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Uvod _ 

Glavni cilj projekta FORTIS je spodbujanje institucionalnega sodelovanja na čezmejnem območju s 

pomočjo skupnih inovativnih rešitev za prebivalce, namenjenih: 

i. izboljšanju in spodbujanju čezmejnih storitev javnega prevoza v korist trajnostne 

in učinkovite mobilnosti; 

ii. spodbujanju izmenjave izkušenj in usklajevanju postopkov civilne motorizacije. 

V okviru projekta je Srednjeevropska pobuda (SEP), vodilni partner projekta, zadolžena za izvajanje 

Pilotne akcije št. 3, katere cilj je okrepiti sodelovanje med Deželo FJK in Slovenijo za promocijo 

integrirane vozovnice Trst-Ljubljana. 

Ta potreba se je pokazala po tem, ko je projekt CONNECT2CE, ki je financiral Program Interreg 

Central Europe, uvedel novo čezmejno povezavo, prvo po decembru 2011, ko so bile ukinjene vse 

železniške povezave med Italijo in Slovenijo. To je bilo v praksi doseženo z integracijo avtobusnega 

prevoza, ki ga upravlja družba Trieste Trasporti, z železniškim prometom, ki ga upravljajo SŽPP, s 

čimer se je železniška postaja na Opčinah formalno spremenila v mednarodno in intermodalno 

vozlišče za čezmejno mobilnost, v korist prebivalcev in turistov, ki obiščejo ta območja. Testiranje se 

je začelo marca 2019 in je bilo podaljšano do aprila 2020, ko so bile zaradi pandemičnih razmer in 

omejitev v zvezi s Covid-19 prekinjene vse obstoječe povezave med obema stranema meje. 

Stroge sinergije med oblastmi obeh območij so bile od septembra 2018 aktivirane tudi v okviru 

strateškega projekta CROSSMOBY, ki ga financira Program Interreg Italija-Slovenija, vendar so bile 

tudi te prekinjene zaradi pandemičnih razmer, povezanih s Covid-19. 

Pravzaprav pomanjkanje čezmejne povezave predstavlja veliko ozko grlo za prebivalce in turiste tega 

območja, ki želijo uporabljati javni prevoz – in s tem možnost trajnostne mobilnosti – za obisk teh 

območij ali za prevoz z ene strani na drugo za opravljanje vsakodnevnih aktivnosti. 

Nadalje, za bolj ranljive kategorije prebivalstva, ki jih pogosto prizadene resna stopnja prometne 

revščine, bi to lahko predstavljalo edino možnost za izpolnitev njihovih potreb po mobilnosti in 

prehajanje čez mejo. 
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S temi izhodišči v mislih in na podlagi tega, kar je že dosegel projekt CONNECT2CE, namerava projekt 

FORTIS ponovno zagnati in nadaljevati razpravo o čezmejni povezavi Trst-Ljubljana s posebnim 

pilotnim ukrepom, ki ga izvaja SEP, katerega glavni stebri so vključevanje in angažiranje ustreznih 

deležnikov, opredeljenih in navedenih v posebni bazi podatkov, ter analiza ustreznih študij primerov 

integriranega izdajanja vozovnic, ki jih je treba ponoviti, da bi povečali privlačnost predlagane rešitve 

mobilnosti. 

Na osnovi poglobljene analize primerov integriranih vozovnic, ki je privedla do končne SWOT analize 

in glavnih rezultatov, bo naslednja faza zahtevala sodelovanje ustreznih deležnikov in organov, katerih 

mnenja o različnih priložnostih promocije bodo zbrana prek delovne mize FJK-SI kot tudi prek 

posebnega kratkega vprašalnika. Cilj je zbrati ustrezno število pomembnih akterjev, ki so se 

pripravljeni zavezati k ponovnemu zagonu in spodbujanju čezmejne povezave s podpisom 

Memoranduma o soglasju (MoS) v okviru projekta FORTIS. 

V tem okviru ta dokument predstavlja časovni načrt za administrativne in operativne korake, potrebne 

za podpis prej omenjenega memoranduma o soglasju ter na koncu za spodbujanje povezave Trst–

Ljubljana in integrirane vozovnice. 
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Glavne pripombe k načrtu 

Naslednja slika bolje ponazarja logiko postopka, ki je bil opisan v zgornjem načrtu. 

 

 

Natančneje, koraki številka 1, 2 in 3, ki vključujejo pripravo osnovnih dokumentov (kot so analiza 

študij primerov integriranih vstopnic in glavni rezultati), predhodni seznam deležnikov in vprašalnik, 

bodo privedli do 4. koraka, in sicer prvi sklic okrogle mize FJK-SI, ki bo v februarju 2022. 

Po tem se bo v drugi fazi vključilo lokalne deležnike, ki bodo pozvani, da podajo pripombe in predloge 

ter izpolnijo poseben vprašalnik za oceno potencialnega sodelovanja pri promociji integrirane 

vozovnice. 

Nato bodo rezultati takšnega sodelovanja in prvi osnutek memoranduma o soglasju predmet razprave 

za drugo delovno omizje FJK-SI, ki bo potekala marca 2022. 

Sharing of 
background 

documents

Drafting of 
stakeholders 

list

Drafting of 
stakeholders 

questionnaire

Convening of the FVG-SI working table to discuss and 
finetune documents resulting from phases 1-3

Involvement of 
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Drafting of the MoU

Collection of the signatures of stakeholders of the final 
version of the MoU

Convening of the FVG-SI working table to discuss and 
finetune stakeholders’ involvement and MoU

December 2021 –
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February 2022

February 2022 –
March 2022

March 2022

May 2022
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Nazadnje bo zadnja faza vključevala podpis končne različice memoranduma o soglasju s strani izbranih 

deležnikov maja 2022. 
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Priloge 

1) Študija za promocijo integrirane vozovnice Trst-Ljubljana 

2) SWOT analiza študij primerov 

3) Vprašalnik deležnikov 

4) Memorandum o soglasju 
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Priloga 1 

 

Študija primera promocije 
integrirane vozovnice Trst – 
Ljubljana 
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Uvod 

V okviru Študije za promocijo integrirane vozovnice Trst-Ljubljana je cilj tega dokumenta zagotoviti 

strukturiran pregled študij primerov o integriranih vozovnicah, ki so bile prepoznane kot pomembne 

(in zbrane v prvi bazi podatkov), da bi predlagali zanesljiv časovni načrt za opredelitev prihodnjih 

podobnih pobud. 

V ta namen je bil izpolnjen zbirni list za vsak identificiran primer, ki navaja osnovne informacije v zvezi 

s prevoznimi sredstvi, vključenimi dejavnostmi, popusti itd. Poleg tega vsak list identificira vpletene 

deležnike in navaja vpogled v podporne in ovirajoče elemente na osnovi uporabe štirih Likertovih 

lestvic za vsako pobudo, ki zagotavlja vizualno predstavitev: 

- števila vključenih deležnikov, 

- geografske pokritosti, 

- raznolikosti storitev in/ali vključenih popustov, in 

- ravni vključenih orodij IKT. 

V ta namen je končni cilj te raziskave pokazati prednosti, ki jih je treba ponoviti, in slabosti, ki jih je 

treba spremljati za prihodnje pobude, ob upoštevanju končnega cilja študije, namreč promocije 

integrirane vozovnice Trst–Ljubljana. 

Likertove lestvice na kratko 

Naslednje preglednice nudijo preprost in popoln pregled sklepanja, ki je podlaga za ocene, dodeljene 

vsaki študiji primera z zgoraj omenjenimi štirimi Likertovimi lestvicami in namenjene hitremu prikazu 

glavnih značilnosti vsake pobude. 

a. Vključevanje deležnikov 

Glede na vključene deležnike v okviru različnih analiziranih pobud so bile izpostavljene naslednje 

ocene: 

 

1 Število deležnikov med 1 in 3. 
2 Število deležnikov med 4 in 40. 
3 Število deležnikov med 41 in 85. 
4 Število deležnikov med 86 in 149. 
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5 Število deležnikov med 150 in 230. 

b. Geografska pokritost 

Na podlagi analize študij primerov je bila različna vključenost območij ocenjena v skladu z naslednjimi 

kategorijami: 

 

1 Razširitev ozemlja pod 400 km2 . 
2 Razširitev ozemlja med 400 in 1.000 km2 . 
3 Razširitev ozemlja med 1.000 in 100.000 km2 . 
4 Razširitev ozemlja med 100.000 in 1.000.000 km2 . 
5 Razširitev ozemlja nad 1.000.000 km2 . 

c. Raznolikost storitev in/ali popustov 

V tem primeru je bilo upoštevanih naslednjih 11 kategorij: 

- alternativno prevozno sredstvo za vlak/avtobus/tramvaj, 

- muzeji in galerije, 

- namestitev, 

- restavracije in kavarne, 

- trgovine, 

- vodeni ogledi, 

- storitve za turiste (kot je hramba prtljage), 

- aktivnosti na prostem, 

- dogodki (kot so koncerti, gledališke in operne predstave), 

- SPA in termalne lokacije ter 

- druge rekreacijske dejavnosti (kot so kino ali sobe pobega), 

ki so bili posledično uporabljeni za ocenjevanje prizadevanj za naslednji namen: 

1 
Število kategorij, ki jih pokrivajo dodatne storitve (prost vstop in/ali popusti) med 1 in 
2. 

2 
Število kategorij, ki jih pokrivajo dodatne storitve (prost vstop in/ali popusti) med 3 in 
4. 

3 
Število kategorij, ki jih pokrivajo dodatne storitve (prost vstop in/ali popusti) med 5 in 
6. 

4 
Število kategorij, ki jih pokrivajo dodatne storitve (prost vstop in/ali popusti) med 7 in 
8. 

5 
Število kategorij, ki jih pokrivajo dodatne storitve (prost vstop in/ali popusti) med 9 in 
11. 

d. Raven vključenih orodij IKT 

Glede na razpoložljivost in uporabo pametnih tehnologij so prizadevanja razvrščena na naslednji 

način: 
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1 
S pobudo ni povezana nobena mobilna aplikacija in integrirane vstopnice ni mogoče 
kupiti prek spleta. 

2 
S pobudo ni povezana nobena mobilna aplikacija. Integrirano vstopnico je mogoče 
kupiti na spletu, vendar jo je treba natisniti ali dvigniti na izbranih lokacijah. 

3 
S pobudo ni povezana nobena mobilna aplikacija. Digitalno različico integrirane 
vstopnice je mogoče kupiti na spletu in je ni treba natisniti ali dvigniti. 

4 
S pobudo je povezana mobilna aplikacija, vendar prek nje ni mogoče kupiti integrirane 
vstopnice. 

5 
S pobudo je povezana mobilna aplikacija, prek katere je mogoče kupiti digitalno 
različico integrirane vstopnice, ne da bi jo morali natisniti ali dvigniti. 
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1. Primeri 
INTEGRIRANEGA/ČEZMEJNEGA/MULTIMODALNEGA 

1.1. Euregio FamilyPass 

ID 1 

Ime pobude Euregio FamilyPass 

Narava INTEGRIRANO ČEZMEJNO MULTIMODALNO 

 

Meja/sodelujoče 
države 

Avstrija-Italija 

Opis pobude 

Gre za letno elektronsko vozovnico za družine z mladoletnimi otroki, ki živijo 
na referenčnem območju, ki ponuja znižane cene vozovnic za vsa sredstva 
javnega prevoza v Trentinu-Alto Adigeju in deželi Tirolski ter številne različne 
popuste pri storitvah in dejavnostih, povezanih s pobudo. Da bi podprl 
pobude, Evroregija organizira dogodke, ki družinam omogočajo, da preživijo 
čas skupaj, presegajo državne meje in tako spodbujajo kulturno izmenjavo 
(povezava). Poleg tega lahko družine z vozovnico med dnevi mobilnosti 
Evroregija (dva vsako leto) brezplačno potujejo z vlaki in avtobusi po 
celotnem območju Evroregije. Vozovnico lahko zaprosi vsak starš ali zakoniti 
skrbnik vsaj enega mladoletnega otroka in velja do otrokove polnoletnosti. 
Strošek aktivacije nove kartice je 20,00 EUR, pri naslednjih letnih 
podaljšanjih pa ni stroškov. 

Vključeni načini 
prevoza 

Z Euregio FamilyPass lahko družine kupijo 
vozovnice po znižani ceni, ki veljajo v celotnem 
sistemu javnega prevoza referenčnega območja 
(mestni, primestni, cestni in železniški), medtem ko 
otroci, mlajši od 6 let, v spremstvu staršev potujejo 
brezplačno. 

Vključene 
storitve/popusti 

Vozovnica ponuja številne čezmejne ugodnosti, 
posebne ponudbe in pobude na področju 
mobilnosti s ponudbo žičnic, parnih in turističnih 
vlakov, kulture s številnimi muzeji in gradovi, 
nakupovanja in športnih aktivnosti. Predvidena je 
tudi ponudba v maloprodaji (trgovine s športom, 
otroškimi oblačili in oblačili) in storitvah 
(svetovanje, frizerji, odvetniki, fotografi) ter v 
kulinariki z restavracijami in kavarnami. Celoten 
seznam popustov je na voljo tukaj in tukaj. 

Vključeni deležniki 

• EUREGIO Tirolska-Južna Tirolska-Trentino 

• Oddelek za družbo in delo dežele Tirolske 

• Agencija za družino avtonomne pokrajine Trento 

• Agencija za družino avtonomne pokrajine Bolzano 

• Vsi muzeji, znamenitosti in zasebne dejavnosti z brezplačnim 

vstopom ali popustom (približno 140) 
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Opombe/Novice o 
pobudi 

Vsako sezono izide tematska revija (EuregioFamilyPass News), ki vsebuje 
novice in informacije o storitvah in popustih, ki jih predvideva vozovnica. 
Vsaka številka revije pokriva določeno temo, kot je obisk okolice s kolesom, 
odkrivanje gradov v okolici ali vse, kar turisti potrebujejo o smučanju 
(povezava). 

Podporni elementi 

o Organizirani so številni dogodki in stranske pobude, ki 

podpirajo vozovnico, zaradi česar je bolj dragocena in privlačna, 

zlasti glede na njeno nizko ceno. 

o Veliko informacij o vozovnicah in povezanih popustih je na 

voljo na spletnih straneh vključenih institucionalnih deležnikov 

in v tematski reviji, ki jo objavlja Euregio na svoji spletni strani. 

o Ker so aktivnosti in dogodki namenjeni specifičnemu segmentu 

prebivalstva (tj. družinam z mladoletnimi otroki), so aktivnosti 

in dogodki posebej dobro izbrani, saj se odzivajo na potrebe in 

interese končnih uporabnikov. 

Ovirni elementi 

 Pobuda se nanaša na določeno kategorijo uporabnikov, zato ni 

dostopna in/ali privlačna za vse prebivalce referenčnega 

območja, ki ne sodijo v ta specifični segment prebivalstva. 

 Letno vstopnico lahko zaprosijo samo družine, ki živijo na 

referenčnem območju, zato ni dostopna turistom. 

Povezava 
https://www.provincia.bz.it/famiglia-
socialecomunita/famiglia/euregiofamilypass.asp 

Morebitni kontakt 

silvia.ramoser@europaregion.info 
ga.familie@tirol.gv.at 
agenziafamiglia@provincia.bz.it 
euregiofamilypass@provincia.tn.it 

Vključevanje 
deležnikov 

1 2 3 4 5 
 

Geografska 
pokritost 

1 2 3 4 5 
 

Različne storitve 
in/ali popusti 

1 2 3 4 5 
 

Raven vključenih 
orodij IKT 

1 2 3 4 5 
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1.2. Vozovnica Elba-Laba 

ID 2 

Ime pobude Vstopnica Elba-Laba 

Narava INTEGRIRANO ČEZMEJNO MULTIMODALNO 

 

Meja/sodelujoče 
države 

Češka-Nemčija 

Opis pobude 

To je dnevna vozovnica za posamezne uporabnike, družine, manjše skupine 
in kolesarje, ki se lahko uporablja za neomejeno število voženj v storitvah 
javnega prevoza znotraj območja VVO (Dresden – Nemčija) ter na večini 
avtobusnih in železniških prog znotraj Ústí okrožje (Češka), vključno s 
čezmejnimi potovanji. Poleg tega vstopnica ponuja posebne popuste za 
turistične znamenitosti v Dresdnu. 

Vključeni načini 
prevoza 

Vozovnica omogoča potovanje na čezmejnih 
avtobusnih linijah, železniških progah in nekaterih 
posebnih turističnih storitvah, kot so posebni 
tramvaji in vzpenjače. 

Vključene 
storitve/popusti 

Vstopnica zagotavlja popuste za posebne turistične 
storitve, kot so Bergbahns v Dresdnu (vzpenjača in 
viseča železnica), tramvaj Kirnitzsch Valley v Bad 
Schandauu in ogled mesta Meissen. Poleg tega so 
potniki upravičeni do 10-odstotnega popusta na 
ladjo za križarjenje Saxon Bohemian Switzerland, ki 
jo ponuja OVPS (Oberelbische 
Verkehrsgesellschaft Pirna-Sebnitz). 

Vključeni deležniki 

• VVO – Organ za javni prevoz Gornja Laba 
• Ústecký Kraj (Okraj Ústí) 
• Oberelbische Verkehrsgesellschaft Pirna-Sebnitz – OVPS 
• EVROREGIJA Elba Laba 

Podporni elementi 
o Vstopnica vključuje čezmejno povezavo, kar olajša rezervacijo 

in uporabnikom omogoča, da se potencialno izognejo nakupu 
dveh različnih vozovnic. 

Ovirni elementi 

 Nekateri dodatni popusti so še vedno povezani s prevoznimi 
storitvami, zato so obseg in področja dodatnih storitev precej 
omejena in predvsem potencialno zanimiva za turiste in ne za 
ostale prebivalce. 

 Stopnja popusta ni zelo visoka, kar lahko zmanjša privlačnost 
vozovnice. 

Povezava https://www.vvo-online.de/en/tariff-tickets/tickets/elbe-labe-129 

Morebitni kontakt service@vvo-online.de 

Vključevanje 
deležnikov 

1 2 3 4 5 
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Geografska 
pokritost 

1 2 3 4 5 
 

Različne storitve 
in/ali popusti 

1 2 3 4 5 
 

Raven vključenih 
orodij IKT 

1 2 3 4 5 
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2. Primeri INTEGRIRANEGA/ČEZMEJNEGA 

2.1. Vozovnica Bratislava 

ID 3 

Ime pobude Vozovnica Bratislava 

Narava INTEGRIRANO ČEZMEJNOST MULTIMODALNO 

 

Meja/sodelujoče 
države 

Avstrija-Slovaška 

Opis pobude 

To je vozovnica, ki omogoča potovanje z vlakom od Dunaja do Bratislave. Na 
voljo je v treh različicah, ki se razlikujejo glede na veljavnost: dnevna, 
tedenska in mesečna. V Bratislavi lahko uporabniki izkoristijo brezplačne 
vodene oglede mesta ob sobotah ali slikovite poti z 20-odstotnim popustom. 
Poleg tega je vozovnica veljavna tudi kot dnevna vozovnica za javni mestni 
prevoz v Bratislavi, pa tudi na vseh regionalnih vlakih ÖBB na Dunaju in na 
vseh železniških postajah v občinskem območju Bratislave. Vozovnico je 
mogoče kupiti na spletu, vendar jo je treba pred potovanjem natisniti na 
katerem koli od samopostrežnih avtomatov ÖBB v Avstriji ali na blagajni 
ÖBB za prodajo vozovnic v Avstriji. 

Vključeni načini 
prevoza 

Vozovnica vključuje tako železniške proge od 
Dunaja do Bratislave kot storitve javnega 
mestnega prevoza v Bratislavi, in sicer avtobusne 
in tramvajske linije. 

Vključene 
storitve/popusti 

Vozovnica posameznim potnikom nudi možnost 
brezplačnih sobotnih vodenih ogledov starega 
mestnega jedra Bratislave. Poleg tega lahko 
uporabniki po predhodni prijavi izkoristijo 20-
odstotni popust na redno ceno slikovitih ogledov 
(poti po starem mestu ali gradu) skozi Bratislavo v 
starodobnem avtomobilu Prešporáčik. 

Vključeni deležniki 

• ÖBB (avstrijski železniški prevoznik) 
• Železnice Slovenskej republiky – ŽSR (slovaški železniški 

prevoznik) 
• TOUR4U s.r.o. 

Podporni elementi 

o Glede na geografsko razsežnost in vključene popuste 
predstavlja vozovnica privlačno rešitev tako za turiste, ki 
obiščejo eno od obeh mest, kot za prebivalce, ki se morajo 
redno voziti med mestoma Dunaj in Bratislava. 

o S to rešitvijo uporabnikom, ki potujejo med obema mestoma, ni 
treba kupiti dveh različnih vozovnic za čezmejno potovanje, saj 
lahko izkoristijo to vozovnico. 

Ovirni elementi 
 Vključene storitve in popusti so glede na njihov omejen obseg 

namenjeni predvsem turistom. 
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 Dejstvo, da vozovnica vključuje le dodatne storitve v Bratislavi 
in jo je treba natisniti v Avstriji, pomeni, da je vozovnica 
namenjena predvsem avstrijskim turistom, ki obiščejo glavno 
mesto Slovaške, in ne nasprotno. 

Povezava 
https://www.oebb.at/en/regionale-angebote/ueberregionale-
angebote/bratislava-ticket 

Morebitni kontakt info@tour4u.sk 

Vključevanje 
deležnikov 

1 2 3 4 5 
 

Geografska 
pokritost 

1 2 3 4 5 
 

Različne storitve 
in/ali popusti 

1 2 3 4 5 
 

Raven vključenih 
orodij IKT 

1 2 3 4 5 
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2.2. Balkan Flexi Pass 

ID 4 

Ime pobude Balkan Flexi Pass 

Narava INTEGRIRANO ČEZMEJNO MULTIMODALNO 

 

Meja/sodelujoče 
države 

Bolgarija, Grčija, Makedonija, Črna gora, Romunija, Srbija, Turčija ter Bosna 
in Hercegovina. 

Opis pobude 

Balkan Flexi Pass je vozovnica za vlak za potovanja po ozemlju Bolgarije, 
Romunije (Regio Calatori), Makedonije, Grčije, Turčije, Srbije, Bosne in 
Hercegovine, Republike Srbske in skupine Attica Group. Potniki lahko 
izberejo eno od naslednjih možnosti: vozovnica za 5,7,10 ali 15 naključno 
izbranih dni v 2 mesecih. Vozovnica je osebna in se izda ob predložitvi 
osebnega dokumenta. Na ozemlju države stalnega prebivališča pa se lahko 
uporablja le za povratno potovanje do naslednje države, v katero nameravajo 
uporabniki potovati. Ponudba velja po posebnih cenah za mlade do 28 let in 
upokojence nad 60 let, medtem ko so otroci od 4 do 12 let upravičeni do 50 
% popusta. Vozovnice ni mogoče kupiti na spletu, ampak samo na izbranih 
železniških postajah v sodelujočih državah. 

Vključeni načini 
prevoza 

Balkan Flexi Pass ponuja neomejena potovanja v 
prvem razredu znotraj nacionalnih železniških 
omrežij vključenih držav. Vozovnice veljajo tudi za 
primestne vlake »Proastiakos«, ki povezujejo 
letališče/Atene s Kiatom in obratno. Poleg tega 
lahko imetniki vozovnic potujejo tudi na krovu 
plovil Attica Group na naslednjih mednarodnih 
pomorskih linijah: 

- Ancona-Krf-Igoumenitsa-Patras; 
- Bari-Krf-Igoumenitsa-Patras. 

Vključene 
storitve/popusti 

Kar zadeva dodatne popuste, so ti različni glede na 
obravnavano državo. V Bolgariji potovalna agencija 
ALMA TOUR-BG Jsc ponuja imetnikom vozovnice 
5 % popust na več vrst nastanitev po Bolgariji. Kar 
zadeva Grčijo in Italijo, je znižanje za 30 % 
predvideno za izbrane trajekte med obema 
državama, ki jih opravlja ladjar »ATTICA GROUP«. 
Poleg tega se 30-odstotno znižanje uporablja tudi 
za trajekte, ki delujejo znotraj domačih morskih 
odsekov Grčije. 

Vključeni deležniki 

• Nacionalni železniški prevoznik Bolgarije (BDZ Passengers), 
Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija (MZ-Transport), 
Romunija (REGIO CALATORI), Grčija (TRAINOSE), Srbija (SV), 
Črna gora (ZPCG), Bosna in Hercegovina (ZFBH, ZRS) in Turčija 
(TCDD TRANSPORT JSC). 

• ALMA TOUR-BG Jsc 
• ATTICA GROUP Superhitri trajekti / trajekti Blue Star 
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2.3. Offerta Treno + Nave 

Opombe/Novice o 
pobudi 

Kar zadeva Romunijo, vozovnico priznava kot veljavno samo prevoznik Regio 
Calatori, medtem ko je drugi ponudniki ne sprejemajo. 

Podporni elementi 

o Vozovnica ima široko geografsko pokritost, saj vključuje 
čezmejne povezave po vzhodni Evropi, s čimer olajša 
rezervacijo in uporabnikom omogoči, da se potencialno 
izognejo nakupu več različnih vozovnic, po eno za vsako državo. 

o Med popuste, ki jih ponuja vozovnica, so vključena različna 
prevozna sredstva, ki podpirajo intermodalnost. 

Ovirni elementi 

 Zaradi časa veljavnosti vozovnice in dejstva, da so uporabniki 
upravičeni le do enega povratnega potovanja v državi bivanja 
(ali nakupa), vozovnica ni preveč privlačna za prebivalce, ki 
morajo redno potovati čez mejo. 

 Dejstvo, da se pobudi niso pridružili vsi železniški prevoznikji 
Romunije, bi lahko predstavljalo oviro za uporabnike, ki svojo 
pozornost usmerjajo posebej na to državo. 

 Očitno je vozovnico težko kupiti, saj nekatere železniške 
postaje v sodelujočih državah niti ne vedo za pobudo: težava 
pri pridobivanju vozovnice, ki je ni mogoče kupiti na spletu, je 
vsekakor ovira, zlasti za turiste, ki želijo svoje potovanje 
načrtovati vnaprej in si vozovnico priskrbeti pred potovanjem. 

Povezava 
https://www.bdz.bg/en/a/balkan-flexipass 
https://shop.acprail.com/#/pass/balkan_flexipass/ 

Morebitni kontakt bdz_passengers@bdz.bg 

Vključevanje 
deležnikov 

1 2 3 4 5 
 

Geografska 
pokritost 

1 2 3 4 5 
 

Različne storitve 
in/ali popusti 

1 2 3 4 5 
 

Raven vključenih 
orodij IKT 

1 2 3 4 5 
 

ID 5 

Ime pobude Offerta Treno + Nave 

Narava INTEGRIRANO ČEZMEJNOST MULTIMODALNO 

 

Meja/sodelujoče 
države 

Italija-Hrvaška 
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Opis pobude 

Offerta Treno + Nave je pobuda, ki potnikom omogoča, da z vlaki pridejo do 
Ancone, od koder odplujejo ladje, namenjene na Hrvaško. Na ta način lahko 
uporabniki pridobijo popust na ladijske vozovnice za prihod na Hrvaško, v 
kolikor se obe vožnji (vlak in ladja) opravita na isti dan. 

Vključeni načini 
prevoza 

Ponudba združuje dva načina prevoza: vlak in ladjo. 
Natančneje, ponudba velja za potovanje z 
železnico na vseh nacionalnih progah (vključno s 
hitrimi vlaki) s končno destinacijo Ancona. Hkrati je 
možno pridobiti popust na vožnje z ladjo iz Ancone 
na Hrvaško (Split). 

Vključene 
storitve/popusti 

Ponudba vključuje 20 % popust na ladijske 
vozovnice za potovanja z odhodom iz Ancone v 
Split na Hrvaškem. Poleg tega so potniki ob nakupu 
ladijskih vozovnic pri izbranih turističnih agencijah 
upravičeni do: 

- 30 % popusta v 1. razredu ali nivoju 
Business; 

- 20 % popusta v 2. razredu ali nivojih 
Premium in Standard. 

Vključeni deležniki 
• Trenitalia (italijanski železniški prevoznik) 
• SNAV 
• Izbrane turistične agencije 

Opombe/Novice o 
pobudi 

Trenutno naj bi pobuda veljala do 31. 12. 2021 . 

Podporni elementi 

o Vozovnice je mogoče kupiti preko spleta, kar omogoča 
turistom, da se izognejo vrstam na blagajnah. 

o Pobuda je precej specifična, a še vedno izvedljiva tako za 
italijanske državljane, ki želijo počitnice preživeti v Splitu, kot za 
turiste, ki nameravajo po nekaj časa v Italiji obiskati Hrvaško. 

Ovirni elementi 
 Ponudba bi bila zanimivejša, če bi enak popust veljal tudi za 

druge destinacije razen Splita, tako na Hrvaškem kot tudi za 
druge države, s čimer bi razširili geografsko pokritost pobude. 

Povezava https://www.trenitalia.com/it/offerte_e_servizi/offerte_treno_nave/snav.html 

Morebitni kontakt customercare@snav.it  

Vključevanje 
deležnikov 

1 2 3 4 5 
 

Geografska 
pokritost 

1 2 3 4 5 
 

Različne storitve 
in/ali popusti 

1 2 3 4 5 
 

Raven vključenih 
orodij IKT 

1 2 3 4 5 
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3. Primeri INTEGRIRANO/MULTIMODALNO 

3.1. Program popustov IDS JKM 

ID 6 

Ime pobude Program popustov IDS JKM 

Narava INTEGRIRANO ČEZMEJNO MULTIMODALNO 

 

Meja/sodelujoče 
države 

Češka 

Opis pobude 

Program popustov IDS JKM, ki ga je vzpostavil Integrirani sistem javnega 
prevoza Južnomoravske regije, omogoča turistom in prebivalcem, ki imajo 
veljavno enotno, celodnevno ali sezonsko vozovnico IDS JMK, da izkoristijo 
popuste na več dejavnostih in lokacijah na jugu Moravske regije. Program je 
vedno odprt za vse javne ustanove (kot so muzeji, zgodovinske 
znamenitosti), pa tudi zasebna podjetja (restavracije, trgovine), ki so se mu 
pripravljena pridružiti in uporabnikom ponuditi popuste. KORDIS JMK pa v 
sodelovanju z Južnomoravsko regijo, zagotavlja oglaševanje popustov z 
informacijami na spletnih straneh, tiskovinah in drugih oblikah trženja, tudi 
po zaslugi medijskih partnerjev programa. 

Vključeni načini 
prevoza 

Pobuda velja za vozovnice vseh javnih prevoznih 
sredstev znotraj regionalne mreže Južne 
Moravske. To vključuje več železniških, tramvajskih 
in avtobusnih prog. Poleg tega  sta med 
dejavnostmi, pri katerih lahko uporabniki izkoristijo 
popust, še izposoja koles in skuterjev. 

Vključene 
storitve/popusti 

Program ponuja uporabnikom javnega prevoza 
številne popuste na različne storitve (kot je najem 
koles in skuterjev), kot tudi na vstopnine v muzeje, 
razstave, znamenitosti in rekreacijske dejavnosti v 
celotni regiji Južne Moravske. Celoten seznam je 
na voljo tukaj. 

Vključeni deležniki 

• Integrirani sistem javnega prevoza Južnomoravske regije 
• Regija Južna Moravska 
• Vsi muzeji, znamenitosti in zasebne dejavnosti z brezplačnim 

vstopom ali popustom (približno 30) 

Podporni elementi 

o Poleg vozovnice za uporabo javnega prevoza ni treba kupiti 
nobene dodatne vozovnice, zato so program in popusti izjemno 
dostopni tako za prebivalce kot turiste. 

o Podporni element je vsekakor pestra ponudba aktivnosti in 
znamenitosti, ki ponujajo popust, ter možnost nakupa vozovnic 
preko spleta in namenske aplikacije, s čimer lahko uporabniki 
prihranijo čas. 
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o Vključenost regije in promocija pobude prek različnih kanalov 
zagotavljata široko ozaveščenost prebivalcev in turistov, ki 
obiščejo regijo, o razpoložljivih popustih. 

Ovirni elementi 
 Kljub raznolikosti ponujenih storitev je število deležnikov, ki 

ponujajo popust, še vedno precej omejeno v primerjavi s precej 
široko geografsko pokritostjo pobude. 

Povezava https://www.idsjmk.cz/en/a/slevovy-program.html 

Morebitni kontakt info@kordis-jmk.cz 

Vključevanje 
deležnikov 

1 2 3 4 5 
 

Geografska 
pokritost 

1 2 3 4 5 
 

Različne storitve 
in/ali popusti 

1 2 3 4 5 
 

Raven vključenih 
orodij IKT 

1 2 3 4 5 
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3.2. Trentino Guest Card 

ID 7 

Ime pobude Trentino Guest Card 

Narava INTEGRIRANO ČEZMEJNO MULTIMODALNO 

 

Meja/sodelujoče 
države 

Italija 

Opis pobude 

Trentino Guest Card je kartica, ki je na voljo turistom, ki rezervirajo bivanje v 
kateri koli namestitvi (hotelu, B&B) v Trentinu. Kartica, ki velja ves čas 
počitnic, se samodejno pošlje po e-pošti ali SMS-u turistom pred prihodom v 
namestitveni objekt in jo je potrebno aktivirati po postopku, opisanem v e-
pošti ali SMS-u. Sicer pa je do digitalne različice kartice mogoče dostopati 
prek namenske mobilne aplikacije, ki omogoča tudi: 

- potrditev vozovnic za potovanje z vsemi oblikami javnega prevoza v 
Trentinu; 

- odkrivanje vseh vključenih storitev; 
- uporabo digitalne kartice za dostop do muzejev in številnih 

dejavnosti; 
- ustvarjanje osebnih seznamov želja; 
- vnaprej rezerviranje dostopa do storitev, brez čakalnih vrst ali 

presenečenj, in obveščanje o vseh novicah in dogodkih, kot so 
nepričakovana zaprtja; 

- beleženje vseh doživetij in obiskanih znamenitosti, pisanje 
komentarjev, ocen itd. 

Kartica vključuje brezplačno uporabo javnega prevoza v Trentinu ter številne 
popuste in ugodnosti za odrasle in otroke. Prednosti kartice se namreč 
nanašajo na vse člane skupine, ki bivajo v istem objektu, tudi mladoletne 
osebe. Poleg tega je posebna vozovnica za mobilnost veljavna le prvi dan 
počitnic in turistom omogoča, da izkoristijo kode za popust pri potovanjih z 
določenimi avtobusnimi prevozniki, ki se začnejo ali končajo v Trentinu. 

Vključeni načini 
prevoza 

Kartica imetnikom omogoča neomejen dostop do 
mestnega (Trento, Rovereto, Alto Garda in Pergine) 
in primestnega omrežja javnega prevoza Trentino 
Trasporti, vključno z avtobusnimi in železniškimi 
linijami. Možno je tudi potovanje z regionalnimi 
vlaki na progah Brenner, Valsugana in Trento-Malè. 
Poleg tega vozovnica za prvi dan mobilnosti 
zagotavlja kode za popust za potovanje v Trentino 
s FlixBusom in MarinoBusom. Vozovnica velja 
samo na dan prihoda in za potovanja, ki se začnejo 
ali končajo v Trentinu, in mora biti prikazana v 
aplikaciji ali pametnem telefonu na vozilu. 

Vključene 
storitve/popusti 

Popusti, ki jih ponuja Trentino Guest Card, so 
številni in so razporejeni na različnih področjih, od 
kulture in muzejev do narave, pustolovskih parkov 
in vodenih ogledov. Natančneje, turisti lahko 
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dostopajo do več kot 60 muzejev, 20 gradov in več 
kot 40 znamenitosti ter imajo posebne znižane 
cene za več kot 60 dejavnosti po vsem Trentinu, od 
polnilnikov za e-avtomobile in sistemov dvigal do 
neposrednih degustacij lokalnega vina in živil pri 
proizvajalcih. Celoten seznam je na voljo tukaj. 

Vključeni deležniki 

• Avtonomna pokrajina Trento 

• Trentino Sviluppo Spa 

• Trentino Marketing Srl 

• Trentino Trasporti 

• Vsi muzeji, znamenitosti in zasebne dejavnosti z brezplačnim 

vstopom ali popustom (približno 220) 
Opombe/Novice o 
pobudi 

Poleg te kartice, šttevilne doline ponujajo tudi posebne kartice gostov na 
svoje ime, ki se ponašajo s številnimi dodatnimi storitvami. 

Podporni elementi 

o Kartico lahko turisti zlahka pridobijo, saj se jim samodejno 

pošlje. Poleg tega mobilna aplikacija olajša njeno uporabo, saj 

kartice ni treba dvigniti ali natisniti. 

o Dejstvo, da mobilna aplikacija ponuja tudi informacije o 

razpoložljivih storitvah in aktivnostih ter možnost rezervacije, 

je vsekakor podporni element, ki omogoča prihranek časa in 

zbiranje turističnih informacij na enem mestu. 

o Kartica vključuje tudi popuste za prihod v Trentino z 

alternativnimi prevoznimi sredstvi, kar turiste spodbuja, da 

pustijo svoje avtomobile doma. 

Ovirni elementi 
 Pobuda je namenjena predvsem turistom, saj kartice ni mogoče 

kupiti posebej in se samodejno zagotovi ob rezervaciji 

namestitve. 

Povezava https://www.visittrentino.info/en/experience/trentino-guest-card 

Morebitni kontakt innovazione@trentinomarketing.org 

Vključevanje 
deležnikov 

1 2 3 4 5 
 

Geografska 
pokritost 

1 2 3 4 5 
 

Različne storitve 
in/ali popusti 

1 2 3 4 5 
 

Raven vključenih 
orodij IKT 

1 2 3 4 5 
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3.3. Vienna City Card 

ID 8 

Ime pobude Vienna City Card 

Narava INTEGRIRANO ČEZMEJNO MULTIMODALNO 

 

Meja/sodelujoče 
države 

Avstrija 

Opis pobude 

Vienna City Card je pobuda, namenjena turistom, ki obiščejo mesto Dunaj. 
Kartica, ki je na voljo v treh različicah z veljavnostjo 24, 48 ali 72 ur, 
uporabnikom omogoča brezplačno potovanje z javnim prevozom v mestu in 
izkoriščanje številnih popustov v številnih muzejih, turističnih znamenitostih, 
in pri mnogih aktivnostih. Druga različica kartice (Vienna City Card Tour) 
omogoča tudi dnevno vstopnico za oglede Dunaja s hop-on hop-off 
avtobusom in voden sprehod po mestu. Kartica, ki jo je mogoče kupiti preko 
spleta, je povezana z brezplačno mobilno aplikacijo, ki deluje tudi kot digitalni 
vodnik po mestu in omogoča vizualizacijo lokacije aktivnosti, za katere je 
vključen popust. 

Vključeni načini 
prevoza 

Vienna City Card ponuja popolne možnosti 
mobilnosti zaradi številnih avtobusnih, tramvajskih, 
železniških in podzemnih linij, ki so na voljo po 
vsem mestu. Poleg tega se nekateri popusti, ki jih 
ponuja kartica, nanašajo na možnosti mobilnosti za 
prihod v mesto z letališča, pa tudi na najem 
avtomobila, kolesa in čolna ter storitve parkiranja. 

Vključene 
storitve/popusti 

Poleg uporabe javnega prevoza kartica ponuja 
številne popuste pri muzejih in turističnih 
znamenitostih na Dunaju ter številne aktivnosti, 
kot so vodeni ogledi, športni objekti, koncerti in 
operne predstave. Poleg tega se je shemi popustov 
pridružil izbor barov in restavracij. Celoten seznam 
je na voljo tukaj. 

Vključeni deležniki 

• Dunajski mestni svet 

• Wien Tourismus 

• Wiener Linien (dunajski javni prevoznik) 

• Vsi muzeji, znamenitosti in zasebne dejavnosti z brezplačnim 

vstopom ali popustom (približno 190) 
Opombe/Novice o 
pobudi 

Trenutno ni na voljo druga različica kartice (Vienna City Card Transfer), ki 
vključuje prevoz od letališča do centra mesta. 

Podporni elementi 

o Kartica vključuje popuste za široko paleto znamenitosti, 

storitev in dejavnosti, ki ustrezajo okusu vsakogar. 

o Mobilna aplikacija, povezana s kartico, predstavlja odličen 

podporni element, ki omogoča pridobivanje koristnih informacij 

ter nakup in uporabo digitalne različice kartice, ne da bi bilo 

treba tiskati ali dvigniti fizično različico. 
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o Kartica podpira intermodalnost, saj med razpoložljive popuste 

vključuje veliko različnih prevoznih sredstev. 

o Na voljo je v treh različicah, uporabniki pa lahko izberejo tisto, 

ki jim najbolj ustreza. 

Ovirni elementi 
 Kartica ponuja vse popuste in ne brezplačnih vstopov. 

 Pobuda je namenjena predvsem določeni kategoriji – turistom 

– in ne ostalim prebivalcem. 

Povezava https://www.wien.info/en/travel-info/vienna-city-card 

Morebitni kontakt info@wien.info 

Vključevanje 
deležnikov 

1 2 3 4 5 
 

Geografska 
pokritost 

1 2 3 4 5 
 

Različne storitve 
in/ali popusti 

1 2 3 4 5 
 

Raven vključenih 
orodij IKT 

1 2 3 4 5 
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3.4. Roma Pass 

ID 9 

Ime pobude Roma Pass 

Narava INTEGRIRANO ČEZMEJNO MULTIMODALNO 

 

Meja/sodelujoče 
države 

Italija 

Opis pobude 

Roma Pass, ki ga sponzorirata mestni svet Rima in Ministrstvo za umetnost 
in kulturne dejavnosti v sodelovanju z ATAC, podjetjem za javni prevoz, je 
posebna turistično-kulturna kartica prestolnice, ki turistom omogoča dostop 
do različnih popustov in storitev za lažje uživanje v lepotah Rima. Kartica je 
na voljo v dveh različicah 48 in 72 ur veljavnosti od prve validacije za javni 
prevoz ali dostop do muzejev. Kartica namreč poleg brezplačne uporabe 
mestnega javnega prevoza ponuja namenske rezervacije za 
muzeje/arheološka najdišča ter popust in posebne cene za dogodke, razstave 
in turistične storitve. Vozovnico je mogoče kupiti na spletu, v muzejih in na 
turističnih info točkah ter na blagajnah podzemne železnice ATAC. V 
kompletu je tudi zemljevid mesta s turističnimi info točkami, metro postajami 
in vsemi znamenitostmi, ki jih lahko obiščete z vozovnico. 

Vključeni načini 
prevoza 

Kartica vključuje brezplačno uporabo mestnega 
javnega prevoza 48 ali 72 ur, odvisno od izbrane 
različice. Velja za vsa sredstva lokalnega javnega 
prevoza, ki jih upravlja ATAC (avtobus, metro A, B, 
B1 in C ter železniške proge Roma-Lido, Roma 
Flaminio Piazza del Popolo-Viterbo, Roma-
Giardinetti), na območju občine Rim. Avtobusna 
linija ATAC 720 povezuje letališče Ciampino s 
postajo podzemne železnice Laurentina B in 
avtobusna linija ATAC 520 povezuje letališče 
Ciampino od/do postaj podzemne železnice A v 
Subaugusti (avtobusni terminal na trgu pred 
postajo podzemne železnice) in Cinecittà. Po drugi 
strani, vse povezave do in z letališča Fiumicino niso 
vključene. 

Vključene 
storitve/popusti 

48-urna kartica vključuje brezplačen vstop v prvi 
obiskani muzej ali arheološko najdišče ali doživetje 
po izbiri uporabnika, 72-urna karta pa vključuje dva 
brezplačna vstopa. Poleg tega vozovnica ponuja 
znižane vstopnice za vse druge muzeje, arheološka 
najdišča in druge znamenitosti, ki jih obiščete 
pozneje, vključno z dogodki in razstavami. Poleg 
tega lahko uporabniki izkoristijo popust pri 
številnih drugih storitvah, kot so shramba za 
prtljago, izposoja koles in skuterjev, vodeni ogledi 
mesta in zasebni prevozi. Celoten seznam muzejev, 
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zanimivih točk in ponujenih storitev je na voljo 
tukaj. 

Vključeni deležniki 

• Rimski mestni svet 

• Italijansko ministrstvo za umetnost in kulturne dejavnosti 

• Zetema Progetto Cultura Srl 

• ATAC (javni prevoznik v Rimu) 

• Vsi muzeji, znamenitosti in zasebne dejavnosti z brezplačnim 

vstopom ali popustom (približno 150) 
Opombe/Novice o 
pobudi 

Trenutno je lahko dostop do nekaterih znamenitosti in storitev še vedno 
prekinjen ali na voljo v manjšem obsegu. 

Podporni elementi 

o Raznolikost aktivnosti in znamenitosti, ki ponujajo popust, je 

vsekakor podporni element. 

o Kartica podpira intermodalnost, saj med razpoložljive popuste 

vključuje veliko različnih prevoznih sredstev. 

o Pobuda je pridobila podporo Italijanskega ministrstva za 

umetnost in kulturne dejavnosti, zaradi česar je še bolj aktualna 

in razširjena. 

Ovirni elementi 

 Kartico je mogoče kupiti preko spleta, vendar jo je treba še 

vedno dvigniti na eni od izbranih lokacij, kar pa je zamudno, 

sploh v velikem mestu, kot je Rim. 

 Pobuda nagovarja predvsem kategorijo turistov in ne običajnih 

prebivalcev. 

Povezava https://www.romapass.it/it/le-card/ 

Morebitni kontakt 
info@romapass.it 
infotouroperator@zetema.it 

Vključevanje 
deležnikov 

1 2 3 4 5 
 

Geografska 
pokritost 

1 2 3 4 5 
 

Različne storitve 
in/ali popusti 

1 2 3 4 5 
 

Raven vključenih 
orodij IKT 

1 2 3 4 5 
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3.5. Milano Card 

ID 10 

Ime pobude Milano Card 

Narava INTEGRIRANO ČEZMEJNOST MULTIMODALNO 

 

Meja/sodelujoče 
države 

Italija 

Opis pobude 

Milano Card je Milanska mestna kartica, ki ponuja brezplačen javni prevoz, 
brezplačen avdiovodnik z informacijami o mestu in brezplačen ali znižan 
vstop v več kot 500+ milanskih turističnih znamenitosti, vključno z več kot 
20 najboljšimi milanskimi muzeji, zanimivostmi, trgovinami in restavracijami. 
Vozovnica ima različno veljavnost glede na izbrano različico: 1 dan, 2 dni ali 
3 dni. Kupiti jo je treba na spletu ali pa jo prevzeti neposredno v Milanu in 
aktivirati na pametnem telefonu prek namenske mobilne aplikacije. 

Vključeni načini 
prevoza 

Vključene so vse vrste javnega prevoza v mestnem 
območju Milana, kot so tramvaji, avtobusi, 
metro/podzemna železnica, mestni vlaki 
»Passante«. Milano Card vključuje tudi Linate X73 
Bus, ki povezuje Milano z letališčem Linate, 
medtem ko za letališča Malpensa in Orio al Serio 
veljajo znižane cene. Poleg tega so med 
razpoložljivimi popusti vključena tudi druga 
prevozna sredstva, kot so vožnja s taksijem, izlet z 
ladjo po Navigliju in letališki prevozi ter najem koles 
in skuterjev. 

Vključene 
storitve/popusti 

Kartica omogoča brezplačen dostop do nekaterih 
muzejev in znamenitosti mesta, znižane cene pa 
veljajo za preostale turistične znamenitosti ter 
številne storitve in aktivnosti, ki jih lahko doživite v 
mestu, kot so vodeni ogledi, shramba za prtljago, 
večerja in predstava v Blue Note, restavracijah in 
še veliko več. Celoten seznam je na voljo tukaj. 

Vključeni deležniki 

• Milanski mestni svet 

• Gruppo MilanoCard 

• ATM (javni prevoznik v Milanu) 

• Vsi muzeji, znamenitosti in zasebne dejavnosti z brezplačnim 

vstopom ali popustom (približno 34) 
Opombe/Novice o 
pobudi 

Trenutno je lahko dostop do nekaterih znamenitosti in storitev še vedno 
prekinjen ali na voljo v manjšem obsegu. 

Podporni elementi 

o Kartica ponuja precej veliko različnih storitev in popustov, 

zaradi česar je odlična priložnost za številne turiste. 

o Dejstvo, da je povezava z letališčem med brezplačnimi javnimi 

prevoznimi sredstvi, ki so na voljo uporabnikom, je vsekakor v 

oporo vsem tistim turistom, ki nameravajo v Milano prispeti z 

letalom. 
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o Mobilna aplikacija uporabnikom olajša predhodni nakup kartice 

in načrtovanje potovanja v Milano. Poleg tega aplikacija ponuja 

koristne informacije o vključenih ponudbah. 

o Med razpoložljive popuste so vključena različna prevozna 

sredstva, ki podpirajo intermodalnost in uporabnikom 

omogočajo prosto potovanje po mestu. 

Ovirni elementi 

 Pobuda se nanaša predvsem na kategorijo turistov in ne ostalih 

prebivalcev. 
 Kljub veliki raznolikosti je število vključenih dejavnosti in 

ponudbe brezplačnega vstopa ali popusta še vedno precej 

nizko. 

Povezava http://www.milanocard.it/ita/ 

Morebitni kontakt info@milanocard.it 

Vključevanje 
deležnikov 

1 2 3 4 5 
 

Geografska 
pokritost 

1 2 3 4 5 
 

Različne storitve 
in/ali popusti 

1 2 3 4 5 
 

Raven vključenih 
orodij IKT 

1 2 3 4 5 
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3.6. Berlin WelcomeCard 

ID 11 

Ime pobude Berlin WelcomeCard 

Narava INTEGRIRANO ČEZMEJNO MULTIMODALNO 

 

Meja/sodelujoče 
države 

Nemčija 

Opis pobude 

Berlin WelcomeCard je pobuda, ki ponuja številne prednosti za uporabnike, 
ki nameravajo obiskati mesto Berlin, saj omogoča neomejeno uporabo 
javnega prevoza in prihranek pri več kot 180 aktivnostih in vstopih s popusti 
do 50 %. Kartica je na voljo v dveh različicah: medtem ko tarifno območje AB 
pokriva urbano območje Berlina, različica ABC vključuje tarifo C, ki pokriva 
Berlin in okolico, vključno s Potsdamom (palača Sanssouci), letališčem Berlin 
Brandenburg BER in spomenikom Sachsenhausen. Obe različici kartice imata 
lahko veljavnost od 2 dni (48 ur) do 6 dni. Uporabniki lahko karto ugodno 
naročijo prek spleta in si doma natisnejo digitalno različico ali jo prejmejo po 
pošti, ali pa jo kupijo v berlinskih turističnih informacijskih centrih, številnih 
berlinskih hotelih ali na enem od prodajnih mest in avtomatov za javni 
prevoz. 

Vključeni načini 
prevoza 

Kartica vključuje neomejeno uporabo javnega 
prevoza v celotnem času trajanja vozovnice. 
Natančneje, uporabniki lahko prosto potujejo z 
avtobusi, vlaki in tramvaji v Berlinu. Različica ABC 
omogoča tudi potovanje na in z letališča Berlin 
Brandenburg BER in Potsdam. Poleg tega so med 
razpoložljivimi popusti vključena različna prevozna 
sredstva, kot so najem koles in e-koles, avtobus za 
oglede mesta in izleti z ladjo. 

Vključene 
storitve/popusti 

Kartica ponuja znižane cene za številne muzeje in 
turistične znamenitosti, medtem ko posebna 
različica kartice vključuje tudi brezplačen vstop v 
pet muzejev Berlin Museums Island v Berlin-Mitte. 
Poleg tega kartica turistom omogoča tudi številne 
popuste pri različnih storitvah in aktivnostih, od 
koncertov in restavracij do vodenih ogledov mesta 
z avtobusi in ladjami ter storitev, povezanih s 
športom in sprostitvijo. Celoten seznam je na voljo 
tukaj. 

Vključeni deležniki 

• Berlin Tourismus & Kongress GmbH 

• Mesto Berlin 

• Berliner Verkehrsbetriebe – BVG (javni prevoznik v Berlinu) 

• Vsi muzeji, znamenitosti in zasebne dejavnosti z brezplačnim 

vstopom ali popustom (približno 180) 
Opombe/Novice o 
pobudi 

Nekateri partnerji/storitve od turistov zahtevajo predhodno rezervacijo 
termina zaradi omejitev, povezanih s Covid-19. 
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Podporni elementi 

o Glede na pokrita območja in obdobje veljavnosti je 

uporabnikom na voljo več kot 10 različic kartic, ki lahko izberejo 

tisto, ki najbolj ustreza njihovim potrebam. 

o Ena od različic kartice vključuje povezavo od letališča do 

središča mesta in je tako privlačnejša za vse tiste turiste, ki 

pridejo v mesto z letalom. 

o Kartica ponuja brezplačen vstop ali popuste za najrazličnejše 

dejavnosti. 

o Intermodalnost je podporni element kartice, ki ponuja popuste 

za številna različna prevozna sredstva, vključno z 

mikromobilnostjo. 

Ovirni elementi 

 Kartico je mogoče kupiti prek spleta, vendar jo je vseeno treba 

dvigniti na eni od izbranih lokacij, kar je lahko zamudno in zato 

ni zelo priročno. 
 Kartica je v glavnem namenjena turistom in ne ostalim 

prebivalcem, ki jih mnogi od vključenih popustov morda ne 

zanimajo. 

Povezava https://www.berlin-welcomecard.de/it/berlin-welcomecard 

Morebitni kontakt hallo@visitBerlin.de 

Vključevanje 
deležnikov 

1 2 3 4 5 
 

Geografska 
pokritost 

1 2 3 4 5 
 

Različne storitve 
in/ali popusti 

1 2 3 4 5 
 

Raven vključenih 
orodij IKT 

1 2 3 4 5 
 



 
 
 
 
 
 

36 
 

3.7. Tallinn Card 

ID 12 

Ime pobude Tallinn Card 

Narava INTEGRIRANO ČEZMEJNOST MULTIMODALNO 

 

Meja/sodelujoče 
države 

Estonija 

Opis pobude 

Tallin Card je mestna kartica za turiste, ki obiščejo estonsko prestolnico, saj 
vključuje brezplačno uporabo javnega prevoza in brezplačen ali znižan vstop 
v več kot 40 muzejev in znamenitosti v mestu, pa tudi oglede, zabavišča in 
drugo. Uporabniki lahko izbirajo med različicami, ki veljajo 24, 48 ali 72 ur, 
ter med običajno različico in različico plus: glavna razlika je v tem, da slednja 
vključuje tudi brezplačen ogled znamenitosti na avtobusu hop-on/hop-off. 
Najhitrejši in najugodnejši način nakupa Tallinn Card je prek spleta. Ob 
nakupu bodo uporabniki prejeli vstopnico Tallinn Card po e-pošti s kodo QR, 
ki jo lahko prikažejo na mobilnih napravah ali natisnejo. Namesto tega je 
kartico mogoče kupiti v Talinu pri izbranih prodajalcih. Vozovnica se aktivira 
ob prvi uporabi in velja izbrano število ur. Poleg tega je Tallinn Card 
Calculator digitalno orodje, ki omogoča izračun, koliko lahko prihranite z 
obiskom različnih znamenitosti s kartico Tallinn Card. 

Vključeni načini 
prevoza 

Tallinn Card omogoča neomejen brezplačen prevoz 
na talinskih avtobusih (do št. 73) in tramvajih, ki jih 
upravlja Tallinna Transport. Poleg tega kartica 
vključuje tudi 3-urno brezplačno izposojo koles ter 
popuste na storitve, vključno z drugimi prevoznimi 
sredstvi, kot so križarjenja in izleti z ladjo. 

Vključene 
storitve/popusti 

Kartica vključuje brezplačen dostop do številnih 
muzejev in zanimivih točk, medtem ko velja popust 
za številne storitve in aktivnosti, pomembne za 
turiste, kot so avdiovodniki, pešpoti, koncerti, 
restavracije in kavarne. Celoten seznam je na voljo 
tukaj. 

Vključeni deležniki 

• Talinski mestni svet 

• Visit Tallinn 

• Tallinna Transport (javni prevoznik v Talinu) 

• Vsi muzeji, znamenitosti in zasebne dejavnosti z brezplačnim 

vstopom ali popustom (približno 80) 
Opombe/Novice o 
pobudi 

Avtobusi hop-on/hop-off, ki so brezplačno vključeni v plus različico kartice, 
vozijo samo od petka do nedelje. 

Podporni elementi (…) 

Ovirni elementi 
 Pobuda se nanaša predvsem na kategorijo turistov in ne ostalih 

prebivalcev. 
 

Povezava 
https://www.visittallinn.ee/eng/visitor/tallinn-card/tallinn-card/what-is-
tallinn-card 
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Morebitni kontakt info@visittallinn.ee 

Vključevanje 
deležnikov 

1 2 3 4 5 
 

Geografska 
pokritost 

1 2 3 4 5 
 

Različne storitve 
in/ali popusti 

1 2 3 4 5 
 

Raven vključenih 
orodij IKT 

1 2 3 4 5 
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3.8. Ljubljana Card 

ID 13 

Ime pobude Ljubljana Card 

Narava INTEGRIRANO ČEZMEJNOST MULTIMODALNO 

 

Meja/sodelujoče 
države 

Slovenija 

Opis pobude 

Ljubljana Card je mestna kartica za turiste, ki obiščejo mesto Ljubljana in 
želijo prihraniti čas in denar. Poleg brezplačnega vstopa v največje 
znamenitosti mesta in neomejene uporabe javnega prevoza ponuja še vrsto 
drugih ugodnosti, vključno z vodenim ogledom mesta in popusti za številne 
aktivnosti. Kartica je na voljo v treh različicah veljavnosti (24, 48 ali 72 ur) in 
jo je mogoče kupiti preko spleta z 10-odstotnim popustom ali v Turistično 
informacijskih centrih in hotelih v Ljubljani. 

Vključeni načini 
prevoza 

Ljubljana Card uporabnikom omogoča neomejeno 
brezplačno vožnjo z mestnimi avtobusi družbe 
Ljubljanski potniški promet (LPP), vključno z 
avtobusnimi linijami, ki povezujejo center mesta z 
letališčem. Poleg tega so uporabnikom na voljo tudi 
brezplačna 3-urna izposoja koles, brezplačna 
vožnja z ljubljansko turistično ladjico (rečna 
plovba), brezplačna vožnja z mestnim električnim 
vlakom in povratna vožnja z vzpenjačo, ki povezuje 
mestno središče z Ljubljanskim gradom, kjer je več 
muzejev. 

Vključene 
storitve/popusti 

Kartica omogoča brezplačen vstop v več kot 20 
muzejev in zanimivih točk v mestu. Poleg tega 
lahko turisti izkoristijo brezplačen vstop ali popuste 
na aktivnosti in storitve, kot so mestni živalski vrt, 
bližnje terme in vodeni ogledi. Celoten seznam je 
na voljo tukaj. 

Vključeni deležniki 

• Turizem Ljubljana 

• Mestna občina Ljubljana 

• Ljubljanski potniški promet – LPP (javni prevoznik Ljubljana) 

• Vsi muzeji, znamenitosti in zasebne dejavnosti s popustom 

(približno 25) 
Opombe/Novice o 
pobudi 

Nekatere aktivnosti, ki so brezplačno vključene v Ljubljansko kartico, kot je 
brezplačna vožnja z ljubljansko turistično ladjico, trenutno niso na voljo. 

Podporni elementi (…) 

Ovirni elementi (…) 

Povezava 
https://www.visitljubljana.com/en/visitors/travel-information/ljubljana-
card/ 

Morebitni kontakt danijel.omerzel@visitljubljana.si 
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Vključevanje 
deležnikov 

1 2 3 4 5 
 

Geografska 
pokritost 

1 2 3 4 5 
 

Različne storitve 
in/ali popusti 

1 2 3 4 5 
 

Raven vključenih 
orodij IKT 

1 2 3 4 5 
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3.9. Budapest Card 

ID 14 

Ime pobude Budapest Card 

Narava INTEGRIRANO ČEZMEJNO MULTIMODALNO 

 

Meja/sodelujoče 
države 

Madžarska 

Opis pobude 

Budapest Card ponuja turistom, ki obiščejo mesto Budimpešta, možnost 
brezplačnega obiska najpomembnejših znamenitosti Budimpešte in uporabo 
mestnega javnega prevoza za neomejena potovanja. Kartica je na voljo v 5 
različnih različicah z veljavnostjo od 24 ur do 5 dni. Poleg tega je plus različica 
kartice na voljo za trajanje 72 ur in omogoča brezplačen dostop do večjega 
števila turističnih znamenitosti. Kartico lahko kupite preko spleta in pridobite 
vavčer, ki ga morate unovčiti enkrat v Budimpešti ali neposredno v mestu, na 
letališču, turističnih info točkah ali v hotelih in pri izbranih prodajalcih. 
Posebna izvedba karte za otroke je na voljo tudi po nižji ceni. 

Vključeni načini 
prevoza 

Kartica ponuja neomejeno število potovanj na vseh 
avtobusnih, tramvajskih in podzemnih linijah v 
mestu, pa tudi na primestni železnici HÉV in/ali 
linijah do in z letališča. Poleg tega kartica vključuje 
tudi brezplačen izlet v hribe Buda z zobato 
železnico in sedežnico Zugliget ter popuste na 
druga prevozna sredstva (križarjenja po rekah, 
najem avtomobilov in koles) ter vodene oglede z 
ladjami. 

Vključene 
storitve/popusti 

S kartico lahko brezplačno obiščete približno 30 
muzejev in zanimivih točk. Poleg tega so na voljo 
popusti za različne dejavnosti in storitve, vključno 
z zdravilišči in termalnimi lokacijami ter 
restavracijami in kavarnami. Kartica ponuja tudi 
ideje o dejavnostih, ki jih lahko počnete na reki, kot 
so križarjenja in vodeni ogledi mesta. Celoten 
seznam je na voljo tukaj. 

Vključeni deležniki 

• Budapest Brand Nonprofit Private Limited Company 
• Mesto Budimpešta 
• Budapesti Közlekedési Zrt – BKV (javni prevoznik v Budimpešti) 
• Vsi muzeji, znamenitosti in zasebne dejavnosti z brezplačnim 

vstopom ali popustom (približno 100) 
Opombe/Novice o 
pobudi 

Trenutno je lahko dostop do nekaterih znamenitosti in storitev še vedno 
prekinjen ali na voljo v manjšem obsegu. 

Podporni elementi 

o Številne različice kartice (vključno z eno posebej za otroke) 
nudijo turistom možnost, da izberejo tisto, ki najbolj ustreza 
njihovim potrebam. 

o Dejstvo, da je povezava z letališčem med brezplačnimi javnimi 
prevoznimi sredstvi, ki so na voljo uporabnikom, je vsekakor v 
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oporo vsem tistim turistom, ki nameravajo v mesto priti z 
letalom. 

o Kartica ponuja precej široko paleto storitev in popustov, zaradi 
česar je privlačna in uporabna možnost za veliko število 
turistov. 

o Kartica ponuja brezplačen vstop (in ne le popust) na precej 
veliko število znamenitosti, ki so glavne turistične atrakcije 
mesta, zaradi česar je mesto še bolj privlačno. 

Ovirni elementi 

 Kartico je mogoče kupiti na spletu, vendar je treba vavčer 
dvigniti enkrat v mestu, kar je vsekakor moteč element, saj 
morajo uporabniki paziti na odpiralni čas dejavnosti in ne 
morejo začeti uporabljati brezplačnega javnega prevoza takoj 
po prihodu. 

 Ukrepi zaradi covida-19 bi lahko pomenili, da so nekatere 
turistične znamenitosti še vedno zaprte. 

Povezava https://www.budapestinfo.hu/budapest-card 

Morebitni kontakt 
prodaja@budapestbrand.hu 
tourism@budapestbrand.hu 

Vključevanje 
deležnikov 

1 2 3 4 5 
 

Geografska 
pokritost 

1 2 3 4 5 
 

Različne storitve 
in/ali popusti 

1 2 3 4 5 
 

Raven vključenih 
orodij IKT 

1 2 3 4 5 
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3.10. Genova City Pass 

ID 15 

Ime pobude Genova City Pass 

Narava INTEGRIRANO ČEZMEJNO MULTIMODALNO 

 

Meja/sodelujoče 
države 

Italija 

Opis pobude 

Genova City Pass je turistična mestna kartica, ki ponuja vrsto popustov in 
brezplačen vstop v številne turistične znamenitosti v mestu Genova ter 
neomejeno število voženj z javnim prevozom za celotno veljavnost 
vozovnice, ki je lahko 24, 48 ali 72 ur. Na voljo je več različic vozovnice, vsaka 
je namenjena določenemu področju dejavnosti: 

- Kultura in dediščina (osredotočena na muzeje in kulturna 
doživetja, ki jih ponuja mesto); 

- Bodite aktivni (osredotočena na oglede, vendar na trajnosten 
način); 

- Izobraževanje (osredotočena na odnos med človekom in 
morskim okoljem). 

Kartico se kupi na spletu, da prejmete fizično kartico, ki jo je mogoče večkrat 
dopolniti z želeno različico prek osebnega razdelka namenskega spletnega 
mesta, saj ni datuma poteka. Druga možnost je, da za dostop do lokacij in 
javnega prevoza pokažete digitalno različico vozovnice. 

Vključeni načini 
prevoza 

Vse različice vozovnice omogočajo potovanje po 
omrežju javnega prevoza AMT, vključno z avtobusi 
in linijami podzemne železnice, pa tudi s sistemom 
dvigal in železnic, ki povezujejo mesto s 
panoramskimi razglednimi točkami in vsakomur 
dajejo možnost urbanega pohodništva. Poleg tega 
so druga prevozna sredstva, kot so izleti z ladjo ter 
izposoja e-koles in skuterjev, vključena ali jih je 
mogoče uporabiti po znižani ceni. 

Vključene 
storitve/popusti 

Poleg uporabe javnega prevoza vozovnica ponuja 
brezplačen vstop ali popuste na obsežen katalog 
muzejev in zanimivih točk ter dejavnosti in storitev, 
glede na izbrano različico vozovnice. Ponudba sega 
namreč od kulturnih dejavnosti do dogodkov in 
aktivnosti na prostem ter storitev, povezanih s 
kulinariko. Celoten seznam je na voljo tukaj. 

Vključeni deležniki 

• Občina Genova – Direktorat za turizem 
• AMT Genova 
• Vsi muzeji, znamenitosti in zasebne dejavnosti z brezplačnim 

vstopom ali popustom (približno 50) 
Opombe/Novice o 
pobudi 

Trenutno je lahko dostop do nekaterih znamenitosti in storitev še vedno 
prekinjen ali na voljo v manjšem obsegu. 
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Podporni elementi 

o Kartica je na voljo v številnih različicah, od katerih je vsaka 
osredotočena na določeno kategorijo dejavnosti, da bi 
zadovoljila potrebe vseh obiskovalcev. 

o Kljub pomanjkanju namenske mobilne aplikacije, ki bi 
omogočala boljšo dostopnost informacij, je možno kupiti 
digitalno različico kartice, ki je ni treba dvigniti ali natisniti. 

o Kartica podpira intermodalnost, saj med razpoložljive popuste 
vključuje veliko različnih prevoznih sredstev. 

Ovirni elementi 
 Kartica je namenjena predvsem zadovoljevanju potreb turistov, 

ne pa običajnih prebivalcev. 
Povezava https://www.genovacitypass.it/ 

Morebitni kontakt info@genovacitypass.it 

Vključevanje 
deležnikov 

1 2 3 4 5 
 

Geografska 
pokritost 

1 2 3 4 5 
 

Različne storitve 
in/ali popusti 

1 2 3 4 5 
 

Raven vključenih 
orodij IKT 

1 2 3 4 5 
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3.11. Zagreb Card 

ID 16 

Ime pobude Zagreb Card 

Narava INTEGRIRANO ČEZMEJNO MULTIMODALNO 

 

Meja/sodelujoče 
države 

Hrvaška 

Opis pobude 

Zagreb Card je mestna kartica za turiste, ki obiščejo mesto Zagreb. Z 
nakupom kartice so uporabniki upravičeni do brezplačne vožnje z mestnim 
prevozom ter do vstopnice za štiri prestižne mestne muzeje in živalski vrt. 
Poleg tega lahko izkoristijo znatne popuste na več kot 38 lokacijah, kot so 
številni mestni muzeji, restavracije, trgovine in različne storitve. Kartica je na 
voljo v dveh različicah, ki se razlikujeta po veljavnosti (24 ali 72 ur) in jo je 
treba kupiti prek spleta. Nato bodo morali uporabniki v Zagrebu kartico 
prevzeti v enem od dveh Turistično informacijskih centrov, ki so ga izbrali ob 
naročilu, saj naknadne spremembe prevzemne lokacije niso možne. 

Vključeni načini 
prevoza 

Kartica ponuja možnost opravljanja neomejenih 
potovanj z javnim prevozom, ki ponuja več 
avtobusnih in tramvajskih linij. Poleg tega so med 
popusti, ki jih ponuja kartica, vključene tudi 
nekatere druge storitve povezane s prevozom, kot 
je izposoja koles in avtomobilov. 

Vključene 
storitve/popusti 

Poleg uporabe javnega prevoza lahko uporabniki 
izkoristijo popuste pri številnih turističnih 
znamenitostih, dejavnostih in storitvah. Na 
seznamu so muzeji, nastanitve (hoteli, sobe in 
hostli), restavracije, trgovine in druge dejavnosti, 
kot so sobe pobega in izposoja koles. Celoten 
seznam je na voljo tukaj. 

Vključeni deležniki 

• Mesto Zagreb 
• Five Stars Ltd 
• Zagrebački električni tramvaj – ZET (javni prevoznik v Zagrebu) 
• Vsi muzeji, znamenitosti in zasebne dejavnosti z brezplačnim 

vstopom ali popustom (približno 35) 
Opombe/Novice o 
pobudi 

Mesta taksa za namestitev ni vključena v popust. 

Podporni elementi 

o Za razliko od mnogih drugih mestnih kartic, Zagreb Card 
vključuje tudi popuste pri namestitvi, kar predstavlja veliko 
dodano vrednost. 

o Kartica med razpoložljive popuste vključuje tudi različna 
prevozna sredstva in tako podpira intermodalnost. 

Ovirni elementi 
 Pobuda se nanaša predvsem na kategorijo turistov in ne ostalih 

prebivalcev. 
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 Število znamenitosti in storitev, ki so vključene v pobudo, ni 
veliko, kar pomeni, da kartica omogoča le omejeno število 
popustov. 

Povezava http://zagrebcard.com/?lang=en 

Morebitni kontakt info@fivestars.hr 

Vključevanje 
deležnikov 

1 2 3 4 5 
 

Geografska 
pokritost 

1 2 3 4 5 
 

Različne storitve 
in/ali popusti 

1 2 3 4 5 
 

Raven vključenih 
orodij IKT 

1 2 3 4 5 
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3.12. CityCard Gent 

ID 17 

Ime pobude CityCard Gent 

Narava INTEGRIRANO ČEZMEJNO MULTIMODALNO 

 

Meja/sodelujoče 
države 

Belgija 

Opis pobude 

CityCard Gent je kartica, namenjena turistom, ki obiščejo mesto Gent, saj 
omogoča brezplačen vstop v številne turistične znamenitosti ter brezplačna 
neomejena potovanja z javnim prevozom v mestu. Kartica je na voljo v dveh 
različicah z veljavnostjo 48 oziroma 72 ur in jo je mogoče kupiti v Turističnem 
informacijskem uradu, na prodajnih mestih javnega prevoznika De Lijn, v 
hotelih v Gentu ter v vseh sodelujočih muzejih in znamenitostih. Nakup 
kartice prek spleta trenutno še ni na voljo. 

Vključeni načini 
prevoza 

S kartico CityCard Gent lahko turisti vstopajo in 
izstopajo iz vseh tramvajev in avtobusov v 
zgodovinskem središču Genta. Poleg tega kartica 
ponuja možnost izposoje kolesa in en dan 
brezplačne uporabe vodnega tramvaja hop-
on/hop-off. Nenazadnje vključuje tudi brezplačen 
vstop na voden ogled mestnega jedra z ladjo. 

Vključene 
storitve/popusti 

Ponudba vključenih storitev je osredotočena 
predvsem na kulturo in dediščino, saj CityCard 
Gent omogoča brezplačen dostop do vseh glavnih 
mestnih znamenitosti, spomenikov in muzejev, 
vključno z vsemi začasnimi razstavami, ki jih slednji 
gostijo. Poleg tega lahko uporabniki izkoristijo 
brezplačen voden ogled dvorcev Arnold Vander 
Haegen in Hotel d'Hane Steenhuyse. Celoten 
seznam je na voljo tukaj. 

Vključeni deležniki 

• Mesto Gent – Ministrstvo za turizem 
• Visit Gent 
• De Lijn (javni prevoznik v Gentu) 
• Vsi muzeji, znamenitosti in zasebne dejavnosti z brezplačnim 

vstopom ali popustom (približno 25) 
Opombe/Novice o 
pobudi 

Nekateri muzeji in znamenitosti od turistov zahtevajo predhodno rezervacijo 
termina zaradi omejitev, povezanih s Covid-19. 

Podporni elementi 

o Kartica podpira intermodalnost z vključitvijo različnih prevoznih 
sredstev, ki jih lahko uporabniki uporabljajo brezplačno ali s 
popustom. 

o Kartica omogoča brezplačen dostop do glavnih znamenitosti 
mesta, kar je vsekakor element, ki povečuje privlačnost kartice. 

Ovirni elementi  Kartica je namenjena turistom in ne ostalim prebivalcem. 
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 Kartico je mogoče kupiti samo na spletu in ni na voljo nobene 
mobilne aplikacije za predstavitev ponudb, vključenih v kartico. 

 Število in raznolikost razpoložljivih popustov in storitev za 
uporabnike sta precej omejena. 

Povezava 
https://visit.gent.be/en/good-know/practical-information/citycard-
gent?context=tourist#transport 

Morebitni kontakt Ni na voljo 

Vključevanje 
deležnikov 

1 2 3 4 5 
 

Geografska 
pokritost 

1 2 3 4 5 
 

Različne storitve 
in/ali popusti 

1 2 3 4 5 
 

Raven vključenih 
orodij IKT 

1 2 3 4 5 
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3.13. I Amsterdam City Card 

ID 18 

Ime pobude I Amsterdam City Card 

Narava INTEGRIRANO ČEZMEJNO MULTIMODALNO 

 

Meja/sodelujoče 
države 

Nizozemska 

Opis pobude 

I Amsterdam City Card je pobuda, ki turistom omogoča dostop do vseh 
glavnih znamenitosti in več kot 70 muzejev, mestnega javnega prevoza, 
križarjenja po kanalih in izposoje koles. Prinaša tudi velike ugodnosti v smislu 
ekskluzivnih popustov v restavracijah, atrakcijah in na koncertih. Kartica je 
na voljo v več različicah, vse pa se razlikujejo po obdobju veljavnosti, ki lahko 
traja od 1 dneva (24 ur) do 5 dni (120 ur). Kartico je mogoče kupiti na spletu, 
na spletni strani I amsterdam ali v trgovini I amsterdam neposredno v 
središču mesta. Uporabniki se lahko odločijo, ali jo prevzamejo ali prenesejo 
digitalno različico na svoj telefon prek aplikacije I amsterdam City Card. 

Vključeni načini 
prevoza 

Kartica ponuja neomejena brezplačna potovanja z 
javnim prevozom v mestu, ki ga upravlja GVB, in 
sicer z metrojem, tramvajem, avtobusom in 
trajektom. Poleg tega kartica uporabnikom 
omogoča tudi brezplačno 1-urno križarjenje z ladjo 
po amsterdamskih zgodovinskih kanalih ter 
brezplačno 1-dnevno izposojo koles. 

Vključene 
storitve/popusti 

Kartica zagotavlja brezplačen vstop v več kot 70 
muzejev, galerij in znamenitosti, vključno z vsemi 
glavnimi turističnimi znamenitostmi. Poleg tega so 
na voljo številni popusti za restavracije, dogodke in 
storitve, pomembne za turiste, kot so križarjenja ter 
najem čolnov in koles. Celoten seznam je na voljo 
tukaj. 

Vključeni deležniki 

• Mesto Amsterdam 
• Gemeente Vervoerbedrijf Amsterdam – GVB (javni prevoznik v 

Amsterdamu) 
• Vsi muzeji, znamenitosti in zasebne dejavnosti z brezplačnim 

vstopom ali popustom (približno 120) 
Opombe/Novice o 
pobudi 

Nekateri muzeji in znamenitosti od turistov zahtevajo predhodno 
rezervacijo termina zaradi omejitev, povezanih s Covid-19. 

Podporni elementi 

o Mobilna aplikacija, povezana s kartico, predstavlja odličen 
podporni element, saj omogoča pridobivanje koristnih 
informacij ter nakup in uporabo digitalne različice kartice, ne da 
bi bilo treba tiskati ali dvigniti fizično različico. 

o Kartica vključuje prost vstop v več kot 70 znamenitosti ter 
popuste na storitve in dejavnosti, povezane z najrazličnejšimi 
kategorijami. 
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o Številne različice kartice nudijo turistom možnost, da izberejo 
tisto, ki najbolj ustreza njihovim potrebam. 

Ovirni elementi 
 Kartica je pomembna predvsem za kategorijo turistov in ne za 

ostale prebivalce. 
Povezava https://www.iamsterdam.com/en/i-am/i-amsterdam-city-card 

Morebitni kontakt 
webcare@iamsterdam.com 
citycard@iamsterdam.com 

Vključevanje 
deležnikov 

1 2 3 4 5 
 

Geografska 
pokritost 

1 2 3 4 5 
 

Različne storitve 
in/ali popusti 

1 2 3 4 5 
 

Raven vključenih 
orodij IKT 

1 2 3 4 5 
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3.14. Lisboa Card 

ID 19 

Ime pobude Lisboa Card 

Narava INTEGRIRANO ČEZMEJNO MULTIMODALNO 

 

Meja/sodelujoče 
države 

Portugalska 

Opis pobude 

Lisboa Card turistom omogoča obisk mesta Lizbona z neomejeno uporabo 
storitev javnega prevoza, brezplačen vstop v glavne muzeje in znamenitosti 
mesta ter številne popuste pri lokalnih storitvah in trgovinah. Uporabniki 
lahko izbirajo med 3 različnimi različicami z veljavnostjo 24, 48 ali 72 ur. 
Kartico je mogoče kupiti prek spleta in neposredno v mestu: v prvem primeru 
se kupon pošlje po e-pošti in ga je treba predložiti na eni od blaganj Askme 
Lisboa, da se kartico dvigne, v drugem primeru pa se lahko kartico kupi 
neposredno na prodajnih mestih Askme Lisboa. 

Vključeni načini 
prevoza 

Kartica je veljavna za neomejeno število voženj na 
vseh linijah avtobusa, podzemne železnice in 
tramvaja v mestu, vključno z žičnicami prog 
CARRIS in določenimi linijami CP Train (Lizbona-
Sintra, Lizbona-Cais do Sodré, Lizbona-Azambuja, 
Fertagus Lizbona-Setúba). 

Vključene 
storitve/popusti 

Kartica omogoča brezplačen dostop do skupno 37 
muzejev, spomenikov in znamenitosti. Poleg tega 
so imetniki kartice upravičeni do 10- do 50-
odstotnega popusta na lokalne storitve ter 
kulturne in turistične znamenitosti ter do 5- do 10-
odstotnega popusta v sodelujočih trgovinah, ki 
ponujajo široko paleto pristnih portugalskih 
izdelkov. Celoten seznam je na voljo tukaj. 

Vključeni deležniki 

• Mesto Lizbona 

• Lismarketing Lda 

• Carris (javni prevoznik v Lizboni za avtobuse, tramvaje in proge 

z vzpenjačo) 

• Metro Lisboa (prevoznik javnega prevoza v Lizboni za linije 

podzemne železnice) 

• Vsi muzeji, znamenitosti in zasebne dejavnosti z brezplačnim 

vstopom ali popustom (približno 140) 

Opombe/Novice o 
pobudi 

Pri spletnem nakupu kartice lahko uporabniki izkoristijo 5 % popusta na 
celotno ceno, ki se razlikuje za odrasle (+15) in otroke (4-15). 
Poleg popusta ali brezplačnega vstopa nekatere atrakcije imetnikom kartice 
omogočajo tudi preskok vrste na vhodu po hitri poti. 

Podporni elementi 

o Dejstvo, da je povezava z letališčem med brezplačnimi javnimi 

prevoznimi sredstvi, ki so na voljo uporabnikom, je vsekakor v 

oporo vsem tistim turistom, ki nameravajo v Lizbono prispeti z 

letalom. 
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o Kartica podpira intermodalnost, saj med razpoložljive popuste 

vključuje veliko različnih prevoznih sredstev. 

o Znamenitosti in storitve, vključene v kartico, ponujajo veliko 

izbiro. Poleg tega lahko uporabniki izkoristijo brezplačen dostop 

do vseh glavnih znamenitosti mesta. 

Ovirni elementi 

 Kartica je namenjena predvsem določeni kategoriji turistov, ne 

pa ostalim prebivalcem. 

 Kartico je mogoče kupiti prek spleta s popustom, vendar jo je 

treba dvigniti v Lizboni, kar ni zelo priročno. 

Povezava https://shop.visitlisboa.com/products/lisboa-card 

Morebitni kontakt info@lismarketing.pt 

Vključevanje 
deležnikov 

1 2 3 4 5 
 

Geografska 
pokritost 

1 2 3 4 5 
 

Različne storitve 
in/ali popusti 

1 2 3 4 5 
 

Raven vključenih 
orodij IKT 

1 2 3 4 5 
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3.15. Oslo Pass 

ID 20 

Ime pobude Oslo Pass 

Narava INTEGRIRANO ČEZMEJNO MULTIMODALNO 

 

Meja/sodelujoče 
države 

Norveška 

Opis pobude 

Oslo Pass omogoča turistom, ki obiščejo mesto, da prihranijo čas in denar, 
saj imajo koristi od neomejenega števila voženj s storitvami javnega prevoza, 
pa tudi brezplačen vstop in popuste za glavne znamenitosti in dejavnosti, ki 
jih ponuja mesto. Na voljo so tri različice vozovnice z veljavnostjo od 24 do 
72 ur. Poleg tega imajo uporabniki, ki želijo kupiti vozovnico, v bistvu tri 
možnosti: 

- Prednaročijo Oslo Pass na spletu in se odločijo za fizično 
papirnato kartico (ki jo bodo dvignili v centru za obiskovalce v 
Oslu) ali digitalno kartico (ki jo bodo prenesli iz aplikacije Oslo 
Pass); 

- Kupijo vozovnico na spletu z aplikacijo »Oslo Pass -  Official 
City Card”; 

- Kupijo vstopnico neposredno v Oslu, na različnih mestih, 
vključno s centrom za obiskovalce v Oslu, hotelih, kampih in 
nekaterih muzejih (čeprav nekateri od njih prodajajo vstopnico 
samo poleti). 

Aplikacija, ki deluje tudi v načinu brez povezave, vsebuje uporaben zemljevid, 
ki prikazuje vse muzeje, znamenitosti in dejavnosti, ki so vključene v program 
Oslo App, ponuja pa tudi kratek opis in koristne informacije, kot je delovni 
čas. Tako lahko turisti enostavno načrtujejo svoja potovanja, da kar najbolje 
izkoristijo vse možnosti, ki jih ponuja vozovnica. 

Vključeni načini 
prevoza 

Z vozovnico Oslo Pass lahko uporabniki 
neomejeno potujejo s sistemom javnega prevoza 
Ruter po vsem Oslu in bližnji okolici, saj lahko 
vstopajo na kateri koli tramvaj, podzemno 
železnico, avtobus ali javni trajekt in izstopajo iz 
njega, ne da bi morali skrbeti za vozovnice. Poleg 
tega vozovnica ponuja tudi popust za ekspresni 
avtobus, ki povezuje središče mesta z letališčem 
Oslo Gardermoen. 

Vključene 
storitve/popusti 

Kartica vključuje brezplačno možnost obiska 
glavnih znamenitosti mesta, vključno z muzeji, 
galerijami in zanimivimi kraji. Poleg tega so 
uporabnikom na voljo tudi brezplačni vodeni ogledi 
mesta. Kar zadeva popuste, lahko uporabniki 
izkoristijo znižane cene v številnih restavracijah, pa 
tudi pri ustreznih dejavnostih, kot so zabaviščni 
parki, smučarske proge, operne in baletne 
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predstave ter klasični koncerti. Celoten seznam je 
na voljo tukaj. 

Vključeni deležniki 

• Mesto Oslo 
• Visit Oslo 
• Oslo T-banedrift in Oslo Sporvognsdrift (javna prevoznika v 

Oslu) 
• Ruter (organ za javni prevoz v Oslu) 
• Vsi muzeji, znamenitosti in zasebne dejavnosti z brezplačnim 

vstopom ali popustom (približno 45) 

Opombe/Novice o 
pobudi 

Študenti do 30. leta starosti prejmejo 20 % popust, ki velja samo za 
vozovnice, kupljene neposredno v Oslu v centru za obiskovalce v Oslu in v 
centru za pomoč strankam Ruter na glavni postaji. 

Podporni elementi 

o Mobilna aplikacija, povezana s kartico, predstavlja odlično 
podporo, saj omogoča pridobivanje koristnih informacij ter 
nakup in uporabo digitalne različice kartice, ne da bi bilo treba 
tiskati ali dvigniti fizično različico. 

o V kartico je vključen popust za povezavo med središčem mesta 
in letališčem: to je podporni element predvsem za uporabnike, 
ki nameravajo priti v mesto z letalom. 

o Zaradi razpoložljivosti popusta na kartici za študente do 30 let 
je kartica zelo privlačna za to kategorijo uporabnikov. 

Ovirni elementi 

 Pobuda se nanaša predvsem na kategorijo turistov in ne ostalih 
prebivalcev. 

 Kartica ne vključuje veliko popustov, povezanih z alternativnimi 
prevoznimi sredstvi in mikromobilnostjo, kar bi lahko 
predstavljalo oviro za tiste, ki želijo doseči lokacije, ki niso 
dostopne z avtobusnimi, tramvajskimi in trajektnimi linijami. 

Povezava 
https://www.visitoslo.com/en/activities-and-attractions/oslo-pass/whats-
included/ 

Morebitni kontakt oslopass@visitoslo.com 

Vključevanje 
deležnikov 

1 2 3 4 5 
 

Geografska 
pokritost 

1 2 3 4 5 
 

Različne storitve 
in/ali popusti 

1 2 3 4 5 
 

Raven vključenih 
orodij IKT 

1 2 3 4 5 
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3.16. Hamburg Card 

ID 21 

Ime pobude Hamburg Card 

Narava INTEGRIRANO ČEZMEJNO MULTIMODALNO 

 

Meja/sodelujoče 
države 

Nemčija 

Opis pobude 

Kartica Hamburg Card je uporabno orodje za tiste, ki obiščejo mesto 
Hamburg, saj omogoča do 50 % popustov na 150 turističnih lokacijah ter 
brezplačno neomejeno uporabo storitev javnega prevoza v mestu. Kartica je 
na voljo v več različicah z veljavnostjo od 1 (24 ur) do 5 dni (120 ur). Poleg 
tega je kartica na voljo tako za posamezne uporabnike kot za skupine. 
Posamezne vozovnice veljajo za 1 osebo in 3 otroke od 6. do 14. leta, 
skupinske vozovnice pa veljajo že za dve osebi in do 5 oseb katere koli 
starosti. Kartico je mogoče kupiti po e-pošti oz. s sistemom 
Print@hometicket, kar pomeni, da je kartica že veljavna in je ni treba dvigniti, 
po telefonu z SMS-om, ki vsebuje vozovnico, in prek uradne aplikacije 
Hamburg, kjer se prikaže vstopnica. Poleg tega je kartico mogoče kupiti 
neposredno v mestu na lokalnih prodajnih mestih, kot so turistične 
informacijske pisarne, vsi avtomati za prodajo vstopnic, številni hoteli in 
blagajne. Aplikacija, povezana s kartico, služi tudi kot digitalni turistični 
vodnik po mestu s številnimi ponudbami, nasveti in priporočili ter koristnimi 
informacijami o lokacijah s popusti, kot je kratek opis in odpiralni čas. 

Vključeni načini 
prevoza 

Hamburg Card uporabnikom omogoča potovanje 
po mestu in okoli njega (obroči AB, vključno z 
letališčem) zahvaljujoč obsežni mreži HVV, ki 
vključuje avtobusne, železniške in trajektne linije. 
Poleg tega lahko uporabniki izkoristijo številne 
popuste pri drugih prevoznih sredstvih, kot so 
izposoja koles in e-koles ter najem avtomobilov in 
električnih skuterjev. 

Vključene 
storitve/popusti 

Poleg brezplačne uporabe javnega prevoza so 
uporabniki z nakupom kartice deležni popustov na 
več kot 150 turističnih znamenitostih. Od 
klasičnega ogleda pristanišča do vstopnin za 
najrazličnejše znamenitosti. Popusti so razdeljeni 
na naslednji način: 

- Pristanišče, Alster in ogledi mesta: do 
30 % popusta; 

- Znamenitosti in muzeji: do 50 % 
popusta; 

- Muzikali, sejmi in gledališke predstave: 
do 35 % popusta. 

Popoln seznam vključenih znamenitosti in storitev 
je na voljo tukaj. 
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Vključeni deležniki 

• Mesto Hamburg 
• Hamburg Tourismus GmbH 
• Hamburger Verkehrsverbund - HVV (javni prevoznik v 

Hamburgu) 
• Vsi muzeji, znamenitosti in zasebne dejavnosti z brezplačnim 

vstopom ali popustom (približno 150) 
Opombe/Novice o 
pobudi 

Ena Hamburg Card ne velja samo za eno odraslo osebo, ampak tudi za 3 
otroke, stare od 6 do 14 let. 

Podporni elementi 

o Številne različice kartice nudijo turistom možnost, da izberejo 
tisto, ki najbolj ustreza njihovim potrebam. 

o Dejstvo, da enotna kartica velja tudi za tri otroke, je vsekakor 
dobra podpora za družine, ki obiščejo mesto. 

o Kartica podpira intermodalnost, saj med razpoložljive popuste 
vključuje veliko različnih prevoznih sredstev. 

o Kartica je zbrala kar veliko deležnikov, kar dokazuje veliko 
pestrost znamenitosti in aktivnosti, vključenih v ponudbo. 

o Mobilna aplikacija, povezana s pobudo, je zelo uporabna: poleg 
tega, da omogoča nakup digitalne različice kartice, služi tudi kot 
digitalni turistični vodnik za turiste, ki obiščejo mesto, in olajša 
vizualizacijo vseh povezanih ponudb. 

Ovirni elementi 
 Pobuda je namenjena predvsem turistom in ne ostalim 

prebivalcem. 
Povezava https://www.hamburg-travel.com/booking/hamburg-card/ 

Morebitni kontakt info@hamburg-tourism.de 

Vključevanje 
deležnikov 

1 2 3 4 5 
 

Geografska 
pokritost 

1 2 3 4 5 
 

Različne storitve 
in/ali popusti 

1 2 3 4 5 
 

Raven vključenih 
orodij IKT 

1 2 3 4 5 
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3.17. Copenhagen Card 

ID 22 

Ime pobude Copenhagen Card 

Narava INTEGRIRANO ČEZMEJNO MULTIMODALNO 

 

Meja/sodelujoče 
države 

Danska 

Opis pobude 

Copenhagen Card je mestna kartica za turiste, ki obiščejo mesto 
Kopenhagen, saj ponuja brezplačen vstop v več kot 80 znamenitosti in 
muzejev v mestu ter brezplačno in neomejeno uporabo javnega prevoza. 
Kartica nudi turistom tudi številne popuste pri ogledih znamenitosti, 
restavracijah, kavarnah in še več. Kartica je na voljo v več različicah z 
veljavnostjo od 1 (24 ur) do 5 dni (120 ur). Kartico lahko kupite na spletu in 
prejmete vavčer za dvig ali neposredno v Kopenhagnu na eni od 4 
razpoložljivih lokacij. Uporabniki se lahko odločijo tudi za pošiljanje kartic in 
vodnika po pošti na domači naslov po ceni 8,00 EUR, čaprav dostava lahko 
traja do 6 tednov. Poleg tega spletna stran kartice ponuja uporabno orodje 
za izračun, ali je kartica donosna, saj sešteje stroške, predvidene z vsemi 
obiski in dejavnostmi, da bi obiskovalci razumeli, koliko je mogoče prihraniti. 

Vključeni načini 
prevoza 

S kartico uporabniki dobijo neomejen dostop do 
javnega prevoza, vključno z vlakom, avtobusom, 
podzemno železnico in električnim pristaniškim 
avtobusom v celotni regiji glavnega mesta 
(vključno do in od letališča), vključno z več 
lokacijami, ki ponujajo veliko turističnih 
znamenitosti, kot sta Roskilde, Hillerød in 
Helsingør. Poleg tega popusti, ki jih ponuja kartica, 
vključujejo druga prevozna sredstva, kot so 
križarjenja po kanalih, izposoja koles in vodeni 
ogledi mesta z ladjo. 

Vključene 
storitve/popusti 

Kartica ponuja prost vstop v 83 glavnih 
znamenitosti mesta, vključno z muzeji, galerijami, 
razstavami in zanimivimi kraji, kot so mestni živalski 
vrt, grad Rosenborg in vrtovi Tivoli. Poleg tega 
kartica vključuje številne popuste za restavracije, 
bare in oglede (peš, s kolesom, avtobusom in 
čolnom). Celoten seznam je na voljo tukaj. 

Vključeni deležniki 

• Mesto Kopenhagen 

• Wonderful Copenhagen 

• Vsi muzeji, znamenitosti in zasebne dejavnosti z brezplačnim 

vstopom ali popustom (približno 110) 

Opombe/Novice o 
pobudi 

Ena kartica omogoča, da vključite tudi dva otroka, stara od 0 do 9 let. Poleg 
tega se znamenitosti, vključene v Copenhagen Card, preverijo in posodobijo 
vsako leto 1. aprila. 
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Podporni elementi 

o Kartica vključuje brezplačno uporabo prometne povezave med 

mestnim središčem in letališčem, ki predstavlja podporni 

element predvsem turistom, ki v mesto prihajajo z letalom. 

o Dejstvo, da ena karta velja tudi za dva otroka, predstavlja oporo 

za družine, ki nameravajo obiskati mesto. 

o S kartico lahko uporabniki izkoristijo brezplačen vstop v vse 

glavne znamenitosti mesta. 

Ovirni elementi 

 Kartica je privlačnejša predvsem za turiste, ne pa za ostale 

prebivalce. 

 Vavčer za kartico je mogoče kupiti na spletu, vendar ga je treba 

še vedno natisniti ali dvigniti neposredno v Kopenhagnu na 

izbranih lokacijah. 

Povezava https://copenhagencard.com/ 

Morebitni kontakt copenhagencard@woco.dk 

Vključevanje 
deležnikov 

1 2 3 4 5 
 

Geografska 
pokritost 

1 2 3 4 5 
 

Različne storitve 
in/ali popusti 

1 2 3 4 5 
 

Raven vključenih 
orodij IKT 

1 2 3 4 5 
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4. Primeri INTEGRIRANO 

4.1. Dubrovnik Card 

ID 23 

Ime pobude Dubrovnik Card 

Narava INTEGRIRANO ČEZMEJNO MULTIMODALNO 

 

Meja/sodelujoče 
države 

Hrvaška 

Opis pobude 

Dubrovnik Card je mestna kartica, posebej zasnovana za turiste, ki obiščejo 
mesto, saj odpira vrata vrhunskih znamenitosti Dubrovnika in Cavtata ter 
omogoča enostaven dostop prek mestnega javnega prevoza. Turisti lahko 
glede na dolžino bivanja v Dubrovniku kupijo 3 vrste kartic: 1-dnevno, 3-
dnevno ali 7-dnevno. 1-dnevna Dubrovnik Card je edinstvena vstopnica, ki 
omogoča vstop v 9 kulturno-zgodovinskih spomenikov, glavnih znamenitosti 
Dubrovnika, medtem ko 3-dnevna in 7-dnevna kartica omogočata tudi 
dostop do nekaterih muzejev in zanimivih točk v Cavtatu. Poleg tega vse 
različice kartice ponujajo različne ugodnosti in popuste za različne aktivnosti 
in objekte v mestu. Kartico lahko kupite tako na kraju samem v razpoložljivih 
turističnih uradih kot na spletu z 10 % popustom. Aplikacija, povezana s 
kartico, omogoča vizualizacijo lokacij, ki ponujajo prost vstop ali popust, ter 
koristne informacije, kot je odpiralni čas. 

Vključeni načini 
prevoza 

Z nakupom Dubrovnik Card bodo turisti prejeli 
avtobusno vozovnico, ki velja v celotnem mestu 
Dubrovnik na vseh razpoložljivih avtobusnih linijah,  
z nakupom 3-dnevne in 7-dnevne Dubrovnik Card 
pa kupon za primestno vožnjo z avtobusom 
številka 10 f ali Cavtat. 

Vključene 
storitve/popusti 

Poleg uporabe javnega prevoza Dubrovnik Card 
omogoča brezplačen obisk številnih turističnih 
znamenitosti, vključno z mestnim obzidjem, muzeji, 
galerijami, gradovi in drugimi zanimivostmi (celoten 
seznam je na voljo tukaj). Poleg tega lahko 
uporabniki s predložitvijo kartice izkoristijo 
popuste (od 5 % do 25 %) v posebej za to določenih 
restavracijah, trgovinah, trgovinah s spominki, 
zlatarnah in turističnih agencijah ter na številnih 
aktivnostih, kot so sobe pobega, koncerti, 
križarjenja in vodeni ogledi. Celoten seznam je na 
voljo tukaj. 

Vključeni deležniki 

• Mesto Dubrovnik 

• Turistični uradi Dubrovnika 

• Avtobusno podjetje Libertas (avtobusni prevoznik Dubrovnik) 

• Vsi muzeji, znamenitosti in zasebne dejavnosti z brezplačnim 

vstopom ali popustom (približno 75) 
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Opombe/Novice o 
pobudi 

Trenutno je lahko dostop do nekaterih znamenitosti in storitev še vedno 
prekinjen ali na voljo v manjšem obsegu. 

Podporni elementi 

o Mobilna aplikacija, povezana s kartico, omogoča pridobivanje 

koristnih informacij o znamenitostih in aktivnostih, ki sodelujejo 

v pobudi. 

o Kartica omogoča prost vstop v številne znamenitosti, ki so tudi 

glavne znamenitosti turistov. 

o Dejavnosti, ki ponujajo popust, zajemajo veliko različnih 

kategorij, zaradi česar je kartica privlačnejša. 

Ovirni elementi 

 Kljub obstoju mobilne aplikacije kartice ni mogoče kupiti preko 

nje, v vsakem primeru pa jo je potrebno dvigniti enkrat v 

Dubrovniku. 

 Pobuda se nanaša predvsem na kategorijo turistov in ne ostalih 

prebivalcev. 
 Kartica v svojo ponudbo ne vključuje uporabe prevoznih 

sredstev poleg rednih avtobusnih linij, kar je lahko moteč 

element, saj te ne dosegajo vseh delov mest. 

Povezava http://www.dubrovnikcard.com/ 

Morebitni kontakt info@dubrovnikcard.com 

Vključevanje 
deležnikov 

1 2 3 4 5 
 

Geografska 
pokritost 

1 2 3 4 5 
 

Različne storitve 
in/ali popusti 

1 2 3 4 5 
 

Raven vključenih 
orodij IKT 

1 2 3 4 5 
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4.2. Zdraviliški vlak 

ID 24 

Ime pobude Zdraviliški vlak 

Narava INTEGRIRANO ČEZMEJNO MULTIMODALNO 

 

Meja/sodelujoče 
države 

Slovenija 

Opis pobude 

Pobuda Zdraviliški vlak omogoča uporabnikom, ki potujejo z vlakom, da do 
dveh termalnih objektov Thermane Laško in Terme Olimia pridejo z dnevno 
vozovnico in izkoristijo popust na ponujene storitve. 

Vključeni načini 
prevoza 

Ponudba velja za potovanja z dnevno vozovnico na 
železniški progi Ljubljana-Laško in Ljubljana-
Podčetrtek, kjer se nahajata obe termalni središči. 

Vključene 
storitve/popusti 

Na obeh termalnih lokacijah Thermane Laško in 
Terme Olimia je na voljo več popustov ob dnevni 
vozovnici za vlak, ki se razlikujejo glede na storitve, 
kot so uporaba bazenov, savn in wellness 
tretmajev. 

Vključeni deležniki 
• Slovenske železnice (Slovenski železniški prevoznik) 
• Thermana Laško 

• Terme Olimia 
Opombe/Novice o 
pobudi 

Pobuda velja tudi za dnevno vozovnico za vlak, pridobljeno po znižani ceni, 
na primer za imetnike družinske vozovnice, otroke ali starejše osebe. 

Podporni elementi 

o Pobuda je lahko aktualna tako za turiste, ki obiščejo Slovenijo, 

kot za ostale prebivalce, ki želijo do obeh lokacij priti z javnim 

prevozom namesto z osebnim avtomobilom. 

o Ponujeni popusti vključujejo različne objekte in tretmaje, ki 

uporabnikom zagotavljajo široko izbiro. 

o Vozovnico za vlak lahko kupite prek uradne aplikacije 

Slovenskih železnic, vstopnice za obe središči pa je za 

uveljavitev popusta potrebno kupiti osebno. 

Ovirni elementi 
 Pobuda se nanaša na posebno kategorijo termalnih lokacij, 

vendar ponuja vsaj izbiro med dvema središčema. 

Povezava https://potniski.sz.si/en/the-spa-train/ 

Morebitni kontakt 
potnik.info@slo-zeleznice.si 
info@thermana.si 
info@terme-olimia.com 

Vključevanje 
deležnikov 

1 2 3 4 5 
 

Geografska 
pokritost 

1 2 3 4 5 
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Različne storitve 
in/ali popusti 

1 2 3 4 5 
 

Raven vključenih 
orodij IKT 

1 2 3 4 5 
 



 
 
 
 
 
 

62 
 

4.3. VLAK+ Praški živalski vrt 

ID 25 

Ime pobude VLAK+ Praški živalski vrt 

Narava INTEGRIRANO ČEZMEJNO MULTIMODALNO 

 

Meja/sodelujoče 
države 

Češka 

Opis pobude 

Pobuda uporabnikom omogoča, da pridejo v Prago z vlakom iz vse države s 
povratno vozovnico VLAK+ in obiščejo Praški živalski vrt po znižani ceni. Za 
povratno potovanje iz Prage morate obisk Praškega živalskega vrta potrditi z 
žigom na sprednji strani vozovnice, ki ga dobite v informacijskem centru 
Praškega živalskega vrta. 

Vključeni načini 
prevoza 

Ponudba velja za potovanja na vseh progah vlaka, 
ki dosežejo postaje Praha hl.n., Praha-Holešovice, 
Praha-Libeň ali Praha Masarykovo nádraží. 

Vključene 
storitve/popusti 

Pobuda vključuje 20-odstotni popust pri vstopu v 
Praški živalski vrt ob predložitvi veljavne vstopnice 
VLAK+. 

Vključeni deležniki 
• České dráhy (češki železniški prevoznik) 
• Praški živalski vrt 

Opombe/Novice o 
pobudi 

Živalski vrt trenutno zaradi Covid-19 ukrepov lahko sprejme zmanjšano 
število obiskovalcev. 

Podporni elementi 

o Ponudba je precej specifična, hkrati pa je lahko privlačna tako 
za turiste, ki obiščejo Češko in pridejo v Prago z druge lokacije 
v državi, kot za ostale prebivalce, ki želijo preživeti dan v 
živalskem vrtu. 

o Mesto ima številne možnosti javnega prevoza, zaradi česar je z 
javnim prevozom enostavno priti do živalskega vrta z železniške 
postaje. 

Ovirni elementi 

 Pobuda je precej specifična in ne ponuja različnih storitev in 
popustov. 

 Vozovnice ni mogoče kupiti prek spleta in vnaprej, saj morajo 
uporabniki pokazati veljavno vozovnico za vlak, s katero so 
prispeli v Prago, da pridobijo popust pri vstopu v živalski vrt. 

Povezava https://www.cd.cz/en/typy-jizdenek/vnitrostatni-jizdenky/-28245/ 

Morebitni kontakt 
i nfo@cd.cz 
zoopraha@zoopraha.cz 

Vključevanje 
deležnikov 

1 2 3 4 5 
 

Geografska 
pokritost 

1 2 3 4 5 
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Različne storitve 
in/ali popusti 

1 2 3 4 5 
 

Raven vključenih 
orodij IKT 

1 2 3 4 5 
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4.4. Paket Aquapass 

ID 26 

Ime pobude Paket Aquapass 

Narava INTEGRIRANO ČEZMEJNO MULTIMODALNO 

 

Meja/sodelujoče 
države 

Slovaška 

Opis pobude 

Paket Aquapass je pobuda, ki uporabnikom omogoča potovanje v Poprad-
Tatry z vlakom in vstop v AQUACITY Poprad (rekreacijski center, ki ponuja 
bazene, termalne storitve in fitnes) po fiksni ceni 19,00 EUR. V vozovnico je 
vključena tudi povratna vožnja (velja do 4. ure zjutraj naslednjega dne), katere 
končna destinacija se lahko razlikuje od odhodne. 

Vključeni načini 
prevoza 

Vključena vozovnica je 1-dnevna povratna 
vozovnica od izbrane železniške postaje ali 
postajališča na Slovaškem do postaje Poprad-Tatry 
(razen železniških postaj in postajališč na progah 
Štrba–Štrbské Pleso, Poprad-Tatry–Štrbské Pleso 
in Starý Smokovec–Tatranská Lomnica, vendar 
vključno s postajama Štrba in Tatranská Lomnica). 
Vozovnica za vlak velja za 2. razred na vlakih ZSSK 
vseh kategorij razen vlakov InterCity. Možna je tudi 
uporaba vlakov z obvezno rezervacijo kategorije 
SuperCity, rezervacije, ležišča pa je mogoče 
dokupiti. 

Vključene 
storitve/popusti 

Paket Aquapass vključuje dnevno vstopnico za 
Acquacity Poprad, eno največjih SPA in termalnih 
lokacij v Evropi. 

Vključeni deležniki 
• Železničná spoločnosť Slovensko (Slovaški železniški 

prevoznik) 
• AquaCity Poprad 

Opombe/Novice o 
pobudi 

Trenutno ima Acquacity Poprad zmanjšano število obiskovalcev. Poleg tega 
morajo stranke upoštevati posebna pravila in socialno distanciranje kot del 
ukrepov Covid-19. 

Podporni elementi 

o Ponudba je precej specifična, hkrati pa je lahko privlačna tako 
za turiste, ki obiščejo Slovaško, kot za ostale prebivalce, ki želijo 
preživeti dan v Acquacity Poprad. 

o Objekt se nahaja precej blizu železniške postaje Poprad-Tatry, 
kar uporabnikom omogoča, da se izognejo uporabi svojih 
avtomobilov in pridejo do lokacije z javnim prevozom. 

Ovirni elementi 

 Integrirana pobuda zadeva posebno kategorijo zdravilišč in 
termalnih lokacij, zato ne vključuje široke palete storitev in 
popustov. 

 Digitalne vstopnice ni mogoče kupiti prek spleta. 
Povezava https://www.zssk.sk/en/prices-and-discounts/poprad-aquapass/ 
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Morebitni kontakt 
info@slovakrail.sk 
info@aquacity.sk 

Vključevanje 
deležnikov 

1 2 3 4 5 
 

Geografska 
pokritost 

1 2 3 4 5 
 

Različne storitve 
in/ali popusti 

1 2 3 4 5 
 

Raven vključenih 
orodij IKT 

1 2 3 4 5 
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4.5. Alle terme con Trenitalia 

ID 27 

Ime pobude Alle terme con Trenitalia 

Narava INTEGRIRANO ČEZMEJNOST MULTIMODALNO 

 

Meja/sodelujoče 
države 

Italija 

Opis pobude 

Pobuda je rezultat stalnega sodelovanja med Trenitalio in FederTerme. 
Uporabnikom omogoča sproščujoče bivanje v sodelujočih SPA in termalnih 
lokacijah, z ugodnostmi zlasti za tiste, ki bodo do zadevnih krajev prišli z 
vlakom. S to pobudo je dejansko mogoče pridobiti povračilo vozovnice za 
vlak do 50,00 EUR na osebo. Ažuren seznam sodelujočih središč in 
kontaktov, preko katerih je mogoče preveriti razpoložljivost posameznih 
središč, je na voljo na spletni strani FederTerme. 

Vključeni načini 
prevoza 

Akcija velja za vsa potovanja znotraj italijanskega 
ozemlja z vlaki Frecciarossa, Frecciargento, 
Frecciabianca, Intercity, Intercity Night in 
regionalnimi vlaki, v vseh razredih in nivojih 
storitev, tudi za kombinirane potovalne rešitve, ki 
vključujejo uporabo več vlakov Trenitalia. V 
slednjem primeru se popust obračuna na celoten 
znesek vozovnic. Poleg tega mora biti na 
vozovnicah za vlak naveden datum potovanja, ki 
sovpada z datumom prenočitve ali vstopa v 
zdravilišče ali največ z datumom prejšnjega dne za 
odhodne vozovnice in z datumom naslednjega dne 
za povratne vozovnice. 

Vključene 
storitve/popusti 

Uporabniki lahko pridobijo popust pri plačanem 
znesku namestitve in/ali vstopa v termalna 
središča. Sodelujoči hoteli, povezani s FederTerme 
(kot je navedeno tukaj), bodo uporabnikom, ki so 
kupili vozovnico Trenitalia in so nastanjeni ali 
kupujejo vstopnice v termalnem središču, priznali 
popust na skupni znesek, porabljen za nakup 
vozovnic za vlak, in sicer takole: 

- Vikend formula: za najmanj dveh 
nočitev ali vsaj dveh vstopov v terme v 
dneh od petka do ponedeljka je 
predviden popust do največ 25,00 EUR 
na osebo; 

- Tedenska formula: za najmanj pet noči 
ali vsaj pet vstopov v terme v enem 
tednu popust do največ 50,00 EUR na 
osebo. 

Vključeni deležniki • Trenitalia (italijanski železniški prevoznik) 
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• FederTerme (italijansko združenje termalnih središč) 
• Vse termalne ugodnosti, vključene v pobudo (približno 20) 
• Hoteli povezani s FederTerme, ki sodelujejo pri pobudi 

(približno 30 namestitvenih objektov) 
Opombe/Novice o 
pobudi 

Trenutno naj bi pobuda veljala do 31. 12. 2022. 

Podporni elementi 

o Pobuda je zelo specifična in morda ne bo zanimiva za mlajše, 
hkrati pa je zaradi svoje široke geografske pokritosti pomembna 
tako za turiste, ki obiščejo Italijo, kot za prebivalce, ki prihajajo 
iz vse države. 

o Vozovnico za vlak lahko kupite prek spleta in jo prikažete prek 
namenske mobilne aplikacije, kar olajša nakup in prihrani čas. 

o Pobuda spodbuja uporabo javnega prevoza namesto osebnega 
avtomobila, saj je popust vključen v redno vozovnico za vlak. 

Ovirni elementi 

 Hkrati je treba razpoložljivost zdravilišč in termalnih središč 
preveriti na vsaki lokaciji posebej. 

 Določeni objekti so lahko slabo povezani z najbližnjo železniško 
postajo, zaradi česar uporabniki težko računajo le na javni 
prevoz in koristijo ponujeni popust. 

Povezava 
https://www.trenitalia.com/it/offerte_e_servizi/idee_di_viaggio/alle-
terme-con--trenitalia.html 

Morebitni kontakt segreteria@federterme.it 

Vključevanje 
deležnikov 

1 2 3 4 5 
 

Geografska 
pokritost 

1 2 3 4 5 
 

Različne storitve 
in/ali popusti 

1 2 3 4 5 
 

Raven vključenih 
orodij IKT 

1 2 3 4 5 
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Priloga 2 

 

SWOT analiza študij 
primerov 
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Uvod 

V okviru Študije za promocijo integrirane vozovnice Trst-Ljubljana ta dokument predstavlja končno 

SWOT analizo, ki temelji na elementih, ki izhajajo iz relevantnih študij primerov. Cilj je zagotoviti 

vpogled v glavne elemente uspeha – ki jih je treba ponoviti – ter v problematiko ovir, ki jih je treba 

upoštevati pri načrtovanju razširjene ponudbe storitev in popustov za promocijo integrirane 

vozovnice. 

Poleg tega dokument predstavlja nadaljnjo oceno študij primerov, ki temeljijo na potencialnih 

prednostnih nalogah, dodeljenih štirim kategorijam značilnosti, izmerjenih s štirimi Likertovimi 

lestvicami. 
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SWOT analiza 

PREDNOSTI SLABOSTI 

• Večina integriranih vozovnic je analizirala kombinacijo 
različnih prevoznih sredstev (vključno s sredstvi za mikro 
mobilnost, kot so e-skiroji), s čimer je podprla intermodalnost 
v širši javnosti. 

• Nekatere od obravnavanih študij primerov so ponujale več 
kombinacij in različic integrirane vstopnice, ki so se razlikovale 
tako glede veljavnosti kot ponujenih aktivnosti/popustov. 

• Dobra promocija pobude prek posebnih dogodkov ali 
sezonskih tematskih revij, namenjenih predstavitvi 
razpoložljivih aktivnosti/popustov in zadevnega ozemlja, je 
vsekakor prednost, saj povečuje tudi privlačnost vozovnice 
med prebivalci, ki morda ne poznajo vseh lokalnih 
znamenitosti. 

• Večina pregledanih integriranih vozovnic predstavlja privlačno 
rešitev za turiste in ne za ostale prebivalce, saj so dodatne 
storitve in popusti povezani predvsem s turističnimi aktivnostmi 
in zanimivostmi. 

• V nekaterih primerih je paleta ponujenih dodatnih dejavnosti 
in/ali storitev precej omejena, zaradi česar je integrirana 
vozovnica privlačna le za določen segment ljudi. 

• Nizke odstotne stopnje popustov, ki jih ponujajo nekatere 
vozovnice, bi lahko potencialne uporabnike odvrnile od nakupa 
integrirane vozovnice po višji ceni od običajne vozovnice za 
javni prevoz. 

PRILOŽNOSTI GROŽNJE 

• Integrirane vozovnice so odlično orodje za povečanje 
privlačnosti javnega prevoza, zlasti v primeru čezmejnih 
območij, saj pogosto nadomeščajo uporabo osebnih 
avtomobilov, ki jih bodo morale države članice EU dramatično 
zmanjšati, da bodo dosegle cilje do leta 2030 in 2050 za 
zmanjšanje ogljikovih emisij v Uniji. 

• Izvajanje tovrstnih pobud je pogosto dober način za 
ustvarjanje ali krepitev dialoga in sodelovanja med 
zainteresiranimi stranmi na zadevnem ozemlju. 

• Na prodajne številke in privlačnost integrirane vozovnice, ki je 
namenjena predvsem turistom, bi lahko vplivalo vztrajanje 
omejitvenih ukrepov v zvezi s Covid-19, kar se je na splošno 
odrazilo v nižjem obisku turistov. 

• Pomanjkanje promocijskih in IKT orodij, ki bi olajšala 
nakupovalni proces in uporabo fizičnih vstopnic, je potencialna 
grožnja, ki ovira njihovo široko poznavanje in uporabo, saj so 
ljudje dandanes navajeni zanašati se na digitalna orodja in 
mobilne aplikacije, zlasti mlajši segmenti populacije. 
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Glavne pripombe k SWOT analizi 

Če povzamemo točke, izpostavljene v dokumentu Povzetek študij primerov, integrirane vozovnice 

predstavljajo nekatere elemente moči v smislu intermodalnosti, saj pogosto vključujejo različna in 

alternativna prevozna sredstva, zagotavljajo več različic vozovnic, ki združujejo različna obdobja 

veljavnosti s posebnimi poudarki na različnih dejavnostih in popustih, od dediščine in muzejev do 

dejavnosti na prostem. Poleg tega lahko dober promocijski načrt prek posebnih dogodkov ali 

sezonskih revij, ki predstavljajo ponudbo zadevnega ozemlja, poveča privlačnost vozovnice tako za 

turiste kot za ostale prebivalce. 

Eno od slabosti pa predstavlja dejstvo, da večina pregledanih integriranih vozovnic predstavlja 

privlačno rešitev za turiste, ne pa za ostale prebivalce, saj vključujejo predvsem aktivnosti in storitve, 

ki zanimajo prve. To je lahko tudi grožnja, saj lahko vztrajanje omejitev, povezanih s Covid-19, in 

nepredvidljiv razvoj dogodkov vplivata na odpiranje določenih lokacij in pripravljenost turistov za 

potovanja in s tem za nakup tovrstnih vozovnic. Hkrati druge elemente slabosti predstavljajo nizki 

odstotki vključenih popustov in specifičnost nekaterih integriranih vozovnic, katerih ponudba je 

vezana na točno določeno kategorijo in zato morda ne bodo zanimive za širši segment potencialnih 

uporabnikov. Natančnejših podatkov o uporabi tovrstnih vozovnic žal ni bilo, zato je tovrstne 

domneve težko potrditi ali ovreči. 

Poleg nepredvidljivega razvoja pandemije Covid-19 je še ena potencialna grožnja pomanjkanje orodij 

IKT za lažji nakup in uporabo takšnih vozovnic, saj ljudje v zadnjem času raje uporabljajo mobilne 

aplikacije in digitalna orodja, namesto da grejo na določeno lokacijo in v čakalno vrsto, da bi dobili 

vozovnico/kartico. Poleg tega lahko odsotnost učinkovite promocije tudi ovira splošno poznavanje in 

uporabo vozovnice med splošno javnostjo. 

Nenazadnje načrtovanje in izvajanje takšnih pobud predstavljata dragocen instrument za začetek – 

če tega ni – ali krepitev dialoga in sodelovanja med lokalnimi deležniki, ki želijo združiti moči, da bi 

javnosti ponudili dodatno priložnost in promovirali svoje dejavnosti in območja. Poleg tega je še ena 

priložnost za integrirane vozovnice spodbujanje privlačnosti in uporabe javnega prevoza ter 

intermodalnosti, pogosto proti uporabi osebnih avtomobilov. Ta element je še posebej pomemben za 

doseganje ciljev za zmanjšanje emisij ogljika, ki so v okviru zakonodaje EU zastavljeni za leti 2030 in 

2050, in sicer zmanjšanje emisij CO2 za 55 % do leta 2030 in 100 % (ogljična nevtralnost) do leta 

2050. 
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Nadaljnja ocena študij primerov o predlaganih prednostnih nalogah 

Po rezultatih SWOT in rezultatih analize, izvedene za vsako študijo primera na osnovi Likertove 

lestvice, se predlaga nadaljnjo oceno na podlagi možnih prednostnih nalog, ki jih je treba dodeliti štirim 

kategorijam točkovanih značilnosti: 

- število vključenih deležnikov, 

- geografska pokritost, 

- raznolikost storitev in/ali vključenih popustov, in 

- ravni vključenih orodij IKT. 

Glede na pomembnost teme privlačnosti pri promociji integriranih vozovnic je bilo vprašanje IKT 

obravnavano kot glavno, sledita mu vključenost deležnikov in raznolikost storitev, medtem ko se je 

geografska pokritost zdela manj pomembna. Naslednja razmerja so bila nato uporabljena za oceno 

vsakega primera z edinstvenim glasom. 

KATEGORIJA RAZMERJE 

Raven vključenih orodij IKT 40 % 

Število vključenih deležnikov 25 % 

Vključenost različnih storitev in/ali popustov 25 % 

Geografska pokritost 10 % 

 

Z uporabo teh razmerij na Likertovih lestvicah vsake pobude so bili pridobljeni naslednji končni 

rezultati, s čimer so bili poudarjeni najbolj zanimivi primeri, ki jih je treba upoštevati pri prihodnjih 

pobudah. 

 

ORIGINALNA KODA IME POBUDE KONČNI REZULTAT 

7 Trentino Guest Card 4,8 

8 Vienna City Card 4,7 

21 Hamburg Card 4,45 

1 Euregio FamilyPass 4 
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18 I Amsterdam City Card 3,85 

6 Program popustov IDS JKM 3,8 

20 Oslo Pass 3,7 

10 MilanoCard 3,6 

11 Berlin WelcomeCard 3,5 

27 Alle terme con Trenitalia 3,4 

23 Dubrovnik Card 3,2 

9 Roma Pass 3,1 

12 Tallinn Card 3,05 

14 Budapest Card 3 

15 Genova City Pass 2,8 

24 Zdraviliški vlak 2,7 

19 Lisboa Card 2,65 

22 Copenhagen kartica 2,65 

16 Zagreb Card 2,25 

13 Ljubljana Card 2,15 

5 Offerta Treno + Nave 1,8 

3 Bratislava-Ticket 1,75 

4 Balkan Flexi Pass 1,65 

17 CityCard Gent 1,5 

2 Elbe-Labe Ticket 1,35 

26 Paket Aquapass 1,3 

25 VLAK+ Praški ZOO 1,1 
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Priloga 3 

Osnutek vprašalnika za 
deležnike 
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Uvod 

V okviru Študije za promocijo integrirane vozovnice Trst-Ljubljana ta dokument predstavlja prvi osnutek 

vprašalnika, ki ga bodo izpolnili posamezni deležniki tako v FJK kot na slovenski strani. 

Na podlagi prejetih pripomb in predlogov bo vprašalnik dodelan in sestavljen na Microsoft Forms, kar 

bo omogočilo lažje zbiranje rezultatov. Nato bo nemudoma razdeljen med izbrane deležnike, da bi 

ocenili njihovo stopnjo vključenosti ter tehnično in finančno pripravljenost, da bi prispevali k 

doseganju končnega cilja boljšega povezovanja obeh čezmejnih območij prek integriranih vozovnic in 

drugih pobud. 
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Vprašalnik 

1.  Na katerem ozemlju ima sedež vaša organizacija/podjetje/ustanova? 

FJK 

Koroška 

Srednjesavska 

Osrednja Slovenija 

Obalno–kraška 

Drava 

Gorica 

Primorsko–notranjska 

Spodnja Sava 

Mura 

Savinja 

Jugovzhodna Slovenija 

Gorenjska 

 

2.  V katero kategorijo spada vaša organizacija/podjetje/ustanova? 

Javni zavod 

Agencija za pospeševanje turizma 

Gostinski sektor 

Prometni sektor 

Zdraviliški in termalni sektor 

Upravljanje turističnih znamenitosti 

Storitve in dejavnosti povezane s turizmom 

Drugo (navedite): ________ 
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3.  Ali menite, da bo vaša organizacija/podjetje/ustanova imela koristi od povečane povezave 
med ozemlji FJK in Slovenije? 

Da 

Ne 

Nevtralno 

 

 

4.  Če ste odgovorili »Nevtralno« ali »Ne« nam prosim obrazložite, zakaj mislite, da je temu tako? 
Kateri dejavniki vplivajo na to vaše prepričanje? 

Pomanjkanje turistov 

Pomanjkanje prevoznih možnosti za potovanje čez mejo 

Pomanjkanje ustrezne promocije znamenitosti in zanimivih točk čez mejo 

Drugo (navedite): ________ 

 

 

5.  Če ste odgovorili »Da«, kako bi ocenili stopnjo koristi za vaše 
podjetje/institucijo/organizacijo od 1 (zelo nizka) do 10 (zelo visoka)? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

6.  Ali bi bili sposobni in pripravljeni prispevati k cilju boljše promocije razpoložljive železniške 
povezave med Trstom in Ljubljano z integrirano vozovnico? 

Da 

Ne 

Odvisno 
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7 .  Če ste izbrali »Odvisno« ali »Ne«, kateri dejavniki bi povečali vašo pripravljenost in spremenili 
vašo odločitev? 

Večja razpoložljivost integriranih prevoznih možnosti za potovanje čez mejo 

Boljša promocija znamenitosti in zanimivih točk čez mejo 

Drugo (navedite): ________ 

 

 

8.  Če ste odgovorili »Da«, kako bi vaša organizacija/podjetje/ustanova lahko prispevala k 
oblikovanju in vzpostavitvi integrirane vozovnice Trst–Ljubljana? 

Omogočili bi popuste ali znižane cene za uporabnike integrirane vozovnice Trst-Ljubljana 

 Omogočili bi brezplačne vstope za uporabnike integrirane vozovnice Trst-Ljubljana 

Promovirali bi integrirano vozovnico Trst-Ljubljana prek spletne strani in fizičnih 
poslovalnic/trgovin/prodajnih mest 

Drugo (navedite): ____________ 

 

 

9.  Glede na odgovor na prejšnje vprašanje, katere vrste popustov/posebne akcije/znižane cene 
mislite, da bi lahko zagotovili? 

Odprt odgovor 

 

 

10.  Ali imate še kakšno pripombo ali predlog, kako bi lahko vaša organizacija/podjetje/ustanova 
prispevala k promociji integrirane vozovnice Trst-Ljubjana? 

Odprt odgovor 
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11.  V okviru projekta FORTIS, SEP pripravlja osnutek Memoranduma o soglasju (MoS), ki določa 
načrt za promocijo integrirane vozovnice Trst-Ljubjana s pomočjo zaveze naročnikov in izbranih 
deležnikov. 

To je osnovni dokument, ki navaja razpoložljivost vključenih akterjev/subjektov za promocijo in 
dejavno prispevanje k nadaljnjemu izboljšanju integrirane vozovnice. 

To bo nato predstavljeno trenutnim institucionalnim delovnim omizjem, ki delujejo med Deželo FJK 
in Republiko Slovenijo, z namenom, da se poudari pomen in potrebo po podpori promocije 
integriranih pobud za izdajo vozovnic od spodaj navzgor in s perspektive teritorialnih entitet in 
deležnikov, tako z italijanske kot slovenske strani. 

Ali bi ga bili pripravljeni podpisati? 

Da 

Ne 

Odvisno 

 

 

12.  Če ste odgovorili »Odvisno« ali »Ne«, kateri dejavniki bi povečali vašo pripravljenost za podpis 
Memoranduma o soglasju? 

Možnost, da smo zelo soudeleženi pri oblikovanju integrirane vozovnice 

Prejmemo zagotovilo gospodarske koristi, ki izhaja iz pobude 

Drugo (navedite): ____________ 

 

 

13.  Ali imate še kakšen predlog/pripombo/komentar, namenjen upravam na regionalni in 
nacionalni ravni, kako povečati čezmejno povezljivost in priložnosti za celotno ozemlje, ki je s tem 
povezano? 

Odprt odgovor 
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Priloga 4 

 

Memorandum o soglasju 
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1. PREAMBOLO 

Il progetto FORTIS, cofinanziato dal programma 
Interreg Italia-Slovenia 2014-2020, promuove la 
cooperazione istituzionale nell'area 
transfrontaliera e incoraggia l'introduzione di 
soluzioni di mobilità innovative per i suoi 
abitanti, viaggiatori e turisti.  

Per contribuire al rilancio dei servizi di trasporto 
pubblico transfrontaliero e promuovere così 
una mobilità sostenibile, efficiente e sempre più 
integrata, il Segretariato esecutivo dell'Iniziativa 
Centro Europea (InCE) è intervenuto per 
massimizzare il potenziale del collegamento 
pubblico passeggeri tra Trieste e Lubiana, 
promuovendo il biglietto integrato e 
sviluppando approcci utili ad aumentarne 
l'attrattività.  

A tal fine, è stata condotta un'analisi delle 
buone pratiche europee nel campo della 
bigliettazione integrata, dalla quale, anche a 
seguito di una consultazione aperta con diversi 
portatori di interesse locali, sono state 
estrapolate misure replicabili che potrebbero 
aumentare l'attrattiva del trasporto pubblico 
attraverso servizi aggiuntivi.  

Questo documento include e riassume i 
contributi degli esperti e degli stakeholder 
coinvolti da InCE durante il progetto FORTIS. 
Nella crescente consapevolezza che nella 
definizione di traiettorie di sviluppo di un 
territorio sia determinante tenere conto delle 
esperienze e delle istanze di chi 
quotidianamente vi opera, il presente 
Protocollo d'intesa si propone di fornire 
suggerimenti mirati alle istituzioni coinvolte 
nella pianificazione e nella promozione del 
trasporto pubblico nelle aree transfrontaliere. 

1. PREAMBULA 

Projekt FORTIS, sofinanciran iz programa 
Interreg Italija-Slovenija 2014-2020, spodbuja 
institucionalno sodelovanje na čezmejnem 
območju in spodbuja uvajanje inovativnih 
mobilnostnih rešitev za prebivalce, potnike in 
turiste.  

Z namenom oživitve čezmejnih storitev javnega 
prevoza ter spodbuditve trajnostne, učinkovite 
in vse bolj integrirane mobilnosti, je Izvršni 
sekretariat Srednjeevropske pobude (IS SEP) 
izkoristil potencial javne potniške povezave med 
Trstom in Ljubljano s promocijo uporabe 
integrirane vozovnice in oblikovanjem 
uporabnih pristopov za povečanje njene 
privlačnosti.  

V ta namen je bila izvedena analiza evropskih 
dobrih praks na področju integrirane vozovnice, 
iz katere so bili, tudi po posvetovanju z več 
lokalnimi deležniki, ekstrapolirani ponovljivi 
ukrepi, s katerimi bi lahko povečali privlačnost 
javnega prevoza z dodatnimi storitvami.  

Dokument vključuje in povzema prispevke 
strokovnjakov in deležnikov, ki jih je IS SEP 
vključil v projekt FORTIS. Ob vedno večjem 
zavedanju, da je pri določanju razvojnih smernic 
nekega območja potrebno upoštevati izkušnje 
in pozive tistih, ki na tem območju vsakodnevno 
delujejo, je namen tega memoranduma o 
soglasju podati ciljno usmerjene predloge 
institucijam, ki sodelujejo pri načrtovanju in 
spodbujanju javnega prometa na čezmejnih 
območjih. 

2. IL PROTOCOLLO D’INTESA 

L'accessibilità e la connettività delle zone di 
confine sono elementi essenziali per garantire 

2. MEMORANDUM O SOGLASJU 

Dostopnost in povezanost obmejnih območij 
sta bistvena dejavnika za zagotavljanje 



 
 
 
 
 
 

82 
 

uno sviluppo equilibrato e sostenibile di queste 
aree, dove le comunità devono spesso 
affrontare problemi analoghi da entrambi i 
versanti del confine.  

Tra questi, l'inaccessibilità dovuta 
all'inadeguatezza dei mezzi di trasporto è un 
ostacolo rilevante che incide negativamente 
tanto sullo sviluppo economico di questi 
territori quanto sulla mobilità quotidiana dei 
residenti e di altri visitatori o turisti.   

Di conseguenza, entrambe le categorie di utenti 
tendono a ricorrere al mezzo privato, il che ha 
un impatto sul già alto livello di dipendenza 
dalle automobili e giustifica ulteriormente (e 
paradossalmente) la limitatezza dell’offerta di 
servizi di trasporto pubblico. 

Pertanto, la valorizzazione dei collegamenti di 
trasporto pubblico già disponibili è un elemento 
chiave per garantire non soltanto la loro stessa 
sostenibilità economica, ma anche per 
sostenere lo sviluppo socio-economico 
complessivo di queste aree, in quanto favorisce 
il turismo e i servizi, le attrazioni e le attività 
locali ad esso collegati.  

Tuttavia, le complessità proprie dell'area 
transfrontaliera richiedono un approccio 
comune e una gestione integrata che consenta 
di superare i molti ostacoli tuttora esistenti per 
garantire un servizio di trasporto pubblico 
omogeneo a beneficio dell'intera area tra FVG e 
Slovenia.  

Da qui il presente documento, che rappresenta 
un appello alle autorità locali e regionali e che 
incoraggia la progettazione e l'attuazione di 
iniziative volte a promuovere la bigliettazione 
integrata nell'area transfrontaliera, in 
particolare sulla tratta Trieste - Lubiana. 

uravnoteženega in trajnostnega razvoja teh 
področij, kjer se prebivalci na obeh straneh 
meje pogosto soočajo s podobnimi težavami.  

Med njimi predstavlja večjo oviro nedostopnost 
zaradi neustreznih potniških povezav, ki 
negativno vplivajo na gospodarski razvoj teh 
območij ter na vsakodnevno mobilnost tako 
prebivalcev kot drugih obiskovalcev ali turistov.   

Posledično se obe kategoriji uporabnikov 
najpogosteje odločata za zasebni prevoz, kar 
vpliva na že tako visoko stopnjo odvisnosti od 
avtomobilov in dodatno (ter paradoksalno) 
okrnjeno ponudbo storitev javnega prevoza. 

Zato je izboljšanje že obstoječih javnih potniških 
povezav ključni element za zagotavljanje ne le 
njihove gospodarske vzdržnosti, temveč tudi za 
podporo celotnega družbeno-gospodarskega 
razvoja teh območij, saj omogoča razvoj turizma 
in z njim povezanih storitev, zanimivosti in 
dejavnosti.  

Kompleksnost čezmejnega prostora pa 
narekuje potrebo po skupnem pristopu in 
celovitem upravljanju, če želimo premostiti 
številne ovire, ki še vedno obstajajo, in tako 
zagotoviti usklajenost storitev javnega prevoza 
v korist celotnega obmejnega območja med 
Furlanijo-Julijsko krajino in Slovenijo.  

Zato je nastal ta dokument, ki prestavlja poziv 
lokalnim in regionalnim oblastem in spodbuja k 
oblikovanju in uresničevanju ukrepov za 
spodbujanje integrirane vozovnice na 
čezmejnem območju, s posebnim poudarkom 
na povezavi med Trstom in Ljubljano. 

Articolo 1 - Obiettivo del Protocollo d'intesa 

Il presente Protocollo d'intesa mira a 
promuovere la visione dei portatori di interesse 

Člen 1 - Cilj memoranduma o soglasju 

Cilj Memoranduma o soglasju je poudariti vizijo 
lokalnih deležnikov, ki se zavedajo osrednjega 
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locali che riconoscono la centralità dei servizi di 
trasporto pubblico transfrontaliero nel 
garantire la mobilità di residenti, visitatori e 
turisti e nel favorire uno sviluppo socio-
economico equilibrato nell'intera area 
transfrontaliera.  

I sottoscrittori ritengono che le comunità che 
vivono ed operano nelle aree di confine 
possano trarre beneficio da una più forte 
integrazione di questi servizi, da una loro più 
efficace promozione e, conseguentemente, da 
una maggiore fruibilità e visibilità dei luoghi, 
delle attività e delle attrazioni turistiche 
presenti nell'area transfrontaliera.  

Con questo documento, i sottoscrittori 
esprimono la volontà di proseguire nella 
collaborazione anche contribuendo alle attività 
dei tavoli di lavoro congiunti tra FVG e Slovenia. 

pomena storitev čezmejnega javnega prevoza 
pri zagotavljanju mobilnosti prebivalcev, 
obiskovalcev in turistov ter spodbujanju 
uravnoteženega družbeno-gospodarskega 
razvoja na celotnem čezmejnem območju.  

Podpisniki verjamejo, da lahko skupnosti, ki 
živijo in delujejo na obmejnih območjih, 
pridobijo na tesnejši integraciji teh storitev, 
njihovi učinkovitejši promociji ter posledično na 
večji uporabnosti in prepoznavnosti krajev, 
dejavnosti in turističnih zanimivosti na 
čezmejnem območju.  

S tem dokumentom podpisniki potrjujejo svojo 
pripravljenost za nadaljevanje sodelovanja tudi 
s prispevanjem k dejavnostim skupnih delovnih 
skupin med Furlanijo-Julijsko krajino in 
Slovenijo. 

Articolo 2 - Ambito di cooperazione 

Fatti salvi gli obiettivi principali di cui al 
precedente Articolo 1, i sottoscrittori si 
propongono di cooperare come segue: 

 scambiare buone pratiche con gli enti e le 
istituzioni competenti fornendo loro le 
proprie competenze ed esperienze in 
materia di metodi e soluzioni innovative per 
l'introduzione della bigliettazione integrata, 
sviluppate in area transfrontaliera o altrove; 

 collaborare con gli enti e le istituzioni 
competenti per incentivare e promuovere 
future iniziative per l'introduzione della 
bigliettazione integrata in area 
transfrontaliera, come ad es. il biglietto 
integrato Trieste-Ljubljana attualmente in 
discussione; 

 nel contesto di future misure di promozione 
del trasporto pubblico, fornire, ove possibile, 
agevolazioni, sconti o altri benefici collegati 
all'utilizzo del biglietto integrato; 

 Confermare la volontà di proseguire nella 
collaborazione e di offrire il proprio 

Člen 2 - Obseg sodelovanja 

Ob upoštevanju glavnih ciljev iz 1. člena bodo 
podpisniki: 

 Izmenjevali dobre prakse s pristojnimi 
ustanovami in institucijami ter posredovali 
svoje strokovno znanje in izkušnje na 
področju inovativnih pristopov in rešitev za 
uvajanje integriranih vozovnic, ki jih razvijajo 
na čezmejnem območju ali drugod; 

 sodelovali s pristojnimi ustanovami in 
institucijami pri spodbujanju in promociji 
bodočih iniciativ za uvajanje integriranih 
vozovnic na čezmejnem območju, kot je na 
primer integrirana vozovnica Trst-Ljubljana, 
ki je trenutno v obravnavi; 

 v okviru bodočih ukrepov namenjenih 
spodbujanju javnega potniškega prevoza 
zagotovili, v mejah možnega, znižane tarife, 
popuste ali druge ugodnosti ob uporabi 
integriranih vozovnic; 

 zagotovili pripravljenost za nadaljnje 
sodelovanje in prispevanje v diskusijah s 
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contributo alle discussioni con gli enti e le 
istituzioni competenti su potenziali sinergie. 

pristojnimi ustanovami in institucijami o 
potencialnih sinergijah. 

Articolo 3 - Impegni  

Il presente Memorandum riflette l'impegno dei 
sottoscrittori ad istaurare una collaborazione 
duratura volta a sviluppare iniziative per 
potenziare le sinergie tra le istituzioni, gli 
operatori del trasporto pubblico, le comunità e 
gli stakeholder che operano nell'area 
transfrontaliera, onde favorire uno sviluppo 
socio-economico più sostenibile ed equilibrato 
delle comunità locali.  

Il presente Memorandum non impegna i 
sottoscrittori a fornire alcuna risorsa finanziaria, 
né alcuna disposizione del presente 
Memorandum può essere interpretata come un 
obbligo legale o finanziario in capo ai 
sottoscrittori.  

Člen 3 – Zaveze 

Ta memorandum odraža zavezanost 
podpisnikov k dolgoročnemu sodelovanju pri 
oblikovanju iniciativ za krepitev sinergij med 
ustanovami, ponudniki storitev javnega 
prevoza, skupnostmi in deležniki, ki delujejo na 
čezmejnem območju, ki bi omogočile bolj 
trajnostni in uravnoteženi družbeno-
gospodarski razvoj lokalnih skupnosti.  

Ta memorandum podpisnikov ne zavezuje k 
zagotavljanju kakršnih koli finančnih sredstev, 
prav tako nobene določbe tega memoranduma 
ni mogoče razlagati kot pravno in finančno  
obveznost podpisnikov. 

Articolo 4 - Rapporto con altri accordi 

Il presente memorandum non pregiudica, 
condiziona o limita in alcun modo qualsivoglia 
altro accordo di qualsiasi natura, vigente o 
futuro, stipulato dai sottoscrittori e pertanto 
non può in alcun modo pregiudicare la 
possibilità per i sottoscrittori di stipulare 
ulteriori accordi su questioni specifiche o di 
essere coinvolti in altre iniziative. 

Člen 4 – Povezanost z drugimi sporazumi 

Memorandum ne omejuje, pogojuje ali kakor 
koli drugače posega v druge obstoječe ali 
bodoče sporazume, ki jih sklenejo podpisniki, in 
zato na noben način ne vpliva na možnost 
sklenitve dodatnih sporazumov o specifičnih 
temah ali sodelovanje podpisnikov v drugih 
pobudah. 

4. SOTTOSCRITTORI 4. PODPISNIKI 

Comune di Trieste 
Comune di Muggia  
Trenitalia, Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia 
Immaginario Scientifico (Trieste) 
Contrada Teatro Stabile di Trieste  
Arboretum Volcji Potok 
FIAB Trieste Ulisse 
Federalberghi Trieste  
Società Alpina delle Giulie – Sezione di Trieste del CAI – Grotta Gigante 
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