TEMELJNA LISTINA O STORITVAH 2016
UVOD

Temeljna listina o storitvah je dokument, ki zavezuje izvajalce storitev k delovanju v smeri upravljanja kakovosti v skladu
s predpisi serije ISO 9000, ki zadeva zagotavljanje kakovosti, kot sposobnost zadovoljevanja pričakovanj strank.
Ta dokument posodablja predhodno različico iz leta 2015 in velja do izdaje leta 2017.

NAČELA IN SPLOŠNI CILJI

Družba Trieste Trasporti (TT) izvaja storitve lokalnega javnega prevoza:
• ob upoštevanju določb Uredbe EU št. 181/2011, ki se nanaša na pravice potnikov v avtobusnem prevozu, in
Zakonodajnega odloka št. 169/2014, ki vsebuje kazenske predpise za primere kršitve same Uredbe. Za ugotavljanje
prekrškov je pristojen Organ za urejanje prevozov (Autorità di Regolazione dei Trasporti). V ta namen podjetje TT
v okviru svojih pristojnosti potnikom nudi ustrezne informacije za vso dobo trajanja prevoza, seveda ob upoštevanju
značilnosti nudene storitve;
• v skladu s temeljnimi načeli, predvidenimi v Direktivi predsednika ministrskega sveta z dne 27.1.1994, navedenimi v
nadaljevanju.
Enakopravnost in nepristranost
- dostopnost storitev in infrastruktur ne glede na spol, raso, jezik, versko prepričanje in mnenje;
- dostopnost storitev prevoza in zadevnih infrastruktur starejšim osebam in invalidom;
- zagotavljanje enakega obravnavanja ne glede na geografsko območje in brez razlikovanja med različnimi skupinami
uporabnikov.
Nemoteno delovanje
- neprekinjen in reden potek storitev;
- zagotavljanje nadomestnih storitev, ko je to potrebno;
- opredelitev minimalnih storitev v primeru stavke osebja in obveščanje uporabnikov.
Opomba: družba Trieste Trasporti v primeru stavke zagotavlja nespremenjen vozni red v času: od 6.00 do 9.00
in od 13.00 do 16.00.
Transparentnost in udeležba strank pri reševanju poglavitnih težav v zvezi s storitvami.
Učinkovitost
- sprejetje ukrepov, potrebnih za načrtovanje, izvajanje ter ponudbo učinkovitih storitev in prometnih infrastruktur.
Družba si na vseh stopnjah odgovornosti prizadeva predvsem za dnevno zagotavljanje storitev lokalnega javnega prevoza
ob upoštevanju pogodbenih obveznosti (v skladu s pravilniki posameznih prevoznih linij in izobešenimi urniki) in za
ukrepanje v najkrajšem možnem času z namenom, da se zmanjša na najnižjo možno mero morebitne motnje v storitvah
v primeru dogodkov, na katere ni mogoče vplivati (cestne zapore, posebni meteorološki pojavi, manifestacije), ki lahko
preprečijo spoštovanje sicer načrtovanega programiranja.
Družba Trieste Trasporti stalno nadzoruje izvajanje storitev in v sodelovanju s pristojnimi ustanovami ocenjuje vse
kazalce, ki posredno ali neposredno vplivajo na Družbo in zadevajo prošnje glede prilagajanja storitev na podlagi potreb
mobilnosti.

DRUŽBA IN POGODBA ZA STORITVE

Družba Trieste Trasporti od leta 2001 na podlagi izida evropskega javnega razpisa Avtonomne dežele Furlanije Julijske
krajine in podpisa desetletne Pogodbe o storitvah s Tržaško Pokrajino zagotavlja storitve lokalnega javnega prevoza v
Tržaški upravni enoti.
Deželni zakon št. 22 z dne 29.12.2010, katerega cilj je zagotovitev največje integracije storitev lokalnega javnega prevoza,
v obdobju med pripravo in sprejemom Deželnega načrta za LJP (TPL), predvidenega v deželnem zakonu št. 23 iz leta
2007, določa podaljšanje roka veljavnosti koncesij v teku za dodatna 4 leta. Pokrajina Trst in podjetje sta formalizirala
podaljšanje z zapadlostjo 31.12.2014.
Glede na to, da še niso bili dokončani postopki deželnega razpisa za izbiro izvajalca, ki bi zagotovil potrebno nadaljevanje
storitev LJP (TPL), je deželni odbor decembra 2014 pooblastil tehnično podaljšanje obstoječih pogodb za storitve
s pristojno pokrajino do 31.12.2015; rok je bil dodatno podaljšan do največ dveh let zaradi zamika časovnih rokov
razpisnega postopka (razen v primeru predčasnega odstopa ob izidu razpisa).
Obstoječa pogodba s Pokrajino Trst je bila zato dne 2.3.2016 podaljšana pod istimi pogoji in z ohranitvijo enakega
predvidenega zneska za vse leto 2016.
Družba TT upravlja 340 kilometrsko mrežo in zaposluje več kot 800 oseb (od teh je približno 600 šoferjev). Družba, ki
ima v lasti 271 mestnih avtobusov in 6 tramvajev linije Trst - Opčine, je v letu 2015 opravila preko 12,69 milijonov
kilometrov prevozov. Storitve ob delavnikih, ki so obširne kot malo kje v Italiji, potekajo od petih zjutraj do enih ponoči
in sicer na 59 mestnih progah (med katerimi je ena tramvajska linija), kar pomeni približno 5.200 načrtovanih dnevnih
prog in več kot 65 milijonov potnikov na leto.
Na tem območju je približno 1.400 postajališč, ki so medsebojno oddaljena povprečno okrog 200 metrov in so skoraj
vsa opremljena s tablo, na kateri so prikazane proge, ki potekajo mimo tistega postajališča in druge uporabne informacije
(urniki, proge, prodajna mesta za vozovnice itd.). Več sto postajališč je opremljenih z nadstreškom in klopjo, na večjih
postajališčih in na območjih kjer ni mogoče kupiti vozovnic, pa je nameščenih približno 70 avtomatov za vozovnice.

Družba Trieste Trasporti na podlagi koncesij za javni prevoz, ki jih dodeli dežela, upravlja tudi 2 morski povezavi na
območju Tržaškega zaliva: celoletna povezava Trst - Milje in poletna povezava Trst - Barkovlje - Grljan - Sesljan.

TRAMVAJ TRST OPČINE

Po obsežnih delih za delno obnovitev tračnic, se je tramvaj Trst-Opčine potrdil kot temeljni element mobilnosti
med mestnim središčem in Kraško planoto, zrasla pa je tudi njegova turistična privlačnost. V teku leta 2015 je
naprava med drugim prejela certifikat odličnosti Tripadvisor, znanega spletnega portala za potovanja, ki objavlja
recenzije strank o uporabljenih storitvah in obiskanih turističnih zanimivostih.
Julija 2015, ko so bila sproščena potrebna sredstva, je Občina Trst kot lastnica naprave oddala dejavnosti pregleda
in popravila ogrodja vozila št. 401, ki je bilo ustavljeno od novembra 2009; vozilo bo znova usposobljeno pred
poletjem 2016.
Novembra je bila podpisana obnovitev pogodbe za koncesijo sistema Trenovia, ki med drugim vsebuje tudi načrt
tehničnih posegov, potrebnih za dokončanje obnovitve linije, ter pregled vozil in komponent, ki se bližajo koncu
tehnične življenjske dobe. S tem bodo še naprej zagotovljeni najustreznejši standardi varnosti in rednosti službe.

URAD ZA STIKE Z JAVNOSTJO (URP)

Urad za stike z javnostjo, ki deluje preko poslovalnice v ulici dei Lavoratori št. 2, preko brezplačne telefonske
številke 800-016675 in e-poštnega naslova urp@triestetrasporti.it, nudi informacije v zvezi s ponujenimi
storitvami, informacijski material, ureja opozorila, predloge, prošnje in pritožbe, se dogovarja z različnimi
oddelki znotraj družbe in si prizadeva za pridobitev najboljših rešitev za pravočasno obveščanje uporabnikov.
Opozorila in pritožbe je mogoče prijaviti tudi neposredno preko spleta na naslovu www.triestetrasporti.it, s
pomočjo tabele, ki omogoča, da se na lažji način vnese podatke kar poenostavlja postopek za stranko in dovoljuje
uradom, da odgovorijo še bolj učinkovito.
Obravnavanje pritožb
Družba Trieste Trasporti upošteva opozorila in pritožbe kot pomembnega pokazatelja ravni kakovosti storitev ter
meni, da je to odlična priložnost za spoznanje morebitnih omejitev storitev in njihovo odpravo.
Stiki s strankami se redno beležijo v podatkovno bazo ter se posredujejo ustreznim oddelkom in vodstvu.
Družba je s postopkom certificiranja uredila zlasti postopek upravljanja pritožb, in sicer v vseh njegovih fazah
in pogojih poslovanja. Stranka, ki namerava vložiti pritožbo, mora posredovati vse potrebne informacije, da je
natančno razvidno, kaj se je zgodilo, ker se le tako omogoči rešitev nastale težave; potrebno je posredovati tudi
svoje osebne podatke in naslov (anonimne pritožbe se ne obravnavajo). V skladu s postopkom je predvideno,
da stranka prejme pisni odgovor v roku 24 delovnih dni. Urad za stike z javnostjo zagotavlja nerazkrivanje
posredovanih podatkov in spoštovanje predpisov o varovanju zasebnosti.
Spodnja tabela prikazuje dejavnost URP v zadnjih dveh letih:
SKUPNI SEŠTEVEK STIKOV
Stiki (brez povpraševanja po informacijah o stavkah)
Obdelane vloge
Od teh je pritožb
% pritožb

2015
14.253
13.977
2.493
834
5,97%

2014
13.560
12.197
1.880
728
5,97%

Pravilnik o denarnih povračilih
Niso predvidene oblike vračanja denarja, ko se zaradi višje sile storitve ne izvajajo ali so izrazito motene.
TT predvideva oblike vračanja denarja le v primerih, ko se zaradi nerednosti, ki izvirajo iz samega podjetja,
odhodi preložijo za več kot 20 minut in ni na razpolago nadomestnih prog ali drugačnih oblik prevozov v istem
časovnem obdobju.
V predvidenih primerih se vračanje denarja opredmeti v priznanju cene kupljenega listka in v primeru abonmaja
v priznanju cene časovno opredeljenega listka.
Ko je uporabnik prisiljen, da mora zaradi upravičenega in dokazljivega vzroka, ob nezmožnosti koriščenja
drugih javnih sredstev skupinskega prevoza, opraviti prevoz z drugačnim prevoznim sredstvom, podjetje prizna,
v mejah prispevka za dokazani strošek, povračilo zneska do največ desetkratne vrednosti listka, ki je predviden
za isti odsek proge.
Prošnjo za povračilo zneska je potrebno dostaviti na URP (Urad za stike z javnostjo) v roku naknadnih 72 ur po
dogodku; potrebno je tudi priložiti ustrezna dokazila o odpadli storitvi (dan, uro, progo, postajališče, morebitno
davčno pobotnico...)

PRAVILNIKA VELJAVNA NA AVTOBUSIH IN NA PLOVILIH

Storitve, ki jih nudi podjetje, je mogoče koristiti ob spoštovanju Avtobusnega pravilnika na mestnih progah in
Ladijskega pravilnika na pomorskih progah. Oba dokumenta določata pravila, ki urejajo odnos med upraviteljem
storitev in uporabnikom ter urejajo in ščitijo prisotnost na vozilih in na območjih, ki sodijo k opisanim storitvam.
Pravilnika sta izpostavljena na vseh vozilih in plovilih v rednem obratovanju in sta objavljena na spletni strani
podjetja.

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 povprečno dvajset 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. Vsi potniki morajo na zahtevo
pristojnega osebja pokazati veljavno vozovnico in veljaven osebni dokument oziroma izkaznico, ki jo
predvideva sklep Deželnega odbora št. 2328/2014.
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:
ZNIŽANA DENARNA
KAZEN

ZVIŠANA DENARNA
KAZEN

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

€ 70,00
(+ plačilo vozovnice po
navadni ceni poleg stroškov
postopka)

€ 210,00
(+ plačilo vozovnice po
navadni ceni poleg stroškov
postopka)

Kršitev avtobusnega reda

€ 35,00
(poleg stroškov postopka)

€ 106,00
(poleg stroškov postopka)

VRSTA PREKRŠKA

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 2015 je bilo izrečenih 14.294 kazni na podlagi kontrol, izvedenih na 88.948 vožnjah.

SPLETNA STRAN
Spletno stran www.triestetrasporti.it se vedno več uporablja. 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 2015 se je skupno število obiskov glede na prejšnje leto povečalo za 2,5%.

AVTOMATIČNI NADZORNI SISTEM NAD VOZILI (AVM)
Sistem AVM, nameščen na vseh vozilih podjetja, sestavlja sklop tehnologij za strojno in programsko opremo,
ki omogočajo spremljanje storitev javnega prevoza med vsemi fazami; to dovoljuje ugotavljanje kritičnih
dejavnikov, ki jih je treba popraviti, kot tudi pozitivnih rešitev, ki jih velja ponovno uveljaviti. Na tak način se
uporabnikom zagotavlja učinkovitost storitev, uslužbencem pa izboljšanje kakovosti dela.

OBVESTILA NA POSTAJALIŠČIH
Vsi postanki vozil, razen na začetnih in končnih postajah, se izvajajo na prošnjo uporabnikov.
Na območju postajališča je potrebno izraziti z vidno kretnjo svoj namen vstopa na prihajajoče prevozno sredstvo.
Statične Informacije
TT nadaljuje s posodabljanjem grafične podobe informacij na postajališčih z boljšo predstavitvijo prog in
koristnih informacij o točkah, kjer se proge urbanih linij križajo. Na skoraj vseh urnikih na postajališčih je
označena QR koda, ki omogoča dostop do urnikov postajališča in drugih informacij prek pametnih telefonov.
V krajih, za katere to predvideva deželni zakon za zaščito slovenske jezikovne manjšine, je bila na drogovih in
v čakalnih uticah dokončana namestitev dvojezičnih urnikov.
Dinamične Informacije
Družba nadaljuje izvajanje projekta in postopkov, ki so potrebni za namestitev novih informacijskih elektronskih
tabel infostop, ki na postajališčih prikazujejo najnovejše informacije. Elektronske table so prek radijske zveze
neposredno povezane z operativno centralo in na svetlečem zaslonu so objavljeni linije, predviden čas prihodov
avtobusov, številka avtobusa in morebitne zamude (ki jih sporoči centrala). Radijska povezava na dolge razdalje
omogoča tudi, da se podatki o tem, kdaj avtobus pelje mimo elektronske table, sporočijo centrali.
Nameščenih je bilo 36 elektronskih tabel infostop na postajališčih, ki veljajo za strateško pomembne zaradi
večjega pretoka strank.

AVTOBUSI IN OKOLJE
Avtobusi družbe so na evropski ravni med
najnaprednejšimi glede na njihovo starost ter
funkcionalnost in notranjo opremo. Visoka
stopnja obnavljanja flote avtobusov (33 novih
prevoznih sredstev na leto), ki izhaja iz dolžnosti
v okviru razpisa, je razlog za to, da so potnikom
na voljo avtobusi s povprečno starostjo le malo
višjo od štirih let, z motorji izvedbe EURO 6,
EEV, EURO 5 in EURO 4, kar omogoča znatno
nižjo raven emisij onesnažujočih izpušnih
plinov v ozračje. To je dokazano s pripravo
za merjenje, s katero se lahko zbira vzorce
petih vrst plinov, ki nastajajo ob izgorevanju
dizelskega goriva (CO, CO2, HC, O2, NOx), in
vrednosti neprosojnosti izpusta.
Preko 94% kilometrov je bilo prevoženih z
avtobusi, ki imajo nameščene motorje EEV in
EURO 6.
Poleg tega nadaljuje projekt imenovan ECO
DRIVING, namenjen zmanjšanju uporabe
goriva z nadzorom načina šofiranja voznikov in
z ustreznim izobraževanjem na novo zaposlenih.

Tabela v nadaljevanju povzema sestavo flote avtobusov v triletnem obdobju 2013 - 2015:
REGISTRIRANI AVTOBUSI (do 31.12.)
Vrsta avtobusa
18 metrov
12 metrov
10,5 metrov
9 metrov
7 metrov

2013
5
0
27
0
1

2014
0
6
27
0
0

2015
0
0
28
5
0

SKUPNO ŠT. AVTOBUSOV - POVPREČNA STAROST
(do 31.12.)
Vrsta avtobusa
2013
2014
2015
18 metrov
21
21
21
12 metrov
76
76
76
10,5 metrov
140
140
140
9 metrov
20
20
20
7 metrov
14
14
14
Povp. starost
4,1
4,08
4,08
avtobusov
Tramvaj
6
6
6
Turistični
1
1
1
Šolski avtobus
8
8
8

CERTIFICIRANI SISTEMI
Julija 2015 je podjetje uspešno prestalo letno preverjanje za nadzor Sistema vodenja Kakovosti (standard
UNI EN 9001:2008) in Sistema ravnanja z Okoljem (standard UNI EN 14001:2004) ter za obnovo Sistema
upravljanja Službe javnega lokalnega prevoza (standard UNI EN 13816:2002); preglede je opravil certifikacijski organ TÜV Italia. Isti organ je našemu podjetju novembra tudi obnovil certifikat za Sistem za upravljanje
Varnosti po standardu BS-OHSAS 18001:2007, ki je bil prvič izdan leta 2011. Politika podjetja za upravljanje
zdravja in varnosti na delovnem mestu temelji na vključevanju vseh zaposlenih in na načelu, po katerem je
treba preventivo upoštevati v okviru katerekoli delovne dejavnosti, že od začetnih faz. Cilj podjetja je namreč
ščititi stranke in vse, ki delajo v njenem okviru, da se zmanjša tveganja, povezana s posameznimi dejavnostmi,
posledično pa tudi možnosti nezgod; podjetje na tak način zagotavlja tudi učinkovitost morebitnih odzivov na
notranje ali zunanje izredne razmere, in sicer z zagotavljanjem vseh potrebnih virov za dosego takega rezultata.

ZAKONODAJNI ODLOK 231/2001
Za učinkovit nadzor nad dejavnosti, ki se tičejo sistema “korporativnega upravljanja”, je družba TT nadaljevala
z razvijanjem znotraj svoje organizacije postopkov in pregledov, ki so namenjeni preprečevanju prekrškov, ki
jih predvideva zakonodajni odlok št. 231/2001. Na osnovi pridobljenih izkušenj se je nadaljevala tudi dejavnost
stalnega posodabljanja in prilagajanja Organizacijskega modela v skladu z zakonskimi spremembami.

OBVEZE ZA LETO 2015
Družba se je zavezala k izpolnitvi številnih ciljev do 31.12.2015:
Zadeva
Št. postajališč z izobešenim urnikom
Št. elektronskih informacijskih tabel
Povprečna starost avtobusov (št. let)
Št. avtobusov z zelo nizko vstopno stopnico
Št. avtobusov s klimatsko napravo
Št. avtobusov z opremo za invalide
Št. avtomatov za vozovnice

Stanje
31. 12. 2014
1.238
32
4,08
271
271
271
72

Obveza
31. 12. 2015
1.248
36
4,08
271
271
271
73

Stanje
31. 12. 2015
1.251
36
4,08
271
271
271
73

NOVE OBVEZE ZA LETO 2016
Temeljna listina o storitvah je pisni dogovor, s katerim se Družba zavezuje prebivalcem, da bo delovala v skladu
s ciljem stalnega izboljševanja storitev. V tabelah v nadaljevanju so navedeni dejavniki kakovosti, kazalci,
merske enote, obljubljena raven storitev in načini pridobivanja podatkov.

KAZALCI KAKOVOSTI DRUŽBE T.T.
Zadeva
Št. postajališč z izobeš. urnikom
Št. elektronskih informacijskih tabel
Povprečna starost avtobusov (št. let)
Št. avtobusov z zelo nizko vstopno stopnico
Št. avtobusov s klimatsko napravo
Št. avtobusov z opremo za invalide
Št. avtomatov za vozovnice

Stanje Obveze
31.12.15 31.12.16 Kazalec
1.251
1.260
0,8%
36
36
0%
4,08
4,08
0%
271
271
0%
271
271
0%
271
271
0%
73
73
0%

Zanesljivost
Stanje Obveze Načini
31.12.15 31.12.16 preverjanj

Merska enota
% neodpravljenih odhodov z začetne postaje

0,22%

0,50%

podatki

% prekinjenih voženj glede na načrtovane

0,015%

0,02%

podatki

83%

83%

% posegov in popravil v času 5 minut glede na
skupno št. primerov
% zadovoljstva

89,59%

podatki
raziskava

Udobnost

Kazalci kakovosti po tipski shemi
Mreža in razporeditev prevozov
Stanje Obveze
Načini
Merska enota
31.12.15 31.12.16 preverjanj
Št. prebivalcev / št. postajališč
Neoc.
Neoc.
ocena
% možnih povezav na območju brez
Nerazp. Nerazp.
prestopanja
Povprečno št. ur izvajanja storitev ob
21,25
21,25
podatki
delavnikih
% med seboj povezanih linij glede na skupno
Nerazp.
Nerazp.
št. linij
% zadovoljstva
82,53%
raziskava
Skupno trajanje voženj
Merska enota
% prihodov z največ 5-minutnim
odmikom od predvidenega intervala
Komercialna hitrost
% zadovoljstva

% postajališč z nadstreškom (celotna mreža)

30,5%

30,9%

podatki

% postajališč s klopmi (celotna mreža)

13,2%

13,6%

podatki

% prevoznih sredstev s klimatsko napravo
(glede na skupno št. vozil)

100%

100%

podatki

% vozil z zelo nizko vstopno stopnico (glede
na skupno št. vozil)

100%

100%

podatki

Povprečna starost avtobusov

4,08

4,08

podatki

% vozil s čistim podom ob izhodu iz garaže
(dnevni nadzor)

100%

100%

podatki

12

12

podatki

Nerazp.

Nerazp.

Stanje Obveze Načini
31.12.15 31.12.16 preverjanj

Št. popolnih čiščenj (zunaj in znotraj) za vsako
vozilo v enem letu

Nerazp.

Nerazp.

16,71

16,71

% voznikov, ki upoštevajo parametre o
vedenju voznikov

87,67%

podatki
raziskava

Preprostost uporabe storitev
Stanje Obveze Načini
Merska enota
31.12.15 31.12.16 preverjanj
% postajališč z vsemi informacijami (intervali
ali urniki prihodov, tri najbližje prodajalne
44,2%
45%
podatki
vozovnic, obvestila o spremembi proge in
urnika)
Št. postaj z izobešenimi urniki
1.251
1.260
podatki
Št. elektronskih informacijskih tabel
36
36
podatki
% vozil z vsemi informacijami
v notranjosti (način koriščenja
100%
100%
podatki
storitev, obvestila o spremembi
proge ali mreže)
Št. vozil z zemljevidom proge
0
0
podatki
in možnim prestopom na druge proge
% odgovorov v roku 30 min.
100%
100%
podatki
Št. prodajaln vozovnic
271
271
podatki
Št. avtomatov za vozovnice
73
73
podatki
Točke, kjer so na voljo urniki in zemljevidi
6
6
podatki
prog
% delujočih naprav na vozilih
99,0%
99,0%
podatki
% zadovoljstva
86,37%
raziskava
Varnost vožnje in potnika
Stanje Obveze Načini
31.12.15 31.12.16 preverjanj
Varnost pred nezgodami: povprečno št. km
40.514 45.000
ocena
med nezgodama
Varnost pred nezgodami z ranjenci: povprečno
št. km med dvema primeroma nezgod z
120.798 135.000 ocena
ranjenci
% zadovoljstva
90,34%
raziskava
Merska enota

Stanje Obveze Načini
31.12.15 31.12.16 preverjanj

Merska enota

% vozil s premično stopničko

0

0

podatki

% opremljenih postaj za vstop / izstop
invalidskega vozička

0,50%

0,50%

podatki

% zadovoljstva

81,94%

raziskava

Skrb za okolje
Merska enota
% vozil s standardom EGS (nadzorovan izpuh
motorja) glede na skupno št. vozil
% električnih avtobusov (in tramvajev) glede
na skupno št. vozil
Avtobusi na plinski pogon
(% glede na skupno št. vozil)
Pogostost pregledov izpušnih plinov: letno št.
pregledov za vsako vozilo
% zadovoljstva

Stanje Obveze Načini
31.12.15 31.12.16 preverjanj
100%

100%

podatki

2,17%

2,17%

podatki

0%

0%

podatki

1

1

90,83%

podatki
raziskava

Osebje
Merska enota
Letno št. ur usposabljanja na osebo
Št. točk za nasvete in/ali informacije
% uslužbencev v stiku z javnostjo glede na
skupno število osebja
% zadovoljstva

Stanje Obveze Načini
31.12.15 31.12.16 preverjanj
7,48
6,00
ocena
2.178
2.180
podatki
81,8%

81,8%

86,37%

podatki
raziskava

Zaščita in nadzorovanje
Merska enota

Stanje Obveze Načini
31.12.15 31.12.16 preverjanj

% pisnih odgovorov v roku 10 delovnih dni od 75,0%
prejema pritožbe ali predloga
% podrobnejših odgovorov v roku 20 dni od
25,0%
prejema pritožbe ali predloga
% zadovoljstva
85,46%

75,0%
25,0%

ocena
ocena
raziskava

PREVERJANJE MED UPORABNIKI
Tudi leta 2016 smo izvedli letno preverjanje stopnje poznavanja storitev in pričakovanj strank, za kar je bilo
zadolženo specializirano podjetje, in sicer na podlagi ankete o zadovoljstvu uporabnikov (customer satisfaction),
izvedene s telefonskimi in direktnimi intervjuji na postajališčih.
Anketa o zadovoljstvu uporabnikov je z metodološko-operativnega vidika skladna s smernicami, določenimi v
»Smernicah UNI 11098 za merjenje zadovoljstva uporabnikov (CSM) lokalnih javnih storitev«.

Vsebine javnomnenjske
raziskave in anketirani vzorec
Med raziskavo, izvedeno aprila, so intervjuvali 1.614
uporabnikov s stalnim prebivališčem v pokrajini Trst:
1.205 telefonskih intervjujev (metoda CATI/CAMI) in
409 direktnih intervjujev (metoda CAPI).
V Trstu je bilo izvedenih 1.204 intervjujev (75%), v
Devinu-Nabrežini, Zgoniku in Repentabru 201 (12,5
%), v Miljah in Dolini 209 (12,5 %), pri čemer se je
upoštevalo prebivalce s starostjo najmanj 15 let, ki vsaj
občasno uporabljajo javna prevozna sredstva.
Vprašanj je bilo 31 in so zadevala občuteno kakovost
(stopnjo zadovoljstva) in pričakovano kakovost
(pričakovanja, pretehtana glede na dimenzijo kakovosti
– stopnjo pomembnosti) s posebno pozornostjo do
makro kategorij raziskave, ob upoštevanju standarda
UNI EN 13816.
Teme in vzorec anketiranih so z vsebinskega vidika
in po obsegu primerljivi z raziskavami, izvedenimi
leta 2015 in v predhodnih letih, kar je omogočilo
primerjavo mnenj, ki so izšla, in boljšo presojo učinka
novih ukrepov, ki so bili uvedeni v obdobju med eno in
drugo raziskavo.
Podjetje TT je pridobilo pomembna mnenja o storitvah,
ki jih dnevno nudi, in ustrezno presodilo izide raziskave,
saj je anketirani vzorec po številčnosti in prostorski
distribuciji dejansko zanesljiv in reprezentativen
glede na širše območje, kjer so prisotni uporabniki teh
storitev.
Cenjenim uporabnikom, ki so privolili k aktivnemu
sodelovanju pri naši raziskavi, se prisrčno zahvaljujemo
za čas, ki so nam ga namenili, in za konstruktivne
predloge, ki so jih posredovali.

Cilji javnomnenjske raziskave

• Ugotavljanje stopnje zadovoljstva in/ali nezadovoljstva uporabnikov glede na različne aspekte, povezane s
storitvami javnega prevoza;
• Preverjanje sprememb v mnenjih glede na kazalnike iz preteklih let z namenom ugotavljanja kritičnih ali
pozitivnih dejavnikov posameznih tehničnih in upravnih komponent, ki skupaj sestavljajo sistem javnih
prevozov;
• Analiza odmikov od povprečne stopnje zadovoljstva za aspekte storitev, v zvezi s katerimi je družba v letu 2015
uvedla ukrepe, namenjene prilagajanju ponudbe pričakovanjem, ki smo jih zabeležili s prejšnjo javnomnenjsko
raziskavo;
• Preverjanje učinkovitosti komunikacije, namenjene boljšemu poznavanju potenciala storitev in promociji
uporabe javnih prevoznih sredstev za zadovoljevanje potreb po mobilnosti po območju;
• Preverjanje poznavanja in uporabe prog, spletne strani in možnosti nakupa vozovnic;
• Nudenje točnih informacij o dejavnikih, ki izhajajo iz pričakovanj uporabnikov (pričakovana kakovost), za
izboljšanje kakovostnih standardov obravnavane službe.
Kot že v prejšnjih letih, je bil cilj dodatnih 405 intervjujev, ki jih bomo podrobneje interno analizirali, opredeliti
profil potencialnih strank, torej oseb, ki ne uporabljajo storitev podjetja TT, a ki bi se v določenih okoliščinah
lahko odločile za uporabo javnega prevoza.
Dodatna interna analiza bo izvedena na vzorcu 1.030 intervjujev, ki so jih tudi letos izvedli s strankami prek
elektronske pošte (metodi CAWI in MAWI).
Za spremljanje kakovosti storitve v skladu s standardom UNI EN 13816:2002 smo izvedli tudi mystery client
raziskavo, torej raziskavo z metodologijo skrivnostnega kupca, ki omogoča, da se popolnoma vživimo v
perspektivo povprečne stranke in razumemo, kaj se dejansko dogaja, ko ta uporablja storitve in/ali sprašuje
pristojno osebje za informacije. Ocenjene so bile proge, linije, postajališča, točnost in stanje vozil, ter
učinkovitost, sposobnost in kakovost nudenih storitev.

Splošno zadovoljstvo

Zadovoljstvo je bilo merjeno na podlagi dveh vrednosti:
• odstotek vrednotenja z ocenami od 6 do 10 (upošteva stranke, ki posameznim dejavnikom dodeljujejo vrednost
6 ali več na lestvici od 1 do 10); leta 2016 smo dosegli 93,0% zadovoljstva na ravni splošne presoje;
• občuteno povprečno zadovoljstvo (izraženo na lestvici od 1 do 10, ki se izračunava z ohranitvijo vseh vzorčnih
statističnih enot po postopku zamenjave manjkajočih podatkov z robustno oceno mediane).
Povprečna ponderirana ocena, ki jo izraža Customer Satisfaction Index (CSI) med pričakovanji, ki jih stranke
izražajo o idealni storitvi, in izraženimi in latentnimi občutki za ponujeno storitev, znaša 7,34.

Rezultati
Na naslednji strani je objavljen povzetek rezultatov raziskave, kjer so navedeni odstotki presoj z ocenami od 6
do 10, občuteno povprečno zadovoljstvo v primerjavi s tistim iz leta 2015 in, v skladu s standardom UNI EN
13816, stolpec s pričakovanji za makro kategorije raziskave (pričakovana kakovost), poleg vrzeli zadovoljstva
in kritičnih točk (kadar je vrednost med občutenim povprečnim zadovoljstvom, ki so ga izrazile stranke, in
njihovimi pričakovanji manjša od nič).

Fokusne skupine
Da bi zaokrožili raziskavo, bomo v letu 2016 strukturirali, izvedli in analizirali Fokusne skupine (vsako bo
sestavljalo omejeno in heterogeno jedro oseb), s katerimi nameravamo poglobiti nekatere vidike, ki so izšli iz
raziskav, izvedenih z zgoraj opisanimi metodami.

CUSTOMER SATISFACTION 2016
Vaša mnenja

Raziskavo izvedel: GAP – TROISI RICERCHE – CALLTEC
PRIMERJALNA ANALIZA ZA POVPREČNO
STOPNJO ZADOVOLJSTVA
A

B

C

D

E

Odstotek presoje
z ocenami
od 6 do 10

Občuteno
povprečno
zadovoljstvo 2016
(povprečje 2015)

Pričakovanja

Vrzel
zadovoljstva
(B-C)

Kritične
točke*

A

B

C

D

1) Omrežje in časovno kritje ozemlja

82,53%

8
(8)

0,9

2) Udobnost storitve, v smislu opreme vozil, urejenosti,
estetskega videza in splošnega zadovoljstva z vožnjo

84,26%

8
(7)

0,9

3) Notranji higienski vidiki vozil v smislu dnevnega čiščenja,
mesečnih posegov in trimesečnih sanifikacij

82,16%

7
(7)

4) Zunanji higienski vidiki vozil v smislu dnevnega čiščenja
zunanjosti vozila

84,45%

7
(8)

-0,1

5) Prizadevanja Trieste Trasporti v korist okolja (zmanjševanje
emisij Co2)

90,83%

8
(8)

0,9

6) Pravočasnost storitve

87,67%

8
(7)

0,9

7) Kontinuiteta in rednost dnevne programirane storitve

89,59%

8
(8)

0,9

8) Hitrost širjenja informacij v primeru motenj prevozne službe
prek komunikejev, spletne strani, družabnih omrežij, obvestil
na postajališčih

75,03%

7
(7)

9) Varnost vožnje v smislu odsotnosti nesreč

94,24%

8
(9)

0,9

10) Osebna in premoženjska varnost v smislu odsotnosti
potencialnih nevarnosti v vozilu

86,43%

8
(8)

0,9

11) Obstoj in jasnost informacij na postajališčih o progah in
urnikih

85,50%

8
(7)

1

12) Raven informacij o prevozni službi, na primer vozni redi,
zemljevidi, storitvena listina, spletna stran, brezplačna številka

90,83%

8
(8)

1

13) Preprostost uporabe storitev v smislu dostopnosti
vozovnic, dostopnosti abonmajev pri avtoriziranih prodajalcih,
razveljavitve na avtomatih, dostopnosti do okenc podjetja in
dostopnosti spletne strani

87,24%

8
(8)

14) Storitve za potnike z zmanjšanimi motoričnimi
sposobnostmi, se pravi opremljenost vozil z znižanim podom in
z dostopno rampo ter prostorom za vozičke

76,89%

7
(7)

15) Prijaznost in razpoložljivost voznika

86,37%

8
(7)

16) Hitrost pri odgovarjanju na prošnje / obvestila / ugovore

90,52%

7
(7)

E

OTIPLJIVI ASPEKTI

7,10

-0,1

ZANESLJIVOST IN VARNOST

7,10

-0,1

DOSTOPNOST IN RABNOST

7,00

1

0

PRIJAZNOST

SPLOŠNA OCENA
17) Splošna ocena storitve s strani strank

93,00%

CSI
Customer Satisfaction Index

7,34

6,90

1,1
0,1

*V rdeči barvi kritične točke,
za katere je treba ukrepati
Ponderirana povprečna presoja
med pričakovanji, ki jih stranke
izražajo o idealni storitvi,
in izraženimi ter latentnimi
občutki o nudeni storitvi

