoni in palete, se ne šteje za nenaloženo pot. 
 

C.IV-04 Potovanje po celinskih plovnih poteh 

 
Vsako premikanje plovila za celinski vodni prevoz od določene točke odhoda do določene 
točke prihoda. 
 
Pot se lahko razdeli na več delov ali etap. 
 

C.IV-05 Plovni kilometer 

 
Merska enota, ki pomeni premikanje plovila za celinski vodni prevoz na razdalji enega 
kilometra. 
 
Upošteva se dejansko prevožena razdalja. Upoštevano je premikanje nenaloženih plovil. V 
konvoju se vsaka enota šteje za eno plovilo. 
 

C.IV-06 Konvoj na celinskih plovnih poteh 

 
Eno ali več plovil za celinski vodni prevoz brez lastne gonilne sile, ki jih potiska ali vleče eno ali 
več plovil za celinski vodni prevoz s svojo lastno gonilno silo. 
 

C.IV-07 Vozni kilometer 

 
Merska enota prometa, ki pomeni premikanje konvoja razdalji na razdalji enega kilometra. 
 
Upošteva se dejansko prevožena razdalja. Vključeno je tudi gibanje nenaloženih posameznih 
plovil ali konvojev. 
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C.IV-08 Razpoložljivi tonski kilometer 

 
Merska enota, ki pomeni premikanje ene tone nosilnosti, ki je na voljo v tovornem plovilu za 
celinski vodni prevoz, kadar opravlja storitve, za katere je prvotno namenjeno, na razdalji 
enega kilometra. 
 
Upošteva se dejansko prevožena razdalja. 

 

C.IV-09 Razpoložljivi sedež kilometer 

 
Merska enota, ki pomeni premikanje enega sedeža, ki je na voljo v potniškem plovilu za 
celinski vodni prevoz, kadar opravlja storitve, za katere je prvotno namenjeno, na razdalji 
enega kilometra. 
 
Upošteva se dejansko prevožena razdalja. 
 

C.IV-10 Vstop plovila za celinski vodni prevoz 

 
Vsako naloženo ali nenaloženo plovilo za celinski vodni prevoz, ki vstopi v državo po celinski 
plovni poti. 
 
Če plovilo za celinski vodni prevoz vstopa v državo s kakšnim drugim načinom prevoza, se 
obravnava, da je vstopilo v državo le vozilo, ki je v aktivnem stanju. 
 

C.IV-11 Izstop plovila za celinski vodni prevoz 

 
Vsako naloženo ali nenaloženo plovilo za celinski vodni prevoz, ki zapusti državo po celinski 
plovni poti. 
 
Če plovilo za celinski vodni prevoz zapusti državo s kakšnim drugim načinom prevoza, se 
obravnava, da je državo zapustilo le vozilo, ki je v aktivnem stanju. 
 

C.IV-12 Tranzit plovila za celinski vodni prevoz 

 
Vsako naloženo ali prazno plovilo za celinski vodni prevoz, ki vstopi v državo in izstopi iz nje 
na različnih točkah, s katero koli vrsto prevoza, če je celotna pot po državi potekala po 
celinskih plovnih poteh in v državi ni bilo nalaganja ali razlaganja. 
  
Vključena so plovila za celinski vodni prevoz, ki se nalagajo/razlagajo na meji te države na 
drug način oz. z drugega načina prevoza. 
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C.V MERJENJE PROMETA IN PREVOZA 

C.V-01 Celinski vodni prevoz 

 
Vsako premikanje blaga in/ali potnikov s plovili za celinski vodni prevoz, ki v celoti ali delno 
poteka po plovnih celinskih plovnih poteh. 
 
Oskrbovanje plovil z gorivom in zalogami v pristanišču ni upoštevano. Pri prevažanju plovila za 
celinski vodni prevoz se upošteva le premikanje nosilnega vozila (aktivno stanje). 
 

C.V-02 Notranji celinski vodni prevoz 

 
Vsako premikanje blaga in/ali potnikov s plovilom za celinski vodni prevoz med dvema krajema 
(kraj nalaganja/vkrcanja in kraj razlaganja/izkrcanja), ki sta v isti državi, ne glede na državo, v 
kateri je plovilo za celinski vodni prevoz registrirano. Vključuje lahko tranzit skozi drugo državo, 
pri čemer je treba v tej državi ta prevoz prijaviti kot tranzitni. 

 

C.V-03 Celinsko premikanje 

 
Vsako premikanje blaga in/ali potnikov v celinska pristanišča, povezana z vodnimi potmi, ki so 
plovne zaradi ene ali več zapornic, ali iz takšnih pristanišč. 
 

C.V-04 Kabotaža po celinskih plovnih poteh 

 
Notranji celinski vodni prevoz, ki ga opravljajo plovila, registrirana v drugi državi. 
 

C.V-05 Mednarodni celinski vodni prevoz 

 
Celinski vodni prevoz med dvema krajema (kraj nalaganja/vkrcanja in kraj 
razlaganja/izkrcanja) v dveh različnih državah. Vključuje lahko tranzit skozi eno ali več drugih 
držav. V teh državah je treba ta prevoz prijaviti kot tranzitni.  
 

C.V-06 Celinski vodni prevoz v tujini 

 
Celinski vodni prevoz, ki ga opravi podjetje ene države med krajem nalaganja/vkrcanja v drugi 
državi in krajem razlaganja/izkrcanja v tretji državi. 
 
Takšen prevoz lahko vključuje tranzit skozi eno ali več drugih držav. 
 

C.V-07 Rečno-pomorski prevoz 

 
Prevoz delno po celinskih plovnih poteh in delno po morju brez pretovarjanja. Izvajajo ga lahko 
plovila za plovbo po celinskih plovnih poteh ali plovila za plovbo po morju. 
 
Vsako plovilo za plovbo po celinskih plovnih poteh, ki izvaja takšen prevoz, mora imeti 
ustrezno dovoljenje za delovanje na morju. 
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C.V-08 Tranzitni prevoz po celinskih plovnih poteh 

 
Celinski vodni prevoz skozi neko državo med dvema krajema (kraj nalaganja/vkrcanja in kraj 
razlaganja/izkrcanja), ki sta v drugi državi ali v drugih državah, če celotna pot po tej državi 
poteka po celinskih plovnih poteh in če v njej ni nalaganja/vkrcanja ali razlaganja/izkrcanja. 
 
Vključena so plovila za celinski vodni prevoz, ki se nalagajo/razlagajo na meji te države na 
drug način oz. z drugega načina prevoza. 

 

C.V-09 Mestni celinski vodni prevoz 

 
Prevoz, ki se izvaja po celinskih plovnih poteh znotraj meja mestnega območja. 
 
Mestni prevoz je le prevoz, ki se opravlja zlasti ali samo po celinskih plovnih poteh znotraj 
meja pozidanega območja. 
 

C.V-10 Potnik po celinskih plovnih poteh 

 
Vsaka oseba, ki potuje s plovilom za celinski vodni prevoz. Osebje na plovilih za celinski vodni 
prevoz se ne šteje med potnike. 
 

C.V-11 Potniški kilometer po celinskih plovnih poteh 

 
Merska enota, ki pomeni prevoz enega potnika po celinskih plovnih poteh na razdalji enega 
kilometra. 
 
Upošteva se razdalja, ki jo je potnik dejansko prepotoval. 
 

C.V-12 Potnik po celinskih vodnih poteh, ki se vkrca 

 
Potnik, ki se vkrca v plovilo za celinski vodni prevoz z namenom, da bi se z njim peljal. 
 
Prehod z enega plovila za celinski vodni prevoz na drugo se šteje kot vkrcanje po izkrcanju. 
 

C.V-13 Potnik po celinskih vodnih poteh, ki se izkrca 

 
Potnik, ki se izkrca iz plovila za celinski vodni prevoz, potem ko se je z njim peljal. 
 
Prehod z enega plovila za celinski vodni prevoz na drugo se šteje kot izkrcanje pred ponovnim 
vkrcanjem. 
 

C.V-14 Potniška povezava po celinskih plovnih poteh 

 
Povezava kraja vkrcanja in kraja izkrcanja potnika, ki se prevaža po celinskih plovnih poteh, ne 
glede na načrt poti. 
 
Kraji so določeni z mednarodnim klasifikacijskim sistemom, kot je NUTS (Klasifikacija 
statističnih teritorialnih enot – Eurostat). 
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C.V-15 Kraj vkrcanja 

 
Kraj, v katerem se potnik vkrca v plovilo za celinski vodni prevoz, da bi se z njim peljal. 
 
Prehod z enega plovila za celinski vodni prevoz na drugega se šteje kot vkrcanje po izkrcanju. 
 

C.V-16 Kraj izkrcanja 

 
Kraj, v katerem potnik zapusti plovilo za celinski vodni prevoz, potem ko se je z njim peljal. 
 
Prehod z enega plovila za celinski vodni prevoz na drugega se šteje kot izkrcanje pred 
ponovnim vkrcanjem. 
 

C.V-17 Blago, ki se prevaža po celinskih plovnih poteh 

 
Vsako blago, ki se premika s tovornimi plovili za celinski vodni prevoz. 

 
To vključuje vso embalažo in opremo, kot so kontejnerji, menjalni kesoni in palete.  

 

C.V-18 Bruto bruto masa blaga 

 
Skupna masa blaga, ki se prevaža, vsa embalaža in tara transportne enote (npr. kontejnerjev, 
menjalnih kesonov, palet za tovor in cestnih vozil za prevoz blaga na plovilu). 
 

C.V-19 Bruto masa blaga 

 
Skupna masa blaga, ki se prevaža, vključno z embalažo, vendar brez tare transportne enote 
(npr. kontejnerjev, menjalnih kesonov, palet za tovor in cestnih vozil za prevoz blaga na 
plovilu). 
 

C.V-20 Tara 

 
Masa transportne enote (npr. kontejnerjev, menjalnih kesonov, palet za tovor in cestnih vozil 
za prevoz blaga na plovilu) pred nalaganjem tovora. 
 

C.V-21 Tonski kilometer po celinskih plovnih poteh 

 
Merska enota za prevoz blaga, ki pomeni prevoz ene tone blaga po celinskih plovnih poteh na 
razdalji enega kilometra. 
 
Upošteva se prevožena razdalja v državi poročevalki. 
 

C.V-22 TEU kilometer po celinskih plovnih poteh 

 
Merska enota za prevoz blaga s kontejnerji, enakovredna eni TEU, prevoženi na razdalji 
enega kilometra. 
 
Pri sporočanju TEU kilometra je treba upoštevati samo razdaljo, prevoženo na celinskih 
plovnih poteh v državi poročevalki. 
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C.V-23 Vrste blaga  

 
Blago, ki se prevaža, se lahko razvrsti glede na vrsto. 
 
Primera klasifikacije sta NST 2007 (Standardna klasifikacija blaga za statistiko transporta), ki 
nadomešča klasifikacijo CSTE (Klasifikacija dobrin za statistiko transporta v Evropi – UNECE), 
in klasifikacijo NST/R (Standardna klasifikacija blaga za statistiko transporta/prenovljena – 
Eurostat). 

 

C.V-24 Nevarno blago 

 
Razredi nevarnega blaga, ki se prevaža po celinskih plovnih poteh, so določeni s petnajsto 
revidirano izdajo Priporočil Združenih narodov o prevozu nevarnega blaga iz Ženeve za leto 
2007. 
 
– Razred 1: eksplozivne snovi; 
– Razred 2: plini; 
– Razred 3:  vnetljive tekočine 
– Razred 4:  vnetljive trdne snovi; samovnetljive snovi; snovi, ki ob stiku z vodo 

sproščajo vnetljive pline; 
– Razred 5:  oksidirajoče snovi in organski peroksidi; 
– Razred 6:  strupi in kužne snovi; 
– Razred 7:  radioaktivne snovi; 
– Razred 8:  jedke snovi; 
– Razred 9:  različne nevarne snovi in predmeti. 

 

C.V-25 Naloženo blago 

 
Blago, ki se naloži na plovilo za celinski vodni prevoz in se odpravi po celinski plovni poti. 
 
Pretovarjanje z enega plovila za celinski vodni prevoz na drugo se šteje kot nalaganje po 
razlaganju. Isto velja za zamenjave vlačilcev potiskalcev in vlačilcev.  
 

C.V-26 Razloženo blago 

 
Blago, ki se po prevozu po celinski plovni poti razloži s plovila za celinski vodni prevoz. 
 
Pretovarjanje z enega plovila za celinski vodni prevoz na drugo se šteje kot razlaganje pred 
nalaganjem. Isto velja za zamenjave vlačilcev potiskalcev in vlačilcev.  
 

C.V-27 Blagovna povezava po celinskih plovnih poteh 

 
Povezava med krajem nalaganja in krajem razlaganja blaga, ki se prevaža po celinskih plovnih 
poteh, ne glede na načrt poti. 
 
Kraji so določeni z mednarodnimi klasifikacijskimi sistemi, kot je NUTS (Klasifikacija statističnih 
teritorialnih enot – Eurostat).  
 

C.V-28 Kraj nalaganja 

 
Upošteva se kraj, v katerem se blago naloži na tovorno plovilo za celinski vodni prevoz ali v 
katerem se zamenja vlačilec ali vlačilec potiskalec. 
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C.V-29 Kraj razlaganja 

 
Upošteva se kraj, v katerem se blago razloži s tovornega plovila za celinski vodni prevoz ali v 
katerem se zamenja vlačilec ali vlačilec potiskalec. 
 

C.V-30 Država/regija nalaganja/vkrcanja 

 
Država ali regija pristanišča, v katerem se prepeljano blago naloži ali v katerem se potniki 
vkrcajo na plovilo. 

 

C.V-31 Država/regija razlaganja/izkrcanja 

 
Država ali regija pristanišča, v katerem se prepeljano blago razloži ali v katerem se potniki 
izkrcajo iz plovila. 
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C.VI PORABA ENERGIJE 

C.VI-01 Energija, ki se porabi v celinskem vodnem prevozu 

 
Končna energija, ki jo porabijo plovila za celinski vodni prevoz. 
 
Vključuje končno energijo, ki jo porabijo nenaložena plovila za celinski vodni prevoz. 
 

C.VI-02 Tona ekvivalenta nafte (TOE) 

 
Enota za merjenje porabe energije: 1 TOE = 0,041868 TJ. 

 
Pretvorbeni faktorji, ki jih je sprejela Mednarodna agencija za energijo (IEA) za leto 1991, so: 
 
– motorni bencin   1,070 
– plinsko olje/dizelsko gorivo  1,035 
– težko kurilno olje   0,960 
– utekočinjeni naftni plin   1,130 
– zemeljski plin   0,917 
 
Pretvorbeni faktor, ki ga IEA uporablja za električno energijo, je: 1 TWh = 0,086 Mtoe. 
 

C.VI-03 Joule 

 
Enota za merjenje porabe energije: 
1 terajoule = 10

12
 J = 2,78 x 10

5
 kWh 

1 terajoule = 23,88459 TOE. 
 

C.VI-04 Motorni bencin 

 
Lahka ogljikovodikova nafta, ki se uporablja v motorjih z notranjim izgorevanjem, razen v 
letalskih motorjih. 
 
Motorni bencin se destilira med 35°C in 215°C ter se uporablja kot gorivo za motorje na prisilni 
vžig za kopenski promet. Lahko vsebuje dodatke, kisikove spojine ali oktanove pospeševalce, 
vključno s svinčevimi spojinami, kot sta TEL (tetraetilni svinec) in TML (tetrametilni svinec). 
Kalorična vrednost: 44,8 TJ/1.000 t. 
 

C.VI-05 Plinsko olje/dizelsko gorivo (destilirano pogonsko gorivo) 

 
Proizvod, ki ga dobimo pri najnižji frakciji iz atmosferske destilacije surove nafte. 
 
Plinsko olje/dizelsko gorivo vključuje težka plinska olja, ki jih dobimo z vakuumsko ponovno 
destilacijo ostankov atmosferske destilacije. Plinsko olje/dizelsko gorivo se destilira med 200°C 
in 380°C z manj kot 65 % v volumnu pri 250°C, vključno z izgubami, in z 80 % ali več pri 
350°C. Plamenišče je vedno nad 50°C, pri čemer je njegova gostota večja od 0,81. Težka olja, 
ki jih dobimo z mešanjem, so v skupini skupaj s plinskimi olji, če njihova kinematična 
viskoznost ne presega 25 cSt pri 40°C. 
Kalorična vrednost: 43,3 TJ/1.000 t. 
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C.VII NESREČE NA CELINSKIH PLOVNIH POTEH 
 

C.VII-01 Nesreča 

 
Nezaželen ali nenameren nenaden dogodek ali posebno zaporedje takšnih dogodkov, ki imajo 
škodljive posledice. 
 

C.VII-02 Nesreča na celinskih plovnih poteh 

 
Nesreča na celinskih plovnih poteh je poseben, določljiv, nepričakovan, neobičajen in 
nenameren zunanji dogodek, ki ga povzroči dejavnost plovila za celinski vodni prevoz ali je z 
njo povezan, pri čemer je posledica tega dogodka žrtev celinskega vodnega prevoza ali 
nezgoda v določenem času in na določenem kraju brez očitnega razloga, vendar z opaznimi 
posledicami. 
 
Po opredelitvi so samomori izvzeti, ker so namerno dejanje. Zato se ne upoštevajo niti v 
statističnih podatkih UIC o železniških nesrečah niti v mednarodnih statističnih podatkih o 
prometnih nesrečah. 
Statistične podatke o samomorih je treba zaradi njihove pomembnosti zbirati ločeno. 
Teroristična in kazniva dejanja niso vključena. 
 

C.VII-03 Nesreča s poškodbo 

 
Vsaka nesreča na celinski plovni poti, v kateri je bilo udeleženo vsaj eno premikajoče se 
plovilo za celinski vodni promet in v kateri je bila vsaj ena oseba poškodovana ali je umrla.  
 
Samomor ali poskus samomora ni nesreča, ampak nezgoda zaradi dejanja osebe, ki si 
namerno povzroči telesne poškodbe, katerih posledica je smrt. Vendar če se pri samomoru ali 
poskusu samomora poškoduje druga oseba na plovilu za celinski vodni prevoz, se nezgoda 
obravnava kot nesreča s poškodbo. 
 
Nesreče s poškodbo ne vključujejo nesreč, pri katerih je nastala samo materialna škoda. 
 

C.VII-04 Nesreča s smrtnim izidom 

 
Vsaka nesreča s poškodbo, ki se konča s smrtjo osebe.  
 

C.VII-05 Nesreča brez smrtnega izida 

 
Vsaka nesreča s poškodbo, ki ni nesreča s smrtnim izidom. 
 

C.VII-06 Umrla oseba 

 
Vsaka oseba, ki je umrla neposredno v nesreči ali za posledicami nesreče s poškodbo v 30 
dneh, razen samomorov. 
 
Ni vključena umrla oseba, za katero pristojni organ ugotovi, da je vzrok smrti samomor, tj. 
dejanje osebe, ki si namerno povzroči telesne poškodbe, katerih posledica je smrt. 
Za države, ki ne uporabljajo praga 30 dni, je pretvorni koeficient ocenjen, tako da so mogoče 
primerjave na podlagi opredelitve o 30 dneh. 
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C.VII-07 Poškodovana oseba: 

 
Vsaka oseba, ki ni umrla neposredno v nesreči s poškodbo ali v 30 dneh po nesreči, vendar je 
bila poškodovana in običajno potrebuje zdravniško oskrbo, razen poskusov samomora. 
 
Osebe z manjšimi poškodbami, kot so manjše ureznine in modrice, se običajno ne 
obravnavajo kot poškodovane osebe. 
 
Ni vključena poškodovana oseba, za katero pristojni organ ugotovi, da je vzrok poškodbe 
poskus samomora te osebe, tj. dejanje osebe, ki si namerno povzroči telesne poškodbe, 
katerih posledica je poškodba, vendar ne smrt. 
 

C.VII-08 Huda poškodba 

 
Poškodba, ki jo oseba dobi v nezgodi in katere posledica je nezmožnost za delo za več kot 
72 ur, ki nastane v sedmih dneh od dneva poškodbe. 
 

C.VII-09 Hudo poškodovana oseba: 

 
Vsaka poškodovana oseba, ki je bila sprejeta v bolnišnico za več kot 24 ur. 
 

C.VII-10 Lažje poškodovana oseba: 

 
Vsaka poškodovana oseba, razen hudo poškodovanih oseb. 
 
Osebe z manjšimi poškodbami, kot so manjše ureznine in modrice, se običajno ne 
obravnavajo kot poškodovane osebe. 
 

C.VII-11 Nesreča na celinski plovni poti  

 
Dogodek, katerega posledica je kar koli od naslednjega: 
 
1. smrt ali huda poškodba osebe, ki jo povzroči delovanje plovila za celinski vodni prevoz ali 

je s tem delovanjem povezana; ali 
2. izguba osebe s plovila za celinski vodni prevoz, ki jo povzroči delovanje plovila za celinski 

vodni prevoz ali je s tem delovanjem povezana; ali 
3. izguba, domnevna izguba ali zapustitev plovila za celinski vodni prevoz ali 
4. materialna škoda na plovilu za celinski vodni prevoz ali 
5. nasedanje ali onesposobitev plovila za celinski vodni prevoz ali udeležba plovila za 

celinski vodni prevoz v trčenju ali 
6. materialna škoda, ki jo povzroči delovanje plovila za celinski vodni prevoz ali je s tem 

delovanjem povezana; ali 
7. škoda v okolju zaradi poškodbe plovila ali plovil za celinski vodni prevoz, ki jo povzroči 

delovanje plovila ali plovil za celinski vodni prevoz ali je s tem delovanjem povezana. 
 

C.VII-12 Zelo resna nesreča 

 

Nesreča plovila za celinski vodni prevoz, ki vključuje izgubo plovila za celinski vodni prevoz v 
celoti, smrt ali hudo onesnaženje. 
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C.VII-13 Resna nesreča 

Nesreča, ki ni zelo resna nesreča in vključuje: 
 
− požar, eksplozijo, ozemljitev, stik, škodo zaradi slabih vremenskih razmer, škodo zaradi 

ledu, razpokanost trupa ali domnevno poškodbo trupa itd. ter povzroči  
− poškodbo strukture, zaradi katere plovilo za celinski vodni prevoz ni plovno, kot so predrtje 

trupa pod vodo, imobilizacija glavnih motorjev, obsežna poškodba nastanitvenih 
zmogljivosti itd.; ali 

− onesnaževanje (ne glede na količino) in/ali 
− okvaro, zaradi katere je potrebna vleka ali pomoč z brega. 
 

C.VII-14 Nezgoda na celinski plovni poti 

 

Dogodek ali pojav, ki ga povzroči delovanje plovila za celinske vodne prevoze ali je s tem 
delovanjem povezan, ki ogroža plovilo za celinski vodni prevoz ali ki lahko povzroči resno 
škodo na plovilu za celinski vodni prevoz, strukturi ali v okolju. 
 

C.VII-15 Vzroki za nesreče na celinskih plovnih poteh 

 

Dejanja, opustitve, dogodki ali sedanje in predhodne okoliščine ali njihova kombinacija, ki 
povzroči nesrečo ali nezgodo. 
 

C.VII-16 Dnevna svetloba 

 
Kot poroča policija ali drugi pristojni organi. 
 

C.VII-17 Tema 

 
Kot poroča policija ali drugi pristojni organi. 
 

C.VII-18 Mrak (ali neznano) 

 
Kot poroča policija ali drugi pristojni organi.  
 
Ta kategorija zajema primere, ko je dnevna svetloba šibka ali ko ni informacij o svetlobnih 
pogojih. 
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D.I INFRASTRUKTURA 
 

D.I-01 Naftovodi in plinovodi 

 
Zaprti vod s črpalkami, ventili in nadzornimi napravami za prenos tekočin, plinov ali fino 
razmeščenih trdnih snovi s črpanjem ali stiskanjem. 

 
Upoštevati je treba le enote, ki v referenčnem obdobju dejansko opravljajo dejavnost. Mirujoče 
enote ali enote, ki še niso začele opravljati svoje dejavnosti, niso vključene.  

 

D.I-02 Cevovodne naprave 

 
Nove in obstoječe cevi, pravice poti in katera koli oprema, naprava ali zgradba, ki se uporablja 
pri transportu plina, nevarnih tekočin ali ogljikovega dioksida ali obdelavi plina med 
transportom.  

 

D.I-03 Cevovodno omrežje 

 
Vsi cevovodi na določenem območju. 

 
Cevovodi nacionalnega ozemlja vključujejo cevovode na morskem dnu države. 

 

D.I-04 Naftovod 

 
Vsi deli cevovodnih naprav, po katerih se premika nafta ali naftni derivati, vključno s cevmi za 
cevovode, ventili in drugimi dodatki, povezanimi s cevmi za cevovode, črpalkami, 
proizvedenimi sestavnimi deli, povezanimi s črpalkami, merilnimi in dostavnimi postajami in 
proizvedenimi sestavnimi deli v njih ter izpustnimi rezervoarji, vendar ne omejeno nanje. 

 

D.I-05 Plinovod 

 
Vsi deli cevnega voda z opremo, kot so ventili, kompresorske postaje, komunikacijski sistemi 
in merilniki za transport zemeljskega in/ali nadomestnega plina z ene točke na drugo, običajno 
s točke na proizvodnem območju ali v predelovalnem obratu ali zunaj njega do drugega 
cevovoda ali točk uporabe. 

 
  

D.I-06 Vrste naftovodov in plinovodov 

 
Na splošno se lahko cevovodi razvrstijo v tri glavne kategorije glede na njihov glavni namen. 
Kategorije so naslednje: 
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1. Zbirni cevovodi 
 
Skupina manjših, med seboj povezanih cevovodov, ki sestavljajo zapletena omrežja in katerih 
glavni namen je prenos surove nafte ali zemeljskega plina iz več bližnjih vrtin do 
obdelovalnega obrata ali predelovalnega obrata. 

 
Cevovodi v tej skupini so ponavadi kratki, in sicer merijo le nekaj sto metrov, in imajo majhen 
premer. Kot zbirni sistemi se obravnavajo tudi podmorski cevovodi za zbiranje proizvodov iz 
globokomorskih proizvodnih ploščadi. 

 
2. Transportni cevovodi (Prenosni cevovodi) 
 
Pretežno dolge cevi z velikimi premeri za prenos proizvodov (nafta, plin, rafinirani proizvodi) 
med mesti, državami in celo celinami. Ta transportna omrežja vključujejo več kompresorskih 
postaj v ceveh za plin ali črpalnih postajah za cevovode s surovimi proizvodi in cevovode za 
različne proizvode. 
 
Vključene so tudi odcepne cevi, če izpolnjujejo zahteve za transportni cevovod in cevovodi 
med zemljo in vrtalnimi ploščadmi na morju. To ne vključuje cevovodov, katerih skupna 
dolžina je manj kot 50 km, ali naftovodov, katerih notranji premer je manj kot 15 cm, in 
naftovodov, ki se uporabljajo samo za vojaške namene ali pa so v celoti znotraj meja 
industrijskega obrata, ter naftovodov, ki so v celoti na morju (torej so le na odprtem morju). 
Mednarodni naftovodi, katerih skupna dolžina je 50 km ali več, so vključeni tudi, če je njihova 
dolžina v državi, ki oddaja podatke, krajša od 50 km. Cevovodi, ki so sestavljeni iz dveh (ali 
več) vzporednih cevovodov, se štejejo dvakrat (ali večkrat). 

 
3. Distribucijski cevovodi 
 
Sestavljeni so iz več med seboj povezanih cevovodov z majhnim premerom in se uporabljajo 
za prenos proizvodov do končnih uporabnikov. 
 
V glavnem so v to skupino vključene priključne cevi za transport plina do domov in podjetij na 
končni stopnji ali cevovodi na terminalih za prenos končnih proizvodov do rezervoarjev in 
skladišč. 
 



D. Cevovodni Transport  
 

- 99 - 

D.II TRANSPORTNA OPREMA  
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D.III PODJETJA, GOSPODARSKO POSLOVANJE IN ZAPOSLENOST 
 

D.III-01 Podjetje 

 
Institucionalna enota ali najmanjša kombinacija institucionalnih enot, ki obsega vse potrebne 
funkcije za izvajanje svojih proizvodnih dejavnosti in jih posredno ali neposredno nadzoruje. 

 
Pogoj za podjetje je, da ima eno lastništvo ali nadzor. Vendar je lahko heterogeno glede na 
svojo gospodarsko dejavnost in glede na lokacijo. 

 

D.III-02 Podjetje za cevovodni transport 

 
Podjetje, namenjeno izvajanju dejavnosti na enem ali več mestih za zagotavljanje transportnih 
storitev po naftovodih ali plinovodih in katerega glavna dejavnost (glede na dodano vrednost) 
je transport blaga po naftovodu ali plinovodu. 

 
– Glede na klasifikacije dejavnosti se uporabljajo naslednji razredi: 
– ISIC/Rev.45: 4930 – Cevovodni transport 
– NACE/Rev.26: 49.50 – Cevovodni transport. 

 

D.III-03 Javno podjetje za cevovodni transport 

 
Podjetje za cevovodni transport, katerega glavni lastnik (več kot 50 odstotkov kapitala) je 
država ali javni organ in njuna podjetja. 

 

D.III-04 Zaposlenost 

 
Povprečno število oseb, ki v določenem obdobju delajo v podjetju za cevovodni transport, in 
osebe, ki delajo zunaj podjetja, vendar mu pripadajo in jih podjetje tudi neposredno plačuje. 

 

D.III-05 Prihodki od prodaje 

 
Celotni znesek, ki ga podjetje za cevovodni transport fakturira v obdobju, ki se pregleduje. Ta 
znesek je enakovreden prodaji blaga ali storitev tretjim osebam na trgu. Prihodki od prodaje 
vključujejo vse davke in carinske dajatve na blago ali storitve, ki jih podjetje fakturira, razen 
davka na dodano vrednost, ki ga enota vključi v račun svojim strankam. Vključuje tudi vse 
ostalo, kar se zaračunava strankam. Odšteti je treba znižane cene, rabate in popuste. Ne 
odštejejo pa se gotovinski popusti. 

 
Prihodki od prodaje ne vključujejo prodaje osnovnih sredstev. Prav tako niso vključene 
subvencije za poslovanje, ki jih podjetje prejme od javnih organov. 

 
  

                                                
 
5 ISIC Rev. 4 − Mednarodna standardna klasifikacija vseh gospodarskih dejavnosti, statistični dokumenti, Združeni 
narodi, 200X 
6 NACE/Rev. 2 − Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski uniji. Uradni list Evropske unije, št. L 
393/1, 30. december 2006. 
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D.III-06 Naložbe v infrastrukturo 

 
Izdatki za gradnjo nove infrastrukture ali povečanje obstoječe infrastrukture, vključno s 
prenavljanjem, posodabljanjem in večjimi popravili. 

 
Vključeni so izdatki za opremo za črpanje in stiskanje. 

 

D.III-07 Izdatki za vzdrževanje infrastrukture 

 
Izdatki za ohranjanje infrastrukture v uporabnem stanju. 

 
Vključeni so izdatki za opremo za črpanje in stiskanje. 
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D.IV PROMET  
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D.V MERJENJE PROMETA IN PREVOZA 
 

D.V-01 Cevovodni transport 

 
Kakršno koli premikanje surove nafte ali naftnih proizvodov ali plina po določenem 
cevovodnem omrežju. 

 

D.V-02 Notranji transport po naftovodih 

 
Transport po naftovodih med dvema krajema (kraj črpanja in kraj izčrpavanja), ki sta v isti 
državi ali na delu morskega dna, ki pripada tej državi. Vključuje lahko tudi tranzit skozi drugo 
državo. 

 

D.V-03 Notranji transport po plinovodih 

 
Transport po plinovodih med dvema krajema (začetni obrat za stiskanje in obrat za 
raztezanje), ki sta v isti državi ali na delu morskega dna, ki pripada tej državi. Vključuje lahko 
tudi tranzit skozi drugo državo. 

 

D.V-04 Mednarodni transport po naftovodih 

 
Transport po naftovodih med dvema krajema (kraj črpanja in kraj izčrpavanja), ki sta v dveh 
različnih državah ali na delu morskega dna, ki pripada tema dvema državama. Vključuje lahko 
tranzit skozi eno ali več drugih držav. 

 

D.V-05 Mednarodni transport po plinovodih 

 
Transport po plinovodih med dvema krajema (začetni obrat za stiskanje in obrat za 
raztezanje), ki sta v dveh različnih državah ali na delu morskega dna, ki pripada tema dvema 
državama. Vključuje lahko tranzit skozi eno ali več drugih držav. 

 

D.V-06 Transportna zmogljivost cevovoda 

 
Največja tonaža tovora, ki jo je mogoče v določenem obdobju transportirati po cevovodu. 

 
V primeru cevovoda za različne proizvode se za pretvorbo zmogljivosti (ki se ponavadi meri v 
sodčkih ali kubičnih metrih v določenem obdobju) v tone uporabi povprečna gostota tovora ali 
gostota tovora, ki se največ transportira po cevovodu  . 

 

D.V-07 Blago, ki se transportira po cevovodu 

 
Kakršen koli plin, zemeljski ali industrijski, utekočinjen ali v plinastem stanju7, surova nafta8 ali 
naftni derivati9, ki se premikajo po cevovodih. 

                                                
 
7  SITC/Rev.4, oddelek 34. Standardna mednarodna trgovinska klasifikacija, statistični dokumenti, serija 
M. št. 34/Rev. 4, Združeni narodi, 2006. 
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D.V-08 Surova nafta 

 
Mešanica ogljikovodikov, ki je v tekočem stanju v naravnih podzemnih rezervoarjih in ostane 
tekoča na atmosferskem tlaku po prehodu skozi ločevalne naprave na površju. 

 

D.V-09 Naftni derivati 

 
Naftni derivati vključujejo med drugim bencin, kerozin, destilate (vključno s kurilnim oljem 
št. 2), utekočinjeni naftni plin, zemeljsko smolo, mazalna olja, dizelska goriva in ostanke 
goriva. 

 

D.V-10 Utekočinjeni zemeljski plin 

 
Zemeljski plin je sestavljen predvsem iz metana, ki nastane naravno v podzemnih nahajališčih 
in je pridobljen skupaj s surovo nafto, ali iz plina, ki se pridobiva v premogovnikih (treskavi 
plin). Za lažji prevoz se lahko zemeljski plin pretvori v tekočino z zmanjšanjem njegove 
temperature na 

–160°C pri atmosferskem tlaku. Potem nastane utekočinjeni zemeljski plin. 
 

Gostota utekočinjenega zemeljskega plina je med 0,44 in 0,47 tone na kubični meter in je 
odvisna od njegove sestave. 

 

D.V-11 Utekočinjeni naftni plin 

 
Sestavljen je iz propana in butana in se običajno pridobiva iz zemeljskega plina. 

 
Na krajih, na katerih zemeljskega plina ni in je poraba bencina nizka, se primarni bencin 
pretvori v utekočinjeni naftni plin s katalitičnim reformingom. 

 

D.V-12 Tonski kilometer po cevovodu 

 
Merska enota prevoza blaga, ki pomeni transport ene tone blaga po cevovodu na razdalji 
enega kilometra. 

 
Upošteva se dejansko transportirana razdalja. 

 

D.V-13 Blago, ki je državo zapustilo po cevovodu (razen blaga, ki je v tranzitu po cevovodu) 

 
Blago, ki je, potem ko je bilo načrpano ali stisnjeno v cevovod v državi ali na delu morskega 
dna, ki ji pripada, zapustilo to državo po cevovodu in bilo dostavljeno v drugi državi. 

 

D.V-14 Blago, ki je v državo prišlo po cevovodu (razen blaga, ki je v tranzitu po cevovodu) 

 
Blago, ki je, potem ko je bilo načrpano ali stisnjeno v cevovod v drugi državi ali na delu 
morskega dna, ki ji pripada, vstopilo v državo po cevovodu in bilo tam dostavljeno. 

                                                                                                                                                            
 
8 SITC/Rev.4, razred 333. Standardna mednarodna trgovinska klasifikacija, statistični dokumenti, serija M. št. 34/Rev. 
4, Združeni narodi, 2006. 
9 SITC/Rev.4, razred 334. Standardna mednarodna trgovinska klasifikacija, statistični dokumenti, serija M. št. 34/Rev. 
4, Združeni narodi, 2006. 
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D.V-15 Cevovodni tranzitni transport 

 
Blago, ki je vstopilo v državo po cevovodu in jo zapustilo po cevovodu na dveh različnih 
točkah, potem ko je bilo transportirano skozi to državo izključno po cevovodu. 

 
Vključeno je tudi blago, ki je vstopilo v zadevno državo in/ali izstopilo iz nje s plovilom, potem 
ko je bilo črpano ali stisnjeno v cevovod ali po dostavi iz cevovoda na meji.  

 

D.V-16 Cevovodna povezava 

 
Povezava mesta črpanja ali stiskanja in mesta dostave blaga, ki se transportira po cevovodih 
ne glede na načrt poti. 

 
Kraji so določeni z mednarodnimi klasifikacijskimi sistemi, kot je NUTS (Klasifikacija 
statističnih teritorialnih enot – Eurostat).  

 

D.V-17 Kraj začetne črpalne ali kompresorske postaje 

 
Upošteva se kraj, v katerem je bilo blago prvič črpano ali prvič stisnjeno v cevovod. 

 

D.V-18 Kraj izčrpavanja ali kraj dostave plina 

 
Upošteva se kraj, v katerem je bilo blago izčrpano ali dostavljeno iz cevovoda. 
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D.VI PORABA ENERGIJE 

 

D.VI-01 Energija, ki se porabi za transport po naftovodih 

 
Končna energija, ki se porabi za transport proizvodov po naftovodih. 

 

D.VI-02 Tona ekvivalenta nafte (TOE) 

 
Enota za merjenje porabe energije: 1 TOE = 0,041868 TJ. 

 
Faktorji za pretvorbo ene metrične tone naftnih derivatov v tono ekvivalenta nafte (TOE), ki jih 
je sprejela Mednarodna agencija za energijo (IEA), so: 
– motorni bencin  1,07 
– plinsko olje/dizelsko gorivo 1,035 
– težko kurilno olje  0,960 
– utekočinjeni naftni plin  1,130 
– zemeljski plin  0,917 

 
Pretvorbeni faktor, ki ga IEA uporablja za električno energijo, je: 1 TWh = 0,086 Mtoe. 

 

D.VI-03 Joule 

 
Enota za merjenje porabe energije: 
1 terajoule = 1012 J = 2,78 x 105 kWh 
1 terajoule = 23,88459 TOE. 

 

D.VI-04 Motorni bencin 

 
Lahka ogljikovodikova nafta, ki se uporablja v motorjih z notranjim izgorevanjem, razen v 
letalskih motorjih. 

 
Motorni bencin se destilira med 35°C in 215°C ter se uporablja kot gorivo za motorje na prisilni 
vžig za kopenski promet. Lahko vsebuje dodatke, kisikove spojine ali oktanove pospeševalce, 
vključno s svinčevimi spojinami, kot sta TEL (tetraetilni svinec) in TML (tetrametilni svinec). 
Kalorična vrednost: 44,8 TJ/1.000 t. 

 

D.VI-05 Plinsko olje/dizelsko gorivo (destilirano pogonsko gorivo) 

 
Proizvod, ki ga dobimo pri najnižji frakciji iz atmosferske destilacije surove nafte. 

 
Plinsko olje/dizelsko gorivo vključuje težka plinska olja, ki jih dobimo z vakuumsko ponovno 
destilacijo ostankov atmosferske destilacije. Plinsko olje/dizelsko gorivo se destilira med 
200°C in 380°C z manj kot 65 % v volumnu pri 250°C, vključno z izgubami, in 80 % ali več pri 
350°C. Plamenišče je vedno nad 50°C, pri čemer je njihova gostota večja od 0,81. Težka olja, 
ki jih dobimo z mešanjem, so v skupini skupaj s plinskimi olji, če njihova kinematična 
viskoznost ne presega 25°cSt pri 40°C. 
 
Kalorična vrednost: 43,3 TJ/1.000 t. 

  



D. Cevovodni Transport  
 

- 107 - 

 

D.VI-06 Utekočinjeni naftni plin (UNP) 

 
Lahki ogljikovodiki iz serije parafinov, ki se pridobivajo le z destilacijo surove nafte. 

 
UNP vsebuje propan in butan ali mešanico teh dveh ogljikovodikov. Utekočinijo se lahko pod 
nizkim pritiskom (5–10 atmosfer). V utekočinjenem stanju in pri temperaturi 38°C imajo relativni 
pritisk pare 24,5 bara ali manj. Njihova specifična teža je od 0,50 do 0,58. 

 

D.VI-07 Utekočinjeni zemeljski plin (LNG) 

 
Zemeljski plin je sestavljen predvsem iz metana, ki nastane naravno v podzemnih nahajališčih 
in je pridobljen skupaj s surovo nafto, ali iz plina, ki se pridobiva v premogovnikih (treskavi 
plin). Za lažji prevoz se lahko zemeljski plin pretvori v tekočino z zmanjšanjem njegove 
temperature na -160°C pri atmosferskem tlaku. Potem nastane utekočinjeni zemeljski plin. 

 
Gostota utekočinjenega zemeljskega plina je med 0,44 in 0,47 tone na kubični meter in je 
odvisna od njegove sestave. 

 

D.VI-08 Kondenzati zemeljskega plina (NGL): 

 
Tekoči zemeljski plin so tekoči ali utekočinjeni ogljikovodiki, pridobljeni iz zemeljskega plina v 
obratih za ločevanje ali obratih za predelavo plina. Kondenzati zemeljskega plina zajemajo 
etan, propan, butan (normalni in izo-), (izo)pentan in pentane plus (imenovani tudi naravni 
bencin ali kondenzat). 

 

D.VI-09 Električna energija 

 
Energija, ki jo proizvajajo termoelektrarne, jedrske elektrarne, hidroelektrarne, geotermične ali 
drugi obnovljivi viri. Izključena je energija, ki jo proizvajajo črpalne elektrarne. Meri se s 
kalorično vrednostjo električne energije (3,6 TJ/GWh). 
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E.I INFRASTRUKTURA 

 

E.I-01 Morsko obalno območje 

 
Morsko obalno območje je običajno določeno kot stični pas obale, skupaj z otoki pred obalo. 
Določeno je lahko kot eno ali več območij med pristanišči ob obali ali glede na zemljepisno 
širino in dolžino skrajnih točk obalnega območja. 
 
Rečni bregovi so lahko vključeni. V nekaterih državah sta lahko dva pasova obale šteta za eno 
morsko obalno območje: npr. atlantska in pacifiška obala Mehike. 

 

E.I-02 Pristanišče 

 
Kraj z objekti za privez trgovskih ladij in nalaganje/razlaganje blaga ali izkrcanje/vkrcanje 
potnikov na ladjo ali z nje, običajno neposredno na pomol. 
 

E.I-03 Statistično pristanišče 

 
Statistično pristanišče je pristanišče ali skupina pristanišč, ki jih nadzoruje ena pristaniška 
uprava, ki beleži premike ladij in tovora. 
 

E.I-04 Vozlišče 

 
Pristanišče za redni prevoz na odprtem morju in redni prevoz po morju na kratkih razdaljah. 
 

E.I-05 UN/LOCODE 

 
Petmestna šifra, pri kateri prvi dve mesti označujeta šifro države po ISO 3166, preostala tri pa 
so izpeljana iz Priporočila 16 UN/ECE iz Ženeve, skupaj z Eurostatovimi šiframi pristanišč, ki 
še niso vključene v sistem Združenih narodov. 
 

E.I-06 Dostopnost pristanišča – po morju 

 
Dostopnost pristanišča določajo naslednje lastnosti: 
 
a) največja dolžina plovila, ki ga je mogoče namestiti v pristanišču – v metrih; 
b) največji ugrez plovila, ki ga je mogoče namestiti v pristanišču – v metrih; 
c) širina dostopa v pristanišče in globina ob najnižji točki oseke – v metrih; 
d) širina vstopnega kanala in globina ob najnižji točki oseke – v metrih; 
e) plimno okno v urah, v katerem lahko plovila z največjim ugrezom vplujejo v pristanišče ali     
       izplujejo iz njega; 
f) omejitev višine nad vodo ob najvišji točki plime – v metrih (mostovi); 
g) amplituda bibavice – v metrih. 
 

E.I-07 Pristaniške zmogljivosti na obali 

 
a) Skupna kopna površina pristanišča – v m2; 
b) površine za shranjevanje surove nafte in naftnih derivatov – v m2; 
c) površine za shranjevanje drugega razsutega tovora – v m2; 
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d) površine za shranjevanje kontejnerjev – v m2 in TEU; 
e) druge površine – v m2; 
f) ceste – v m; 
g) železniški tiri – v m; 
h) potniški terminali – število terminalov in število plovil na terminal. 
 
Površine za shranjevanje razsutega tovora vključujejo objekte za shranjevanje suhega 
razsutega tovora, hlodovine, papirja, polrazsutega tovora ipd. Železniški tiri vključujejo 
stranske tire. 
 

E.I-08 Površine za shranjevanje v pristanišču 

 
Površina v m2 v pristaniščih za shranjevanje glede na vrsto skladišča. Višina v metrih za 
pokrite površine. 
 
a) Odprte, ne varno ograjene; 
b) odprte in varno ograjene; 
c) pokrite, vendar ne ograjene; 
d) pokrite, ograjene. 
 
Varno ograjena površina ima ograjo, stene in/ali sisteme za nadzor. 
 

E.I-09 Dolžina pristaniškega pristana glede na uporabo 

 
a) Skupna dolžina pristana v metrih; 
b) dolžina pristana v metrih glede na uporabo; 

− pristan za različne storitve, 
− specializirani pristani 

1 ro-ro 
2 kontejnerji 
3 drugi splošni tovor 
4 suhi razsuti tovor 
5 tekoči razsuti tovor 
6 potniki 
7 ribištvo 

− drugo. 
 

E.I-10 Dolžina pristaniškega pristana glede na globino vode 

 
Dolžina pristana v metrih glede na globino vode za privezane ladje ob pristanu ob oseki. 
 
Možna globina vode je: 
 
a) do 4 metre; 
b) več kot 4 do vključno 6 metrov; 
c) več kot 6 do vključno 8 metrov; 
d) več kot 8 do vključno 10 metrov; 
e) več kot 10 do vključno 12 metrov; 
f) več kot 12 do vključno 14 metrov; 
g) več kot 14 metrov. 
 

E.I-11 Ro-ro privez 

 
Kraj, na katerem se lahko priveže ro-ro ladja in na katerem se lahko prek rampe naložijo 
motorna vozila ter druge mobilne ro-ro enote z obale na ladjo ali se razložijo z ladje na obalo. 
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E.I-12 Pristaniški žerjavi glede na dvižne zmogljivosti 

 
Število žerjavov v pristanišču glede na dvižne zmogljivosti. 
 
Možni razredi dvižne zmogljivosti so: 
 
a) 10 ton ali manj; 
b) več kot 10 ton in do 20 ton; 
c) več kot 20 ton in do 40 ton; 
d) več kot 40 ton. 

 

E.I-13 Pristaniški žerjavi glede na vrsto 

 
Število žerjavov na voljo v pristanišču glede na vrsto: 
 
a) mobilni žerjavi za kontejnerje; 
b) drugi žerjavi za kontejnerje; 
c) drugi žerjavi. 
 

E.I-14 Remontne zmogljivosti v pristanišču 

 
Remontne zmogljivosti v pristanišču po številu in največji možni velikosti plovila: 
 
a) suhi doki; 
b) plavajoči doki; 
c) klančine; 
d) posebna nabrežja za popravila ladij. 
 

E.I-15 Pristaniški plovni pripomočki in storitve 

 
Razpoložljivost plovnih pripomočkov in storitev a) v pristaniščih in b) v pristopnih kanalih: 
 
a) pilotaža; 
b) luči in svetilniki; 
c) radarski in radijski signali; 
d) sistem za spremljanje prometa plovil v pristanišču in storitev obalne navigacije okoli  
       pristanišča; 
e) vlačilci za manevriranje v pristanišču – število; 
f) spremljevalni vlačilci za tankerje – število; 
g) skladišča goriva; 
h) storitve priveza. 

 

E.I-16 Povezava pristanišča z zaledjem in prevoz po morju na kratkih razdaljah 

 
Razpoložljivost prevoza po morju na kratkih razdaljah ter razpoložljivost in oddaljenost od 
najbližjega vstopa v pristanišče do povezav pristanišča z zaledjem v kilometrih. 
 
a) Prevoz po morju na kratkih razdaljah; 
b)  potniški železniški terminal; 
c) tovorni železniški terminal; 
d) dostop do avtoceste; 
e) povezave s celinskimi plovnimi potmi; 
f) letališče. 
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E.II PREVOZNA SREDSTVA (PLOVILA) 

E.II.A PLOVILA 

E.II.A-01 Pomorsko plovilo 

 
Plavajoča morska konstrukcija z enim trupom ali več. 
 
Vključeni so hidrogliserji, vozila na zračni blazini, katamarani (plovila za visoke hitrosti), naftne 
ploščadi, lahka plovila in pomorske barže. Vključena so tudi plovila, ki so v popravilu. Plovila, 
ki plujejo izključno po celinskih plovnih poteh ali v vodah znotraj zaščitenih voda ali v njihovi 
bližini ter na območju pristaniških oblasti, niso vključena.  

 

E.II.A-02 Leto izdelave plovila 

 
Leto, v katerem je bila izdelava plovila končana. 

 

E.II.A-03 Leto zadnjega velikega popravila ali spremembe 

 
Leto, v katerem je plovilo doživelo zadnjo veliko spremembo ali popravilo, ki je poseglo v 
njegovo zgradbo. 
 

E.II.A-04 Pomorska barža za suhi tovor 

 
Ta kategorija vključuje palubne barže, barže-bagre, barže, ki se lahko prevažajo tudi z ladjami 
(lash-seabee), odprte barže za suhi tovor, pokrite barže za suhi tovor in druge barže za suhi 
tovor. 

 

E.II.A-05 Ladja (čoln) 

 
Pomorsko plovilo na lastni pogon in s trupom. 

 
Katamarani (plovila za visoke hitrosti) so vključeni. Hidrogliserji, vozila na zračni blazini in 
podmornice niso vključeni. Pomorska ladja mora biti sposobna pluti po morju, torej zapustiti 
meje, znotraj katerih veljajo predpisi celinskih plovnih poti za tehnično varnost in zunaj katerih 
morajo ladijski prevozniki spoštovati predpise za pomorsko plovbo.  

 

E.II.A-06 Trgovska ladja 

 
Ladja, namenjena za prevoz blaga ali potnikov ali posebej opremljena za določeno trgovsko 
nalogo. 

 
Vojaške ladje in ladje, ki jih uporabljajo državna uprava ali javne službe, niso vključene v to 
skupino plovil. Trgovske ladje so razdeljene na tovorne in potniške ladje ter ladje za mešane 
dejavnosti, ki so posebej opremljene za posebne naloge. Slednje vključujejo ladje za ribolov in 
predelavo, vlačilce, plavajoče bagre, raziskovalne ladje ter ladje, namenjene za proizvodnjo in 
podporo na odprtem morju. 
 
Po Eurostatovi klasifikaciji (ICST-COM), ki je usklajena z UNCTAD-ovo Mednarodno 
klasifikacijo vrst ladij, trgovske ladje, razen barž, ki so obravnavane posebej in niso vključene v 
opredelitev trgovske ladje, delimo na naslednje vrste: 
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1. ladja za prevoz tekočega razsutega tovora 
Ta kategorija vključuje tankerje za prevoz nafte, kemikalij, utekočinjenega plina, 
tankerske barže in druge tankerje. Ladje za prevoz tekočega razsutega tovora se delijo 
na: 
a. enotrupne ladje za prevoz tekočega razsutega tovora 
b. dvotrupne ladje za prevoz tekočega razsutega tovora. 

 
2. ladja za prevoz suhega razsutega tovora 
 Ta kategorija vključuje ladje za prevoz razsutega tovora ali nafte ter ladje za prevoz  
          razsutega tovora. 
 
3. kontejnerska ladja 

Ladja, v celoti opremljena s pritrjenimi ali prenosnimi celičnimi vodili za izključni prevoz 
kontejnerjev.  

 
4. posebna tovorna ladja 

Ladja, namenjena za prevoz posebnih tovorov 
Ta kategorija vključuje ladje za prevoz vozil, živine, porabljenega jedrskega goriva, ladje 
za prevoz barž in ladje za prevoz kemikalij. 

 
5. splošna tovorna ladja 

Ladja za prevoz raznovrstnega blaga. 
Ta kategorija vključuje ladje hladilnike, ro-ro potniške ladje, ro-ro kontejnerske ladje in 
druge ro-ro tovorne ladje, kombinirane ladje za prevoz splošnega tovora/potnikov in 
kombinirane ladje za prevoz splošnega tovora/kontejnerjev. 
Splošne tovorne ladje se delijo na: 
a. hitre nespecializirane ladje za prevoz splošnega tovora, ki izpolnjujejo zahteve iz 

odstavka 1.4.30 Kodeksa IMO HSC 
b. druge nespecializirane ladje za prevoz splošnega tovora. 

 
6. barža za prevoz suhega tovora 

Ta kategorija vključuje palubne barže, barže-bagre, barže, ki se lahko prevažajo tudi z 
ladjami (lash-seabee), odprte barže za suhi tovor, pokrite barže za suhi tovor in druge 
barže za suhi tovor. 

 
7. potniška ladja 

Ladja, namenjena prevozu več kot dvanajstih potnikov z vozovnico, z ležišči ali brez 
ležišč. 

  Potniške ladje se delijo na: 
(a) hitre specializirane potniške ladje, ki izpolnjujejo zahteve iz odstavka 1.4.30 

Kodeksa IMO HSC 
(b) druge potniške ladje 

Ladja z eno ali z več palubami, namenjena izključno za prevoz potnikov, ki nima 
kabin za potnike (brez ležišč) ali jih ima, vendar niso vsi potniki nameščeni v njih, 
se včasih imenuje „trajekt“. 
Ro-ro potniške ladje niso vključene.  

 
8. ribištvo 
  Ta kategorija vključuje ladje za ribolov in predelavo. 
 
9. pomorske dejavnosti 
  Ta kategorija vključuje ladje za vrtanje in raziskovanje ter ladje za podporo na   
          odprtem morju. 
 
10. vlačilci 

Ladja, narejena za vlečenje in/ali potiskanje ladij in drugih plavajočih konstrukcij. 
Vključeni so tudi pristaniški vlačilci. 

 
11. razno 

Ta kategorija vključuje plavajoče bagre, raziskovalne ladje in druga plovila. 
Za potrebe poročanja v skladu z Direktivo o statistiki pomorskega transporta 95/64/ES 
so vključene naslednje vrste ladij: ladje za prevoz tekočega razsutega tovora, ladje za 
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prevoz suhega razsutega tovora, kontejnerske ladje, posebne tovorne ladje, splošne 
tovorne ladje in potniške ladje. 

E.II.A-07 Številka ladje IMO 

 
Stalna številka, ki je dodeljena vsaki ladji zaradi identifikacije. Številka ostane nespremenjena 
pri prenosu ladje pod drugo zastavo in se vključi v spričevala ladje. Identifikacijska številka 
ladje IMO je sestavljena iz treh črk „IMO“ in 7-mestne številke, ki jo Lloyd's Register Fairplay 
ob izdelavi dodeli vsem ladjam. To je enotna 7-mestna številka, dodeljena pomorskim 
trgovskim ladjam s pogonom in bruto tonažo 100 ali več pri položitvi gredlja, razen:  
 
− plovilom, namenjenim izključno za ribolov, 
− ladjam brez mehanskega pogonskega sredstva, 
− plovilom za prosti čas, 
− ladjam za posebne storitve (npr. ladja-svetilnik, plovila za iskanje in reševanje), 
− tovornim baržam, 
− hidrogliserjem, vozilom z zračno blazino, 
− plavajočim dokom in podobno razvrščenim strukturam, 
− vojaškim ladjam in ladjam za prevoz čet, 
− lesenim ladjam. 

 

E.II.A-08 Ladja za križarjenje 

 
Potniška ladja, namenjena zagotavljanju celovite turistične izkušnje potnikov. Vsi potniki imajo 
kabine. Vključena je infrastruktura za zabavo na krovu. 

 
Ladje, ki opravljajo običajne trajektne storitve, niso vključene, tudi če štejejo nekateri potniki 
njihovo storitev za križarjenje. Tovorne ladje, ki lahko prevažajo zelo omejeno število potnikov 
v kabinah, prav tako niso vključene. Izključene so tudi ladje, namenjene izključno za 
enodnevne izlete. 
 

E.II.A-09 Nacionalnost registracije pomorskega plovila (država zastave) 

 
Država in/ali ozemlje registracije pomorskega plovila. 

 
Za pomorsko plovilo veljajo pomorski predpisi glede števila posadke, varnostnih standardov in 
konzularnega predstavništva svoje države in/ali ozemlja registracije v tujini. Nekatere države, 
kot sta Norveška in Danska, zagotavljajo „mednarodne“ ali „odprte“ registre, v katerih se 
zahteve razlikujejo od zahtev v „nacionalnih“ registrih. 

 

E.II.A-10 Pomorsko plovilo pod državno zastavo 

 
Pomorsko plovilo, registrirano v državi poročevalki. 

 

E.II.A-11 Pomorsko plovilo pod tujo zastavo 

 
Pomorsko plovilo, registrirano v drugi državi in ne v državi poročevalki. 
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E.II.A-12 Trgovsko ladjevje 

 
Število trgovskih ladij, težjih od 100 ton, ki so na določeni dan registrirane v državi. 

 
Spremembe v ladjevju, v celoti ali znotraj vrste plovil, se nanašajo na spremembe pomorskega 
ladjevja države poročevalke zaradi novogradenj, sprememb v vrsti ali zmogljivosti, prehodov 
pod zastavo druge države ali iz nje, odpisa, poškodb ali prenosov v rečni register ali iz njega. 
Vključena so tudi plovila, ki so v popravilu. 
 

E.II.A-13 Bruto nosilnost (DWT) 

 
Bruto nosilnost ladje je razlika v tonah med spodrivom ladje, naložene do poletne tovorne črte 
v vodi s specifično težo 1 025, in skupno maso ladje, tj. v tonah izražen spodriv ladje brez 
tovora, goriva, mazalnega olja, balastne vode, sladke vode in pitne vode v rezervoarjih, 
uporabne zaloge ter potnikov, posadke in njihove lastnine. 

 

E.II.A-14 Bruto tonaža (BT) 

 
Bruto tonaža je mera za velikost ladje in je določena v skladu z določbami Mednarodne 
konvencije o merjenju tonaže ladij iz leta 1969. 

 
Pred sprejetjem Mednarodne konvencije je bila v veljavi Oselska konvencija iz leta 1947. 
Podatki o bruto tonaži, skladni s to konvencijo, so bili za nekatera plovila bistveno drugačni. V 
nekaterih primerih je na voljo le bruto tonaža plovila na podlagi stare konvencije. 

 

E.II.A-15 Sistem za samodejno identifikacijo 

 
Sistem za samodejno identifikacijo je sistem za: 
 
– samodejno zagotavljanje informacij, vključno z identiteto in vrsto ladje, njenim položajem, 

smerjo, hitrostjo, navigacijskim položajem in drugimi informacijami, povezanimi z 
varnostjo, ustrezno opremljenim postajam na obali, drugim ladjam in letalom, 

– samodejno sprejemanje takšnih informacij od podobno opremljenih ladij, 
– spremljanje in sledenje ladij, 
– izmenjavo podatkov s postajami na obali. 
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E.II.B KONTEJNERJI IN DRUGO 
 

E.II.B-01 Nakladalna enota 

 
Kontejner, menjalni keson. 
 
„Ploski kontejnerji“ (glej E.II.B-09 spodaj), ki se uporabljajo v pomorskem transportu, so 
vključeni kot posebna vrsta kontejnerjev. 

 

E.II.B-02 Intermodalna transportna enota (ITE) 

 
Kontejner, menjalni keson ali polpriklopnik/cestno tovorno vozilo, primerno za intermodalni 
prevoz.  

E.II.B-03 Kontejner 

 
Poseben zaboj za prevoz tovora, oblikovan tako, da ga je mogoče zlagati v skladovnico in da 
omogoča horizontalno ali vertikalno premikanje. Bolj tehnična opredelitev kontejnerja: 
 
Enota prevozne opreme z naslednjimi značilnostmi: 
 
a) trajna in ustrezno trdna, da je primerna za večkratno uporabo, 
b) posebej narejena za lažji prevoz blaga z enim ali več načini prevoza brez vmesnega 

prelaganja, 
c) opremljena s pripravami za preprosto ravnanje, predvsem za prenos z enega načina 

prevoza na drugega, 
d) narejena za enostavno polnjenje ali praznjenje, 
e) jo je mogoče skladati in 
f) ima notranjo prostornino vsaj 1 m3. 
 
Menjalni kesoni niso vključeni. 
 
Ploske kontejnerje (glej E.II.B-09 spodaj), ki se uporabljajo v pomorskem transportu, je treba 
obravnavati kot posebno vrsto kontejnerjev in jih je zato treba vključiti, čeprav so brez notranje 
prostornine in zato ne izpolnjujejo zadnjega merila iz točke (f). 

E.II.B-04 Velikosti kontejnerjev 

 
Glavne velikosti kontejnerjev so: 
 
i) 20-čeveljski kontejner po ISO standardu (dolžina 20 čevljev in širina 8 čevljev), 
j) 40-čeveljski kontejner po ISO standardu (dolžina 40 čevljev in širina 8 čevljev), 
k) kontejner z zelo veliko prostornino (kontejner nadstandardnih velikosti), 
l) letalski kontejner (kontejner, ki ustreza standardom za zračni transport). 
 
Kontejnerji so običajno visoki 8 čevljev, vendar obstajajo tudi druge velikosti. Kontejnerji z 
veliko prostornino so kontejnerji, visoki 9,5 čevlja. Kontejnerji z zelo veliko prostornino so 
kontejnerji, ki presegajo mere po ISO standardu. To so kontejnerji, dolgi 45 čevljev, 48 čevljev 
in 53 čevljev. Kontejnerji od točke (a) do točke (c) so t. i. veliki kontejnerji. 
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E.II.B-05 Masa kontejnerja 

Tara kontejnerja je vključena v skupno maso blaga, ki se prevaža v kontejnerjih, in se imenuje 
tudi bruto bruto masa blaga. Bruto masa blaga, ki se prevaža v kontejnerjih, se lahko izračuna 
iz bruto bruto mase tako, da se odšteje tara kontejnerja in obratno. Če ni podatka o tari, se 
lahko tara oceni z naslednjimi povprečji. 
 
Tara kontejnerja se lahko oceni na naslednji način: 
 
20-čeveljski kontejner po ISO standardu    2,3 tone, 
40-čeveljski kontejner po ISO standardu    3,7 tone, 
Kontejner po ISO standardu dolžine več kot 20 in manj kot 40 čevljev  3,0 tone, 
Kontejner po ISO standardu dolžine več kot 40 čevljev  4,7 tone. 

 

E.II.B-06 Vrste kontejnerjev 

 
Glavne vrste kontejnerjev po Priročniku o ISO standardih za tovorne kontejnerje so: 
 
1. kontejnerji za splošni namen; 
 
2. kontejnerji za posebni namen: 

- zaprti kontejner s prezračevanjem, 
- kontejner z odprto streho, 
- odprti kontejner z odprto stranico, 
- odprti kontejner z odprto stranico in popolno vrhnjo konstrukcijo, 
- odprti kontejner z odprto stranico, nepopolno vrhnjo konstrukcijo in fiksnimi robovi, 
- odprti kontejner z odprto stranico, nepopolno vrhnjo konstrukcijo in zložljivimi robovi, 
- ploščati kontejner; 
 

3. kontejnerji za poseben tovor: 
- termični kontejner, 
- izolirani kontejner, 
- hladilni kontejner (potrošno sredstvo za hlajenje), 
- mehanično hlajeni kontejner, 
- ogrevani kontejner, 
- hlajeni in ogrevani kontejner, 
- kontejner cisterna, 
- kontejner za suhi razsuti tovor, 
- kontejner za določen tovor (avtomobile, živino idr.) in 
- kontejner za zračni prevoz. 

E.II.B-07 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) 

 
Statistična enota, ki temelji na 20-čeveljskem kontejnerju po ISO standardu (6,10 m), za 
zagotavljanje standardne enote za štetje kontejnerjev različnih prostornin in opisovanje 
prostornine kontejnerskih ladij ali terminalov. En 20-čeveljski kontejner po ISO standardu je 
enak enemu TEU.  
 
En 40-čeveljski kontejner po ISO standardu je enak 2 TEU. 
En kontejner dolžine več kot 20 čevljev in manj kot 40 čevljev je enak 1,50 TEU. 
En kontejner dolžine več kot 40 čevljev je enak 2,25 TEU. 
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E.II.B-08 Menjalni keson ali zamenljivo tovorišče (Swap body) 

 
Enota za prevoz tovora, prilagojena meram cestnih vozil in opremljena z napravami za prenos 
tovora z enega načina prevoza na drugega, običajno s ceste na železnico ali obratno.  
 
Te enote prvotno niso bile namenjene za zlaganje druge na drugo. Veliko enot se zdaj lahko 
zlaga, čeprav ne tako kot kontejnerji. Glavna značilnost, zaradi katere se razlikujejo od 
kontejnerjev, je, da so prilagojene meram cestnih vozil. Taka enota bi za promet po železnici 
potrebovala dovoljenje Mednarodne železniške zveze. Nekateri menjalni kesoni imajo zložljive 
noge, na katerih stoji enota, kadar ni na vozilu. 

E.II.B-09 Ploski kontejner 

 
Ploščad, ki jo je mogoče naložiti in nima vrhnje konstrukcije, je pa enako dolga in široka kot 
osnovna ploskev kontejnerja ter je na vrhu in spodaj opremljena z vogalnimi ležišči. 
 
Ploski kontejner je drug izraz za nekatere vrste kontejnerjev za posebne namene, tj. za 
ploščate kontejnerje in odprte kontejnerje z nepopolno vrhnjo konstrukcijo. 

E.II.B-10 Paleta 

 
Dvignjena ploščad, namenjena za lažje dvigovanje in zlaganje blaga. 
 
Palete so običajno narejene iz lesa in so standardnih mer: 
1.000 mm x 1.200 mm (ISO) in 800 mm x 1.200 mm (CEN). 
 

E.II.B-11 Ro-ro enota 

 
Enota na kolesih za prevoz blaga, npr. tovornjak, priklopnik ali polpriklopnik, ki ga je mogoče 
pripeljati ali privleči na plovilo ali vlak. 
 
Definicija zajema tudi pristaniške ali ladijske priklopnike. 
 



E. Pomorski transport 
 

- 119 - 

E.III PODJETJA, GOSPODARSKO POSLOVANJE IN ZAPOSLENOST 
 

E.III-01 Prevoz za najem ali plačilo 

 
Prevoz oseb ali blaga za plačilo v imenu tretjih oseb. 

 

E.III-02 Prevoz za lastne potrebe 

 
Prevoz, ki ni za najem ali plačilo. 

 
To je prevoz, pri katerem podjetje prevaža lasten tovor brez finančnih transakcij. 

 

E.III-03 Podjetje 

Institucionalna enota ali najmanjša kombinacija institucionalnih enot, ki obsega vse potrebne 
funkcije za izvajanje svojih proizvodnih dejavnosti in jih posredno ali neposredno nadzoruje. 
 
Pogoj za podjetje je, da ima eno lastništvo ali nadzor. Vendar je lahko heterogeno glede na 
svojo gospodarsko dejavnost in glede na lokacijo. Upoštevajo se celo podjetja brez 
zaposlenih, ki bi dobivali plačo. Upoštevati je treba le enote, ki v referenčnem obdobju 
dejansko opravljajo dejavnost. „Mirujoče“ enote ali enote, ki še niso začele opravljati svoje 
dejavnosti, niso vključene. 

 

E.III-04 Podjetje za pomorski prevoz (ladjarsko podjetje) 

 
Podjetje, ki na enem ali več mestih izvaja dejavnosti za zagotavljanje storitev pomorskega 
prevoza in katerega glavna dejavnost glede na dodano vrednost je pomorski prevoz. 

 
Glede na klasifikacije dejavnosti se uporabljajo naslednji razredi: 
 
ISIC Rev.4:  Razred: 501 – Pomorski promet 
NACE Rev.2:  Razred 50.1 – Pomorski potniški promet 
   Razred 50.2 – Pomorski tovorni promet 
 
Vključena so tudi podjetja za upravljanje ladij, ki upravljajo trgovske ladje v imenu njihovih 
lastnikov ali najemnikov. Pristanišča in druge enote, ki zagotavljajo podporo in pomožne 
transportne storitve, niso vključeni. Ti spadajo pod točko E.III-06 spodaj. 

 

E.III-05 Javno podjetje za pomorski prevoz 

 
Podjetje za pomorski prevoz, katerega glavni lastnik (več kot 50 odstotkov kapitala) je država 
ali javni organ in njuna podjetja. 

 

E.III-06 Pristaniško podjetje 

 
Podjetje, ki na enem ali več krajih izvaja dejavnosti v zvezi z zagotavljanjem pristaniških 
storitev in katerega glavna dejavnost glede na dodano vrednost so pristaniške storitve. 
Podjetja, ki upravljajo izletniška pristanišča, niso vključena. 

 
Vključena so pristaniška podjetja, razen podjetij, ki upravljajo izletniška pristanišča. Glede na 
klasifikacije dejavnosti se uporabljajo naslednji razredi: 
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ISIC Rev.4:  Razred: 5222 – Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem     
                                           prometu 
NACE Rev.2:  Razred 52.22 – Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem   
                                           prometu 

 

E.III-07 Javno pristaniško podjetje 

 
Pristaniško podjetje, katerega glavni lastnik (več kot 50 odstotkov kapitala) je država ali javni 
organ in njuna podjetja. 

 

E.III-08 Klasifikacijsko združenje 

 
Podjetje, ki določa standarde oblikovanja in gradnje pomorskih plovil ter v dobro skupnosti 
vzdržuje standarde v življenjski dobi plovila, tako da zagotavlja visoke tehnične standarde 
oblikovanja, izdelave, gradnje, vzdrževanja in delovanja zaradi povečanja varnosti ljudi in 
imetja na morju. 
 
Glede na klasifikacije dejavnosti se uporabljajo naslednji razredi: 
 
ISIC Rev.4:  Razred: 5229 – Špedicija in druge spremljajoče prometne   
                                           dejavnosti 
NACE Rev.2:  Razred: 52.29 – Špedicija in druge spremljajoče prometne  
                                           dejavnosti 

 

E.III-09 Prihodki od prodaje 

 
Celotni znesek, ki ga podjetje za pomorski prevoz fakturira v obdobju, ki se pregleduje. To je 
enakovredno prodaji blaga ali storitev tretjim osebam na trgu. Prihodki od prodaje vključujejo 
„druge prihodke od poslovanja“, tj. prihodke od koncesij, patentov, blagovnih znamk ipd. 
Prihodki od prodaje vključujejo vse davke in carinske dajatve na blago ali storitve, ki jih 
podjetje fakturira, razen davka na dodano vrednost, ki ga podjetje vključi v račun svojim 
strankam. Vsebujejo tudi vse ostalo, kar se zaračunava strankam. Odšteti je treba znižane 
cene, rabate in popuste ter vrednost vrnjene embalaže. Ne odštejejo pa se gotovinski popusti. 
 
Prihodki od prodaje vključujejo le običajne dejavnosti in ne vključujejo prodaje osnovnih 
sredstev. Prav tako niso vključene subvencije za poslovanje, ki jih podjetje prejme od javnih 
organov, vključno z ustanovami Evropske unije. 

 

E.III-10 Zaposlenost 

 
Število zaposlenih oseb, tj. skupno število oseb, ki delajo v podjetju (vključno z lastniki, ki 
delajo, partnerji, ki redno delajo v podjetju, in neplačanimi družinskimi delavci), ter oseb, ki 
delajo zunaj podjetja, vendar mu pripadajo in jih podjetje tudi plačuje (npr. trgovski 
predstavniki, dostavljavci, ekipe za popravilo in vzdrževanje). Vključuje tudi osebe, odsotne za 
krajši čas (npr. na bolniškem dopustu, plačanem dopustu ali izrednem dopustu), in tudi osebe, 
ki stavkajo, vendar ne vključuje oseb, ki so odsotne za nedoločen čas. Vključeni so tudi 
zaposleni s krajšim delovnim časom, ki se za takšne štejejo v skladu z zakoni posamezne 
države in so na plačilnem seznamu, ter sezonski delavci, vajenci in delavci, ki delajo doma in 
so na plačilnem seznamu. 
 
Število zaposlenih oseb ne vključuje delavcev, ki jih v podjetje napoti drugo podjetje, oseb, ki v 
podjetju, ki se pregleduje, izvajajo popravila in vzdrževanje, vendar so zaposlene v drugem 
podjetju, ter oseb na obveznem služenju vojaškega roka. Po drugi strani je treba osebe, ki 
delajo v podjetju iz komercialnih razlogov na podlagi dolgoročne pogodbe (npr. osebje za 
pospeševanje prodaje na potniških trajektih), obravnavati kot zaposlene v podjetju, v katerem 
delajo, in ne kot zaposlene v podjetju, s katerim so sklenili pogodbo o zaposlitvi. 
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Neplačani družinski delavci so osebe, ki živijo z lastnikom podjetja in redno delajo za podjetje, 
vendar nimajo pogodbe o zaposlitvi in ne dobivajo rednega dohodka za delo, ki ga opravljajo. 
To so osebe, ki niso na plačilnem seznamu kakšnega drugega podjetja. 
 
Število zaposlenih oseb je enako številu delovnih mest, kot določa Evropski sistem računov 
ESA za leto 1995, in se meri kot letno povprečje. 
 

E.III-11 Kategorije zaposlenih – osebje podjetja za pomorski prevoz 

 
Zaposleni v podjetju za pomorski prevoz so razdeljeni v naslednje kategorije:  
 
– častniki; 
– mornarji; 
– kadeti in drugi pripravniki; 
– drugo osebje na plovilih, vključno z gostinskim osebjem in osebjem za razvedrilo; 
– osebje na obali, povezano z upravljanjem, prodajo, ravnanjem s potniki in tovorom itd. 

 

E.III-12 Kategorije zaposlenih – osebje pristaniškega podjetja 

 
Zaposleni v pristaniškem podjetju so razdeljeni v naslednje kategorije:  
– osebje za vodenje in upravljanje pristanišča, 
– piloti in drugo osebje na ladjah, 
– delavci v dokih, 
– tehnično osebje in vzdrževalci, 
– drugi. 
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E.IV PROMET 

E.IV-01 Prevoz po morju 

 
Vsako premikanje pomorskega plovila po morju. 
 
Vključen je tudi promet, pri katerem je začetno in končno pristanišče isto, tj. premikanje 
pomorskega plovila do objektov na morju, odlaganje odpadkov na morju in promet z morskega 
dna do pristanišč. Vključeno je tudi rečno-pomorsko premikanje pomorskih plovil. Premikanje 
po celinskih plovnih poteh med morskimi pristanišči in pristanišči za prevoz po celinskih 
plovnih poteh ni vključeno, ampak je vključeno v promet po celinskih plovnih poteh. Prav tako 
ni vključeno premikanje pomorskih plovil med različnimi zalivi ali doki znotraj istega 
pristanišča. 

 

E.IV-02 Redni prevoz po morju 

 
Storitev, ki jo pomorska plovila izvajajo po objavljenem voznem redu ali pa tako redno in 
pogosto, da predstavlja prepoznavno sistematično zaporedje. 

 

E.IV-03 Neredni prevoz po morju 

 
Prevoz po morju, ki ni reden. 

 

E.IV-04 Potovanje po morju 

 
Pomorski promet od določene točke odhoda do določene točke prihoda. 

 
Pot se lahko razdeli na več etap ali delov. Vključene so tudi poti od pristanišča do objektov ali 
lokacij na morju in nazaj. V pomorstvu pomorskemu potovanju rečemo tudi potovanje ali 
morsko potovanje. 
 

E.IV-05 Pomorska etapa 

 
Pomorska etapa je premik plovila neposredno iz enega pristanišča v drugo brez ustavljanja v 
vmesnem pristanišču. 
 

E.IV-06 Pot s tovorom 

 
Potovanje po morju, ki vključuje premik tovora med krajem nalaganja/vkrcanja in pristaniščem 
razlaganja/izkrcanja. 

 
Potovanje po morju lahko vključuje postanke v več pristaniščih med točko odhoda in točko 
prihoda, pri čemer obsega več poti s tovorom z nalaganjem in razlaganjem tovora v več 
pristaniščih. 

 

E.IV-07 Razdalja med pristaniščema 

 
Za statistične namene je razdalja med pristaniščema dejanska prepluta razdalja. 

 
Lahko je tudi ocena dejanske razdalje. 
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E.IV-08 Plovni kilometer 

 
Merska enota, ki pomeni premikanje pomorskega plovila na razdalji enega kilometra. 

 
Upošteva se dejansko prepotovana razdalja. Vključeno je premikanje nenaloženih plovil. 
 

E.IV-09 Vmesni postanek trgovske ladje 

 
Trgovska ladja ima vmesni postanek, če se zasidra ali priveže, da bi naložila in/ali razložila 
tovor, vkrcala in/ali izkrcala potnike ali potnikom omogočila izlete. 
 
Samo zasidranje brez premikanja potnikov ali tovora in preplutje pristanišča nista vključena. 

 

E.IV-10 Postanek za oskrbo z ladijskim gorivom 

 
Tovorna in potniška ladja imata postanek za oskrbo z ladijskim gorivom, kadar se zasidrata ali 
privežeta v pristanišču, da bi se oskrbeli z ladijskim gorivom ali zalogami. 

 

E.IV-11 Drugi postanki 

 
Postanki tovornih in potniških ladij v pristanišču, ki niso vmesni postanki ali postanki za oskrbo 
z ladijskim gorivom. 
 

E.IV-12 Prihod trgovske ladje 

 
Prihod vsake trgovske ladje v pristanišče na ozemlju države poročevalke. 

 

E.IV-13 Odhod trgovske ladje 

 
Odhod vsake trgovske ladje iz pristanišča na ozemlju države poročevalke. 

 

E.IV-14 Trgovska ladja, ki je začasno izločena iz prometa 

 
Trgovska ladja je začasno izločena iz prometa, kadar je privezana v pristanišču zaradi 
pomanjkanja dela. 

 

E.IV-15 Pomorska inšpekcija 

 
Pristaniški pregled trgovskih ladij glede njihove sposobnosti za plovbo s strani države, v kateri 
je pristanišče. 

 

E.IV-16 Pridržanje, ki ga izvede pomorska inšpekcija 

 
Zadržanje trgovske ladje s strani pomorske inšpekcije, če je ugotovljeno, da ni sposobna za 
plovbo. 
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E.V MERJENJE PROMETA IN PREVOZA 

E.V-01 Pomorski prevoz 

 
Vsako premikanje blaga in/ali potnikov s trgovskimi ladjami, ki delno ali v celoti poteka po 
morju. 

 
Vključen je tudi prevoz, pri katerem je začetno in končno pristanišče isto, tj. premikanje blaga 
do objektov na morju, odlaganje odpadkov na morju, dvig blaga z morskega dna in razlaganje 
v pristanišču. Medtem ko oskrbovanje plovil z gorivom in zalogami v pristanišču ni vključeno, 
je dovažanje goriva plovilom na morju vključeno. 

 
Vključeno je tudi rečno-pomorsko premikanje blaga s trgovskimi ladjami. Premikanje blaga s 
plovili za plovbo po celinskih plovnih poteh med morskimi pristanišči in pristanišči za prevoz po 
celinskih plovnih poteh ni vključeno. (Vključeno je v prevoz po celinskih plovnih poteh). Prav 
tako ni vključeno premikanje blaga med različnimi zalivi ali doki znotraj istega pristanišča. 

 

E.V-02 Komercialni pomorski prevoz 

 
Pomorski prevoz v komercialne namene za plačilo (tj. za najem in plačilo) ali za lastne potrebe 
podjetja kot del njegove širše dejavnosti. 

 

E.V-03 Notranji pomorski prevoz 

 
Pomorski prevoz med dvema pristaniščema na državnem ozemlju ali promet v pristanišču 
znotraj državnega ozemlja. 

 
V pomorstvu je notranji pomorski prevoz znan tudi kot obrežna plovba. Notranji pomorski 
prevoz lahko opravlja trgovska ladja, registrirana v državi poročevalki ali drugi državi. 

 

E.V-04 Mednarodni pomorski prevoz 

 
Pomorski prevoz, ki ni notranji pomorski prevoz. 

 
Vključen je tudi mednarodni prevoz, pri katerem je začetno in končno pristanišče isto. 

 

E.V-05 Pomorski prevoz v tujini 

 
Mednarodni pomorski prevoz med dvema državama, ki ga opravljajo trgovske ladje, 
registrirane v tretji državi. 

 
Tretja država je država, ki ni niti država nalaganja/vkrcanja niti država razlaganja/izkrcanja. 

 

E.V-06 Prevoz po morju na kratkih razdaljah (Short sea shipping) 

 
Premikanje tovora po morju med pristanišči na razmeroma omejenem zemljepisnem območju. 

 
Takšno premikanje vključuje trajektni in povezovalni promet. V Evropi zajema pomorski prevoz 
na kratke razdalje premikanje tovora po morju med pristanišči v Evropi ter med pristanišči v 
Evropi in pristanišči v neevropskih državah, ki z obalno črto na zaprtih morjih mejijo na Evropo. 
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E.V-07 Prevoz po odprtem morju 

 
Prevoz tovora po morju, ki ni prevoz po morju na kratkih razdaljah. 
 

E.V-08 Prevoz tovora v transportnih enotah 

 
Prevoz tovora v intermodalnih transportnih enotah, kot so kontejnerji in mobilne (ro-ro) enote. 

 
Vključen je prevoz v menjalnih kesonih. 

 

E.V-09 Prevoz tovora, ki ni v transportnih enotah 

 
Prevoz tovora, ki ni v transportnih enotah. 

 
Vključen je prevoz tekočega in suhega razsutega tovora, gozdarskih proizvodov in splošnega 
tovora. 

 

E.V-10 Tonski kilometer  

 
Merska enota, ki pomeni gibanje ene tone tovora s trgovsko ladjo na razdalji enega kilometra. 
 

E.V-11 Razpoložljivi tonski kilometer 

 
Tonski kilometer je na voljo, kadar se ena tona nosilnosti trgovske ladje premakne na razdalji 
enega kilometra. Razpoložljivi tonski kilometri so enaki nosilnosti plovila, pomnoženi z razdaljo 
med pristaniščema za vsa potovanja. Prevoz v baržah je vključen. 

 

E.V-12 Opravljeni tonski kilometer 

 
Opravljeni tonski kilometer se izračuna kot seštevek vseh zmnožkov skupnega števila ton 
tovora in razdalje med pristaniščema za vsako potovanje. 

 

E.V-13 Izkoristek tovorne zmogljivosti 

 
Opravljeni tonski kilometri, izraženi kot odstotek razpoložljivih tonskih kilometrov. 

 

E.V-14 Tone na krovu 

 
Tone tovora na krovu trgovske ladje ob prihodu v pristanišče ali odhodu iz njega. 

 

E.V-15 TEU kilometer 

 
Merska enota, ki pomeni gibanje ene TEU na razdalji enega kilometra. 
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E.V-16 Razpoložljivi TEU kilometer 

 
Razpoložljivi TEU kilometer je gibanje ene TEU nosilnosti na kontejnerski ladji na razdalji 
enega kilometra. Razpoložljivi TEU kilometer je TEU nosilnost plovila, pomnožena z razdaljo 
med pristaniščema za vsa potovanja. 

 
TEU nosilnost je nosilnost, ki je navedena v registru klasifikacijskega zavoda. 
 

E.V-17 Opravljeni TEU kilometri 

 
Opravljeni TEU kilometri se izračunajo kot seštevek vseh zmnožkov skupnega števila 
prepeljanih TEU in razdalje med pristaniščema za vsako potovanje. 

 

E.V-18 Izkoristek TEU zmogljivosti 

 
Opravljeni TEU kilometri, izraženi kot odstotek razpoložljivih TEU kilometrov. 

 

E.V-19 TEU na krovu 

 
TEU na krovu trgovske ladje ob prihodu v pristanišče ali odhodu iz njega. 

 

E.V-20 Pomorski potnik 

 
Vsaka oseba, ki potuje s trgovsko ladjo. 

 
Osebje na trgovskih ladjah se ne šteje med potnike. Člani posadke, ki niso na dolžnosti in ki 
ne plačajo vozovnice kljub temu, da z ladjo potujejo, ter otroci v naročju niso vključeni. 

 

E.V-21 Potnik na križarjenju 

 
Pomorski potnik, ki potuje z ladjo za križarjenje. 
 
Potniki na dnevnih izletih niso vključeni. 

 

E.V-22 Potovanje pomorskega potnika 

 
Premik potnika iz pristanišča, v katerem je potovanje začel, do pristanišča, v katerem ga je 
končal. Za nekatere potnike, npr. potnike na križarjenju, je pristanišče lahko isto. 

 
Upošteva se razdalja, ki jo je potnik dejansko prepotoval. 

 

E.V-23 Potniški kilometer 

 
Merska enota, ki pomeni premikanje enega potnika na trgovski ladji na razdalji enega 
kilometra. 
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E.V-24 Razpoložljivi potniški kilometer 

 
Potniški kilometer je na voljo, kadar je eno potniško mesto prepeljano na razdalji enega 
kilometra. 

 
Razpoložljivi potniški kilometri so enaki seštevku zmnožkov, dobljenih z množenjem 
zmogljivosti plovila glede števila potnikov in razdalje med pristaniščema za vsa potovanja. 
Zmogljivost glede števila potnikov je navedena v registru klasifikacijskega zavoda.  

 

E.V-25 Potniki na krovu 

 
Število potnikov na krovu trgovske ladje ob prihodu v pristanišče ali odhodu iz njega. 

 

E.V-26 Opravljeni potniški kilometri 

 
Seštevek zmnožkov, dobljenih z množenjem števila potnikov, prepeljanih na vsakem 
posameznem potovanju, in razdalje med pristaniščema. 

 

E.V-27 Izkoristek potniške zmogljivosti 

 
Opravljeni potniški kilometri, izraženi kot odstotek razpoložljivih potniških kilometrov. 

 

E.V-28 Namen potovanja pomorskega potnika 

 
Razlogi za potovanje so: 
 
– delo in izobraževanje (vožnja v službo ali šolo), 
– poslovna dejavnost, 
– počitnice (dopust), 
– drugo (nakupovanje, prosti čas, družina). 

 

E.V-29 Pomorski potnik, ki se vkrca 

 
Potnik, ki se vkrca na trgovsko ladjo z namenom, da bi se z njo peljal. 

 
Prehod z ene trgovske ladje na drugo se šteje kot vkrcanje po izkrcanju. Potniki na križarjenju, 
ki gredo na izlet, niso vključeni. 

 

E.V-30 Pomorski potnik, ki se izkrca 

 
Potnik, ki se izkrca iz trgovske ladje, potem ko se je z njo peljal. 

 
Prehod z ene trgovske ladje na drugo se šteje kot izkrcanje pred ponovnim vkrcanjem. Potniki 
na križarjenju, ki gredo na izlet, niso vključeni. 
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E.V-31 Izlet potnikov na križarjenju 

 
Kratek obisk turistične znamenitosti, povezane s pristaniščem, na katerega se odpravi potnik 
na križarjenju, medtem pa obdrži kabino na ladji. 

 

E.V-32 Pomorska potniška povezava 

 
Povezava pristanišča vkrcanja in pristanišča izkrcanja potnika, ki se prevaža po morju, ne 
glede na načrt poti. 
 
Pristanišča so morska, razen pri rečno-pomorskem prevozu, pri katerem gre lahko tudi za 
pristanišča za prevoz po celinskih plovnih poteh. Morska pristanišča šifriramo z mednarodnimi 
klasifikacijami, kot je UN-LOCODE (kodifikacija za pristanišča in druge kraje). 
Pristanišča je mogoče razvrščati v skupine glede na zemljepisno lego z uporabo mednarodnih 
klasifikacijskih sistemov, kot je NUTS (Klasifikacija statističnih teritorialnih enot – Eurostat). 
Kadar je pristanišče vkrcanja in izkrcanja isto, ne gre za pomorsko potniško povezavo. 

 

E.V-33 Pristanišče vkrcanja 

 
Pristanišče, v katerem je potnik začel pot. 
 
Prehod z ene trgovske ladje na drugo se šteje kot vkrcanje po izkrcanju. Potniki na križarjenju, 
ki gredo na izlet, niso vključeni. 
 

E.V-34 Pristanišče izkrcanja 

 
Pristanišče, v katerem potnik konča pot. 

 
Prehod z ene trgovske ladje na drugo se šteje kot izkrcanje pred ponovnim vkrcanjem. Potniki 
na križarjenju, ki gredo na izlet, niso vključeni. 
 

E.V-35 Blago, ki se prevaža po morju 

 
Vsako blago, ki se prevaža s trgovskimi ladjami. 

 
To vključuje vso embalažo in opremo, kot so kontejnerji, menjalni kesoni, palete in cestna 
tovorna vozila. Vključena sta tudi pošta in blago, prepeljano v tovornih vagonih, tovornjakih, 
priklopnikih, polpriklopnikih ali baržah. Vključeno pa ni naslednje: cestna potniška vozila z 
vozniki, vožnja praznih gospodarskih vozil in priklopnikov, dovažanje goriva in zalog na plovila, 
prevoz rib z ribiškimi plovili in ladjami za predelavo rib ter blago, prepeljano med različnimi 
zalivi ali doki znotraj istega pristanišča. 
 

E.V-36 Bruto bruto masa blaga 

 
Skupna masa blaga, ki se prevaža, vsa embalaža in tara transportne enote (npr. kontejnerjev, 
menjalnih kesonov, palet za tovor in vagonov za cestna vozila za prevoz blaga ali barž na 
plovilu). 
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E.V-37 Bruto masa blaga 

 
Skupna masa blaga, ki se prevaža, vključno z embalažo, vendar brez tare transportne enote 
(npr. kontejnerjev, menjalnih kesonov, palet za tovor in vagonov za cestna vozila za prevoz 
blaga ali barž na plovilu). 

 

E.V-38 Tara 

 
Masa transportne enote (npr. kontejnerjev, menjalnih kesonov, palet za tovor in vagonov za 
cestna vozila za prevoz blaga ali barž na plovilu) pred nalaganjem tovora. 
 

E.V-39 Vrste tovora 

 
Tovor lahko razvrstimo glede na samo konstrukcijo plovil in glede na opremo za pretovarjanje, 
potrebno v pristanišču in na plovilu. Osnovne kategorije so: 
 
– tekoči razsuti tovor, 
– suhi razsuti tovor, 
– kontejnerji, 
– ro-ro tovor (na lastni pogon), 
– ro-ro tovor (brez lastnega pogona), 
– drugi splošni tovor. 

 

E.V-40 Lo-lo (Lift-on Lift-off) 

 
Nalaganje na ladjo in razlaganje z nje z žerjavom, ki je lahko na ladji ali na kopnem. 
 

E.V-41 Kontejnerski tovor 

Kontejnerski tovor so kontejnerji s tovorom ali brez njega, ki so dvignjeni na plovilo, s katerim 
se prevažajo po morju, ali so spuščeni z njega. 

 

E.V-42 Ro-ro (Roll-on Roll-off) 

 
Nalaganje/razlaganje s prevoznimi sredstvi s kolesi pri vratih/klančinah plovila. 

 
Nalaganje ali razlaganje živih živali je vključeno. 

E.V-43 Ro-ro tovor 

 
Ro-ro tovor je blago, ki je lahko v kontejnerju ali ne, na ro-ro enotah, ki so pripeljane na plovilo 
ali odpeljane s plovila, s katerim se prevažajo po morju. 

 

E.V-44 Vrste blaga 

 
Vrste blaga, ki se prevažajo po morju, določa klasifikacija NST/R (Standardna klasifikacija 
blaga za statistiko transporta – Eurostat) ali klasifikacija CSTE (Klasifikacija blaga za statistiko 
transporta v Evropi – UNECE). 
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E.V-45 Nevarno blago 

 
Vrste nevarnega blaga določata poglavje VII. Mednarodne konvencije o varstvu življenja na 
morju (SOLAS, 1974) in Mednarodni kodeks za pomorski prevoz nevarnega blaga (IMDG 
Code). 

 

E.V-46 Pretovarjanje z ladje na ladjo 

 
Razlaganje tovora z ene trgovske ladje in nalaganje na drugo, tudi če tovor nekaj časa stoji na 
obali, preden nadaljuje pot do cilja. 

 
Pretovarjanje na druge vrste prevoza ni vključeno. 

 

E.V-47 Naloženo blago 

 
Blago, ki se naloži na trgovsko ladjo za prevoz po morju. 

 
Pretovarjanje z ene trgovske ladje na drugo se šteje kot nalaganje po razlaganju. Naloženo 
blago vključuje domače blago, blago v pretovarjanju (domače ali tuje blago, ki pride v 
pristanišče po morju) in blago v tranzitu po kopnem (tuje blago, ki pride v pristanišče po cesti, 
železnici, zraku ali celinski plovni poti). 

 

E.V-48 Razloženo blago 

 
Blago, ki se razloži s trgovske ladje. 

 
Pretovarjanje z ene trgovske ladje na drugo se šteje kot razlaganje pred nalaganjem. 
Razloženo blago vključuje domače blago, blago v pretovarjanju (domače ali tuje blago, ki 
zapusti pristanišče po morju) in blago v tranzitu po kopnem (tuje blago, ki zapusti pristanišče 
po cesti, železnici, zraku ali celinski plovni poti). 

 

E.V-49 Pomorska blagovna povezava 

 
Povezava med pristaniščem nalaganja in pristaniščem razlaganja blaga, ki se prevaža po 
morju, ne glede na načrt poti. 

 
Pristanišča so morska, razen pri rečno-pomorskem prevozu, pri katerem gre lahko tudi za 
pristanišča za prevoz po celinskih plovnih poteh. Morska pristanišča šifriramo z mednarodnimi 
klasifikacijami, kot je UN-LOCODE (kodifikacija za pristanišča in druge kraje). 
Pristanišča je mogoče razvrščati v skupine glede na zemljepisno lego z uporabo mednarodnih 
klasifikacijskih sistemov, kot je NUTS (Klasifikacija statističnih teritorialnih enot – Eurostat). 
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E.V-50 Pristanišče nalaganja 

 
Pristanišče, v katerem je pošiljka blaga naložena na ladjo, pri čemer je razložena v pristanišču, 
ki poroča. 

 
Pretovarjanje z ene trgovske ladje na drugo se šteje kot nalaganje po razlaganju. 

 

E.V-51 Pristanišče razlaganja 

 
Pristanišče, v katerem je pošiljka blaga razložena z ladje, potem ko je bila naložena v 
pristanišču, ki poroča. 

 
Pretovarjanje z ene trgovske ladje na drugo se šteje kot razlaganje pred nalaganjem. 
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E.VI PORABA ENERGIJE 

 

E.VI-01 Energija, ki jo porabijo trgovske ladje 

 
Končna energija, ki jo porabijo ladje. 

 
Vključuje končno energijo, ki jo porabijo nenaložene ladje. 

 

E.VI-02 Tona ekvivalenta nafte (TOE) 

 
Enota za merjenje porabe energije (1 TOE = 0,041868 terajoula (TJ)). 
 
Pretvorbeni faktorji, ki jih je sprejela Mednarodna agencija za energijo (IEA), so: 
 
– plinsko olje/dizelsko gorivo 1,035, 
– težko kurilno olje  0,960. 

 

E.VI-03 Joule 

 
Enota za merjenje porabe energije. 

 
1 terajoule = 1012 J = 2,78 x 105 kWh, 
1 terajoule = 23,88459 TOE. 

 
 

E.VI-04 Plinsko olje/dizelsko gorivo (destilirano pogonsko gorivo) 

 
Proizvod, ki ga dobimo pri najnižji frakciji iz atmosferske destilacije surove nafte. 
 
Plinsko olje/dizelsko gorivo vključuje težka plinska olja, ki jih dobimo z vakuumsko ponovno 
destilacijo ostankov atmosferske destilacije. Plinsko olje/dizelsko gorivo se destilira med 
200°C in 380°C z manj kot 65 % v volumnu pri 250°C, vključno z izgubami, in z 80 % ali več 
pri 350°C. Težka olja, ki jih dobimo z mešanjem, so v skupini skupaj s plinskimi olji, če njihova 
kinematična viskoznost ne presega 25 cSt pri 40°C. 
 
Kalorična vrednost: 43,3 TJ/ 1.000 t. 

 

E.VI-05 Težko kurilno olje (ostanki) 

 
Težko olje, ki je ostanek destilacijskega postopka. 

 
Vključena so vsa kurilna olja (ostanki) (vključno s tistimi, ki jih dobimo z mešanjem). 
Viskoznost težkega kurilnega olja je nad 25 cSt pri 40°C. Plamenišče je vedno nad 50°C, pri 
čemer je njegova gostota večja od 0. 
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F.I INFRASTRUKTURA 

F.I-01 Letališče 

 
Določeno območje zemlje ali vode (vključno z vsemi zgradbami, objekti in opremo), v celoti ali 
delno namenjeno uporabi za prihod, odhod in premikanje zrakoplovov po površini ter odprto za 
dejavnosti komercialnega zračnega prevoza. 

 
Večina letališč ima štiričrkovno šifro Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO), ki je 
določena v dokumentu ICAO 7910. Večina letališč ima tudi šifre, ki jih je določila Mednarodna 
zveza zračnih prevoznikov (IATA), vendar ne vsa. 
 

F.I-02 Mednarodno letališče 

 
Vsako letališče, ki ga je država, na katere območju je, določila kot letališče za vstop ali odhod 
mednarodnega zračnega prometa, na katerem se izvajajo formalnosti, povezane s carino, 
priseljevanjem, javnim zdravjem, kmetijsko karanteno in podobnimi postopki, če se te storitve 
zagotavljajo s polnim ali krajšim delovnim časom. 

 

F.I-03 Letališče za notranje lete 

 
Vsako letališče, ki ni namenjeno mednarodnemu prometu. 

 

F.I-04 Letališki terminal 

 
Samostojen objekt za ravnanje s potniki in/ali tovorom. 

 
– Potniški terminal 

 
Letališki terminal z zmogljivostmi za ravnanje s potniki, vključno s prijavo potnikov za let, 
ravnanjem s prtljago, varnostjo, vkrcanjem in izkrcanjem potnikov pri priseljevanju. 

 
– Tovorni terminal 

 
Letališki terminal, izključno namenjen ravnanju s tovornimi pošiljkami, vključno s sprejetjem in 
oddajo tovora, varnim skladiščenjem, varnostjo in dokumentacijo. 
 

F.I-05 Letališke vzletno-pristajalne steze 

 
Določeno pravokotno območje na letališču, pripravljeno za pristanek in vzlet zrakoplov z 
naslednjimi značilnostmi: 

 
– Razpoložljiva razdalja vzletnega zaleta 

 
Dolžina vzletno-pristajalne steze, ki je razglašena kot razpoložljiva in primerna za talni zalet 
zrakoplova pri vzletu. 

 
– Razpoložljiva dolžina za pristajanje 
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Dolžina vzletno-pristajalne steze, ki je razglašena kot razpoložljiva in primerna za vožnjo 
zrakoplova po tleh med pristajanjem. 
 

F.I-06 Letališka vozna steza 

 
Določena pot na letališču, ki je urejena za vožnjo zrakoplova po zemlji pred vzletom ali 
pristankom in povezuje en del letališča z drugim. 

 

F.I-07 Sistem prijave potnikov za let 

 
– Konvencionalen 

 
Konvencionalen sistem prijave potnikov za let, pri kateri osebje letalskega prevoznika 
neposredno uredi postopek obdelave vozovnic, označevanje prtljage, vključno s hitro oddajo 
prtljage in izdajo vstopnega kupona. 

 
– Kiosk s samopostrežnim sistemom prijave potnikov 

 
Kiosk, ki omogoča prijavo potnikov za let in ponuja samodejni postopek obdelave vozovnic, 
vstopnih kuponov in, v nekaterih primerih, tiskanje nalepke za prtljago. 
 

F.I-08 Izhodi za vkrcanje potnikov 

 
Območje potniškega terminala, na katerem se zberejo potniki pred vkrcanjem na svoj 
zrakoplov. 

 
a) Z aviomostom (most ali koridor iz terminala v zrakoplov) 

 
Izhod za vkrcanje, ki ga z zrakoplovom povezuje aviomost in omogoča vkrcanje brez sestopa 
na tla in uporabe stopnic za vkrcanje. 

 
b) Drugo 

 
Izhodi za vkrcanje, ki nimajo aviomosta. 

 

F.I-09 Letališko parkirišče za avtomobile 

 
Parkiranje, ki je zagotovljeno na letališču. 

 
– Kratkotrajni postanek 
 
Parkiranje, pri katerem je najdaljši dovoljen postanek manj kot 24 ur. 

 
– Srednje dolg in dolg postanek (dolgotrajni) 

 
Parkiranje, pri katerem je najdaljši dovoljen postanek 24 ur ali več. 

 
Med oddaljena parkirišča se štejejo le tista, ki imajo povezavo z letališkimi avtobusi. 
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F.I-10 Intermodalne tovorne zmogljivosti 

 
Tovorni terminal na letališču, ki je razen s cestnim prevozom povezan tudi z drugimi načini 
prevoza na javnem delu letališča. 
 

F.I-11 Povezave z drugimi vrstami prevoza 

 
Zmogljivosti, ki so na letališču zagotovljene za povezavo z naslednjimi načini kopenskega 
prometa: 

 
a) Železniške proge za visoke hitrosti 

 
Dostop do storitev železniškega prevoza na progah za visoke hitrosti. 

 
b) Glavna železniška proga 

 
Dostop do storitev železniškega prevoza na glavnih progah. 

 
c) Podzemna železnica (metro) 

 
Dostop do storitev prevoza z mestno podzemno železnico ali podzemno železnico. 

 
d) Storitve medmestnega avtobusnega prevoza 

 
Dostop do storitev prevoza s hitrim in medmestnim avtobusom. 

 
e) Storitve mestnega avtobusnega prevoza 

 
Dostop do storitev lokalnega avtobusnega prevoza. 
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F.II PREVOZNA SREDSTVA (ZRAKOPLOVI) 

 

F.II-01 Zrakoplov 

 
Vsaka naprava, ki se lahko obdrži v atmosferi zaradi reakcije zraka, razen reakcije zraka na 
zemeljsko površino. 

 
Zračne ladje in vozila, ki delujejo na površini, kot je vozilo na zračno blazino, niso vključeni. 
ICAO je oznake vrste zrakoplovov določila v dokumentu ICAO 8643. Poleg tega sta ICAO in 
Skupina za varnost v komercialnem letalstvu (CAST) skupaj razvili novo taksonomijo za 
ustrezno določitev zrakoplovov. Podrobnosti so na voljo na naslednji spletni strani: 
http://www.intlaviationstandards.org/. 

 

F.II-02 Letalska flota 

 
Zrakoplovi, ki so na določen datum registrirani v državi. 

 

F.II-03 Operativna flota 

 
Operativna flota vključuje vse zrakoplove, ki se uporabljajo za komercialne namene (vključno z 
vsemi zrakoplovi, ki se začasno ne uporabljajo zaradi večjih nesreč, predelav, vladnih ukrepov, 
kot je odločitev vladnih regulativnih agencij o prepovedi letenja zrakoplova). 

 
Zrakoplovi, ki se uporabljajo le za usposabljanje, komunikacije in zasebno letenje, niso 
vključeni v operativno floto.  

 

F.II-04 Konfiguracija zrakoplovov 

a) Potniški zrakoplov 
Zrakoplov, ki je namenjen prevozu potnikov in njihove prtljage. Vsak tovor, vključno s pošto, se 
običajno prevaža v skladišču za tovor v trebuhu letala. 

 

b) Tovorni zrakoplov 
Zrakoplov, ki je izključno namenjen prevozu tovora in/ali pošte. 

 
Prevažajo se lahko tudi osebe, ki spremljajo nekatere vrste tovora, kot je živina. 

 

c) Kombinirani zrakoplov 
Potniški zrakoplov z izboljšanimi zmogljivostmi za prevoz tovora na potniškem krovu. 

 

d) Zrakoplov s hitro spremenljivo konfiguracijo 
Zrakoplov, ki omogoča hitro spremembo konfiguracije iz potniškega zrakoplova v tovornega in 
obratno. 

 

e) Drugo 
Zrakoplov, ki se ne uporablja za komercialni zračni prevoz. 
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F.II-05 Zrakoplov glede na značilnosti hrupa 

a) Zrakoplov, ki ni potrjen v skladu s standardom za hrup 
Zrakoplov, ki ni potrjen v skladu z mednarodnimi zahtevami glede hrupa. 

 

b) Zrakoplov iz poglavja II 
Zrakoplov v skladu s specifikacijami iz poglavja II priloge 16 k Čikaški konvenciji ICAO. 

 

c) Zrakoplov iz poglavja III 
Zrakoplov v skladu s specifikacijami iz poglavja III priloge 16 k Čikaški konvenciji ICAO. 

 

d) Zrakoplov iz poglavja IV 
Zrakoplov v skladu s specifikacijami iz poglavja IV priloge 16 k Čikaški konvenciji ICAO. 

 

F.II-06 Starost zrakoplova 

 

Leta od prve registracije zrakoplova. 
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F.III PODJETJA, GOSPODARSKO POSLOVANJE IN ZAPOSLENOST 

 

F.III-01 Podjetje 

 
Institucionalna enota ali najmanjša kombinacija institucionalnih enot, ki obsega vse potrebne 
funkcije za izvajanje svojih proizvodnih dejavnosti in jih neposredno ali posredno nadzoruje. 

 
Pogoj za podjetje je, da ima eno lastništvo ali nadzor. Vendar je lahko heterogeno glede na 
svojo gospodarsko dejavnost in glede na lokacijo. 

 

F.III-02 Letalski prevoznik (Izvajalec storitev v zračnem prevozu) 

 
Letalsko podjetje, ki upravlja zrakoplove za komercialne namene in (i) izvaja storitve rednega 
ali posebnega zračnega prevoza ali oboje, ki so na voljo javnosti za prevoz potnikov, pošte 
in/ali tovora, ter (ii) ga je uprava za civilno letalstvo v državi, v kateri je bilo ustanovljeno, 
potrdila. 

 
ICAO določi tričrkovno kodo izvajalca storitev v zračnem prevozu, ki je navedena v dokumentu 
ICAO 8585 in je potrebna za vse letalske prevoznike, ki uporabljajo mednarodne zračne poti. 
IATA določi dvomestno oznako letalskega prevoznika v skladu z določbami resolucije 
IATA 762. Dvomestne oznake letalskega prevoznika se uporabljajo za rezervacije, razporede, 
vozne rede, telekomunikacije, izdajanje vozovnic, dokumentacijo tovora ter za pravne, tarifne 
in/ali druge komercialne/prometne namene. Glede na klasifikacije dejavnosti se uporabljajo 
naslednji razredi: 

 
Osnutek ISIC Rev.4 Osnutek Oddelek 51 Zračni promet 
NACE Rev.2   Oddelek 51 Zračni promet 
 

F.III-03 Upravljavec letališča 

 
Podjetje za zračni transport, ki upravlja komercialno letališče. 

 
Glede na klasifikacije dejavnosti se uporabljajo naslednji razredi: 

 
Osnutek ISIC Rev.4  Razred 5223 Spremljajoče storitvene dejavnosti v zračnem prometu 
NACE Rev.2 Razred 52.23 Spremljajoče storitvene dejavnosti v zračnem 
 prometu 

 

F.III-04 Izvajalec kontrole zračnega prometa 

 
Podjetje za zračni transport, ki zagotavlja storitve kontrole zračnega prometa. 
Glede na klasifikacije dejavnosti se uporabljajo naslednji razredi: 

 
Osnutek ISIC Rev.4  Razred 5223 Spremljajoče storitvene dejavnosti v zračnem prometu 
NACE Rev.2 Razred 52.23 Spremljajoče storitvene dejavnosti v zračnem 
 prometu 
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F.III-05 Ponudnik letaliških storitev 

 
Podjetje, ki zagotavlja letališke storitve, kot je zemeljska oskrba zrakoplova, oskrba z gorivom, 
vzdrževanje in varnost ter storitve v zvezi s potniki, kot so prijava potnikov za let, ravnanje s 
prtljago, ravnanje s tovorom in druge storitve. 

 
Glede na klasifikacije dejavnosti se uporabljajo naslednji razredi: 

 
Osnutek ISIC Rev.4  Razred 5223 Spremljajoče storitvene dejavnosti v zračnem prometu 
 Razred 5224 Pretovarjanje 
NACE Rev.2 Razred 52.23 Spremljajoče storitvene dejavnosti v zračnem prometu 
 Razred 52.24 Pretovarjanje 
 

F.III-06 Prihodki od prodaje 

 

Celotni znesek, ki ga podjetje za zračni transport fakturira v obdobju, ki se pregleduje. To je 
enako prodaji blaga ali storitev tretjim osebam na trgu. Prihodki od prodaje vključujejo „druge 
prihodke od poslovanja“, tj. prihodke od koncesij, franšiznih ureditev, patentov, blagovnih 
znamk ipd. Prihodki od prodaje vključujejo vse davke in carinske dajatve na blago ali storitve, 
ki jih podjetje fakturira, razen davka na dodano vrednost, ki ga podjetje vključi v račun svojim 
strankam. Vsebujejo tudi vse ostalo, kar se zaračunava strankam. Odšteti je treba znižane 
cene, rabate in popuste. Ne odštejejo pa se gotovinski popusti. 

 

Prihodki od prodaje vključujejo le običajne dejavnosti in ne vključujejo prodaje osnovnih 
sredstev. Prav tako niso vključene subvencije za poslovanje, ki jih podjetje prejme od javnih 
organov. 
 

F.III-07 Stroški vzdrževanja – letališča 

 
Izdatki, potrebni za nadaljnje delovanje letališča z vzdrževanjem stalne infrastrukture in 
bistvene opreme. 
To vključuje na primer vzdrževanje vzletno-pristajalne steze, vzdrževanje opreme za ravnanje 
s prtljago in opreme za ravnanje s tovorom. 

 

F.III-08 Stroški vzdrževanja – zrakoplovi 

 
Izdatki, potrebni za vzdrževanje zrakoplovov in njihovih motorjev v uporabnem stanju. 

 
To vključuje redno vzdrževanje letalskega ogrodja in motorjev ne glede na to, ali se to izvaja v 
podjetju ali s pogodbeno oddajo del podizvajalcem. 

 

F.III-09 Zaposlenost 

 

Število zaposlenih oseb, tj. skupno število oseb, ki delajo v podjetju (vključno z lastniki, ki 
delajo, partnerji, ki redno delajo v podjetju, in neplačanimi družinskimi delavci), ter oseb, ki 
delajo zunaj podjetja, vendar mu pripadajo in jih podjetje tudi plačuje (npr. trgovski 
predstavniki, dostavljavci, ekipe za popravilo in vzdrževanje). Vključuje tudi osebe, ki so 
odsotne za krajši čas (npr. na bolniškem dopustu, plačanem dopustu ali izrednem dopustu), in 
tudi osebe, ki stavkajo, vendar ne vključuje oseb, ki so odsotne za nedoločen čas. Vključeni so 
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tudi zaposleni s krajšim delovnim časom, ki se za takšne štejejo v skladu z zakoni posamezne 
države in so na plačilnem seznamu, ter sezonski delavci, vajenci in delavci, ki delajo doma in 
so na plačilnem seznamu. 

 

Število zaposlenih oseb ne vključuje delavcev, ki jih v podjetje napoti drugo podjetje, oseb, ki v 
podjetju, ki se pregleduje izvajajo popravila in vzdrževanje, vendar so zaposlene v drugem 
podjetju, ter oseb na obveznem služenju vojaškega roka. Po drugi strani je treba osebe, ki 
delajo v podjetju iz komercialnih razlogov na podlagi dolgoročne pogodbe (npr. demonstratorji 
v trgovinah), obravnavati kot zaposlene v podjetju, v katerem delajo, in ne kot zaposlene v 
podjetju, s katerim so sklenili pogodbo o zaposlitvi. 

 

Število zaposlenih ustreza povprečnemu letnemu številu zaposlenih. 
 

 
 

F.III-10 Vrste zaposlitve 

a) Splošna uprava 
 

Vključuje centralno in regionalno vodstveno osebje (npr. finančno, pravno, kadrovsko itd.) ter 
upravne odbore. 

 
Vodstveno osebje strokovnih oddelkov (operativne zadeve in promet, zrakoplovi, nadzor 
zračnega prometa, konstrukcija in vzdrževanje vzletno-pristajalne steze in terminala, reševalne 
službe) ni vključeno, vendar se upošteva v statističnih podatkih, ki so določeni za vsako od teh 
storitev. 

 

b) Operativne zadeve in promet 
 

Letalska in letališka posadka (ne vključuje kabinskega osebja) in s tem povezani centralni in 
regionalni uradi. Vključena sta turizem in oglaševanje ter delovanje terminalov. 

 

c) Zrakoplov 
 

Kabinsko osebje, vzdrževalno in inšpekcijsko osebje ter s tem povezani centralni in regionalni 
uradi. 

 

d) Letališča 
 

Osebje za kontrolo zračnega prometa, osebje za vzpostavitev, vzdrževanje in nadzor 
terminalov, vzletno-pristajalne steze in drugih letaliških zmogljivosti, osebje za zemeljsko 
oskrbo, osebje reševalnih služb. 

 

e) Drugo poslovanje 
 

Potniške in tovorne storitve, storitve pošiljanja tovora itd. 
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F.IV PROMET 

 

F.IV-01 Premik zrakoplova 

 
Vzletanje ali pristajanje zrakoplova na letališču. 

 
Na področju letališkega prometa se vzlet in pristanek štejeta kot dva premika. Vključeni so vsi 
premiki komercialnih zrakoplovov in nekomercialne splošne letalske dejavnosti. To ne 
vključuje državnih letov, pristankov s takojšnjim vzletom, preletov in neuspelih pristopov. 

 

F.IV-02 Premik komercialnega zrakoplova 

 
Premik zrakoplova za plačilo ali najem. 

 
Vključuje premike pri storitvah komercialnega zračnega prevoza in komercialne splošne 
letalske dejavnosti. 

 

F.IV-03 Odhod zrakoplova 

 
Vzlet zrakoplova. 

 

F.IV-04 Prihod zrakoplova 

 
Pristanek zrakoplova. 
 

F.IV-05 Postanek v komercialne namene 

 
Prometni postanek zaradi prevzema in/ali oddaje plačanega tovora. 
 

F.IV-06 Postanek v nekomercialne namene 

 
Postanek, ki ni komercialen. 

 
Takšni postanki vključujejo postanek pozicijskih letov, državnih letov, letov za usposabljanje in 
tehnične postanke. 

 

F.IV-07 Preusmeritev 

 
Zrakoplov, ki pristane na letališču, ki ni v načrtu leta zrakoplova, zaradi težav v delovanju ali 
tehničnih težav na zrakoplovu ali namembnem letališču. 

 
Preusmeritve lahko povzroči neprimerno vedenje potnikov, tehnične težave zrakoplova, slabe 
vremenske razmere, nesreče ali drugo izredno stanje na namembnem letališču. 
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F.IV-08 Par letališč 

 
Par letališč je opredeljen kot dve letališči, med katerima je potovanje dovoljeno na podlagi 
potniške vozovnice ali dela vozovnice ali med katerima poteka pošiljanje tovora ali pošte v 
skladu z dokumentom o pošiljanju ali delom dokumenta (letalski tovorni list ali list o dostavi 
pošte). 

 

F.IV-09 Razdalja med letališčema 

 
Za statistične namene je razdalja med letališčema razdalja velikega kroga od enega letališča 
do drugega v kilometrih. 

 
Meritev temelji na koordinatah letališča in formuli za izračun velikega kroga. 

 

F.IV-10 Par mest – odhodni/namembni kraj leta (OFOD) 

 
Par mest, med katerima je potovanje dovoljeno na podlagi potniške vozovnice ali dela 
vozovnice ali med katerima poteka pošiljanje tovora ali pošte v skladu z dokumentom o 
pošiljanju ali delom dokumenta (letalski tovorni list ali list o dostavi pošte). 

 
V splošni uporabi se izraz par mest včasih uporablja namesto izraza par letališč. 

 

F.IV-11 Etapa leta (FS; Flight stage) 

 
Operacija zrakoplova od vzleta do naslednjega pristanka. 

 
Tehnični postanki niso vključeni. 
 

F.IV-12 Etapa notranjega leta 

 
Vsaka etapa leta med točkami znotraj meja države. 

 
Etape leta med državo in ozemlji, ki ji pripadajo, ter vse etape leta med takšnimi ozemlji se 
uvrstijo kot etape notranjega leta. 

 

F.IV-13 Etapa mednarodnega leta 

 
Etapa leta, pri kateri je vzlet v eni državi in naslednji pristanek v drugi državi. 

 

F.IV-14 Let 

 
Operacija zrakoplova na eni ali več etapah leta pod eno številko leta, ki jo določi letalski 
prevoznik. 
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F.IV-15 Notranji let 

 
Let, ki vsebuje izključno etape notranjega leta, pri čemer imajo vse etape isto številko leta. 

 

F.IV-16 Mednarodni let 

 
Let, ki vsebuje eno ali več etap mednarodnega leta, pri čemer imajo vse etape isto številko 
leta. 

 

F.IV-17 Komercialni zračni let 

 
Zračni prevoz, namenjen javnemu prevozu potnikov in/ali tovora in pošte za plačilo ali najem. 

 

F.IV-18 Storitve komercialnega zračnega prevoza 

 
Zračni prevoz ali več letov, namenjenih javnemu prevozu potnikov in/ali tovora in pošte za 
plačilo ali najem. 

 
Storitve zračnega prevoza so lahko redne ali posebne. 

 

F.IV-19 Redne storitve zračnega prevoza 

 
Storitve komercialnega zračnega prevoza, ki potekajo po objavljenem voznem redu ali tako 
redno in pogosto, da tvorijo enostavno prepoznavno sistematično zaporedje letov. 

 
Vključuje dodatne lete na nekaterih odsekih zaradi presežka prometa v rednih poletih. 

 

F.IV-20 Storitev posebnega zračnega prevoza 

 
Storitev komercialnega zračnega prevoza, ki ni redna storitev zračnega prevoza. 

 

F.IV-21 Storitev potniškega zračnega prevoza 

 
Storitev rednega ali posebnega zračnega prevoza, ki jih izvajajo zrakoplovi pri prevozu enega 
ali več potnikov, ki so za prevoz plačali, ter vsi leti, ki so navedeni v objavljenih voznih redih 
kot odprti za potnike. 

 
Vključuje lete, ki komercialno prevažajo potnike ter tovor in pošto. 

 

F.IV-22 Storitve zračnega prevoza tovora in pošte 

 
Storitev rednega ali posebnega zračnega prevoza z zrakoplovom, ki ne prevaža potnikov, ki so 
plačali, ampak plačane stvari, npr. tovor in pošto.  

 
Leti, s katerimi se prevaža en ali več potnikov, ki so plačali, in leti, ki so navedeni v objavljenih 
voznih redih kot dostopni za potnike, niso vključeni. Skupni zračni prevoz tovora in pošte se 
včasih obravnava enotno kot zračni tovor. 
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F.IV-23 Dejavnosti splošnega letalstva– komercialne 

 
Vse dejavnosti komercialnega civilnega letalstva, razen dejavnosti rednega in posebnega 
zračnega prevoza za plačilo ali najem. Glavne kategorije komercialnega splošnega letalstva so 
naslednje: 

 

a) Zračni taksi 

b) Fotografiranje 

c) Panoramski ogledi 

d) Oglaševanje 

e) Škropljenje kmetijskih pridelkov 

f) Zdravstvo/hitra pomoč 

g) Drugi komercialni razlogi. 
 

F.IV-24 Dejavnosti splošnega letalstva – nekomercialne 

 
Vse nekomercialne dejavnosti civilnega letalstva, razen dejavnosti rednega in posebnega 
zračnega prevoza za plačilo ali najem. Glavne kategorije nekomercialnega splošnega letalstva 
so naslednje: 

 

a) Državni let 
Vsi leti z zrakoplovom za vojaške, carinske, policijske službe ali druge službe pregona na 
državni ravni. 
Vsak let, ki ga državni organi imenujejo „državni let“. 

 

b) Učni let 

c) Zasebno letenje 

d) Poslovno letenje 

e) Let za skok s padalom in vleko jadralnega letala 

f) Tehnični postanki 

g) Preskusni let 
Nekomercialni let, ki se izvede za preskus zrakoplova pred začetkom uporabe letala. 

 

h) Pozicijski let 
Nekomercialni let, ki se izvede, da se zrakoplov namesti na ustreznem kraju za redni ali 
posebni let ali vzdrževanje. 

 

i) Drugi nekomercialni 
 

F.IV-25 Številka leta (zrakoplov) 

 

Številka leta je prvotno objavljena številka leta, ki jo za let določi izvajalec storitev v zračnem 
prevozu. Potniki, ki letijo z zrakoplovom, morda potujejo pod več različnimi številkami leta. To 
zadeva le dejansko številko leta.  
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F.IV-26 Leti pod skupno oznako 

 
Uporaba številke leta enega prevoznika za storitve/lete, ki jih izvajajo drugi prevozniki. 

 
Za statistične namene je prevoz dodeljen prevozniku z operativnim dovoljenjem, pri čemer 
številko leta tega prevoza uporablja kontrola zračnega prometa. 

 

F.IV-27 Čas letenja 

 
Skupni čas, izmerjen v urah in minutah, ki se meri od prvega premika letala s točke odhoda do 
končnega pristanka na točki prihoda. 

 

F.IV-28 Preletene ure zrakoplova 

 
Preletena ura zrakoplova je enourno delovanje zrakoplova. Preletene ure zrakoplova so 
izmerjene na podlagi časa letenja. 

 

F.IV-29 Povprečna dnevna uporaba zrakoplova – plačane ure 

 
Skupno število plačanih ur (rednega in posebnega prevoza), ki jih preleti vrsta zrakoplova (od 
vzleta do pristanka) v obdobju, ki se deli z zadevnim številom razpoložljivih dni letenja 
zrakoplova. „Razpoložljivi dnevi letenja zrakoplova“ je vsota števila dni, ko je vsak zrakoplov 
na voljo za uporabo v zadevnem obdobju. Razpoložljivi dnevi ne vključujejo naslednjih dni: 

 

a) Dnevi med datumom nakupa in datumom dejanskega začetka obratovanja. 

b) Dnevi od zadnjega plačanega leta do umaknitve. 

c) Dnevi, ko zrakoplov ne obratuje zaradi hudih nesreč ali predelav. 

d) Dnevi, ko imajo zrakoplov drugi ali ni na voljo zaradi vladnih ukrepov, kot je odločba 
vladne regulativne agencije o prizemljitvi. 

 
Vsi drugi dnevi se štejejo kot „razpoložljivi dnevi“, vključno z dnevi, ki so potrebni za 
vzdrževanje ali pregled. 
 

F.IV-30 Preleteni kilometri zrakoplova 

 
Kilometri zrakoplova, enaki vsoti produktov, ki se dobijo z množenjem števila letov v vsaki 
etapi leta z razdaljo med letališčema. 
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F.IV-31 Razpoložljivi potniški sedeži 

 
Skupno število potniških sedežev, ki so na voljo za prodajo, na zrakoplovu, ki izvaja etapo leta 
med paroma letališč. 

 
Vključuje sedeže, ki so za etapo leta že prodani, tj. vključno s tistimi, na katerih sedijo potniki v 
neposrednem tranzitu. 
Sedeži, ki dejansko niso na voljo za prevoz potnikov zaradi omejitev največje bruto teže, niso 
vključeni.  

 

F.IV-32 Razpoložljivi sedež kilometer 

 
Merska enota, ki pomeni premikanje enega sedeža, ki je na voljo v potniškem zrakoplovu, 
kadar opravlja storitve, za katere je prvotno namenjen, na razdalji enega kilometra. 

 
Upošteva se dejansko prevožena razdalja. Ranžiranje in podobna premikanja niso vključena. 
 

F.IV-33 Razpoložljivi tonski kilometer 

 
Merska enota, ki pomeni premikanje ene tone nosilnosti, ki je na voljo v zrakoplovu, kadar 
opravlja storitve, za katere je prvotno namenjen, na razdalji enega kilometra. 

 
Upošteva se dejansko prevožena razdalja. 
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F.V MERJENJE PROMETA IN PREVOZA 

 

F.V-01 Zračni prevoz 

 
Vsak prevoz blaga in/ali potnikov s premikanjem zrakoplova. 

 

F.V-02 Komercialni zračni prevoz 

 
Vsak prevoz blaga in/ali potnikov s komercialnim premikanjem zrakoplova. 

 

F.V-03 Notranji zračni prevoz 

 
Zračni prevoz v okviru notranjega leta. 

 

F.V-04 Mednarodni zračni prevoz 

 
Zračni prevoz v okviru mednarodnega leta. 

 

F.V-05 Odhodni/namembni kraj leta 

 
Prevoz v storitvah komercialnega zračnega prevoza, določen z enotno številko leta, ki si jo 
delita para letališč v skladu s točko vkrcanja in točko izkrcanja na tem letu. 

 
Za potnike, tovor ali pošto velja, da se odhodni kraj leta obravnava kot točka vkrcanja, če 
letališče vkrcanja ni znano; če letališče izkrcanja ni znano, se namembni kraj leta obravnava 
kot točka izkrcanja. 

 

F.V-06 Letalski potnik 

 
Vsaka oseba, razen članov osebja na letu in kabinskega osebja, ki potuje z zračnim prevozom. 

 
Upoštevajo se otroci v naročju. 

 

F.V-07 Letalski potnik, ki plača vozovnico 

 
Komercialni potnik, za prevoz katerega letalski prevoznik prejme plačilo. 

 
Ta opredelitev vključuje na primer: (i) potnike, ki potujejo z uveljavljanjem javno dostopnih 
promocijskih ponudb (na primer „dva za ceno enega“) ali programov zvestobe (za uveljavljanje 
točk za pogoste polete); (ii) potnike, ki potujejo na nadomestnem letu zaradi zavrnjenega 
vkrcanja; (iii) potnike, ki potujejo z uveljavljanjem poslovnih popustov; (iv) potnike, ki potujejo z 
uveljavljanjem ugodnejše voznine (vlada, mornarji, vojska, mladi študenti itd.); 
Ta opredelitev ne vključuje na primer (i) oseb, ki potujejo brezplačno; (ii) oseb, ki potujejo z 
uveljavljanjem voznine ali popusta, ki je na voljo le uslužbencem letalskih prevoznikov ali 
njihovim zastopnikom, ali ki potujejo le poslovno za prevoznika; (iii) otrok, ki ne zasedejo 
sedeža. 
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F.V-08 Letalski potnik, ki ne plača vozovnice 

 
Vsak potnik, razen tistih, ki so plačali vozovnico. 

 

F.V-09 Prepeljani letalski potniki 

 
Vsi potniki na določenem letu (z eno številko leta), šteti enkrat in ne večkrat na vsaki 
posamezni etapi tega leta. 

 
Vsi potniki, ki so plačali vozovnico ali je niso, katerih potovanje se začne ali konča na letališču, 
ki poroča, in transferni potniki, ki se pridružijo letu ali ga zapustijo na letališču, ki poroča. 
Potniki v neposrednem tranzitu niso vključeni. 

 

F.V-10 Odpotovali in prispeli potniki na letališču 

 
Potniki, ki začnejo ali končajo potovanje na določenem letališču. 

 

F.V-11 Potniki v neposrednem tranzitu 

 
Potniki, ki po kratkem postanku nadaljujejo svoje potovanje na istem zrakoplovu z isto številko 
leta, kot jo je imel let, s katerim so prispeli. Kot potniki v neposrednem tranzitu se štejejo tudi 
potniki, ki zamenjajo letalo zaradi tehničnih težav, vendar nadaljujejo let z isto številko leta.  

 
Na nekaterih letih z vmesnimi postanki se številka leta spremeni na letališču, da se označi 
sprememba med prihodnim in odhodnim letom. Kadar potniki, namenjeni na vmesno postajo, 
nadaljujejo svoje potovanje na istem zrakoplovu v takšnih okoliščinah, se štejejo kot potniki v 
neposrednem tranzitu. 

 

F.V-12 Transferni potniki ali potniki v posrednem tranzitu 

 
Potniki, ki prihajajo ali odhajajo z različnim zrakoplovom v roku 24 ur ali z istim zrakoplovom, ki 
ima različne številke leta. Šteti so dvakrat: ob prihodu in odhodu. 

 
Na nekaterih letih z vmesnimi postanki se številka leta spremeni na letališču, da se označi 
sprememba med prihodnim in odhodnim letom. Kadar potniki, namenjeni na vmesno postajo, 
nadaljujejo svoje potovanje na istem zrakoplovu, se ne štejejo kot transferni potniki ali potniki v 
posrednem tranzitu na letališču, na katerem se številka leta spremeni. 

 

F.V-13 Potniki na terminalu 

 
Skupno število odpotovalih in prispelih potnikov ter transfernih potnikov. 

 

F.V-14 Letalski potniki na krovu 

 
Vsi potniki na krovu zrakoplova pri pristanku na letališču, ki poroča, ali vzletu z letališča, ki 
poroča. 

 
Vsi potniki, ki so plačali vozovnico ali je niso, na krovu zrakoplova med etapo leta. Upoštevajo 
se potniki v neposrednem tranzitu. 
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F.V-15 Potniški kilometer 

 
Potniški kilometer pomeni prevoz potnika na razdalji enega kilometra. 

 

F.V-16 Faktor potniške zasedenosti 

 
Potniški kilometri, izraženi kot odstotek razpoložljivih sedež kilometrov. 

 

F.V-17 Potniški kilometri v etapi leta 

 
Vsota produkta, ki se dobi z množenjem števila potnikov v vsaki etapi leta z razdaljo med 
letališčema. 

 

F.V-18 Potniški kilometri glede na odhodni/namembni kraj letališča 

 
Produkt množenja števila potnikov, ki letijo med dvema letališčema kot odhodnega kraja in 
končnega cilja, z razdaljo med letališčema. 

 

F.V-19 Opravljeni tonski kilometri potnikov 

 
Rezultat, ki se dobi z množenjem preletenih potniških kilometrov s težo vsakega potnika, 
vključno z brezplačno ali dodatno prtljago. 

 
Vsak izvajalec storitev v zračnem prevozu lahko uporablja svoje notranje omejitve teže 
potnikov ali standard 100 kilogramov (vključno s prtljago). 

 

F.V-20 Prtljaga 

 
Osebna lastnina potnikov in posadke, naložena ali prinesena na krov zrakoplova po dogovoru 
s prevoznikom. 

 

F.V-21 Tovor 

 
Vso imetje, ki ga zrakoplov prevaža, razen pošte, zalog in prtljage. 

 
Za statistične namene tovor vključuje tovor in pošiljke za hitro dostavo ter vreče z diplomatsko 
pošto, vendar ne vključuje potniške prtljage. Vse tovorne dejavnosti, ki imajo letalski tovorni 
list, se ne upoštevajo. 

 

F.V-22 Bruto-bruto masa blaga 

 
Skupna masa blaga, ki se prevaža, vsa embalaža in tara transportne enote (npr. letalskega 
kontejnerja). 
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F.V-23 Bruto masa blaga 

 
Skupna masa blaga, ki se prevaža, vključno z embalažo, vendar brez tare transportne enote 
(npr. letalskega kontejnerja). 

 

F.V-24 Tara 

 
Masa transportne enote (npr. letalskega kontejnerja) pred nalaganjem tovora. 

 

F.V-25 Naložen ali razložen tovor 

 
Vsak tovor, naložen na zrakoplov ali razložen z njega. 

 
Tovor v neposrednem tranzitu se ne upošteva. 

 

F.V-26 Tovor na krovu 

 
Ves tovor na krovu zrakoplova pri pristanku na letališču ali vzletu z letališča. 

 
Tovor v neposrednem tranzitu je vključen in se upošteva ob pristanku in vzletu. 

 

F.V-27 Opravljeni tonski kilometri tovora v etapi leta 

 
Tonski kilometer je metrična tona plačanega tovora, ki se prevaža na razdalji enega kilometra. 
Opravljene tonske kilometre se dobi z množenjem skupnega števila ton plačanega tovora v 
etapi leta z razdaljo med letališčema. 

 

F.V-28 Opravljeni tonski kilometri tovora glede na odhodni/namembni kraj letališča 

 
Tonski kilometer je metrična tona plačanega tovora, ki se prevaža na razdalji enega kilometra. 
Opravljene tonske kilometre se dobi z množenjem skupnega števila ton plačanega tovora, ki 
se prevaža med letališčema, ki sta odhodni kraj in končni cilj, z razdaljo med letališčema. 

 

F.V-29 Pošta 

 
Pošiljke korespondence ali drugih predmetov, ki jih zrakoplov prevaža, ki so jih poslale poštne 
službe in so jim namenjene. 

 
Pošiljanje tovora in pošiljk s hitro pošto se ne upošteva. 

 

F.V-30 Naložena in razložena pošta 

 
Vsa pošta, naložena na zrakoplov ali razložena z njega. 

 
Pošta v neposrednem tranzitu se ne upošteva. 
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F.V-31 Pošta na krovu 

 
Vsa pošta na krovu v vseh etapah leta, vključno z naloženo pošto in pošto v neposrednem 
tranzitu. 

 

F.V-32 Vreča z diplomatsko pošto 

 
Vrečka za pošto, ki jo uporabljajo vlade za pošiljanje uradnih pisem in pošiljk. 

 

F.V-33 Opravljeni tonski kilometri pošte v etapi leta 

 
Tonski kilometer je metrična tona plačanega poštnega tovora, ki se prevaža na razdalji enega 
kilometra. Opravljene tonske kilometre se dobi z množenjem skupnega števila ton plačanega 
poštnega tovora v vsakem delu leta z razdaljo med letališčema. 

 

F.V-34 Opravljeni tonski kilometri poštnega tovora glede na odhodni/namembni kraj letališča 

 
Tonski kilometer je metrična tona plačanega poštnega tovora, ki se prevaža na razdalji enega 
kilometra. Opravljene tonske kilometre se dobi z množenjem skupnega števila ton plačanega 
poštnega tovora, ki se prevaža med letališčema, ki sta odhodni kraj in končni cilj, z razdaljo 
med letališčema. 

 

F.V-35 Skupni tovor/pošta 

 
Vsota skupnega tovora in pošte, ki sta naložena ali razložena na letališču, ki poroča. Vse 
tovorne dejavnosti, ki imajo letalski tovorni list, se ne upoštevajo. 

 
Tovor in pošta se včasih skupno imenujeta tovor. 

 

F.V-36 Vrste blaga  

 
Blago, ki se prevaža, se lahko razvrsti glede na vrsto. 

 
Primera klasifikacije sta NST 2007 (Standardna klasifikacija blaga za statistiko transporta), ki 
nadomešča klasifikacijo CSTE (Klasifikacija dobrin za statistiko transporta v Evropi – UNECE), 
in klasifikacijo NST/R (Standardna klasifikacija blaga za statistiko transporta/prenovljena – 
Eurostat). 

 

F.V-37 Nevarno blago 

 
Razredi nevarnega blaga, ki se prevaža z zračnim prevozom, so določeni s petnajsto 
revidirano izdajo Priporočil Združenih narodov o prevozu nevarnega blaga, Ženeva  2007: 

 
− Razred 1: eksplozivne snovi; 
− Razred 2: plini; 
− Razred 3:  vnetljive tekočine 
− Razred 4:  vnetljive trdne snovi; samovnetljive snovi; snovi, ki ob stiku z vodo 

sproščajo vnetljive pline 
− Razred 5:  oksidirajoče snovi in organski peroksidi; 
− Razred 6:  strupi in kužne snovi; 
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− Razred 7:  radioaktivne snovi; 
− Razred 8:  jedke snovi; 
− Razred 9:  različne nevarne snovi in predmeti. 
−  

F.V-38 Natovorjeni koristni tovor 

 
Plačan tovor potnikov, prtljaga, tovor in pošta, ki jih prevaža zrakoplov, izmerjeni v metričnih 
tonah. 

 

F.V-39 Opravljeni plačani tonski kilometri  

 
Tonski kilometer je metrična tona plačanega tovora, ki se prevaža na razdalji enega kilometra. 
Opravljeni tonski kilometri so enaki vsoti produktov, ki se dobi z množenjem skupnega števila 
ton vsake kategorije plačanega tovora, ki se prevaža v vsakem delu leta, z razdaljo med 
letališčema. 

 

F.V-40 Faktor tovorne zasedenosti 

 
Skupni opravljeni plačani tonski kilometri, izraženi kot odstotek razpoložljivih tonskih 
kilometrov. 
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F.VI PORABA ENERGIJE 

F.VI-01 Energija, ki se porabi v zračnem prevozu 

 

Končna energija, ki jo zrakoplov porabi za pogon, moč in ogrevanje. 
 

F.VI-02 Tona ekvivalenta nafte (TOE) 

 

Enota za merjenje porabe energije: 1 TOE = 0,041868 TJ. 
Pretvorbeni faktor, ki ga je sprejela Mednarodna agencija za energijo (IEA) za kerozin, je: 
– kerozin: 1,045. 

 

F.VI-03 Joule 

 

Enota za merjenje porabe energije: 
 

1 terajoule = 1012 J = 2,78 x 105 kWh, 
1 terajoule = 23,88459 TOE. 
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F.VII LETALSKE NESREČE 

F.VII-01 Nesreča 

 
Dogodek, ki je povezan z delovanjem zrakoplova in se zgodi od vkrcanja na zrakoplov katere 
koli osebe, ki namerava leteti, do izkrcanja vseh oseb, pri čemer velja ena od naslednjih 
trditev: 

 
a) Oseba je smrtno ali hudo poškodovana. 
 
Če je to posledica navzočnosti na zrakoplovu ali neposrednega stika s katerim koli delom 
zrakoplova, vključno z deli, ki so z zrakoplova odpadli, ali neposredne izpostavljenosti 
reaktivnemu pišu, razen če so poškodbe posledica naravnih vzrokov, če jih povzroči oseba 
sama ali jih povzročijo druge osebe ali če so poškodovani slepi potniki, ki se skrivajo zunaj 
prostorov, ki so sicer namenjeni potnikom in posadki. 
 
b) Zrakoplov se poškoduje ali se pojavi napaka v konstrukciji. 
 
Če to škodljivo vpliva na konstrukcijsko trdnost, zmogljivost ali letalne značilnosti zrakoplova in 
ponavadi zahteva večja popravila ali zamenjavo poškodovanih sestavnih delov, razen okvare 
ali poškodbe motorja. Če je poškodba omejena na motor, njegove pokrove ali dodatno 
opremo: ali poškodbe, omejene na propelerje, konce kril, antene, gume, zavore, obloge, 
majhne vdrtine ali luknje v oplatah zrakoplova. 
 
c) Zrakoplov je pogrešan ali popolnoma nedostopen. 

 
Zrakoplov se šteje za pogrešanega, če je uradno iskanje končano in razbitine niso najdene.  
 

F.VII-02 Incident 

 
Dogodek, ki ni nesreča, ki je povezan z delovanjem zrakoplova ter vpliva ali bi lahko vplival na 
varnost delovanja. 

 

F.VII-03 Resni incident 

 
Incident, ki vključuje okoliščine, ki kažejo, da bi se skoraj zgodila nesreča. 

 
Nesreča in resni incident se razlikujeta le po posledici. Primeri resnih nesreč so navedeni v 
priročniku ICAO za poročanju o nesrečah/incidentih. 

 

F.VII-04 Smrtna poškodba 

 
Poškodba, ki se konča s smrtjo v tridesetih dneh od dneva nesreče, se šteje kot smrtna 
poškodba. 

 

F.VII-05 Poškodba brez smrtnega izida 

 
Poškodba, ki ni smrtna in jo oseba utrpi v nesreči. 
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F.VII-06 Huda poškodba 

 
Poškodba brez smrtnega izida, ki jo oseba utrpi v nesreči in ki: 

 
a) zahteva hospitalizacijo za več kot 48 ur in se začne v sedmih dneh od dneva poškodbe ali 
b) ima za posledico zlom katere koli kosti (razen enostavnih zlomov prstov na roki ali nogi ali 

nosu) ali 
c) vključuje raztrganine, ki povzročajo hude krvavitve, poškodbe živcev, mišic ali kit ali 
d) vključuje poškodbo katerega koli notranjega organa ali 
e) vključuje opekline druge ali tretje stopnje ali kakršne koli opekline na več kot 5 odstotkih 

telesne površine ali 
f) vključuje dokazano izpostavljenost snovem, ki povzročajo infekcije, ali škodljivemu 

sevanju. 
 

F.VII-07 Lažja poškodba 

 
Poškodba brez smrtnega izida, ki ni huda in jo oseba utrpi v nesreči. 

 

F.VII-08 Država dogodka 

 
Država, na katere nacionalnem ozemlju se je zgodila nesreča ali incident. 

 

F.VII-09 Država prevoznika 

 
Država, v kateri je glavni kraj poslovanja prevoznika ali, če takšen kraj poslovanja ne obstaja, 
stalno prebivališče prevoznika. 

 

F.VII-10 Država registracije 

 
Država, v kateri je letalo vpisano v register. 

 

F.VII-11 Nesreča na domačem ozemlju 

 
Nesreča na domačem ozemlju države. 

 

F.VII-12 Nesreča na zrakoplovu z nacionalno registracijo 

 
Nesreča, v kateri je udeležen zrakoplov iz nacionalnega registra zrakoplovov države. 
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G.I UVOD 

G.I-01 Intermodalni tovorni prevoz 

 
Multimodalni prevoz blaga v isti intermodalni transportni enoti z zaporednimi načini prevoza, 
pri čemer sprememba načina prevoza ne vključuje pretovarjanja blaga.  
 
Intermodalna transportna enota je lahko kontejner, menjalni keson ali cestno ali železniško 
vozilo ali plovilo. 
 
Vrnitev praznega kontejnerja/menjalnega kesona in praznega tovornega vozila/priklopnika po 
definiciji ni del intermodalnega prevoza, ker ne gre za prevoz blaga. Ker so takšni premiki 
povezani z intermodalnim prevozom, je zaželeno, da se podatki o premikih praznih enot 
zbirajo skupaj s podatki o intermodalnem prevozu. 
 

G.I-02 Multimodalni tovorni prevoz 

 
Prevoz blaga z vsaj dvema različnima načinoma prevoza. 
 
Intermodalni prevoz je posebna vrsta multimodalnega prevoza. 
 
Mednarodni multimodalni prevoz pogosto temelji na pogodbi, ki ureja multimodalni prevoz v 
celoti. 
 

G.I-03 Kombinirani tovorni prevoz 

 
Intermodalni prevoz blaga, pri katerem večji del poti poteka po železnici, celinskih plovnih 
poteh ali morju, pri čemer je(sta) začetni in/ali končni del poti, ki poteka(ta) po cesti, čim 
krajši(krajša). 
 
V skladu z Direktivo EU 92/106/ES mora biti cestna razdalja (izmerjena po zračni črti) krajša 
od 100 km za cestno-železniški prevoz in 150 km za prevoz po cesti ter celinskih plovnih poteh 
ali morju. 
 
 

G.I-04 Sočasna uporaba dveh načinov prevoza (aktivno stanje)/(pasivno stanje) 

 
Intermodalni prevoz blaga z uporabo dveh načinov prevoza sočasno, pri katerem se eno 
(pasivno) prevozno sredstvo prevaža na drugem (aktivnem) prevoznem sredstvu, ki zagotavlja 
vleko in porablja energijo, npr. železniško-cestni, morsko-cestni in morsko-železniški prevoz. 
 
Oprtni prevoz je sopomenka za železniško-cestni prevoz. 
 

G.I-05 Oprtni prevoz 

 
Prevoz cestnih vozil po železnici. 
 
Izraz se je prvotno uporabljal za prevoz polpriklopnikov po železnici, vendar se zdaj uporablja 
tudi za prevoz cestnih vozil na splošno. 
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G.I-06 Potujoča avtocesta 

 
Prevoz cestnih vozil v celoti z uporabo tehnike ro–ro (nalaganje/razlaganje) na vlakih, ki so 
običajno v celoti sestavljeni iz nizkopodnih vagonov. 
 
Prevoz tovornjakov skozi predor pod Rokavskim prelivom (Eurotunnel) je primer potujoče 
avtoceste. 
 

G.I-07 Prevoz tovornega cestnega motornega vozila v spremstvu voznika 

 
Prevoz celotnega tovornega cestnega motornega vozila skupaj z voznikom z drugim načinom 
prevoza (npr. po morju ali železnici). 
 

G.I-08 Prevoz tovornega cestnega motornega vozila brez spremstva voznika 

 
Prevoz tovornega cestnega motornega vozila ali priklopnika z drugim načinom prevoza (npr. 
po morju ali železnici), ki ga ne spremlja voznik. 
 

G.I-09 Način prevoza 

 
Metoda prevoza, ki se uporablja za prevoz blaga in potnikov. 
 
Za statistično poročanje se uporablja naslednja klasifikacija metod prevoza: 
a) neznani način prevoza; 
b) železnica; 
c) cesta; 
d) celinske plovne poti; 
e) pomorski prevoz; 
f) cevovod; 
g) zračni prevoz. 
 
Klasifikacija velja le za aktivni način prevoza ali aktivni in pasivni način. V drugem primeru se 
lahko uporabi dvomestna koda, pri kateri prvo mesto označuje aktivni način in drugo mesto 
pasivni način.  

 

G.I-10 Prevozna veriga 

 
Zaporedje načinov prevoza, ki se uporabljajo za prevoz blaga od izhodišča do namembnega 
kraja. V verigi se blago enkrat ali večkrat pretovori.  
 
Ni nujno, da blago ostane v isti nakladalni enoti v celotni prevozni verigi. Med potjo se lahko 
intermodalna transportna enota naklada ali razklada.  
 

G.I-11 Terminal za intermodalni prevoz 

 
Kraj za pretovarjanje in skladiščenje intermodalnih transportnih enot med različnimi načini 
prevoza. 
 
Koncept vozlišča in priključkov (angl. hub and spoke) pomeni zbiranje prek središča (vozlišče) 
in porazdelitev v različne smeri (priključek). Vozlišče je osrednja točka za zbiranje, 
razvrščanje, pretovarjanje in porazdelitev blaga za določeno regijo.  
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G.II OPREMA 

G.II-01 Nakladalna enota 

 
Kontejner, menjalni keson. 
 
„Ploski kontejnerji“ (glej G.II-09 spodaj), ki se uporabljajo v pomorskem transportu, so vključeni 
kot posebna vrsta kontejnerjev. 
 

G.II-02 Intermodalna transportna enota (ITE) 

 
Kontejner, menjalni keson ali polpriklopnik/cestno tovorno vozilo, primerno za intermodalni 
prevoz.  
 

G.II-03 Kontejner 

 
Poseben zaboj za prevoz tovora, oblikovan tako, da ga je mogoče zlagati v skladovnico in da 
omogoča horizontalno ali vertikalno premikanje.  
Bolj tehnična opredelitev kontejnerja: 
 
Enota prevozne opreme z naslednjimi značilnostmi: 
 
a) trajna in ustrezno trdna, da je primerna za večkratno uporabo; 
b) posebej narejena za lažji prevoz blaga z enim ali več načini prevoza brez vmesnega 

prelaganja; 
c) opremljena s pripravami za preprosto ravnanje, predvsem za prenos z enega načina 

prevoza na drugega; 
d) narejena za enostavno polnjenje ali praznjenje; 
e) jo je mogoče skladati in 
f) ima notranjo prostornino vsaj 1 m3. 
 
Menjalni kesoni niso vključeni. 
 
Ploske kontejnerje (glej G.II-09 spodaj), ki se uporabljajo v pomorskem transportu, je treba 
obravnavati kot posebno vrsto kontejnerjev in jih je zato treba vključiti, čeprav so brez notranje 
prostornine in zato ne izpolnjujejo zadnjega merila iz točke (f). 
 

G.II-04 Velikosti kontejnerjev 

 
Glavne velikosti kontejnerjev so: 
 
m) 20-čeveljski kontejner po ISO standardu (dolžina 20 čevljev in širina 8 čevljev), 
n) 40-čeveljski kontejner po ISO standardu (dolžina 40 čevljev in širina 8 čevljev), 
o) kontejner z zelo veliko prostornino (kontejner nadstandardnih velikosti), 
p) letalski kontejner (kontejner, ki ustreza standardom za zračni transport). 
 
Kontejnerji so običajno visoki 8 čevljev, vendar obstajajo tudi druge velikosti. Kontejnerji z 
veliko prostornino so kontejnerji, visoki 9,5 čevlja. Kontejnerji z zelo veliko prostornino so 
kontejnerji, ki presegajo mere po ISO standardu. To so kontejnerji, dolgi 45 čevljev, 48 čevljev 
in 53 čevljev. Kontejnerji od točke (a) do točke (c) so t. i. veliki kontejnerji. 
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G.II-05 Tara kontejnerja  

 
Tara kontejnerja je vključena v skupno maso blaga, ki se prevaža v kontejnerjih, in se imenuje 
tudi bruto bruto masa blaga. Bruto masa blaga, ki se prevaža v kontejnerjih, se lahko izračuna 
iz bruto bruto mase tako, da se odšteje tara kontejnerja in obratno. Če ni podatka o tari, se 
lahko tara oceni z naslednjimi povprečji. 
 
Tara kontejnerja se lahko oceni na naslednji način: 
 
20-čeveljski kontejner po ISO standardu   2,3 tone, 
40-čeveljski kontejner po ISO standardu    3,7 tone, 
Kontejner po ISO standardu dolžine več kot 20 in manj kot 40 čevljev  3,0 tone, 
Kontejner po ISO standardu dolžine več kot 40 čevljev  4,7 tone. 
 

G.II-06 Vrste kontejnerjev 

 
Glavne vrste kontejnerjev po Priročniku o ISO standardih za tovorne kontejnerje so: 
 
1. kontejnerji za splošni namen; 
 
2. kontejnerji za posebni namen: 

– zaprti kontejner s prezračevanjem, 
- kontejner z odprto streho, 
- odprti kontejner z odprto stranico, 
- odprti kontejner z odprto stranico in popolno vrhnjo konstrukcijo, 
- odprti kontejner z odprto stranico, nepopolno vrhnjo konstrukcijo in fiksnimi robovi, 
- odprti kontejner z odprto stranico, nepopolno vrhnjo konstrukcijo in zložljivimi robovi, 
- ploščati kontejner; 
 

3. kontejnerji za poseben tovor: 
- termični kontejner, 
- izolirani kontejner, 
- hladilni kontejner (potrošno sredstvo za hlajenje), 
- mehanično hlajeni kontejner, 
- ogrevani kontejner, 
- hlajeni in ogrevani kontejner, 
- kontejner cisterna, 
- kontejner za suhi razsuti tovor, 
- kontejner za določen tovor (avtomobile, živino idr.) in 
- kontejner za zračni prevoz. 

 

G.II-07 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) 

 
Statistična enota, ki temelji na 20-čeveljskem kontejnerju po ISO standardu (6,10 m), za 
zagotavljanje standardne enote za štetje kontejnerjev različnih prostornin in opisovanje 
prostornine kontejnerskih ladij ali terminalov. En 20-čeveljski kontejner po ISO standardu je 
enak enemu TEU.  
 
En 40-čeveljski kontejner po ISO standardu je enak 2 TEU. 
En kontejner dolžine več kot 20 čevljev in manj kot 40 čevljev je enak 1,50 TEU. 
En kontejner dolžine več kot 40 čevljev je enak 2,25 TEU. 
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G.II-08 Menjalni keson ali zamenljivo tovorišče (Swap body) 

 
Enota za prevoz tovora, prilagojena meram cestnih vozil in opremljena z napravami za prenos 
tovora z enega načina prevoza na drugega, običajno s ceste na železnico ali obratno.  
 
Te enote prvotno niso bile namenjene za zlaganje druge na drugo. Veliko enot se zdaj lahko 
zlaga, čeprav ne tako kot kontejnerji. Glavna značilnost, zaradi katere se razlikujejo od 
kontejnerjev, je, da so prilagojene meram cestnih vozil. Taka enota bi za promet po železnici 
potrebovala dovoljenje Mednarodne železniške zveze. Nekateri menjalni kesoni imajo zložljive 
noge, na katerih stoji enota, kadar ni na vozilu. 
 

G.II-09 Ploski kontejner 

 
Ploščad, ki jo je mogoče naložiti in nima vrhnje konstrukcije, je pa enako dolga in široka kot 
osnovna ploskev kontejnerja ter je na vrhu in spodaj opremljena z vogalnimi ležišči. 
 
Ploski kontejner je drug izraz za nekatere vrste kontejnerjev za posebne namene, tj. za 
ploščate kontejnerje in odprte kontejnerje z nepopolno vrhnjo konstrukcijo.  
 

G.II-10 Železniški vagon za intermodalni prevoz 

 
Vagon, posebej izdelan ali opremljen za prevoz intermodalnih transportnih enot ali drugih 
tovornih cestnih vozil. 
 
Vrste vagonov: 
− vagon z vdolbinami: železniški vagon z vdolbinami za sprejem sklopa osi/koles 

polpriklopnika, 
− vagon s košaro: železniški vagon s snemljivim pomožnim okvirjem, opremljen z 

napravami za navpično upravljanje, ki omogočajo nalaganje in razlaganje 
polpriklopnikov ali cestnih motornih vozil, 

− vagon s središčnim podvozjem: železniški vagon s središčnim podvozjem za prevažanje 
polpriklopnikov, 

− nizkopodni vagon: železniški vagon z nizko nakladalno ploskvijo, oblikovano tudi za 
prevoz intermodalnih transportnih enot, 

− vagon ROLL: železniški vagon z nizkim podom, pri čemer več vagonov skupaj sestavlja 
„potujočo avtocesto“, 

− vagon za dvojno zlaganje: železniški vagon za prevoz kontejnerjev, ki so zloženi drug na 
drugem, 

− bimodalni polpriklopnik: cestni polpriklopnik, ki se lahko z dodatnim železniškim 
podstavkom uporablja kot železniški vagon. 

 
 

G.II-11 Ro-ro enota 

 
Enota na kolesih za prevoz blaga, npr. tovornjak, priklopnik ali polpriklopnik, ki ga je mogoče 
pripeljati ali privleči na plovilo ali vlak. 
 
Ta definicija zajema tudi pristaniške ali ladijske priklopnike. 
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G.II-12 Portalni žerjav 

 
Mostni žerjav z vodoravno konstrukcijo, nameščeno na stranice, ki so nepremične ali se 
premikajo po tirnicah ali pnevmatikah iz kavčuka, pri čemer je njegovo manevriranje relativno 
omejeno. Tovor lahko premika vodoravno, navpično ali bočno. 
 
Takšni žerjavi običajno prenašajo tovor med cestnim/železniškim prevozom in/ali 
ladijskim/obalnim prevozom.  
 

G.II-13 Luško dvigalo 

 
Mostno dvigalo s kolesi iz gume za premikanje ali zlaganje kontejnerjev na ravni ojačani 
podlagi. 
 

G.II-14 Kontejnerski manipulator 

 
Vlečno vozilo s spredaj nameščeno napravo za dvigovanje, zlaganje ali premikanje 
intermodalnih transportnih enot. 
 

G.II-15 Viličar 

 
Vozilo, opremljeno z vodoravnimi vilicami na pogon, s katerimi lahko dviguje, premika ali zlaga 
palete, kontejnerje ali menjalne kesone. Kontejnerji in menjalni kesoni so običajno prazni. 
 

G.II-16 Prijemalo 

 
Prilagodljiv pritrdilni element na opremi za dvigovanje, namenjen povezovanju z zgornjimi 
kotnimi pritrdilnimi elementi intermodalne prevozne enote. 
 
Veliko prijemal ima dodatna prijemala, ki se namestijo na spodnje stranske tire intermodalne 
transportne enote. 
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A.  ZELEZNISKI PREVOZ 
 
 
Blago, ki je v tranzitu po železnici; A.V-29 
Blago, ki se prevaža po železnici; A.V-16 
Bruto bruto masa blaga; A.V-17 
Bruto masa blaga; A.V-18 
Crni premog; A.VI-08 
Dolžina prog v uporabi; A.I-16 
Električna energija; A.VI-10 
Elektrificiran tir; A.I-02 
Elektrificirana proga; A.I-07 
Energija, ki se porabi v železniškem prevozu; A.VI-01 
Glavna železniška proga; A.I-12 
Hitri tramvaj; A.I-09 
Hitri tramvaj; A.II.A-13 
Hladilni tovorni vagon (hladilnica); A.II.A-24 
Huda nesreča; A.VII-04 
Integrirano podjetje; A.III-04 
Intermodalna transportna enota; A.II.B-02 
Izolirani tovorni vagon; A.II.A-23 
Iztirjenje; A.VII-12 
Joule; A.VI-03 
Kategorije oseb v statističnih podatkih o železniških nesrečah; A.VII-16 
Kilometer vlečenega vozila; A.IV-09 
Kilometer vlečnega vozila; A.IV-08 
Kletka, kontejner ali paleta na koleščkih; A.II.B-11 
Kontejner; A.II.B-03 
Kraj izstopa; A.V-13 
Kraj nalaganja; A.V-31 
Kraj razlaganja; A.V-32 
Kraj vstopa; A.V-12 
Lahko železniško motorno vlečno vozilo; A.II.A-08 
Lokomotiva; A.II.A-07 
Mednarodni prevoz blaga po železnici – naloženo blago (odhodno); A.V-27 
Mednarodni prevoz blaga po železnici – razloženo blago (dohodno); A.V-28 
Mednarodni železniški prevoz; A.V-04 
Mehanično hlajeni tovorni vagon; A.II.A-25 
Menjalni keson; A.II.B-08 
Metro; A.II.A-11 
Motorni bencin; A.VI-04 
Motorni vagon; A.II.A-09 
Nagibno železniško vozilo za visoke hitrosti; A.II.A-03 
Največja pogonska hitrost; A.I-19 
Nakladalna enota; A.II.B-01 
Naložbe v infrastrukturo; A.III-08 
Naložbe v železniški vozni park; A.III-09 
Naloženo blago; A.V-25 
Nesreča; A.VII-01 
Nesreča s hudimi telesnimi poškodbami; A.VII-08 
Nesreča s poškodbo; A.VII-07 
Nesreče na nivojskih prehodih; A.VII-13 
Nesreče, povezane s prevozom nevarnih snovi; A.VII-17 
Nesreče, v katerih so udeležene osebe in jih povzroči premikajoče se železniško vozilo; A.VII-14 
Nevarno blago; A.V-24 
Nosilnost tovornega vagona; A.II.A-32 
Notranji železniški prevoz; A.V-03 
Običajna železniška proga; A.I-13 
Običajno železniško vozilo za visoke hitrosti; A.II.A-04 
Odhodki za vzdrževanje infrastrukture; A.III-10 
Odhodki za vzdrževanje železniškega voznega parka; A.III-11 
Odseki železniškega omrežja; A.I-18 
Ogrevani tovorni vagon; A.II.A-26 
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Paleta; A.II.B-10 
Plinsko olje/dizelsko gorivo (destilirano pogonsko gorivo); A.VI-05 
Ploski kontejner; A.II.B-09 
Podzemna železniška proga; A.I-08 
Pošiljka; A.V-14 
Poškodovana oseba; A.VII-10 
Poskus samomora; A.VII-03 
Postajališče; A.I-23 
Potniška zmogljivost: sedeži in ležišča; A.II.A-16 
Potniška zmogljivost: stojišča; A.II.A-17 
Potniški vagon; A.II.A-15 
Potniško železniško vozilo; A.II.A-10 
Potovanje po železnici; A.IV-04 
Potovanje železniškega potnika; A.V-11 
Požari v železniških vozilih; A.VII-15 
Prihodki od prodaje; A.III-07 
Proga; A.I-06 
Proga, preurejena za visoke hitrosti; A.I-15 
Proga, zgrajena za visoke hitrosti; A.I-14 
Ranžiranje; A.IV-03 
Ranžirna postaja; A.I-24 
Razloženo blago; A.V-26 
Razpoložljivi kilometer sedeža; A.IV-12 
Razpoložljivi tonski kilometer; A.IV-10 
Rjavi premog – lignit; A.VI-09 
Ro-ro enota; A.II.B-12 
Samomor; A.VII-02 
Skupna železniška postaja; A.I-22 
Službeni vagon; A.II.A-18 
Starost železniškega vozila; A.II.A-33 
Stranski tir; A.I-04 
Tara; A.V-19 
Tara kontejnerja; A.II.B-05 
Terminal za intermodalni železniški prevoz; A.I-25 
Teu (twenty-foot equivalent unit); A.II.B-07 
Teu kilometer; A.V-23 
Težko kurilno olje (ostanki); A.VI-06 
Tir; A.I-01 
Tona ekvivalenta nafte (toe); A.VI-02 
Tonski kilometer (tkm); A.V-20 
Tovorni vagon ali vagon; A.II.A-19 
Tovorni vagon cisterna; A.II.A-29 
Tovorni vagon plato; A.II.A-28 
Tovorni vagon silos; A.II.A-30 
Tovorni vagon z visokimi stranicami; A.II.A-27 
Tovorni vagon za intermodalni prevoz (glej g.ii-10); A.II.A-31 
Tramvaj; A.II.A-12 
Tramvajski tiri; A.I-10 
Trki (trki vlakov), vključno s trki z ovirami v obtirnem profilu; A.VII-11 
Umrla oseba (smrtna žrtev); A.VII-09 
Upravljavec infrastrukture; A.III-03 
Utekočinjeni naftni plin (unp); A.VI-07 
Vagon modularnega motornika; A.II.A-14 
Vagon v lasti železniškega podjetja; A.II.A-20 
Vagon v zasebni lasti; A.II.A-21 
Vagonski kilometer; A.IV-11 
Večje motnje prometa; A.VII-06 
Velika škoda na voznem parku, progi, drugih napravah ali okolju; A.VII-05 
Velikosti kontejnerjev; A.II.B-04 
Vlak; A.IV-05 
Vlakovna kompozicija; A.II.A-05 
Vlakovni kilometer; A.IV-07 
Vlečeni bruto tonski kilometer; A.IV-13 
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Vlečeni bruto tonski kilometer; A.IV-14 
Vlečno vozilo; A.II.A-06 
Vozni tir; A.I-03 
Vrste blaga, ki se prevažajo po železnici; A.V-21 
Vrste kontejnerjev; A.II.B-06 
Vrste pošiljk; A.V-15 
Vrste tovora, ki se prevaža; A.V-22 
Vrste vlakov; A.IV-06 
Vrste zaposlitve; A.III-06 
Vrste železniškega prevoza; A.V-02 
Zaposlovanje; A.III-05 
Zaprti tovorni vagon; A.II.A-22 
Zasebni stranski tir; A.I-05 
Zelezniška blagovna povezava; A.V-30 
Železniška postaja; A.I-21 
Železniška proga; A.I-11 
Železniški nakladalni profil; A.I-20 
Železniški potnik; A.V-06 
Železniški potnik, ki izstopi; A.V-10 
Železniški potnik, ki plača vozovnico; A.V-07 
Železniški potnik, ki vstopi; A.V-09 
Železniški potniški kilometer (pkm); A.V-08 
Železniški prevoz; A.V-01 
Železniški prevoznik; A.III-02 
Železniški promet; A.IV-01 
Železniški promet na domačem ozemlju; A.IV-02 
Železniški tranzit; A.V-05 
Železniško omrežje; A.I-17 
Železniško podjetje; A.III-01 
Železniško vozilo; A.II.A-01 
Železniško vozilo za visoke hitrosti; A.II.A-02 
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B.  CESTNI PREVOZ 
 
 
Alternativno gorivo; B.II.A-43 
Avtobus brez stojišč; B.II.A-16 
Avtobus s stojišči; B.II.A-15 
Avtobus s stojišči ali brez stojišč in minibus s stojišči ali brez stojišč; B.II.A-14 
Avtobusni pas; B.I-13 
Avtocesta; B.I-06 
Blago, ki je državo zapustilo po cesti (razen blaga, ki je v tranzitu po cesti); B.V-29 
Blago, ki je v državo prispelo po cesti (razen blaga, ki je v tranzitu po cesti); B.V-30 
Blago, ki je v tranzitu po cesti; B.V-31 
Blago, ki se prevaža po cesti; B.V-18 
Bruto bruto masa blaga; B.V-19 
Bruto masa blaga; B.V-20 
Bruto masa vozila (zakonsko dovoljena največja masa); B.II.A-38 
Cesta; B.I-01 
Cesta e; B.I-10 
Cesta na pozidanem območju: cesta v naselju; B.I-08 
Cesta zunaj pozidanega območja; B.I-09 
Cesta, ki ni prekrita z različnimi materiali; B.I-03 
Cestišče; B.I-11 
Cestna blagovna povezava; B.V-32 
Cestna potniška povezava; B.V-15 
Cestni potnik; B.V-08 
Cestni potnik, ki izstopi iz cestnega vozila za javni prevoz; B.V-14 
Cestni potnik, ki vstopi v cestno vozilo za javni prevoz; B.V-13 
Cestni potniški kilometer; B.V-09 
Cestni prevoz; B.V-01 
Cestni prevoz v tujini; B.V-05 
Cestni promet; B.IV-01 
Cestni promet na domačem ozemlju; B.IV-02 
Cestni promet na pozidanih območjih; B.IV-05 
Cestni tranzitni prevoz; B.V-06 
Cestni vlačilec; B.II.A-27 
Cestni vlak; B.II.A-33 
Cestno motorno vozilo; B.II.A-06 
Cestno omrežje; B.I-04 
Cestno vozilo; B.II.A-01 
Datum prve registracije motornega vozila; B.II.A-44 
Dnevna svetloba; B.VI-16 
Dolžina ceste; B.I-17 
Domače cestno vozilo; B.II.A-03 
Druga vozišča; B.VI-20 
Električna energija; B.V-43 
Energija, ki se porabi v cestnem prometu; B.V-36 
Hitra cesta; B.I-07 
Hudo poškodovana oseba:; B.VI-07 
Intermodalna transportna enota; B.II.B-02 
Izstop cestnega vozila iz države; B.IV-09 
Javni cestni prevoz; B.V-11 
Javno podjetje za cestni prevoz; B.III-08 
Joule; B.V-38 
Kabotaža (cestni prevoz z vozili s tujo registracijo); B.V-03 
Kategorija ceste; B.I-05 
Kletka, kontejner ali paleta na koleščkih; B.II.B-11 
Kmetijska prikolica; B.II.A-30 
Kmetijski traktor; B.II.A-28 
Kolesarska pot; B.I-16 
Kolesarska steza; B.I-15 
Kolo; B.II.A-05 
Kolo z motorjem; B.II.A-09 
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Kontejner; B.II.B-03 
Kraj izstopa; B.V-17 
Kraj nalaganja; B.V-33 
Kraj razlaganja; B.V-34 
Kraj vstopa; B.V-16 
Lahko tovorno cestno vozilo; B.II.A-22 
Lažje poškodovana oseba:; B.VI-08 
Masa nenaloženega vozila; B.II.A-41 
Mednarodni cestni prevoz; B.V-04 
Menjalni keson; B.II.B-08 
Mestni cestni prevoz; B.V-07 
Mestni cestni promet; B.IV-04 
Mestno območje; B.I-18 
Minibus s stojišči/brez stojišč; B.II.A-17 
Motorni bencin; B.V-39 
Motorno kolo; B.II.A-10 
Mrak (ali neznano); B.VI-18 
Nakladalna enota; B.II.B-01 
Naložbe v ceste; B.III-11 
Naložbe v cestna vozila; B.III-12 
Naloženo blago; B.V-27 
Nesreča brez smrtnega izida; B.VI-03 
Nesreca med cestnim vozilom in pescem; B.VI-12 
Nesreča s poškodbo; B.VI-01 
Nesreča s smrtnim izidom; B.VI-02 
Nesreča, v kateri so udeleženi vozniki pod vplivom alkohola, mamil ali zdravil; B.VI-15 
Nevarno blago; B.V-26 
Nosilnost; B.II.A-35 
Notranji cestni prevoz; B.V-02 
Odhodki za vzdrževanje cest; B.III-13 
Odhodki za vzdrževanje cestnih vozil; B.III-14 
Osebni avtomobil; B.II.A-11 
Paleta; B.II.B-10 
Pesec, udelezen v nesreci s poskodbo; B.VI-11 
Plinsko olje/dizelsko gorivo (destilirano pogonsko gorivo); B.V-40 
Ploski kontejner; B.II.B-09 
Počitniška prikolica; B.II.A-13 
Podjetje; B.III-03 
Podjetje za cestni potniški prevoz; B.III-05 
Podjetje za cestni prevoz; B.III-04 
Podjetje za cestni prevoz blaga; B.III-06 
Podjetje za mestni cestni potniski prevoz; B.III-07 
Polpriklopnik; B.II.A-31 
Poškodovana oseba:; B.VI-06 
Potnik, udelezen v nesreci s poskodbo; B.VI-10 
Potniška zmogljivost avtobusov s stojišči ali brez stojišč in trolejbusov; B.II.A-20 
Potniško cestno motorno vozilo; B.II.A-08 
Potniško cestno vozilo; B.II.A-07 
Potovanje cestnih potnikov; B.V-10 
Potovanje cestnih potnikov z javnim cestnim prevozom; B.V-12 
Potovanje vozil po cesti; B.IV-06 
Povezano vozilo; B.II.A-32 
Povprečni letni dnevni prometni tok; B.IV-11 
Prevoz za lastne potrebe; B.III-02 
Prevoz za najem ali plačilo; B.III-01 
Prihodki od prodaje; B.III-10 
Priklopnik; B.II.A-29 
Promet praznih cestnih vozil; B.IV-03 
Prometna nesreča enega vozila; B.VI-13 
Prometna nesreča več vozil; B.VI-14 
Prostornina tovora; B.II.A-36 
Prostornina valja; B.II.A-40 
Razloženo blago; B.V-28 
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Specialna cestna motorna vozila; B.II.A-34 
Starost cestnega vozila; B.II.A-39 
Stevilo cestnih vozil; B.II.A-02 
Suho vozišče; B.VI-19 
Taksi; B.II.A-12 
Talna površina karoserije vozila; B.II.A-37 
Tara; B.V-21 
Tara kontejnerja; B.II.B-05 
Tema; B.VI-17 
Teu (twenty-foot equivalent unit); B.II.B-07 
Teu kilometer po cesti; B.V-23 
Težko tovorno cestno vozilo; B.II.A-23 
Tona ekvivalenta nafte (toe); B.V-37 
Tonski kilometer po cesti; B.V-22 
Tovornjak; B.II.A-26 
Tovorno cestno motorno vozilo; B.II.A-25 
Tovorno cestno vozilo; B.II.A-21 
Tramvaj; B.II.A-19 
Tramvajski tiri; B.I-14 
Tranzit cestnega vozila; B.IV-10 
Trolejbus; B.II.A-18 
Tuje cestno vozilo; B.II.A-04 
Umrla oseba; B.VI-05 
Uporaba prevozne zmogljivosti; B.V-35 
Utekočinjeni naftni plin (unp); B.V-41 
Utekočinjeni zemeljski plin; B.V-42 
Velikosti kontejnerjev; B.II.B-04 
Vir energije za pogon motorja; B.II.A-42 
Vozni kilometer; B.IV-07 
Vozni pas; B.I-12 
Voznik, udelezen v nesreci s poskodbo; B.VI-09 
Vrste blaga, ki se prevaža; B.V-24 
Vrste karoserij tovornih cestnih vozil; B.II.A-24 
Vrste kontejnerjev; B.II.B-06 
Vrste tovora, ki se prevaža; B.V-25 
Vstop cestnega vozila v državo; B.IV-08 
Z različnimi materiali prekrita cesta; B.I-02 
Zaposlovanje; B.III-09 
Zrtev nesreče; B.VI-04 
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C.  PREVOZ PO CELINSKIH PLOVNIH POTEH 
 
 
Barža na lastni pogon; C.II.A-09 
Barža za potiskanje na lastni pogon; C.II.A-10 
Blago, ki se prevaža po celinskih plovnih poteh; C.V-17 
Blagovna povezava po celinskih plovnih poteh; C.V-27 
Bruto bruto masa blaga; C.V-18 
Bruto masa blaga; C.V-19 
C.ii.b-13  luško dvigalo; C.II.B-13 
Celinski vodni prevoz; C.V-01 
Celinski vodni prevoz v tujini; C.V-06 
Celinsko premikanje; C.V-03 
Dnevna svetloba; C.VII-16 
Dolžina pristaniškega pristana; C.I-11 
Domače plovilo za celinski vodni prevoz; C.II.A-02 
Druga plovila za prevoz blaga; C.II.A-19 
Država/regija nalaganja/vkrcanja; C.V-30 
Država/regija razlaganja/izkrcanja; C.V-31 
Energija, ki se porabi v celinskem vodnem prevozu; C.VI-05 
Huda poškodba; C.VII-08 
Hudo poškodovana oseba:; C.VII-09 
Intermodalna transportna enota; C.II.B-02 
Izstop plovila za celinski vodni prevoz; C.IV-11 
Javno podjetje za celinski vodni prevoz; C.III-03 
Javno pristaniško podjetje za celinske plovne poti; C.III-05 
Joule; C.VI-07 
Kabotaža po celinskih plovnih poteh; C.V-04 
Kategorije plovnih celinskih plovnih poti; C.I-07 
Kontejner; C.II.B-03 
Kontejnerski manipulator; C.II.B-14 
Kontejnersko plovilo za celinski vodni prevoz; C.II.A-07 
Konvoj na celinskih plovnih poteh; C.IV-06 
Kraj izkrcanja; C.V-16 
Kraj nalaganja; C.V-28 
Kraj razlaganja; C.V-29 
Kraj vkrcanja; C.V-15 
Ladjevje za celinske plovne poti; C.II.A-08 
Lažje poškodovana oseba:; C.VII-10 
Leto izdelave plovila; C.II.A-26 
Mednarodni celinski vodni prevoz; C.V-05 
Menjalni keson; C.II.B-08 
Mestni celinski vodni prevoz; C.V-09 
Moč (kw); C.II.A-25 
Motorni bencin; C.VI-08 
Mrak (ali neznano); C.VII-18 
Nakladalna enota; C.II.B-01 
Naložbe v infrastrukturo; C.III-08 
Naložbe v plovila; C.III-09 
Naloženo blago; C.V-25 
Nenaložen promet po celinskih plovnih poteh; C.IV-03 
Nesreča; C.VII-01 
Nesreča brez smrtnega izida; C.VII-05 
Nesreča na celinski plovni poti; C.VII-11 
Nesreča na celinskih plovnih poteh; C.VII-02 
Nesreča s poškodbo; C.VII-03 
Nesreča s smrtnim izidom; C.VII-04 
Nevarno blago; C.V-24 
Nezgoda na celinski plovni poti; C.VII-14 
Nosilnost potniškega plovila za celinski vodni prevoz; C.II.A-24 
Nosilnost tovornega plovila za celinski vodni prevoz; C.II.A-23 
Notranji celinski vodni prevoz; C.V-02 
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Odhodki za vzdrževanje infrastrukture; C.III-10 
Odhodki za vzdrževanje plovil; C.III-11 
Omrežje plovnih celinskih plovnih poti; C.I-06 
Paleta; C.II.B-10 
Plinsko olje/dizelsko gorivo (destilirano pogonsko gorivo); C.VI-09 
Ploski kontejner; C.II.B-09 
Ploven kanal; C.I-05 
Plovilo za celinski vodni prevoz; C.II.A-01 
Plovilo za potiskanje; C.II.A-21 
Plovna pot; C.I-01 
Plovna reka; C.I-03 
Plovne celinske plovne poti; C.I-02 
Plovni kilometer; C.IV-05 
Plovno jezero; C.I-04 
Podjetje; C.III-01 
Podjetje za celinski vodni prevoz; C.III-02 
Portalni žerjav; C.II.B-12 
Poškodovana oseba:; C.VII-07 
Potisna barža; C.II.A-12 
Potisna tankerska barža; C.II.A-17 
Potisno-vlečna barža; C.II.A-13 
Potisno-vlečna tankerska barža; C.II.A-18 
Potnik po celinskih plovnih poteh; C.V-10 
Potnik po celinskih vodnih poteh, ki se izkrca; C.V-13 
Potnik po celinskih vodnih poteh, ki se vkrca; C.V-12 
Potniška povezava po celinskih plovnih poteh; C.V-14 
Potniški kilometer po celinskih plovnih poteh; C.V-11 
Potniško plovilo za celinski vodni prevoz; C.II.A-06 
Potovanje po celinskih plovnih poteh; C.IV-04 
Povezave z drugimi načini prevoza; C.I-15 
Prihodki od prodaje; C.III-07 
Prijemalo; C.II.B-16 
Pristajalni mostovi; C.I-16 
Pristanišče; C.I-08 
Pristaniški žerjavi glede na dvižne zmogljivosti; C.I-13 
Pristaniški žerjavi glede na vrsto; C.I-14 
Pristaniško podjetje za celinske plovne poti; C.III-04 
Promet po celinskih plovnih poteh; C.IV-01 
Promet po celinskih plovnih poteh na domačem ozemlju; C.IV-02 
Razloženo blago; C.V-26 
Razpoložljivi kilometer sedeža; C.IV-09 
Razpoložljivi tonski kilometer; C.IV-08 
Rečno-pomorski prevoz; C.V-07 
Rečno-pomorsko plovilo; C.II.A-04 
Resna nesreča; C.VII-13 
Ro-ro enota; C.II.B-11 
Ro-ro privez; C.I-12 
Statistično pristanišče; C.I-09 
Tankerska barža na lastni pogon; C.II.A-14 
Tankerska barža za potiskanje na lastni pogon; C.II.A-15 
Tara; C.V-20 
Tara kontejnerja; C.II.B-05 
Tema; C.VII-17 
Teu (twenty-foot equivalent unit); C.II.B-07 
Teu kilometer po celinskih plovnih poteh; C.V-22 
Tona ekvivalenta nafte (toe); C.VI-06 
Tonski kilometer po celinskih plovnih poteh; C.V-21 
Tovorno plovilo za celinski vodni prevoz; C.II.A-05 
Tranzit plovila za celinski vodni prevoz; C.IV-12 
Tranzitni prevoz po celinskih plovnih poteh; C.V-08 
Tuje plovilo za celinski vodni prevoz; C.II.A-03 
Umrla oseba; C.VII-06 
Un/locode; C.I-10 
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Velikosti kontejnerjev; C.II.B-04 
Viličar; C.II.B-15 
Vlačilec; C.II.A-20 
Vlačilec potiskalec; C.II.A-22 
Vlečna barža; C.II.A-11 
Vlečna tankerska barža; C.II.A-16 
Vozni kilometer; C.IV-07 
Vrste blaga, ki se prevažajo po celinskih plovnih poteh; C.V-23 
Vrste kontejnerjev; C.II.B-06 
Vstop plovila za celinski vodni prevoz; C.IV-10 
Vzroki za nesreče na celinskih plovnih poteh; C.VII-15 
Zapornice; C.I-17 
Zaposlovanje; C.III-06 
Zelo resna nesreča; C.VII-12 
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D.  CEVOVODNI TRANSPORT 
 
 
Blago, ki je državo zapustilo po cevovodu (razen blaga, ki je v tranzitu po cevovodu); D.V-13 
Blago, ki je v državo prišlo po cevovodu (razen blaga, ki je v tranzitu po cevovodu); D.V-14 
Blago, ki se transportira po cevovodu; D.V-07 
Cevovodna povezava; D.V-16 
Cevovodne naprave; D.I-02 
Cevovodni transport; D.V-01 
Cevovodni tranzitni transport; D.V-15 
Cevovodno omrežje; D.I-03 
Električna energija; D.VI-09 
Energija, ki se porabi za transport po naftovodih; D.VI-01 
Javno podjetje za cevovodni transport; D.III-03 
Joule; D.VI-03 
Kondenzati zemeljskega plina (ngl):; D.VI-08 
Kraj izčrpavanja ali kraj dostave plina; D.V-18 
Kraj zacetne crpalne ali kompresorske postaje; D.V-17 
Mednarodni transport po naftovodih; D.V-04 
Mednarodni transport po plinovodih; D.V-05 
Motorni bencin; D.VI-04 
Naftni derivati; D.V-09 
Naftovod; D.I-04 
Naftovodi in plinovodi; D.I-01 
Naložbe v infrastrukturo; D.III-06 
Notranji transport po naftovodih; D.V-02 
Notranji transport po plinovodih; D.V-03 
Odhodki za vzdrževanje infrastrukture; D.III-07 
Plinovod; D.I-05 
Plinsko olje/dizelsko gorivo (destilirano pogonsko gorivo); D.VI-05 
Podjetje; D.III-01 
Podjetje za cevovodni transport; D.III-02 
Prihodki od prodaje; D.III-05 
Surova nafta; D.V-08 
Tona ekvivalenta nafte (toe); D.VI-02 
Tonski kilometer po cevovodu; D.V-12 
Transportna zmogljivost cevovoda; D.V-06 
Utekočinjeni naftni plin; D.V-11 
Utekočinjeni naftni plin (unp); D.VI-06 
Utekočinjeni zemeljski plin; D.V-10 
Utekočinjeni zemeljski plin (lng); D.VI-07 
Vrste naftovodov in plinovodov; D.I-06 
Zaposlovanje; D.III-04 
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E.  POMORSKI PREVOZ 
 
 
Blago, ki se prevaža po morju; E.V-35 
Bruto bruto masa blaga; E.V-36 
Bruto masa blaga; E.V-37 
Bruto nosilnost (dwt); E.II.A-13 
Bruto tonaža (bt); E.II.A-14 
Dolžina pristaniškega pristana glede na globino vode; E.I-10 
Dolžina pristaniškega pristana glede na uporabo; E.I-09 
Dostopnost pristanišča – po morju; E.I-06 
Drugi postanki; E.IV-11 
E.iii-05 javno podjetje za pomorski prevoz; E.III-05 
E.iii-06 pristaniško podjetje; E.III-06 
E.iii-07 javno pristaniško podjetje; E.III-07 
E.iii-08 klasifikacijski zavod; E.III-08 
E.iii-09 prihodki od prodaje; E.III-09 
Energija, ki jo porabijo trgovske ladje; E.VI-01 
Globokomorski ladijski prevoz; E.V-07 
Intermodalna transportna enota; E.II.B-02 
Izkoristek potniške zmogljivosti; E.V-27 
Izkoristek teu zmogljivosti; E.V-18 
Izkoristek tovorne zmogljivosti; E.V-13 
Izlet potnikov na križarjenju; E.V-31 
Joule; E.VI-03 
Kategorije zaposlenih – osebje podjetja za pomorski prevoz; E.III-11 
Kategorije zaposlenih – osebje pristaniškega podjetja; E.III-12 
Komercialni pomorski prevoz; E.V-02 
Kontejner; E.II.B-03 
Kontejnerski tovor; E.V-41 
Ladja (čoln); E.II.A-05 
Ladja za križarjenje; E.II.A-08 
Leto izdelave plovila; E.II.A-02 
Leto zadnjega velikega popravila ali spremembe; E.II.A-03 
Lo-lo (lift-on lift-off); E.V-40 
Mednarodni pomorski prevoz; E.V-04 
Menjalni keson; E.II.B-08 
Morsko obalno območje; E.I-01 
Nacionalnost registracije pomorskega plovila (država zastave); E.II.A-09 
Nakladalna enota; E.II.B-01 
Naloženo blago; E.V-47 
Namen potovanja pomorskega potnika; E.V-28 
Neredni prevoz po morju; E.IV-03 
Nevarno blago; E.V-45 
Notranji pomorski prevoz; E.V-03 
Odhod trgovske ladje; E.IV-13 
Opravljeni potniški kilometri; E.V-26 
Opravljeni teu kilometri; E.V-17 
Opravljeni tonski kilometer; E.V-12 
Paleta; E.II.B-10 
Plinsko olje/dizelsko gorivo (destilirano pogonsko gorivo); E.VI-04 
Ploski kontejner; E.II.B-09 
Plovni kilometer; E.IV-08 
Podjetje; E.III-03 
Podjetje za pomorski prevoz (ladjarsko podjetje); E.III-04 
Pomorska barža za suhi tovor; E.II.A-04 
Pomorska blagovna povezava; E.V-49 
Pomorska etapa; E.IV-05 
Pomorska inšpekcija; E.IV-15 
Pomorska potniška povezava; E.V-32 
Pomorski potnik; E.V-20 
Pomorski potnik, ki se izkrca; E.V-30 
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Pomorski potnik, ki se vkrca; E.V-29 
Pomorski prevoz; E.V-01 
Pomorski prevoz v tujini; E.V-05 
Pomorsko plovilo; E.II.A-01 
Pomorsko plovilo pod državno zastavo; E.II.A-10 
Pomorsko plovilo pod tujo zastavo; E.II.A-11 
Postanek za oskrbo z ladijskim gorivom; E.IV-10 
Pot s tovorom; E.IV-06 
Potnik na križarjenju; E.V-21 
Potniki na krovu; E.V-25 
Potniški kilometer; E.V-23 
Potovanje po morju; E.IV-04 
Potovanje pomorskega potnika; E.V-22 
Povezava pristanišča z zaledjem in prevoz po morju na kratkih razdaljah; E.I-16 
Površine za shranjevanje v pristanišču; E.I-08 
Pretovarjanje z ladje na ladjo; E.V-46 
Prevoz po morju; E.IV-01 
Prevoz po morju na kratkih razdaljah; E.V-06 
Prevoz tovora v transportnih enotah; E.V-08 
Prevoz tovora, ki ni v transportnih enotah; E.V-09 
Prevoz za lastne potrebe; E.III-02 
Prevoz za najem ali plačilo; E.III-01 
Pridrzanje, ki ga izvede pomorska inspekcija; E.IV-16 
Prihod trgovske ladje; E.IV-12 
Pristanišče; E.I-02 
Pristanišče izkrcanja; E.V-34 
Pristanišče nalaganja; E.V-50 
Pristanišče razlaganja; E.V-51 
Pristanišče vkrcanja; E.V-33 
Pristaniške zmogljivosti na obali; E.I-07 
Pristaniški plovni pripomočki in storitve; E.I-15 
Pristaniski zerjavi glede na dvizne zmogljivosti; E.I-12 
Pristaniški žerjavi glede na vrsto; E.I-13 
Razdalja med pristaniščema; E.IV-07 
Razloženo blago; E.V-48 
Razpoložljivi potniški kilometer; E.V-24 
Razpoložljivi teu kilometer; E.V-16 
Razpoložljivi tonski kilometer; E.V-11 
Redni prevoz po morju; E.IV-02 
Remontne zmogljivosti v pristanišču; E.I-14 
Ro-ro (roll-on roll-off); E.V-42 
Ro-ro enota; E.II.B-11 
Ro-ro privez; E.I-11 
Ro-ro tovor; E.V-43 
Sistem za samodejno identifikacijo; E.II.A-15 
Statistično pristanišče; E.I-03 
Stevilka ladje imo; E.II.A-07 
Tara; E.V-38 
Tara kontejnerja; E.II.B-05 
Teu (twenty-foot equivalent unit); E.II.B-07 
Teu kilometer; E.V-15 
Teu na krovu; E.V-19 
Težko kurilno olje (ostanki); E.VI-05 
Tona ekvivalenta nafte (toe); E.VI-02 
Tone na krovu; E.V-14 
Tonski kilometer po morju; E.V-10 
Trgovska ladja; E.II.A-06 
Trgovska ladja, ki je zacasno izlocena iz prometa; E.IV-14 
Trgovsko ladjevje; E.II.A-12 
Un/locode; E.I-05 
Velikosti kontejnerjev; E.II.B-04 
Vmesni postanek trgovske ladje; E.IV-09 
Vozlišče; E.I-04 
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Vrste blaga, ki se prevažajo po morju; E.V-44 
Vrste kontejnerjev; E.II.B-06 
Vrste tovora; E.V-39 
Zaposlovanje; E.III-10 
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F.  ZRACNI TRANSPORT 
 
 
 
Bruto masa blaga; F.V-23 
Bruto-bruto masa blaga; F.V-22 
Cas letenja; F.IV-27 
Dejavnosti splošnega letalstva – nekomercialne; F.IV-24 
Dejavnosti splošnega letalstva– komercialne; F.IV-23 
Država dogodka; F.VII-08 
Država prevoznika; F.VII-09 
Država registracije; F.VII-10 
Energija, ki se porabi v zračnem prevozu; F.VI-01 
Etapa leta (fs); F.IV-11 
Etapa mednarodnega leta; F.IV-13 
Etapa notranjega leta; F.IV-12 
Faktor potniške zasedenosti; F.V-16 
Faktor tovorne zasedenosti; F.V-40 
Huda poškodba; F.VII-06 
Incident; F.VII-02 
Intermodalne tovorne zmogljivosti; F.I-10 
Izhodi za vkrcanje potnikov; F.I-08 
Izvajalec kontrole zračnega prometa; F.III-04 
Joule; F.VI-03 
Komercialni zračni let; F.IV-17 
Komercialni zračni prevoz; F.V-02 
Konfiguracija zrakoplovov; F.II-04 
Lažja poškodba; F.VII-07 
Let; F.IV-14 
Letališče; F.I-01 
Letališče za notranje lete; F.I-03 
Letališka vozna steza; F.I-06 
Letališke vzletno-pristajalne steze; F.I-05 
Letališki terminal; F.I-04 
Letališko parkirišče za avtomobile; F.I-09 
Letalska flota; F.II-02 
Letalski potnik; F.V-06 
Letalski potnik, ki ne plača vozovnice; F.V-08 
Letalski potnik, ki plača vozovnico; F.V-07 
Letalski potniki na krovu; F.V-14 
Letalski prevoznik (izvajalec storitev v zračnem prevozu); F.III-02 
Leti pod skupno oznako; F.IV-26 
Mednarodni let; F.IV-16 
Mednarodni zračni prevoz; F.V-04 
Mednarodno letališče; F.I-02 
Nacionalni zračni prevoz; F.V-03 
Naložen ali razložen tovor; F.V-25 
Naložena in razložena pošta; F.V-30 
Natovorjeni koristni tovor; F.V-38 
Nesreča; F.VII-01 
Nesreča na domačem ozemlju; F.VII-11 
Nesreča na zrakoplovu z nacionalno registracijo; F.VII-12 
Nevarno blago; F.V-37 
Notranji let; F.IV-15 
Odhod zrakoplova; F.IV-03 
Odhodni/namembni kraj leta; F.V-05 
Operativna flota; F.II-03 
Opravljeni plačani tonski kilometri; F.V-39 
Opravljeni tonski kilometri pošte v etapi leta; F.V-33 
Opravljeni tonski kilometri poštnega tovora glede na odhodni/namembni kraj letališča; F.V-34 
Opravljeni tonski kilometri potnikov; F.V-19 
Opravljeni tonski kilometri tovora glede na odhodni/namembni kraj letališča; F.V-28 
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Opravljeni tonski kilometri tovora v etapi leta; F.V-27 
Par letališč; F.IV-08 
Par mest – odhodni/namembni kraj leta (ofod); F.IV-10 
Podjetje; F.III-01 
Ponudnik letaliških storitev; F.III-05 
Poškodba brez smrtnega izida; F.VII-05 
Pošta; F.V-29 
Pošta na krovu; F.V-31 
Postanek v komercialne namene; F.IV-05 
Postanek v nekomercialne namene; F.IV-06 
Potniki na terminalu; F.V-13 
Potniki v neposrednem tranzitu; F.V-11 
Potniški kilometer; F.V-15 
Potniski kilometri glede na odhodni/namembni kraj letalisca; F.V-18 
Potniški kilometri v etapi leta; F.V-17 
Povezave z drugimi vrstami prevoza; F.I-11 
Povprecna dnevna uporaba zrakoplova – placane ure; F.IV-29 
Preletene ure zrakoplova; F.IV-28 
Preleteni kilometri zrakoplova; F.IV-30 
Premik komercialnega zrakoplova; F.IV-02 
Premik zrakoplova; F.IV-01 
Prepeljani letalski potniki; F.V-09 
Preusmeritev; F.IV-07 
Prihod zrakoplova; F.IV-04 
Prihodki od prodaje; F.III-06 
Prtljaga; F.V-20 
Razdalja med letališčema; F.IV-09 
Razpoložljivi kilometer sedeža; F.IV-32 
Razpoložljivi potniški sedeži; F.IV-31 
Razpoložljivi tonski kilometer; F.IV-33 
Redne storitve zračnega prevoza; F.IV-19 
Resni incident; F.VII-03 
Sistem prijave potnikov za let; F.I-07 
Skupni tovor/pošta; F.V-35 
Smrtna poškodba; F.VII-04 
Starost zrakoplova; F.II-06 
Stevilka leta (zrakoplov); F.IV-25 
Storitev posebnega zračnega prevoza; F.IV-20 
Storitev potniškega zračnega prevoza; F.IV-21 
Storitve komercialnega zračnega prevoza; F.IV-18 
Storitve zračnega prevoza tovora in pošte; F.IV-22 
Stroški vzdrževanja – letališča; F.III-07 
Stroški vzdrževanja – zrakoplov; F.III-08 
Tara; F.V-24 
Tona ekvivalenta nafte (toe); F.VI-02 
Tovor; F.V-21 
Tovor na krovu; F.V-26 
Transferni potniki ali potniki v neposrednem tranzitu; F.V-12 
Upravljavec letališča; F.III-03 
Vreča z diplomatsko pošto; F.V-32 
Vrste blaga, ki se prevažajo z zračnim prevozom; F.V-36 
Vrste zaposlitve; F.III-10 
Začetni in končni potniki; F.V-10 
Zaposlovanje; F.III-09 
Zračni prevoz; F.V-01 
Zrakoplov; F.II-01 
Zrakoplov glede na značilnosti hrupa; F.II-05 
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G.  INTERMODALNI TOVORNI PROMET 
 
 
Intermodalna transportna enota; G.II-02 
Intermodalni tovorni promet; G.I-01 
Kombinirani tovorni promet; G.I-03 
Kontejner; G.II-03 
Kontejnerski manipulator; G.II-14 
Luško dvigalo; G.II-13 
Menjalni keson; G.II-08 
Multimodalni tovorni promet; G.I-02 
Način prevoza; G.I-09 
Nakladalna enota; G.II-01 
Oprtni prevoz; G.I-05 
Ploski kontejner; G.II-09 
Portalni žerjav; G.II-12 
Potujoča avtocesta; G.I-06 
Prevoz tovornega cestnega motornega vozila brez spremstva voznika; G.I-08 
Prevoz tovornega cestnega motornega vozila v spremstvu voznika; G.I-07 
Prevozna veriga; G.I-10 
Prijemalo; G.II-16 
Ro-ro enota; G.II-11 
Sočasna uporaba dveh načinov prevoza (aktivno stanje)/(pasivno stanje); G.I-04 
Tara kontejnerja; G.II-05 
Terminal za intermodalni prevoz; G.I-11 
Teu (twenty-foot equivalent unit); G.II-07 
Velikosti kontejnerjev; G.II-04 
Viličar; G.II-15 
Vrste kontejnerjev; G.II-06 
Železniški vagon za intermodalni prevoz; G.II-10 

 


