TR-CES-P/M
Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001)
Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 75/2016)
Sporočanje podatkov je obvezno.

Vprašalnik za statistično raziskovanje

Potniki v cestnem javnem linijskem prevozu,
2017

Pomoč in informacije:


porocanje.surs@gov.si

 080 18 48 (pon.–čet.: 9.00–15.30,
		
pet.: 9.00–14.30)
http://www.stat.si/StatWeb/vprasanja

Prosimo, izpolnite vprašalnik s podatki za opazovani mesec in ga najpozneje do 15. v naslednjem mesecu
pošljite na naslov: Statistični urad RS, p. p. 3570, 1001 Ljubljana
Zahvaljujemo se vam, da s svojimi podatki prispevate h kakovosti uradnih statističnih podatkov.
Rezultate tega raziskovanja in druge statistične podatke in kazalnike boste našli na spletni strani www.stat.si.

2017

Vpišite opazovani mesec:

Vpišite mesec s številko

Tehnična navodila
• Vprašalnik je tehnično prilagojen optičnemu branju, zato vas prosimo, da pri izpolnjevanju podatkov pišete čitljivo in
uporabite moder ali črn kemični svinčnik.
• Podatke vpisujte v predvidena okenca s celimi števili desno poravnano
• Če ni pojava, pustite okenca za previden vpis neizpolnjena.

Podatki o osebi, ki je izpolnjevala vprašalnik:
Podatke vpisujte z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI!
Ime
Priimek
E-naslov

Telefon

Datum

.
dan

.
mesec

leto


S171

1

Obrnite

Vsebinska navodila
• Javni linijski prevoz potnikov je prevoz, ki se opravlja na določenih relacijah (linijah), po vnaprej določenem voznem redu,
ceni in splošnih prevoznih pogojih. Opravlja se kot mestni, medkrajevni in mednarodni javni linijski prevoz potnikov.
• Mestni javni linijski prevoz je javni prevoz potnikov, ki ga v naselju organizira občina kot javno službo.
• Medkrajevni javni linijski prevoz potnikov je javni prevoz potnikov med dvema ali več kraji v Sloveniji. Prevoznik ga opravlja
po pogodbi o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe.
• Mednarodni javni linijski prevoz je javni prevoz potnikov med Republiko Slovenijo in drugimi državami. Prevoznik ima
licenco za izvajanje mednarodnega linijskega prevoza.
• Ne upoštevajte podatkov o posebnem linijskem prevozu, to je prevoz na podlagi sklenjene pogodbe med naročnikom
prevoza in prevoznikom.

Tabela 1: Prevoženi kilometri, v opazovanem mesecu 2017

Število prevoženih kilometrov izraža dejanske razdalje, ki so jih prevozili avtobusi na javnih linijskih prevozih.
• Ne upoštevajte poti oz. kilometrov, ki so jih avtobusi opravili, ko niso bili na voljo potnikom (npr. poti v garažo), ali pa so opravljali posebne linijske
prevoze ali občasne prevoze potnikov.
• Pri mednarodnem prevozu je treba vpisati razdaljo od začetne avtobusne postaje v Sloveniji do končne avtobusne postaje v tujini.

1

Število prevoženih kilometrov

27

Skupaj (2+3+4):

1

37

mestni prevoz

2

47

medkrajevni prevoz

3

57

mednarodni prevoz

4

67

Tabela 2: Prepeljani potniki, v opazovanem mesecu 2017

Potnik je oseba, ki jo prevoznik za plačilo prepelje v javnem linijskem prevozu.
• Vpišite dejansko število prepeljanih potnikov ne glede na vrsto vozovnice (npr. enkratna ali mesečna vozovnica), ki jo ima potnik. Primer: če
se je lastnik mesečne vozovnice peljal v mesecu le 10-krat, potem bi moral biti le tolikokrat upoštevan. Narobe bi bilo, če bi ga zato šteli, kot da
se je peljal vse delovne dni v mesecu v obe smeri – npr. 40-krat.
• Med potnike v mednarodnem prevozu je treba šteti le tiste potnike, ki so se dejansko peljali iz Slovenije v drugo državo. Če je potnik na
mednarodni liniji vstopil in izstopil na območju Slovenije, ga je treba šteti med potnike v medkrajevnem prevozu.
Število prepeljanih potnikov
Skupaj (2+3+4):

1

77

mestni prevoz

2

87

medkrajevni prevoz

3

97

mednarodni prevoz

4

107

Tabela 3: Potniški kilometri, v opazovanem mesecu 2017

Potniški kilometer pomeni prevoz enega potnika na razdalji enega kilometra.
• Če je bil npr. prepeljan en potnik na razdalji 25 km, je bilo opravljenih 25 potniških kilometrov, če sta se na isti razdalji peljala 2 potnika, je to 50
potniških kilometrov.
• Pri izračunavanju potniških kilometrov v mednarodnem prevozu upoštevajte le tiste potnike, ki so dejansko potovali iz Slovenijo v drugo državo,
torej tiste, ki ste jih navedli v tabeli 2 kot potnike v mednarodnem prevozu.
Število potniških kilometrov
Skupaj - brez mestnega prevoza (2+3):

1

117

medkrajevni prevoz

2

127

mednarodni prevoz

3

137

Opombe:

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje.
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