POMOČ STRANKAM IN UPRAVNI PREKRŠKI
Naloga asistentov za stranke je nudenje pomoči na avtobusu in ta, da pri državljanih preprečijo nezakonito
uporabo javnih storitev. Oddelek zajema približno osemnajst uslužbencev, ki se odlikujejo po visoki
pozornosti do uporabnikov in strokovnosti glede izvajanja ustrezne zakonodaje ter odnosa do strank. Poleg
običajnih dopoldanskih in popoldanskih preverjanj opravlja osebje specifične nadzore (tudi v civilu) na
posebnih odsekih in ob posebnih urnikih, ko je prekrškov več.
Ker so asistenti uporabnikov hkrati tudi nadzorniki, so pooblaščeni, da opravljajo preglede v skladu s 13.
členom zakona št. 689/1981 – Zakon o depenalizaciji – , torej tudi, da identificirajo kršitelja in izvajajo vse
ostale dejavnosti nadzora, ki jih predvideva I. del 2. poglavja istega zakona. Zato opozarjamo, da morajo vsi
potniki na zahtevo pristojnega osebja pokazati veljavno vozovnico in osebni dokument.
Če potnik noče izročiti dokumenta, kontrolor lahko uvede ustrezne postopke za ugotavljanje njegove
istovetnosti, pri čemer lahko od potnika zahteva, naj izstopi iz vozila, in pokliče na pomoč varnostne organe.
V primeru ugotovljenih nepravilnosti na vozilih javnega potniškega prometa se uvedejo upravne kazni po
deželnem zakonu 23/2007, ki je bil spremenjen z deželnim zakonom 13/2014, kot je opisano v nadaljevanju:

VRSTA PREKRŠKA
Potnik nima vozovnice
Terminska vozovnica, kateri je potekel rok veljavnosti
Potnik je vozovnico validiral ob vstopu kontrolorja
Nevalidirana vozovnica
Večkrat validirana vozovnica
Ponarejena vozovnica
Potekla mesečna vozovnica
Drugi prekrški, ki jih je ugotovil kontrolor
Kršitev avtobusnega reda

ZNIŽANA DENARNA
KAZEN

ZVIŠANA DENARNA
KAZEN

70,00 €

210,00 €

(+ plačilo vozovnice po
navadni ceni poleg
stroškov postopka)

(+ plačilo vozovnice po
navadni ceni poleg
stroškov postopka)

35,00 €
(poleg stroškov postopka)

106,00 €
(poleg stroškov postopka)

Potnikom, ki so večkrat storili isti prekršek v enem koledarskem letu, bo kontrolor povišal upravno kazen za
polovico predvidenega zneska.
Če je potnik pozabil mesečno vozovnico (ki jo je redno izpolnil in validiral pred omenjeno kontrolo), jo
lahko izroči v pregled v roku 5 dni od ugotovljenega prekrška na Uradu za kazni. V tem primeru bo
kazen znižana na 5,00 €.
Če kršitelj poravna kazen ob ugotovljenem prekršku oziroma najkasneje v roku 15 dni od prejema zapisnika o
ugotovljenem prekršku in kršitelju, se uveljavi znižana denarna kazen (7. člen deželnega zakona 1/84).
Če potnik ne poravna kazni v roku iz prejšnjega odstavka, bo družba Trieste Trasporti uvedla postopek v
skladu z deželnim zakonom 1/1984 in uveljavila zvišano denarno kazen. Potnik lahko družbi Trieste Trasporti
pošlje ugovor v roku 60 dni od prejema zapisnika o ugotovljenem prekršku.
Potnik lahko plača kazen ob ugotovljenem prekršku samemu kontrolorju ali:
• s plačilom zneska na poštnem tekočem računu;
• s plačilom zneska na Uradu za kazni.
Če bi potnik s svojim ravnanjem škodil premoženju družbe ali motil ostale potnike in voznika, bo prevoznik v
skladu s pravili avtobusnega reda, poleg predvidenih kazni za omenjene kršitve, o tem obvestil pristojne
institucije in varnostne organe ter zahteval povračilo morebitne nastale škode.
V letu 2013 je bilo izrečenih 12.197 kazni na podlagi kontrol opravljenih na vozilih podjetja.

SPLETNA STRAN
Spletne strani www.triestetrasporti.it se poslužuje vse večje število uporabnikov. Podjetje objavlja novosti in
spremembe v realnem času in uporabniki imajo možnost lahkega in hitrega vpogleda v časovnem loku 24 ur
na dan.
Arhitektura spletne strani je tudi tehnološko posodobljena in omogoča visoko hitrost brskanja po spletu, tudi v
posebnih primerih, ko se število uporabnikov znatno poveča.
V letu 2013 se je skupno število obiskov glede na prejšnje leto povečalo za 11,4%.

