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Zasnova mobilnosti kot storitve v Sloveniji 

Dokument je predlog zasnove mobilnosti kot storitve (MaaS) v Sloveniji glede na tuje izkušnje 

in slovenske posebnosti. Najprej je postavljen teoretski okvir, nato so prikazani izbrani primeri 

MaaS-a iz tujine. Osrednje poglavje, predlog vzpostavitve MaaS-a v Sloveniji, določa ključna 

izhodišča, ponuja pregled obstoječe ponudbe mobilnostnih storitev v državi, nakazuje dva 

možna upravljavska modela, opisuje predlog treh paketov, ki bi lahko tvorili ponudbo, in 

opozarja na nekatere ovire. Dokument je izhodišče za nadaljnjo razpravo s ključnimi deležniki 

in za nadaljnji razvoj sistema.   

 

A plan of Mobility as a Service in Slovenia 

The report presents the plan for Mobility as a Service (MaaS) in Slovenia based on foreign 

experience and Slovenian specifics. First, the theoretical framework is presented, followed by 

selected examples of MaaS from abroad. The main chapter outlines our proposal for the 

development of MaaS in Slovenia: it determines the main starting points, presents the state 

of transport services in the country, proposes two possible models, describes three possible 

bundles and points out certain obstacles. The document is a starting point for further 

discussion with key stakeholders and future development of the system.  
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1 Uvod 

Hitri tehnološki razvoj je dosegel tudi področje mobilnosti in z inovacijami povzroča 

spremembe, ki bi lahko postale daljnosežne. Ena od teh inovacij je t. i. »mobilnost kot storitev« 

(v nadaljevanju MaaS), ki dobiva vse večjo pozornost, saj ponuja možen odgovor na sodobne 

izzive na področju osebnih potovanj, zlasti glede učinkovitosti prometnih sistemov in 

zmanjševanja vplivov prometa na podnebne spremembe.1 2 3   

V projektu LIFE IP CARE4CLIMATE je v okviru akcije C3.1 (Integriranje javnega potniškega 

prometa) predvidena vzpostavitev spletne platforme po vzoru sistema MaaS v Sloveniji. Eno 

od izhodišč projektne akcije je bilo, da je ena od poti do bolj konkurenčnega in pogosteje 

uporabljanega JPP prav povezovanje vseh oblik JPP in drugih trajnostnih potovalnih načinov. 

Na takšni platformi bi bile na enem mestu zbrane informacije o JPP in drugih trajnostnih 

potovalnih načinih, kakor so na primer souporaba koles in avtomobilov, sopotništvo ter 

alternativne oblike JPP (prevoz na klic, taksi, stalni izvenlinijski prevoz in podobno). Platforma 

bi pokrivala območje celotne države in omogočila uporabnikom, da izberejo (večmodalno) 

optimalno pot od začetka do cilja ter tudi naročijo in plačajo prevoz.  

Takšna platforma bi uporabnikom ponudila zadovoljivo alternativo uporabi lastnega 

avtomobila, ki je v Sloveniji s 67,5 odstotki opravljenih poti4 še vedno močno prevladujoči 

potovalni način. Vendar je pot do tja, kakor kažejo tuje izkušnje, dolga, težavna in negotova, 

saj je MaaS razmeroma nov, hitro razvijajoč, še ne v celoti preizkušen in za vključene akterje 

pomeni številna tveganja, na njegov uspeh pa vplivajo številni dejavniki.  

Pričujoči izroček najprej opisuje zasnovo MaaS in navaja njegove ključne gradnike, stopnje 

razvoja ter različne organizacijske in upravljavske vidike. V 3. poglavju nato opisuje pet dobrih 

praks MaaS iz tujine, po katerih se velja zgledovati in jih v določenih delih prenesti v slovenski 

prostor. V 4. poglavju je naveden predlog vzpostavitve MaaS v Sloveniji, ki je izhodišče za 

nadaljnji razvoj sistema: navedena so ključna izhodišča, opisane so največje ovire, prikazan 

je pregled obstoječe ponudbe mobilnostnih storitev, prikazana sta dva osnovna upravljavska 

modela, za konec pa še predlog paketov, na katerih lahko temelji ponudba MaaS-a.  

 

                                                

 

1 Vozelj, J. (2019). Mobilnost kot storitev. Magistrsko delo, Fakulteta za gradbeništvo Univerze v Ljubljani. Ljubljana. 
2 Wong, Y. Z., Hensher, D. A., & Mulley, C. (2020). Mobility as a service (MaaS): Charting a future context. Transportation Research Part 
A: Policy and Practice, 131, 5-19. 
3 Jittrapirom, P., Marchau, V., van der Heijden, R., & Meurs, H. (2020). Future implementation of mobility as a service (MaaS): Results of 
an international Delphi study. Travel Behaviour and Society, 21, 281-294. 
4 https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7596 (19. 12. 2021).  

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7596
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2 Teoretski okvir 

2.1 Opredelitve in ključni gradniki 

MaaS, ki ga je spodbudil zlasti hitri tehnološki razvoj, naj bi spodbudil prehod na bolj 

prilagodljive in trajnostne potovalne navade ter s tem hitrejši prehod v brezogljično družbo. 

MaaS naj bi spodbudil posameznike, da postopoma opustijo uporabo in ne nazadnje tudi 

lastništvo osebnih avtomobilov ter preidejo na souporabo5 in čim bolj tudi na t. i. aktivno 

mobilnost. Takšen prehod pomeni uporabo in kombiniranje različnih prometnih storitev, ki so 

bolj trajnostne, in tako zmanjšuje negativne vplive uporabe osebnega avtomobila.6 

MaaS se hitro razvija tako na teoretični ravni kakor tudi v praksi. Čedalje več akterjev – od 

ponudnikov posameznih mobilnostnih storitev, tehnoloških podjetij, regionalnih in lokalnih 

oblasti in upravljavcev prometa – uvaja in razvija ta sistem, zaradi česar v literaturi obstajajo 

različne opredelitve. Te praviloma poudarjajo tri ključne gradnike MaaS-a: uporabnike, 

večmodalnost in enotno digitalno platformo.  

V središču MaaS-a so uporabniki in njihove potrebe na področju mobilnosti, zato MaaS 

predvideva pametne storitve mobilnosti, ki se prilagajajo potovalnim vzorcem in 

povpraševanju posameznikov, a brez uporabe lastnega osebnega avtomobila. Prilagajanje 

osebnim preferencam lahko poveča privlačnost uporabe.7 8 9 

MaaS spodbuja večmodalnost oziroma kombiniranje različnih oblik mobilnosti, ki jih ponujajo 

zasebni in javni ponudniki prevozov.10 11 12 To so lahko javni avtobusni in železniški prevoz, 

souporaba avtomobila, taksi, najem avtomobila, sopotništvo, najem ali souporaba kolesa, 

najem ali souporaba skiroja in drugi. MaaS spodbuja tudi aktivno mobilnost, zlasti kolesarjenje 

                                                

 

5 Hensher, D. A., Ho, C. Q., Mulley, C., Nelson, J. D., Smith, G., & Wong, Y. Z. (2020). Understanding Mobility as a Service (MaaS). Past, 
present and future.  
6 Hensher, D. A., Ho, C. Q., & Reck, D. J. (2021). Mobility as a service and private car use: Evidence from the Sydney Maas Trial. 
Transportation Research Part A: Policy and Practice, 145, 17–33.  
7 Polis Seminar (2018). CIVITAS Webinar: Can Mobility as a Service Contribute to Sustainable Mobility and How to Establish It 
Successfully? Medmrežje: https://www.polisnetwork.eu/publicnews/1713/48/CIVITAS-Webinar-Can-Mobility-as-a-Service-contribute-to-
sustainable-mobility-and-how-to-establish-it-successfully (16. 12. 2021).  
8 Dzisi, E. K. J., Obeng, D. A., Ackaah, W.  (2022). MaaS for paratransit minibus taxis in developing countries: A review. Travel Behaviour 
and Society, 26, 18–27.  
9 Jittrapirom, P., Caiati, V., Feneri, A. M., Ebrahimigharehbaghi, S., Alonso González, M. J., & Narayan, J. (2017). Mobility as a service: 
A critical review of definitions, assessments of schemes, and key challenges. 
10 Hensher, D. A. (2017). Future bus transport contracts under a mobility as a service (MaaS) regime in the digital age: Are they likely to 
change? Transp. Res. A Polica Pract. 98, 86-96.  
11 Little, A. D. (2018). The Future of Mobility 3.0—Reinventing Mobility in the Era of Disruption and Creativity. 
http://www.adlittle.com/futuremobilitylab/assets/file/ADL_UITP_Future%20of%20Mobility3.0-min.pdf.    
12 MaaS Alliance, 2018. What is MaaS? http://maas-alliance.eu/homepage/what-is-maas/.  

https://www.polisnetwork.eu/publicnews/1713/48/CIVITAS-Webinar-Can-Mobility-as-a-Service-contribute-to-sustainable-mobility-and-how-to-establish-it-successfully
https://www.polisnetwork.eu/publicnews/1713/48/CIVITAS-Webinar-Can-Mobility-as-a-Service-contribute-to-sustainable-mobility-and-how-to-establish-it-successfully
http://www.adlittle.com/futuremobilitylab/assets/file/ADL_UITP_Future%20of%20Mobility3.0-min.pdf
http://maas-alliance.eu/homepage/what-is-maas/
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in hojo.13 14 S povezovanjem različnih oblik prevoza se poveča privlačnost uporabe tega 

sistema za končne uporabnike; večina opredelitev MaaS kot ključno prvino navaja prav 

povezovanje storitev, na primer: »MaaS je koncept prodaje individualno prilagojenega paketa 

storitev večmodalne mobilnosti (souporaba avtomobila, javni prevoz, taksi, kolo), ki jih potnik 

plača z eno transakcijo bodisi za posamezno potovanje bodisi za določeno časovno obdobje, 

namesto da bi jih plačal vsakemu izvajalcu storitve posebej.«15 

Ključni vmesni člen med uporabnikom in različnimi oblikami mobilnosti je enotna digitalna 

platforma, kakor je mobilna aplikacija ali spletna stran. Ta naj bi omogočala dostop do 

prometnih informacij v realnem času, načrtovanje potovanj, rezervacijo in plačevanje 

storitev.16 Digitalna platforma združuje različne akterje, ki so povezani v sistemu MaaS. Poleg 

končnih uporabnikov in ponudnikov prevozov spadajo mednje tudi upravljavci platforme, 

družbe za upravljanje telekomunikacij in finančnih transakcij, pristojne oblasti in drugi.17 Za 

doseganje ciljev večmodalne mobilnosti MaaS uporablja različne informacijske in 

telekomunikacijske tehnologije, kakor so pametni telefoni, mobilna omrežja, GPS, spletni 

plačilni sistemi, sistemi za upravljanje podatkov in podobno.18 

V literaturi so kot drugi pomembni gradniki MaaS-a navedeni še uporaba informacijskih 

tehnologij, uporabniška digitalna identiteta, več vrst plačevanja, vključno z naročniškim 

paketom, in povezovanje akterjev.19  

2.2 Razvojne stopnje MaaS 

V praksi obstajajo različne stopnje razvoja oziroma integracije sistema MaaS. Te med seboj 

niso zaporedno odvisne; tako na primer sistemi, ki so uvrščeni v višje ravni, ne vključujejo 

nujno tudi vseh značilnosti, ki veljajo na nižjih ravneh. Ena od bolj uveljavljenih klasifikacij 

razlikuje med petimi osnovnimi ravnmi integracije sistema MaaS:20 

 Raven brez integracije: posamezne storitve 

                                                

 

13  Ready for maas? Easier mobility for citizens and better data for cities. UITP Policy brief, 2019. https://cms.uitp.org/wp/wp-
content/uploads/2020/05/Policy-Brief_MaaS_V3_final_web.pdf   
14 Vozelj 2019 
15 Rye, T. (2018). Kratka predstavitev inovacije: mobilnost kot storitev. CIVITAS Prosperity.  
16 Jittrapirom, P., Caiati, V., Feneri, A. M., Ebrahimigharehbaghi, S., Alonso González, M. J., & Narayan, J. (2017). Mobility as a service: 
A critical review of definitions, assessments of schemes, and key challenges.  
17 Kamargianni, M., & Matyas, M. (2017). The business ecosystem of mobility-as-a-service. In transportation research board (Vol. 96). 
Transportation Research Board. 
18 Vozelj 2019 
19 Jittrapirom et al. 2017 
20 Sochor, J., Arby, H., Karlsson, I. M., & Sarasini, S. (2018). A topological approach to Mobility as a Service: A proposed tool for 
understanding requirements and effects, and for aiding the integration of societal goals. Research in Transportation Business & 
Management, 27, 3-14. 

https://cms.uitp.org/wp/wp-content/uploads/2020/05/Policy-Brief_MaaS_V3_final_web.pdf
https://cms.uitp.org/wp/wp-content/uploads/2020/05/Policy-Brief_MaaS_V3_final_web.pdf
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Na tej ravni gre za posamezne prevozne storitve, na primer souporabo avtomobila ali kolesa, 

ki medsebojno niso povezane. Praviloma je ponudba takšnih storitev na urbanih, gosto 

poseljenih območjih. V Sloveniji je primer ponudnika souporabe avtomobila podjetje 

Avant2Go, v tujini pa delujejo in so uveljavljeni tudi drugi, na primer: SHARE NOW v osmih 

evropskih državah21, avstralski Car Next Door22 in GetAround, ki deluje v Franciji.23 V Sloveniji 

je eden prvih primerov souporabe koles ljubljanski BicikeLJ. Storitev souporabe avtomobila 

ali kolesa se praviloma izvaja prek mobilne aplikacije. Registrirani uporabniki prek nje izberejo 

in rezervirajo vozilo v svoji bližini. Po opravljeni vožnji se storitev zaračuna glede na porabo 

vnaprej določenih parametrov, kakor so na primer prevoženi kilometri ali porabljeni čas. Za 

storitev BicikeLJ se zaračuna tedenska ali letna naročnina, ki uporabnikom omogoča 

neomejeno izposojo kolesa, vožnje s kolesom pa so brezplačne do ene ure.24 Stroške, kakor 

so nakup, zavarovanje in vzdrževanje prevoznega sredstva, namesto uporabnika krije 

ponudnik storitve.25 

 Raven osnovne integracije: zagotavljanje informacij 

Osnovna integracija pomeni združevanje ponudnikov javnih, zasebnih in skupnostnih 

ponudnikov prevozov ter možnost večmodalnega načrtovanja poti. Dostop do informacij je 

omogočen prek skupne digitalne platforme, najbolje prek mobilne aplikacije. Uporabnikom 

takšna platforma omogoča lažji dostop do informacij o različnih možnostih prevoza in s tem 

učinkovitejše načrtovanje poti. Primera takšnih platform sta Moovit, ki se omejuje na javni 

prevoz,26 in svetovno najbolj razširjeni Google Maps.27 

 Raven napredne integracije: spletno plačevanje storitev 

Napredna integracija sistema MaaS poleg informacij o različnih možnostih potovanj omogoča 

tudi rezervacije in plačevanje storitev mobilnosti. Ponudniki s takšno platformo dobijo dober 

vpogled v potovalne navade prebivalcev, saj imajo dostop do njihovih podatkov o opravljenih 

poteh, zato lahko svojo ponudbo prilagajajo in nadgrajujejo glede na dejanske potrebe 

uporabnikov. Za uporabnike storitev pomeni platforma večjo zanesljivost in enostavno 

uporabo. Primera še vedno delujočih napredno integriranih platform sta danski 

MinRejseplanen,28 ki deluje na območju celotne države, pri čemer postopek plačila uporabnika 

pripelje do posameznega ponudnika, in francoski Moovizy 2,29 ki uporabnikom izda mesečni 

račun za uporabo vseh storitev.  

                                                

 

21 https://www.share-now.com/ (16. 12. 2021) 
22 https://www.carnextdoor.com.au/ (16. 12. 2021) 
23 https://www.getaround.com/ (16. 12. 2021) 
24 https://www.bicikelj.si/sl/home (16. 12. 2021) 
25 Vozelj 2019 
26 https://m.moovitapp.com/ (18. 12. 2021) 
27 https://www.google.com/maps/ (18. 12. 2021) 
28 https://www.rejseplanen.dk/webapp/?language=en_EN#!P|TP!histId|0!histKey|H146073 (18. 12. 2021) 
29 https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.cityway.android_v2.stas&hl=en&gl=US (18. 12. 2021) 

https://www.share-now.com/
https://www.carnextdoor.com.au/
https://www.getaround.com/
https://www.bicikelj.si/sl/home
https://m.moovitapp.com/
https://www.google.com/maps/
https://www.rejseplanen.dk/webapp/?language=en_EN%23!P|TP!histId|0!histKey|H146073%20
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.cityway.android_v2.stas&hl=en&gl=US
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 Raven popolne integracije: paketi mobilnosti 

MaaS najvišje ravni integracije temeljni na t. i. paketni ponudbi in je s tem najboljša alternativa 

lastništvu osebnega avtomobila. Aplikacija v tem primeru omogoča izbiro naročniških paketov 

ali rezervacije in plačila posameznih vozovnic. Izkušnje kažejo, da je pri oblikovanju paketov 

zelo pomembno temeljito raziskati potovalne navade prebivalcev in ugotoviti, kakšne so 

potrebe in želje potencialnih uporabnikov, vključno s t. i. pripravljenostjo za plačilo. Cilj 

paketne ponudbe je namreč predvsem ponuditi takšne storitve po konkurenčnih cenah, ki 

bodo v čim večjem obsegu prepričale tudi dosedanje uporabnike osebnih avtomobilov. V 

raziskavi, opravljeni v Sydneyju, so na primer ugotovili, da uporabniki raje izberejo paket, ki 

vključuje tudi souporabo avtomobila.30 

Paketi so praviloma zasnovani na dva načina – neomejena uporaba izbranih segmentov 

storitev ali omejena uporaba zakupljenih enot posameznih storitev. Polno delujočih tovrstnih 

aplikacij je v svetu še relativno malo, saj sta integracija različnih ponudnikov in koordinacija 

ponudbe zelo zahtevni. Med bolj prepoznavne delujoče sisteme MaaS, ki vključujejo paketno 

ponudbo, uvrščamo aplikaciji Whim in UbiGo. Aplikacija Whim ponudnika MaaS Global je v 

uporabi v mestih na Finskem, v Veliki Britaniji, Avstriji, Belgiji in Švici, UbiGo pa v švedskem 

Stockholmu. 

 Raven integracije družbenih ciljev 

Tem štirim ravnem lahko dodamo še eno, najvišjo, ki pomeni vključenost družbenih ciljev, 

kakor so zmanjšanje uporabe lastništva avtomobila, bolj dostopno in za bivanje privlačno 

mesto in podobno. V MaaS-u se to kaže v obliki različnih finančnih spodbud ali zahtev, ki so 

vpete v storitev MaaS-a, te pa kažejo, kako dobro so posamezne lokalne, regionalne ali 

nacionalne politike in cilji vključeni v storitev. Primeri teh spodbud in zahtev obsegajo na primer 

dinamično cestninjenje, delitev podatkov za upravljanje prometa ali spodbude za uporabo JPP 

zunaj prometnih konic. Pri takšnem MaaS-u gre v bistvu za ravnotežje med zahtevami do 

ponudnikov posameznih prevoznih storitev in MaaS-a na eni strani ter dobičkonosnostjo, 

prilagodljivostjo in privlačnostjo MaaS-a na drugi strani. Prvine takšnega pristopa sicer lahko 

najdemo na kateri koli nižji ravni.  

                                                

 

30 Ho, C. Q., Hensher, D. A., Reck, D. J., Lorimer, S., & Lu, I. (2021). MaaS bundle design and implementation: Lessons from the Sydney 
MaaS trial. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 149, 339–376.  
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Slika 2.1: Ravni integracije MaaS-a 

2.3 Organizacija sistema MaaS 

Sistem MaaS zahteva sodelovanje številnih akterjev, ki imajo v sistemu različne vloge in 

odgovornosti. Ena od organizacijskih zgradb MaaS-a sistem členi na štiri ravni: 

 zakonodajna raven, 

 raven izvajanja prevoznih storitev, 

 raven integracije in ponudbe storitev mobilnosti ter 

 raven končnih uporabnikov. 

 

Raven Akterji Vloge in odgovornosti 

Zakonodajna 

raven 

Ministrstvo, pristojno za 

promet 

Pripravlja predpise, oblikuje prometno 

politiko in prometne strategije, 

spodbuja pilotne projekte, je 

odgovorno za investicije. 

Javne agencije in podjetja 

na področju prometa 

Izvajajo prometno politiko in strategije, 

zagotavljajo izvedbo investicij, izdajajo 
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dovoljenja, soglasja in mnenja; v to 

skupino spadajo tudi upravljavci JPP.  

Lokalni uradi na področju 

prometa 

Odgovorni za lokalno prometno 

infrastrukturo, prostorsko in prometno 

načrtovanje na lokalni ravni. 

Načrtujejo, organizirajo in upravljajo 

mestni promet in z njim povezano 

infrastrukturo. 

Izvajanje 

storitev 

mobilnosti 

Avtobusni potniški promet 

Podjetja, ki zagotavljajo izvajanje 

avtobusnih prevozov na določenih 

progah v skladu z voznimi redi. Zbirajo 

voznine, zagotavljajo informacije o 

storitvi, po možnosti v realnem času. 

Železniški potniški promet 

Odgovorni za izvajanje železniških 

prevozov na določenih progah v 

skladu z voznimi redi. Zbirajo voznine, 

zagotavljajo informacije o storitvi, po 

možnosti v realnem času. 

Taksi in prevoz na zahtevo 

(klic) 

Odgovorni za izvajanje prevozov na 

zahtevo ali klic. Zagotavljajo 

informacije o lokaciji vozil, tarifah, 

omogočajo rezervacijo in plačilo. 

Podjetja za souporabo 

avtomobilov 

Zagotavljajo floto vozil. Zagotavljajo 

informacije o vozilih, njihovi lokaciji, 

stroških ter omogočajo rezervacijo in 

plačilo. 

Podjetja za souporabo koles 

Zagotavljajo floto koles, informacije o 

kolesih, njihovi lokaciji, stroških ter 

omogočajo rezervacijo in plačilo. 

Posredniške platforme za 

sopotništvo 

Zagotavljajo informacije o prevozih in 

vozninah ter omogočajo rezervacijo. 
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Integracija in 

ponujanje 

storitev 

mobilnosti 

Upravljavec/povezovalec 

MaaS 

Odgovoren za organizacijo in 

združevanje ponudbe mobilnostnih 

storitev v okviru enotne platforme po 

sistemu »vse na enem mestu«. 

Zagotavlja celostno storitev mobilnosti, 

prilagojeno potrebam uporabnikov. 

Ponudnik MaaS (podjetje za 

izvajanje podpornih storitev) 

Zagotavlja tehnologijo, ki omogoča 

ključne dele MaaS, kakor so mobilna 

aplikacija, spletno plačevanje in 

pomoč uporabnikom. 

Končni 

uporabniki 
Uporabniki 

Uporabljajo aplikacijo MaaS za 

načrtovanje, rezervacijo in plačevanje 

svoje poti.  

Preglednica 2.1: Gradniki sistema MaaS31 

 

Obstajajo tudi nekatere druge členitve, ki poudarjajo, da MaaS ni le prometna, temveč tudi 

poslovna inovacija in pridobitna dejavnost. Zato ga je smiselno obravnavati z vidika 

storitvenega ekosistema kot širšega omrežja subjektov, ki imajo določen položaj v vrednostni 

verigi.32 Storitveni ekosistem je sestavljen iz številnih plasti glede na raven povezanosti s 

ponudnikom MaaS. Notranjo plast sestavljajo ponudnik MaaS in subjekti, ki tvorijo »osrčje« 

poslovnega sistema, kakor so ponudniki prevozov, upravljavci podatkov in uporabniki. 

Naslednjo plast (podporni sistem storitev) tvorijo podporni subjekti, ki so ključni za nemoteno 

delovanje sistema: ponudniki informacijskih tehnologij, ki zagotavljajo zaledno (»back-end«) 

tehnično podporo, ponudniki s področja plačevanja in validacije vozovnic, zavarovalnice in 

ponudniki storitev informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Zunanja plast (širši storitveni 

ekosistem) pa vključuje raziskovalne institucije, sindikate, investitorje in podobno, ki niso 

neposredno vpleteni v poslovne operacije, vendar imajo prav tako pomembno vlogo pri 

uspešnosti delovanja MaaS-a. 

 

                                                

 

31 Prilagojeno po: Vozelj 2019 
32 Kamargianni in Matyas 2017 



  

 
 

 

17 
 

 

 

Slika 2.2: Storitveni ekosistem MaaS-a33  

 

Poznejše razprave o MaaS-u zagovarjajo podrobnejšo delitev vlog v notranji plasti 

ekosistema. Tako nekatere delitve ločujejo med povezovalcem (ang. integrator), ki združuje 

ponudbo storitev mobilnosti od različnih izvajalcev, zagotavlja tehnično integracijo, upravljanje 

pogodb in finančnih razmerij, ter ponudnikom (ang. provider) oziroma upravljavcem (ang. 

operator), ki te pakete dostavi končnim uporabnikom prek enotnega uporabniškega vmesnika, 

ki je najpogosteje telefonska aplikacija.34 Literatura je glede uporabljenih izrazov neenotna, 

delitev vlog in pristojnosti pa se med posameznimi sistemi precej razlikuje; obstajajo tudi 

podrobnejše členitve. V izročku uporabljamo izraza upravljavec, ki usmerja proces in 

zagotavlja tudi združevanje ponudnikov storitev, in ponudnik, ki upravlja zlasti telefonsko 

aplikacijo in plačilni promet.   

2.4 Upravljavski modeli 

Eno od ključnih vprašanj pri vzpostavitvi MaaS-a je, kdo ga bo upravljal in kakšna bodo 

razmerja med vključenimi akterji. Razlikujemo med tremi osnovnimi modeli.35  

                                                

 

33 Kamargianni in Matyas 2017 
34 Smith, G., Sochor, J., & Karlsson, I. M. (2018). Mobility as a Service: Development scenarios and implications for public 
transport. Research in Transportation Economics, 69, 592-599. 
35 UITP (2019). Mobility as a service. Report.  
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Prvi poteka v popolnoma nereguliranem okolju, v katerem ponudniki MaaS sami sklepajo 

dogovore s ponudniki prevoznih storitev. Prednost takšnega pristopa je, da so končne rešitve 

MaaS zaradi izrazite tekmovalnosti med ponudniki zelo prilagojene uporabniku in inovativne. 

Vendar ima takšen model tudi kar nekaj pomanjkljivosti: analitični podatki o uporabi storitev 

praviloma zaobidejo javne oblasti, kar onemogoča načrtovanje in izboljšavo obstoječih storitev 

JPP. Hkrati prihaja do pristranskega prikaza mobilnostnih možnosti, takšen model pa vzbuja  

tudi dvome, ali je socialno vključujoč.  

Drugi model za razliko od prvega zagotavlja javna ustanova, ki določi tudi »pravila igre« za 

ponudnike MaaS. Pomembna razlika je tudi vmesni člen v modelu, ki je odprta podatkovna 

platforma; vsi ponudniki prevozov morajo deliti svoje podatke tako, da odprejo svoje 

aplikacijske programske vmesnike (API). Takšen model torej vzpostavlja javno infrastrukturo, 

na podlagi katere se lahko oblikuje več storitev MaaS, pri čemer tekmovanje poteka v 

»ospredju«. Takšna rešitev je lahko prav tako inovativna, uporabniku prilagojena kakor pri 

prvem modelu, s to razliko, da je tudi bolj celostna in vključi večje število lokalnih prevoznih 

ponudnikov. Izziv pri tem modelu pa je financiranje zaledne podatkovne platforme.  

Pri tretjem modelu pa MaaS vzpostavi in ga upravlja JPP, pri čemer morajo drugi ponudniki 

storitev odpreti svoje API-je. Takšen pristop ima številne javne koristi, saj privlači nove 

uporabnike, je socialno vključujoč, anonimizirani podatki pa se delijo z upravljavcem oziroma 

pristojnimi oblastmi, kar omogoča načrtovanje izboljšav storitve. Njegova pomanjkljivost pa je, 

da teoretično ponuja uporabniku manj prilagojeno in manj inovativno storitev. 

V zadnjih letih se razvija tudi decentralizirani model z deljeno platformo, ki temelji na tehnologiji 

veriženja blokov, vendar njegovi učinki še niso dovolj raziskani, zato je podrobneje ne 

obravnavamo.  

 

Slika 2.3: Osnovni modeli MaaS36 

                                                

 

36 https://www.uic.org/com/enews/nr/691/article/innovation-workshop-on-maas-and-new-mobility-paradigms-held-on-6-may-2020 (1. 2. 
2022); povzeto po UITP (2019) 

https://www.uic.org/com/enews/nr/691/article/innovation-workshop-on-maas-and-new-mobility-paradigms-held-on-6-may-2020
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2.5 Dosedanje izkušnje, izzivi in glavne ovire pri 

vzpostavljanju MaaS  

MaaS je kljub hitremu razvoju in čedalje večjemu številu primerov uporabe še relativno slabo 

raziskan, predvsem z vidika sprememb potovalnih navad. Veliko sistemov MaaS je še vedno 

v fazi preizkušanja in raziskovanja. Vendar pa so dosedanje izkušnje že nakazale nekatere 

ključne izzive za vpletene akterje. 

Pomemben izziv so birokratske ovire pri uvajanju sistema MaaS. Od zakonskih podlag je 

namreč odvisno, kako odprti in dostopni so podatki, kako poteka usklajevanje med različnimi 

ponudniki prometnih storitev in podobno. V sistemu MaaS lahko pride tudi do velikega 

razkoraka med javnim in zasebnim sektorjem, saj je prvi usmerjen zlasti v doseganje ciljev 

javnih politik, drugi pa v dobiček. Zelo pomembni sta vizija ter močna in dolgoročna politična 

podpora takšnim projektom, saj lahko država oziroma lokalne oblasti le tako privabijo 

investitorje in zasebne operaterje k sodelovanju. Dosedanje raziskave razkrivajo, da lahko 

uvajanje sistema MaaS ovirajo pomanjkanje formalnih vzvodov za javno-zasebna partnerstva, 

neusklajenost prostorskega in prometnega načrtovanja ter politični pritiski na ponudnike 

prometnih storitev.37 Treba je najti tudi ustrezno razmerje med državno politiko, zakonodajo, 

regulacijo, participacijo in inovativnimi pristopi, ki jih zakonodaja ne sme omejevati.38  

Uvajanje sistema MaaS je praviloma povezano tudi z visokimi stroški organizacije in delovanja 

sistema. Zahtevni poslovni modeli, pogodbe, delovanje sistema, promocije in številni drugi 

stroški zahtevajo velike finančne vložke. Na drugi strani so finančna tveganja zelo visoka, 

saj so dobički le hipotetični, kar potencialne investitorje odvrača od sodelovanja.39 Ker je MaaS 

izjemno kompleksen sistem, ki zahteva usklajevanje in povezovanje številnih akterjev, so 

pomemben izziv tudi tehnične ovire. Te nastajajo predvsem na področju digitalne 

povezljivosti različnih podsistemov, na primer pri zagotavljanju in usklajevanju voznih redov 

različnih ponudnikov JPP v realnem času.40 Tako z vidika zmanjševanja tveganj in 

zagotavljanja ustreznih tehničnih rešitev so zelo pomembni poskusni projekti. Ti na eni strani 

omogočajo preizkušanje novih modelov delovanja in politik, na drugi strani pa tudi vpogled v 

potencialno uspešnost sistema MaaS, kar nekoliko zmanjša tveganja za potencialne 

vlagatelje.41  

                                                

 

37 Hensher, D. A., Ho, C. Q., Mulley, C., Nelson, J. D., Smith, G., & Wong, Y. Z. (2020). Understanding Mobility as a Service (MaaS). 
Past, present and future. Elsevier.  
38 Karlsson, I. C. M., Mukhtar-Landgren, D., Smith, G., Koglin, T., Kronsell, A., Lund, E., ... & Sochor, J. (2020). Development and 
implementation of Mobility-as-a-Service–A qualitative study of barriers and enabling factors. Transportation Research Part A: Policy and 
Practice, 131, 283-295. 
39 Hensher et al. 2020 
40 Hensher et al. 2020 
41 Karlsson et al. 2020 



  

 
 

 

20 
 

 

Dosedanje izkušnje kažejo, da so sistemi MaaS bolj uporabni in učinkoviti na območjih z 

visoko gostoto prebivalstva, torej na urbanih območjih. Uporabniki, ki se pogosteje odločajo 

za uporabo storitev MaaS, so praviloma tisti, ki živijo v bližini ponudbe prevozov. Izkušenj z 

uvajanjem MaaS na podeželskih območjih je še relativno malo. Ena redkih tovrstnih pobud je 

uvedba MaaS na finskem podeželju.42 

Ker sistemi MaaS praviloma vključujejo tudi ponudbo voženj z osebnimi avtomobili – na primer 

taksije, souporabo avtomobila ali platforme za prevozne storitve, kakor na primer Uber, 

obstaja nevarnost, da MaaS doseže nasprotni učinek od želenega in še poveča uporabo 

osebnih vozil. Ti imajo med drugim slabšo »modalno učinkovitost« (manjše število potnikov 

na vozilo in delež časa, ko je vozilo na cesti).43 To v mestih lahko poveča prometne zastoje, 

hrup in onesnaženje zraka. Pomemben prvi pogoj za uvajanje sistema MaaS je torej zelo 

dobra ponudba JPP, ki je hkrati njegova »hrbtenica«.44 45 46 Nekateri avtorji zato predlagajo 

uvedbo MaaS-a, ki bi ga vodile pristojne oblasti, in ki bi ustrezno zviševal ceno storitve glede 

na čas dneva, lokacijo in modalno učinkovitost.47  

MaaS odpira tudi pereča vprašanja glede digitalne in socialne izključenosti določenega 

dela prebivalstva. Nekateri ljudje oziroma družbene skupine se težje navajajo na digitalne 

tehnologije. MaaS temelji skoraj izključno na uporabi aplikacije ali spletne platforme. To je 

ključni komunikacijski kanal, ki zahteva znanje o uporabi aplikacije, dostop do interneta, 

lastništvo pametnega telefona ali računalnika. Pogosto uporaba MaaS zahteva tudi uporabo 

(kreditne) bančne kartice. Dostop do storitev MaaS torej ni samoumeven ter dostopen za vse 

sloje in segmente družbe enako.48 49 

Uspešnost sistema MaaS je ne nazadnje odvisna tudi od človeškega dejavnika, torej od tega, 

v kolikšnem obsegu smo se posamezniki in družba kot celota pripravljeni prilagoditi novim 

pristopom na področju mobilnosti. Različne družbe in kulture imajo različne, globoko 

zakoreninjene potovalne navade, zato se na primer kolesarjenje kot oblika trajnostne 

mobilnosti zdi v skandinavskih državah nekaj samoumevnega, medtem ko je njegovo uvajanje 

v sredozemskih državah z veliko uporabo avtomobilov lahko precej težavno. Uvajanje sistema 

MaaS mora zato temeljiti na temeljitem poznavanju potovalnih navad na določenem 

območju, saj le tako lahko dosežemo usklajenost ponudbe s potrebami potnikov.50  

                                                

 

42 Hensher et al. 2020 
43 Wong, Y. Z., Hensher, D. A., & Mulley, C. (2020). Mobility as a service (MaaS): Charting a future context. Transportation Research Part 
A: Policy and Practice, 131, 5-19. 
44 Hensher et al. 2020 
45 Karlsson et al. 2020 
46 Lyons, G., Hammond, P., Mackay, K. (2019). The importance of user perspective in the evolution of MaaS. Transportation Research 
Part A: Policy and Practice 121, 22-36.  
47 Wong et al. 2020 
48 Hensher et al. 2020 
49 Schwanen, T. (2019). Transport geography, climate change and space: opportunity for new thinking. Journal of Transport Geography, 
81, 102530.  
50 Hensher et al. 2020 

https://doi.org/10.1016/j.tra.2019.09.028
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V raziskavi na območju Avstralije51 so potencialne uporabnike razvrstili v pet skupin: 

1. Navdušeni uporabniki, ki jih je 14 odstotkov, bi bili zelo pogosti uporabniki MaaS in 

bi izbirali med paketi, ki vsebujejo JPP (lokalni in daljinski), taksije in najem avtomobila. To so 

v povprečju mlajši moški z univerzitetno izobrazbo, ki veliko potujejo in imajo visoke prevozne 

stroške.  

2. Nadpovprečni uporabniki, ki jih je 7 odstotkov, bi bili nadpovprečni uporabniki 

storitev MaaS. Zanimajo jih paketi, ki vključujejo taksije in souporabo avtomobilov, in bi 

potovali zaradi socialnih vzgibov, ne zaradi dnevne vožnje na delo. To so večinoma 

izobražene ženske srednjih let z nadpovprečnimi dohodki. 

3. Povprečni uporabniki, ki jih je 17 odstotkov, najbolj zanimajo JPP, souporaba 

avtomobila in taksiji. So najbolj skeptični do paketnih storitev in imajo raje sistem sprotnega 

plačevanja. So mlajši in izobraženi z nadpovprečnimi dohodki. 

4. Podpovprečni uporabniki z majhno možnostjo uporabe MaaS-a. Gre za 22 

odstotkov prebivalstva, ki pa se zanimajo zlasti za možnost daljinskega JPP-ja. Gre za 

starejše, upokojene in živeče na podeželju. 

5. Podpovprečni uporabniki, ki nikoli ne bi uporabili sistema. Gre za 41 odstotkov 

prebivalstva, ki so po demografskih značilnostih podobni tistim iz 4. skupine.   

Uspešnost MaaS je odvisna od tega, v kolikšnem obsegu so akterji pripravljeni zavzeti nove 

vloge, pri čemer imajo veliko vlogo organizacijska kultura, politična volja, dojemanje sebe 

in drugih ter razvoj ustreznih poslovnih modelov, kjer bodo imeli koristi vsi vpleteni.52 
53 Za uspešnost sistema MaaS je pomemben tudi temeljit razmislek o možnih dodatnih 

ukrepih, ki spodbujajo prebivalce k uporabi bolj trajnostnih oblik prevoza. Med takšne ukrepe 

prištevajo na primer omejitve parkiranja v mestih, zaračunavanje stroškov prometnih zastojev 

v mestih in zmanjševanje subvencioniranja prevoza na delo, kar naj bi dodatno odvrnilo ljudi 

od uporabe osebnega avtomobila.54  

  

                                                

 

51 Vij, A., Ryan, S., Sampson, S., & Harris, S. (2020). Consumer preferences for Mobility-as-a-Service (MaaS) in Australia. Transportation 
Research Part C: Emerging Technologies, 117, 102699. 
52 Karlsson et al. 2020 
53 Hensher et al. 2020 
54 Hensher et al. 2020 
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3 Dobre prakse MaaS iz tujine 

V nadaljevanju prikazujemo izbrane primere delujočih sistemov MaaS v drugih državah. Gre 

za različne primere glede na stopnjo integracije, razmerja med akterji, funkcionalnosti, 

možnosti plačevanja, velikost območja delovanja in podobno.    

3.1 Sydney, Avstralija  

Primer avstralskega Sydneyja je zanimiv, saj gre za poskusni MaaS, kjer je bilo v ospredju 

oblikovanje takšnih paketov, ki so privlačni za uporabnike, spodbujajo trajnostno mobilnost in 

so finančno vzdržni za ponudnika MaaS. V MaaS so bili vključeni vsi pomembnejši ponudniki 

prevoznih storitev. Testiranje je potekalo med decembrom 2019 in marcem 2020, vanj pa je 

bilo vključenih malo manj kot 100 uporabnikov, ki so uporabljali aplikacijo s t. i. globokimi 

povezavami (aplikacija je medsebojno povezala storitve skoraj brez klikanja uporabnika). 

Paketi, ki so jih spotoma oblikovali na podlagi analiz potovalnih navad in intervjujev, temeljijo 

na različnih operacijskih pravilih:55 

 popusti pri nakupu vozovnic ali storitev, kakor so taksi, Uber in podobno, 

 število vključenih voženj, na primer do pet voženj s taksijem do pet km, do 200 km 

souporabe vozila v mesecu in podobno, 

 cena naročnine kot fiksni znesek, ki vključuje različne kombinacije popustov in voženj; 

lahko je določena tudi minimalna naročnina, in 

 pravila glede neporabljenih storitev; te se lahko prenašajo v naslednji mesec ali pa 

se količine vsak mesec izničijo. 

Končni paketi so bili oblikovani tako, da so manj trajnostne oblike mobilnosti (na primer 

souporaba vozil) vedno vključene v paket skupaj z bolj trajnostnimi oblikami, kakršen je JPP. 

Končni paketi so bili štirje, dodatna možnost pa je bilo plačevanje posameznih storitev brez 

mesečne pristojbine. V intervjujih so uporabniki izrazili željo, da paketi rešujejo tudi »zadnji 

kilometer«, na primer prevoze od postaje JPP do končne destinacije ali do doma. V pakete so 

bile zato vključene storitve souporabe koles, taksi storitve, Uber in podobno. Raziskava je 

pokazala, da so uporabniki bolj naklonjeni popustom pri vožnjah, izraženim v absolutnih 

vrednostih, kakor popustom, izraženim v odstotkih. 

                                                

 

55 Ho et al. 2021 
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Slika 3.1: Končni paketi v MaaS-u v Sydneyu s popusti za posamezne storitve 

 

Po preizkušanju so se izoblikovala določena izkustvena pravila. Obstaja določen delež 

uporabnikov, ki bo vedno plačeval sproti, ti uporabniki pa bodo najmanj zmanjšali uporabo 

osebnega avtomobila. Čeprav mora sistem temeljiti na trajnostnih oblikah mobilnosti, mora 

ponudba za pritegnitev uporabnikov vedno vključevati širšo ponudbo, torej poleg na primer 

JPP ali souporabe kolesa tudi popuste pri souporabi avtomobila, taksijih ali najemu 

avtomobila. Zelo pomemben je tudi končni finančni prihranek, saj je bila izbira paketa 

neposredno povezana s finančnim prihrankom pri potnih stroških (večji končni prihranek, 

izbira dražjega paketa). Po preskušanju so raziskovalci ugotovili, da se je med vsemi 

uporabniki zmanjšalo število potovanj z osebnim avtomobilom za 6 do 10 odstotkov, ključni 

dejavnik zmanjšane uporabe avtomobila pa je bila prav paketna ponudba (in ne sprotno 

plačevanje).  

Do podobnih ugotovitev so prišli tudi v Manchestru pri preskušanju t. i. pripravljenosti za plačilo 

– uporabniki avtomobila bi kupili MaaS paket le, če je enostaven in vključuje več ur souporabe 

avtomobila. Ta podatek je pomemben, saj gre za skupino, ki bi s spremembo svojih potovalnih 

navad največ pripomogla k trajnostni mobilnosti.56  

3.2 UbiGo, Göteborg in Stockholm, Švedska 

Ideja o prilagodljivih, večmodalnih paketih mobilnosti je bila na Švedskem prvič predlagana 

leta 2011 v okviru raziskovalno-razvojnega projekta, ki ga je financirala švedska vlada. Eden 

od ključnih ciljev projekta je bil raziskati možne načine zmanjševanja uporabe osebnega 

                                                

 

56 Tsouros, I., Tsirimpa, A., Pagoni, I., & Polydoropoulou, A. (2021). MaaS users: Who they are and how much they are willing-to-
pay. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 148, 470-480. 
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avtomobila. Rezultat projekta je bil predlog storitve MaaS, ki so jo poimenovali UbiGo. 

Poskusno različico aplikacije UbiGo so začeli uporabljati v Göteborgu. V preizkušanje, ki je 

potekalo leta 2014, je bilo vključenih 71 gospodinjstev, ki so storitev preizkušali pol leta.57 

Storitev UbiGo je povezala regionalni JPP z različnimi storitvami mobilnosti, kakor so 

souporaba avtomobilov in koles, izposoja avtomobilov in taksi. Vsakemu gospodinjstvu so 

prilagodili ponudbo, ki je najbolj ustrezala njihovim željam in potovalnim navadam. 

Gospodinjstva so bila upravičena do znižanih cen za JPP in do brezplačne izposoje koles. 

Cene drugih storitev so ostale nespremenjene. Gospodinjstva so se začasno lahko 

odpovedala tudi svojemu avtomobilu, za kar so dobili povrnjeno nadomestilo za amortizacijo. 

Načrtovanje poti, rezervacije, plačila in podajanje mnenj so bili omogočeni prek aplikacije 

UbiGo.58 

Učinki uporabe UbiGo v Göteborgu so bili podrobno proučeni in ovrednoteni. Rezultati so 

pokazali, da so uporabniki aplikacijo zelo dobro sprejeli. Aplikacija je uporabnike spodbudila, 

da so uporabljali načine potovanj, ki jih prej niso, stroški potovanj so bili nižji.59 60 Člani 

gospodinjstev so v večjem obsegu uporabljali bolj trajnostne oblike potovanj, na primer JPP, 

kolesarjenje in hojo, ter s tem uresničevali krovni cilj MaaS-a, tj. zmanjšanje uporabe 

osebnega avtomobila. Na podlagi izkušenj so opredelili štiri vrste uporabnikov:61 

 skupina, ki je prenehala uporabljati avtomobil, 

 skupina, ki je še naprej za potovanje uporabljala avtomobil, vendar ne lastniškega,  

 skupina, ki je skušala optimizirati kombinacijo različnih načinov potovanj, in  

 skupina, ki je UbiGo opredelila kot možnost cenejšega dostopa do JPP. 

Čeprav so bili rezultati poskusne dobe storitev UbiGo obetavni, v Göteborgu aplikacije niso 

začeli redno uporabljati. V Göteborgu pa je poskusno le na območju novozgrajene soseske 

Viva v središču mesta nastala storitev EC2B, ki omogoča prebivalcem rezervacijo in 

plačevanje souporabe vozil, predvsem električnih koles, ki so dostopna na območju soseske. 

Plačujejo lahko tudi vozovnice za JPP in souporabo avtomobila. Prebivalcem soseske je na 

voljo tudi mobilnostno svetovanje o trajnostnih načinih potovanj.62 Po nekajletnem premoru se 

je leta 2019 v Stockholmu začela poskusna komercialna uporaba aplikacije UbiGo, ki pa se je 

končala leta 2021.63 

                                                

 

57 Hensher et al. 2020 
58 Hensher et al. 2020 
59 Sochor J., Strömberg H., Karlsson I. C. M. (2015). The Added Value of a New, Innovative Travel Service: Insights from the UbiGo Field 
Operational Test in Gothenburg, Sweden. In: Giaffreda R., Cagáňová D., Li Y., Riggio R., Voisard A. (eds.). Internet of Things. IoT 
Infrastructures. IoT360 2014. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications 
Engineering, 151, 169-175. Springer.  
60 Strömberg, H., RexfeltI. O., Karlsson, I. C. M., Sochor, J. (2016). Trying on change – Trialability as a change moderator for sustainable 
travel behaviour. Travel Behaviour and Society, 4, 60-68.  
61 Strömberg, H., Karlsson, I. C. M., Sochor, J. (2018). Inviting travelers to the smorgasbord of sustainable urban transport: Evidence from 
a MaaS field trial. Transportation 45, 1655–1670.  
62 Hensher et al. 2020 
63 https://www.fluidtime.com/en/ubigo/ (18. 12. 2021) 

https://www.fluidtime.com/en/ubigo/
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Slika 3.2: Aplikacija UbiGo v Stockholmu64 

Raziskave ugotavljajo, da je bil glavni motivacijski dejavnik za uporabo aplikacije radovednost, 

šele nato pa razlogi, kakor so priročnost, prilagodljivost in skrb za okolje.65 66 Dostop do 

avtomobila (in hkrati nelastništvo tega) je bil razlog, ki je bil uporabnikom manj pomemben. 

Zelo povedni so tudi podatki iz Stockholma. Vmesni rezultati poskusnega obdobja 2019–2021 

kažejo, da je sistem MaaS zanimiv predvsem za odrasle, delovno aktivne prebivalce. 

Povprečna starost uporabnikov UbiGo v Stockholmu je 43 let (84 odstotkov uporabnikov je 

starih od 30 do 64 let). Le 12 odstotkov uporabnikov je mlajših od 30 let in le 4 odstotki 

uporabnikov so starejši od 64 let. Podatki kažejo, da so uporabi MaaS-a večinoma moški (63 

odstotkov), osebe, ki so bolj naklonjene uporabi in preskušanju mobilnih aplikacij, ter osebe z 

višjo izobrazbo.67 

3.3 Whim, Helsinki, Finska 

Finska je ena od najbolj digitaliziranih držav na svetu, zato ni čudno, da so bili pionirji tudi na 

področju digitalizacije prometnih sistemov. MaaS je bil prednostna naloga finskih oblasti že 

                                                

 

64 Frost, A. 2019. https://www.traffictechnologytoday.com/news/mobility-as-a-service/new-maas-travel-service-launches-in-
stockholm.html (18. 12. 2021) 
65 Sochor et al. 2014 
66 Strömberg et al. 2018 
67 Adell, E., Indebetou, L. (2020). Evaluation of UbiGo Stockholm. Eccentric. 2020 Civitas. Retrieved from 
https://civitas.eu/sites/default/files/eccentric_m3.5._evaluation_of_ubigo_stockholm.pdf (4.2.2022). 

https://www.traffictechnologytoday.com/news/mobility-as-a-service/new-maas-travel-service-launches-in-stockholm.html
https://www.traffictechnologytoday.com/news/mobility-as-a-service/new-maas-travel-service-launches-in-stockholm.html
https://civitas.eu/sites/default/files/eccentric_m3.5._evaluation_of_ubigo_stockholm.pdf
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kmalu po letu 2000 kot del širše zaveze države za razvoj pametnih prometnih sistemov.68 V 

prizadevanjih za gospodarnejšo javno porabo za promet in z idejo, da bo gospodarska rast na 

Finskem v prihodnje temeljila na sodelovanju med panogami in zdravo konkurenco na trgu, 

so finske oblasti v zadnjih letih uvedle številne ukrepe za olajšanje razvoja MaaS.69 Glavna 

ukrepa sta bila liberalizacija prometne zakonodaje in financiranje več preizkusov MaaS v 

okviru Finske agencije za financiranje inovacij (zdaj Business Finland).  

Leta 2015 je Finska začela financirati podjetje MaaS Global, storitev MaaS prek aplikacije 

Whim pa je bila prvič ponujena omejenemu številu »beta preizkuševalcev« v Helsinkih oktobra 

2016. Leto pozneje, novembra 2017, se je v Helsinkih začela široka komercialna uporaba 

aplikacije z imenom Whim. Aplikacijo poleg Helsinkov uporabljajo tudi v mestu Turku. Drugje 

po svetu je aplikacija v uporabi še v Antwerpnu (Belgija), Tokiu (Japonska), Baslu in Zürichu 

(Švica), na Dunaju (Avstrija) in v Birminghamu (Velika Britanija). V poskusnem obdobju so z 

aplikacijo uporabniki že lahko iskali najustreznejše načine potovanj, plačevali storitve JPP, 

rezervirali storitve, plačevali izposojo avtomobila ter najemali in plačevali taksi storitve. 

Aplikacija je prvotno omogočala izbiro treh različnih paketov in je imela tudi možnost doplačil 

za posamezne storitve, s čimer je storitev MaaS dosegla najvišjo stopnjo integracije storitev.70 

Z možnostjo »Pay-as-you-go« je bila aplikacija le pripomoček za načrtovanje poti ter nakup 

posameznih vozovnic in storitev. Cene vozovnic so bile običajne, brez pristojbin. Paket 

»Whim Basic« je bil osnovni paket, ki je uporabnikom omogočal neomejeno uporabo JPP na 

območju Helsinkov, in dobroimetje, ki so ga lahko porabili za najem avtomobila ali taksija na 

jasno geografsko določenem območju. Paket »Whim Go« je bil napredni paket, ki je 

omogočal neomejeno uporabo javnega potniškega prometa na območju Helsinkov ter 

izposojo avtomobila ali najem taksija do določene vrednosti. Paketi, ki jih ponuja aplikacija v 

Helsinkih, so se nato večkrat spremenili, zdaj je mogoče izbirati med petimi možnostmi:71 

 Pay-as-you-go; v tem je primeru aplikacija samo pripomoček za načrtovanje poti ter 

nakup posameznih vozovnic in storitev. Cene posameznih vozovnic za JPP, ki 

vključuje avtobus, vlak, tramvaj, podzemno železnico in trajekt Soumelinna, so različne 

v posameznih conah. 

 30-dnevna sezonska vozovnica HSL je osnovni paket, ki za 62,7 evra mesečne 

naročnine uporabnikom omogoča neomejeno uporabo JPP na območju Helsinkov. 

Poleg JPP paket prinaša tudi določene ugodnosti pri drugih mobilnostnih storitvah. 

                                                

 

68 Audouin, M., Finger, M. (2018). The development of Mobility-as-a-Service in the Helsinki metropolitan area: A multi-level governance 
analysis. Research in Transportation Business & Management, 27, 24-35.  
69 Smith, G., Sochor, J., Sarasini, S. (2018). Mobility as a service: Comparing developments in Sweden and Finland. Research in 
Transportation Business & Management, 27, 36-45.  
70 Hensher et al. 2020 
71 https://whimapp.com/helsinki/ (18. 2. 2022) 

https://whimapp.com/helsinki/
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 30-dnevna sezonska študentska vozovnica HSL je paket, ki ponuja enake storitve 

kakor osnovna 30-dnevna vozovnica, le da je cena mesečne naročnine za študente 

nižja in znaša 34,4 evra. 

 Paket desetih vozovnic velja le na ožjem mestnem območju Helsinkov in kupcem 

nudi tudi vse dodatne ugodnosti 30-dnevne vozovnice. 

 Dnevne vozovnice, katerih cena se razlikuje med različnimi conami. 

Pri nakupu ene izmed 30-dnevnih vozovnic ali paketa desetih vozovnic aplikacija Whim 

uporabnikom ponuja tudi ugodnosti pri nakupu drugih mobilnostnih storitev. To so na primer 

ugodnejša izposoja električnih skirojev, 35-odstotni popust pri najemu taksija, brezplačna 30-

minutna vožnja s kolesom na mesec, ugodnejša izposoja avtomobila in en dan brezplačne 

uporabe deljenih pisarn na mesec. Drugim uporabnikom aplikacija omogoča rezervacijo in 

sprotno plačilo posamezne storitve. 

 

 

Slika 3.3: Aplikacija WHIM v Helsinkih 

 

Raziskava uporabe aplikacije Whim iz leta 2018 je pokazala, da je bilo dobrih 95 odstotkov 

potovanj z uporabo aplikacije narejenih z JPP oziroma povprečno 2,15 potovanja na 

uporabnika na dan. 3,8 odstotka potovanj so uporabniki aplikacije naredili s taksijem, 1,0 

odstotka z mestnimi kolesi, 0,03 odstotka z najetimi avtomobili in 0,001 odstotka s souporabo 

avtomobila. Številke kažejo, da je JPP ključni gradnik MaaS v Helsinkih. Zanimiv je tudi 

podatek, da so bile začetne točke poti v središčnih delih Helsinkov, kar kaže na to, da Whim 
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uporabljajo večinoma meščani.72 Izkušnje z MaaS v Helsinkih torej kažejo, da je dobro delujoči 

JPP bistveni gradnik MaaS, druge storitve pa predstavljajo zgolj dodatek. Prav tako je primer 

potrdil domnevo, da je za uvedbo klasičnega MaaS najugodnejše urbano okolje. Podeželski 

MaaS, ki ga preizkušajo na finskem podeželju, je zasnovan nekoliko drugače in poleg 

zagotavljanja JPP daje poudarek tudi na mobilnih storitvah v slabše dostopnih krajih, na 

primer mobilne poštne, zdravstvene, socialne in druge storitve.73 

3.4 Rejseplanen in MinRejseplan, Danska 

Predhodno opisani primeri MaaS so bili vezani na posamezna mesta, danska aplikacija 

MinRejseplan pa deluje na območju celotne države. Aplikacijo razvija podjetje HaCon74 in je 

pripravljena leta 2018. V tem primeru razvoj aplikacije izhaja iz državnega voznorednega 

iskalnika Rejseplanen.75  

Tovrstne iskalnike so začela razvijati državna železniška podjetja, med katerimi je najbolj znan 

voznoredni iskalnik nemških železnic. Tovrstni iskalniki so sprva ponujali le informacije o 

železniških voznih redih, postopoma so dodajali še železniške povezave v druge države, 

nazadnje pa še druge oblike javnega prevoza (avtobuse, tramvaje, podzemna železnica in 

podobno). Sprva je bilo iskanje povezav mogoče le med postajališči JPP, poznejše 

nadgradnje pa so omogočile načrtovanje poti od vrat do vrat, torej smo od začetnega 

voznorednega iskalnika dobili načrtovalce poti. Ti omogočajo tudi nakup vozovnic, pri čemer 

je bilo sprva mogoče kupovati le železniške vozovnice, z nadaljnjimi nadgradnjami in tarifnimi 

integracijami pa tudi vozovnice drugih prevoznikov. Vse informacije in nakupi so še vedno 

omejeni le na javni prevoz, druge storitve mobilnosti, kakor so izposoja koles ali taksiji, niso 

vključene ali pa je vključena le informacija o obstoju teh storitev na postajališčih JPP. 

Na Danskem je bil narejen korak naprej, saj je državni voznoredni iskalnik Rejseplanen 

nadgrajen v večmodalni načrtovalec poti, ki uporabniku ne ponuja le informacij o JPP in 

možnosti nakupa vozovnic, ampak mu omogoča tudi uporabo drugih mobilnostnih storitev, 

kakor sta najem avtomobila ali kolesa in sopotništvo. V ponudbo sta poleg vseh javnih 

prevoznikov vključeni dve podjetji souporabe avtomobilov in eno podjetje souporabe koles. 

Poleg tega je vključeno še podjetje, ki ponuja sopotništvo, ki je organizirano tako, da 

dopolnjuje JPP. Vnaprej so določene točke vstopov in izstopov oziroma sopotniška 

postajališča, pri poteh je mogoče kombinirati sopotništvo in javni promet. Vključene so vse 

                                                

 

72 Hartikainen, A., Pitkänen, J. P., Riihelä, A., Räsänen, J., Sacs, I., Sirkiä, A., Uteng, A., (2019). Whimpact: Insights From the World’s 
First MOBILITY-as-a-Service (MaaS) System. https://ramboll.com/whimpact (4. 2. 2022). 
73 Eckhardt, J., Nykänen, L., Aapaoja, A., Niemi, P. (2018). MaaS in rural areas - case Finland. Research in Transportation Business & 
Management, 27, 75-83.  
74 https://www.hacon.de/en/hauptnavigation/news/press/hacon-and-rejseplanen-proudly-present-maas-app-minrejseplan-for-its-world-
congress-2018-and-beyond/?L=5%27A%3D0 (28. 2. 2022) 
75 https://www.rejseplanen.dk/webapp/?language=en_EN#!P|TP (25. 2. 2022) 

https://ramboll.com/whimpact
https://www.hacon.de/en/hauptnavigation/news/press/hacon-and-rejseplanen-proudly-present-maas-app-minrejseplan-for-its-world-congress-2018-and-beyond/?L=5%27A%3D0
https://www.hacon.de/en/hauptnavigation/news/press/hacon-and-rejseplanen-proudly-present-maas-app-minrejseplan-for-its-world-congress-2018-and-beyond/?L=5%27A%3D0
https://www.rejseplanen.dk/webapp/?language=en_EN#!P|TP
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oblike JPP, ne pa vsi drugi ponudniki mobilnostnih storitev, v ponudbo na primer ni vključena 

ponudba e-skirojev. Načrtovalec poti omogoča tudi plačilo vseh storitev, vendar pa uporabnika 

pri plačevanju preusmeri na aplikacije posameznih ponudnikov storitev, pri katerih se mora 

uporabnik tudi registrirati.  

Leta 2018 je bila vzpostavljena aplikacija MaaS MinRejseplan.76 Sprva je bila pripravljena le 

za severno Dansko, potem pa je bila med kongresom ITS za udeležence pripravljena še za 

København. To aplikacijo še preizkušajo in nadgrajujejo za območje celotne države.  

 

Slika 3.4: Danski načrtovalec poti RejsePlanen 

3.5 Moovizy 2, Saint-Étienne, Francija 

Saint-Étienne je srednje veliko mesto v jugovzhodni Franciji z okrog 170.000 prebivalci, 

medtem ko v širši urbani regiji prebiva več kakor 500.000 ljudi, s čimer je primerljiv z Ljubljano. 

Sistem MaaS je v njem vzpostavljen od leta 2017, od decembra 2019 pa je nadgrajen z 

aplikacijo Moovizy 2. 

                                                

 

76 Hvid, C., Sørensen, N. B., Rasmussen, S. 2018: The story of 'MinReseplan' – a major step towards MaaS. Traffic & Roads, Special 
Edition for the ITS World Congress  2018, Copenhagen, 6–7. https://issuu.com/trafikogveje/docs/t_v_s_rnummer_low (28. 2. 2022) 

https://issuu.com/trafikogveje/docs/t_v_s_rnummer_low
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Ponudnik in povezovalec MaaS-a v mestu je podjetje Transdev, ki je eno vodilnih svetovnih 

podjetij pri razvoju prometnih storitev. MaaS v Saint-Étiennu deluje v obliki javno-zasebnega 

partnerstva med regionalnim upravljavcem prometa (STAS) in podjetjem Transdev.  

Tamkajšnji MaaS prek aplikacije Moovizy 2 združuje vse prevozne storitve v regiji: vse oblike 

javnega prevoza (tramvaj, vlak, avtobus), souporabo koles, souporabo avtomobilov, taksi, 

sopotništvo. V aplikaciji so tudi podatki o poteku in trajanju poti z avtomobilom ter o 

razpoložljivih parkirnih mestih.  

Dodana vrednost aplikacije je uporabniku prijazno večmodalno načrtovanje poti, ki temelji na 

osebnih mobilnostnih željah (želeni potovalni način, največja peš razdalja in podobno). 

Aplikacija vsebuje tudi podatke o gneči in ogljičnem odtisu. V aplikaciji so na voljo podatki o 

dejanskem času prihodov in odhodov ter morebitnih delih na cestah. V aplikaciji naj bi bili na 

voljo prav vsi mobilnostni ponudniki v regiji. Z vidika povezanosti storitev gre za MaaS druge 

stopnje: aplikacija sicer omogoča načrtovanje poti, rezervacijo in plačevanje storitev, vendar 

se te plačujejo posamezno oziroma niso na voljo izoblikovani paketi. Imajo pa uporabniki 

možnost, da prejmejo mesečni račun namesto plačevanja posameznih voženj. Prav tako 

lahko določijo mesečni limit.  

  

Slika 3.5: Aplikacijo Moovizy 2 odlikuje uporabniku prilagojeni večmodalni načrtovalec poti, opremljen tudi s podatki 
o gneči in ogljičnemu odtisu.  

Primer MaaS-a v Saint-Étiennu je zanimiv zaradi uspešnega in poskusnega sodelovanja med 

akterji oziroma med ponudnikom MaaS-a in drugimi vpletenimi deležniki. Pobudnik, podjetje 

Transdev, je ubralo pristop RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed), ki 

poudarja pomen odgovornosti, posvetovanja in informiranja. Z vpletenimi deležniki so se 

redno sestajali ter z njimi tesno in odprto komunicirali. Pomemben je bil tudi odnos z javno 

prometno agencijo, kjer je bilo treba doreči lastništvo podatkov. Z vsemi ponudniki prevozov, 
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ki so vključeni v sistem, so v podjetju Transdev podpisali sporazum o dobronamernem 

sodelovanju za spremljanje njihove vključenosti. Njihove aplikacije so tudi redno preizkušali, 

svoje API-je pa prilagodili, da so ustrezali partnerskim. Poseben izziv je bilo oblikovanje 

pogodb s ponudniki prevozov, zlasti glede rokov za izplačevanje prihodkov.  

Eden od bolj kočljivih delov je bila izbira ponudnika plačevanja. Francoska zakonodaja namreč 

predvideva, da mora denar od transakcij ostati v državi. Pomembno pozornost so namenili 

tudi varstvu osebnih podatkov in lastništvu podatkov iz aplikacije za raznovrstne analize. 

Nazadnje so aplikacijo večkrat preizkusili in jo primerjali z drugimi, kar se je izkazalo za nujen 

in dragocen korak na poti do končnega cilja. Pomemben del sistema je center za uporabnike, 

ki deluje sedem dni na teden.  

Aplikacija Moovizy 2 se je leta 2021 uvrstila med tri nominirance za letno nagrado UITP v 

skupini »večmodalna integracija«.77 78  

  

                                                

 

77 https://www.intelligenttransport.com/transport-news/108428/maas-comes-to-saint-etienne-with-the-moovizy-2-app/ 
78 https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.cityway.android_v2.stas&hl=en&gl=US 
 

https://www.intelligenttransport.com/transport-news/108428/maas-comes-to-saint-etienne-with-the-moovizy-2-app/
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.cityway.android_v2.stas&hl=en&gl=US
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4 Predlog vzpostavitve mobilnosti kot storitve 

v Sloveniji 

4.1 Izhodišča 

V projektu LIFE IP CARE4CLIMATE pri razvoju MaaS v Sloveniji upoštevamo nekoliko 

prilagojeno opredelitev MaaS-a, ki jo je oblikovalo Mednarodno združenje javnih prevoznikov. 

Po njej je mobilnost kot storitev »integracija različnih prevoznih storitev v digitalno 

mobilnostno rešitev, ki temelji na učinkovitem javnem potniškem prometu in aktivni 

mobilnosti.«79  

Pri oblikovanju temeljev vzpostavitve MaaS-a v Sloveniji smo se oprli na naslednja izhodišča:  

 MaaS mora biti zasnovan tako, da bo spodbujal trajnostno mobilnost. Prednost 

pri izbiri morata imeti aktivna mobilnost (hoja in kolesarjenje) in javni potniški promet.  

 MaaS lahko pripomore k reševanju težav glede »zadnjega kilometra«. Ker 

ponudba javnega potniškega prometa ne more omogočati dostopa do vseh ciljev in 

potovanj ob vsakem času, je v ponudbo nujno treba vključiti tudi souporabo vozil 

(koles, avtomobilov, skirojev) in taksi prevoze.  

 Ponudba MaaS-a mora biti taka, da uporabnikom omogoča dostop do vseh 

ciljev, po možnosti brez lastnega osebnega vozila. Žal takšne ponudbe za primerno 

ceno ni mogoče vzpostaviti na podeželju izven koridorjev JPP. Vendar pa je tudi tam 

mogoče vzpostaviti ponudbo, ki omogoča ustrezno mobilnost z le enim osebnim 

vozilom v gospodinjstvu.  

 Stroški MaaS-a za uporabnike morajo biti primerljivi ali manjši od uporabe 

lastnega osebnega vozila. Navedena primerjava ni mogoča na ravni posamezne 

poti, ampak na mesečni ali letni ravni, pri stroških uporabe lastnega osebnega vozila 

pa je treba upoštevati tudi stroške nakupa in vzdrževanja vozila.  

 MaaS mora biti oblikovan tako, da je usmerjen v več skupin uporabnikov. 

Osrednja ciljna skupina naj bodo dnevni vozači, ki živijo in delajo v drugi občini, doslej 

pa so se na delovno mesto večinoma vozili z lastnim avtomobilom, ki je v številnih 

primerih tudi drugi avtomobil v gospodinjstvu. Tako bo mogoče doseči večji prihranek 

emisij toplogrednih plinov.  

 Temelj MaaS-a mora biti javni potniški promet, ki pa mora biti časovno 

konkurenčen osebnemu prometu. Le tako bo MaaS dosegel množično uporabo in 

                                                

 

79 UITP (2019)  
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hkrati izpolnil družbene cilje. Namera po uvedbi MaaS-a je torej hkrati spodbuda, da 

se kakovost JPP izboljša.  

 Smiselno je, da ponudnik MaaS-a tesno sodeluje z upravljavcem JPP, pri čemer 

mora v ponudbo ustrezno vključiti JPP. Tovrstno rešitev v Sloveniji že nakazuje 

Zakon o upravljanju javnega potniškega prometa.80 Zakon predvideva ustanovitev 

družbe za upravljanje javnega potniškega prometa. V 21. členu zakon določa, da se 

»javni linijski prevoz potnikov s ponudbami za zadnji kilometer potovanja (npr. uporaba 

koles, e-vozil, prevozov na klic) izvede na podlagi pogodb s ponudniki storitev«, v 30. 

členu pa predvideva, da se prihodki od prodaje enotne vozovnice namenijo tudi za 

»kritje stroškov za zagotavljanje mobilnosti kot storitve«.  

4.2 Pregled ponudbe mobilnostnih storitev 

4.2.1 Javni potniški promet 

V Sloveniji je prevoz potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu ter 

medkrajevnem linijskem avtobusnem prometu organiziran kot gospodarska javna služba. Obe 

storitvi sta tarifno integrirani, voznoredni podatki so združeni v aplikaciji IJPP.81 Slovenske 

železnice poleg tarife IJPP ponujajo tudi vozovnice po svoji tarifi, ki je na večini relacij cenovno 

ugodnejša. Ta ponudba žal zmanjšuje privlačnost vozovnic IJPP, s tem pa tudi konkurenčnost 

paketov MaaS, ki bodo temeljili na tarifah IJPP. Mestni prevoz potnikov je v pristojnosti občin, 

z izjemo nekaj tako imenovanih integriranih linij ta prevoz ni tarifno integriran z medkrajevnim 

prometom niti z železniškim. Delna tarifna integracija obstaja pri dijaških, študentskih in 

upokojenskih vozovnicah, zdaj veljavne tarife so prikazane v preglednici 4.1.  

  Enkratna Dnevna Tedenska Mesečna Letna 

IJPP do 5 km 1,30 2,60 10,40 33,80 270,40 

21 do 25 km 3,10 6,20 24,80 80,60 644,80 

46 do 50 km 5,60 11,20 44,80 145,60 1164,80 

96 do 100 km 9,20 18,40 73,60 239,20 1913,60 

Slovenija ni ni ni ni ni 

Železnica do 10 km 1,30 ni 10,40 36,40 291,20 

21 do 30 km 2,60 ni 20,80 72,80 582,40 

41 do 50 km 4,30 ni 34,40 120,40 963,20 

                                                

 

80  Uradni list RS 54/2022. 
81 https://mpsa.ijpp.si/common/login.aspx (22. 2. 2022). 

https://mpsa.ijpp.si/common/login.aspx
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91 do 100 km 7,20 ni 57,60 201,60 1612,80 

Slovenija ni ni ni 223,60 1788,8 

Mestni Piran 0,70 ni ni 9,00 ni 

Koper 0,80 ni ni 10,00 100,00 

Nova Gorica brezplačno brezplačno brezplačno brezplačno brezplačno 

Jesenice 1,30  ni ni 33,80 ni 

Kranj ni 1,00 ni 10,00 95,00 

Ljubljana 1,30 ni  37,00 365,00 

Brežice 0,50 ni ni 10,00 ni 

Krško 0,50 ni ni ni ni 

Novo mesto 0,60 ni ni 9,00 ni 

Velenje brezplačno brezplačno brezplačno brezplačno brezplačno 

Celje 1,00 1,00 5,00 15,00 100,00 

Maribor 1,00 4,00 ni 30,00 280,00 

Ptuj brezplačno brezplačno brezplačno brezplačno brezplačno 

Murska 
Sobota 

0,50 ni ni 14,00 ni 

Postojna brezplačno brezplačno brezplačno brezplačno brezplačno 
Preglednica 4.1: Izbrane tarife JPP v Sloveniji; vir: Spletne strani prevoznikov Avtobusni promet Murska Sobota82, 

Arriva83, LPP84, Marprom85 Nomago86 in Slovenske železnice87 ter Mestne občine Celje88. 

Poleg navedenih tarif obstajajo še brezplačne vozovnice IJPP za upokojence in nekatere 

druge skupine prebivalcev, ki veljajo tudi v ljubljanskem in mariborskem mestnem prometu. 

Študenti in dijaki imajo na voljo mesečne in letne vozovnice za celotno Slovenijo za 25 oziroma 

200 evrov. Te vozovnice ne veljajo za mestni promet, vendar je zanj mogoče doplačati; v 

Ljubljani morajo imetniki subvencionirane študentske vozovnice IJPP za uporabo mestnega 

prometa doplačati 10 evrov mesečno (cena mesečne vozovnice za ljubljanski mestni promet 

je sicer 20 evrov). Z vidika uvedbe MaaS-a bi bila nujna tarifna integracija med mestnimi in 

medkrajevnimi prevozniki. Pomanjkljivost obstoječega tarifnega sistema z vidika uvedbe 

paketov MaaS na državni ravni je, da ni tarif IJPP za območje Slovenije za delovno aktivne 

prebivalce. Smiselna bi bila uvedba tovrstnih mesečnih in letnih vozovnic, ki bi okvirno stale 

približno dvakrat toliko kakor študentske vozovnice. Taka cena bi bila primerljiva s ponudbo 

letnih vozovnic v Avstriji89, ki pa velja na državni ravni tudi za vse vrste mestnega prometa. 

                                                

 

82 https://www.apms.si/data/attachment/e114de9e4c8a8b219bb3452d9eaf7754f354c56e/1611320442cenik_MOMS_25.1.2021.pdf 022) 
(1. 2. 2022) 
83 https://arriva.si/avtobusni-prevozi/ceniki/ (1. 2. 2022) 
84 https://www.lpp.si/javni-prevoz/ceniki (1. 2. 2022) 
85 https://www.marprom.si/ceniki-in-vozovnice/mestni-promet/ (1. 2. 2022) 
86 https://city.nomago.si/ (1. 2. 2022) 
87 https://potniski.sz.si/ (1. 2. 2022) 
88 https://moc.celje.si/celebus (1. 2. 2022) 
89 https://www.klimaticket.at/en/ (22. 2. 2022) 

https://www.apms.si/data/attachment/e114de9e4c8a8b219bb3452d9eaf7754f354c56e/1611320442cenik_MOMS_25.1.2021.pdf
https://arriva.si/avtobusni-prevozi/ceniki/
https://www.lpp.si/javni-prevoz/ceniki%20(1
https://www.marprom.si/ceniki-in-vozovnice/mestni-promet/
https://city.nomago.si/
https://potniski.sz.si/
https://moc.celje.si/celebus%20(1
https://www.klimaticket.at/en/
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Poleg navedenih linijskih prevozov v državni in občinski pristojnosti posamezne občine ali 

lokalne turistične organizacije organizirajo tudi sezonske turistične povezave. Za tako obliko 

prevozov v veljavni slovenski zakonodaji ni ustrezne pravne podlage. Ne glede na pravni 

položaj teh povezav so pomemben del JPP, ki ga je treba vključiti v IJPP-aplikacijo in 

voznoredne iskalnike ter seveda tudi v ponudbo MaaS. 

Poleg linijskih prevozov Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2) predvideva tudi stalne 

izvenlinijske (shuttle) prevoze na letališča in prevoze na klic. Slednji se lahko izvajajo v okviru 

gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov, v okviru katere zdaj ni take ponudbe. 

Lahko pa te prevoze izvaja in financira lokalna skupnost. Tovrstnih storitev je v Sloveniji malo, 

v nekaterih mestih so taki prevozi izvajajo z električnimi vozili na območjih za pešce, kakor že 

omenjeni Kavalir v Ljubljani, kjer se kot prevoz na klic deloma izvaja tudi mestna proga 2390, 

v Ilirski Bistrici na primer pa se tako izvaja tako imenovani TIC bus91, v občini Kočevje pa se 

uvaja storitev prevoza na zahtevo ToyotaGo92. 

V ponudbo MaaS morajo biti seveda vključene vse navedene oblike JPP, sproti je treba 

vključevati tudi vse na novo uvedene oblike prevozov, zlasti prevoze na klic, ki so pomembni 

za zadnji kilometer potovanja.  

4.2.2 Sistemi souporabe koles 

Sistemi souporabe koles so sestavni del večine MaaS-ov po svetu, saj so v pomoč pri 

reševanju težav glede t. i. zadnjega kilometra, njihova vključitev pa je smiselna tudi zaradi 

spodbujanja aktivne mobilnosti. Potem ko je bil v Ljubljani leta 2011 uveden sistem BicikeLJ, 

so se v Sloveniji sistemi souporabe koles, zlasti po izdelavi občinskih celostnih prometnih 

strategij, precej razmahnili. Na začetku leta 2022 je bila namreč vsaj ena postaja 

samopostrežne izposoje koles že v 44 občinah. Vse navedene občine niso imele svojega 

sistema, v posameznih primerih imajo sistemi souporabe koles postaje v več sosednjih 

občinah. Celjski sistem Kolesce93 ima tako postaje za izposojo koles tudi v občinah Laško, 

Polzela, Slovenske Konjice, Šentjur, Štore, Zreče in Žalec, soboški biciklin94 pa ima postaje 

izven Murske Sobote še v občinah Beltinci, Moravske Toplice, Puconci, Velika Polana, Tišina 

in Turnišče.  

Sisteme souporabe koles upravljajo v Sloveniji štirje ponudniki. Glede cenovne politike in 

možne dolžine izposoje jih lahko razdelimo v dve skupini. V prvi skupini sta ljubljanski 

                                                

 

90 https://www.lpp.si/sites/default/files/lpp_vozniredi/iskalnik/tmp/files/879/23_P_804212.pdf (22. 2. 2022). 
91 https://www.ilirska-bistrica.si/novice/2021112609425108/MESTNI-TIC-BUS/ (22. 2. 2022). 
92 https://www.kocevje.si/objava/616671 (22. 4. 2022) 
93 https://bikes.nomago.si/kolesce/ (23. 2. 2022) 
94 https://www.soboskibiciklin.si/ (23. 2. 2022) 

https://www.ilirska-bistrica.si/novice/2021112609425108/MESTNI-TIC-BUS/
https://www.kocevje.si/objava/616671
https://bikes.nomago.si/kolesce/
https://www.soboskibiciklin.si/
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BicikeLJ95 in Nomago bikes96. Uporabniki teh sistemov imajo po plačilu letne ali tedenske 

naročnine ali registracije na voljo neomejeno število izposoj za 60 oziroma 30 minut, za daljše 

izposoje pa je potrebno dodatno plačilo (Nomago omogoča tudi najeme brez naročnine in 

plačilo vsakega najema posebej glede na dolžino uporabe). V drugi skupini sta sistema 

MICycle97, ki ga je razvil Šolski center Velenje, in Smart City Bikes98 podjetja MM IBIS. 

Uporabniki teh sistemov imajo po plačani naročnini (v nekaterih občinah je uporaba tudi 

brezplačna) kolesa brezplačno na voljo določeno število ur tedensko, običajno je to 14 ur. V 

okviru tedenske kvote je torej mogoč tudi celodnevni brezplačni najem, ni pa dovoljeno 

prekoračiti tedenske kvote. Občine z vzpostavljeno samopostrežno izposojo koles so 

prikazane na zemljevidu (slika 5.1). 

Sistemi souporabe koles imajo omejene zmogljivosti, zato ne morejo pokriti potreb dnevnih 

vozačev na delo in v šolo ob prometnih konicah. Tudi v primeru močno povečanih zmogljivosti 

bi bili stroški premeščanja koles nesorazmerno visoki. Zato je za vožnjo po mestu bivanja bolj 

smiselna uporaba lastnih koles, za namen dnevnih migracij pa je, kakor kažejo tuje izkušnje, 

bolj kakor povečanje zmogljivosti za njihov prevoz na vlakih treba zagotoviti primerne 

kolesarnice ob večjih postajališčih JPP. Možnost souporabe kolesa je torej zanimiva 

predvsem za občasne poti izven prometnih konic, predvsem za tiste, ki s kolesom potujejo le 

v eno smer, v drugo pa gredo iz različnih razlogov z JPP ali kot sopotniki. Še pomembnejša 

pa je možnost najema koles za premagovanje zadnjega kilometra v kraju, kjer ne bivamo in 

kamor smo se pripeljali z JPP. Zato v pakete MaaS ne zadošča vključitev izposoje koles v 

mestu bivanja, ampak je še pomembnejša vključitev drugih mest v državi. To pomeni, da mora 

paket MaaS vsebovati ponudbo koles več ponudnikov, kar je za upravljavca in ponudnika 

MaaS-a kar velik izziv.  

V nekaterih občinah je del koles v okviru sistema izposoj koles električnih, ponekod so v 

ponudbi samo električna kolesa. Cena izposoje električnih koles je v nekaterih občinah višja, 

v nekaterih pa enaka. V MaaS-u je zato lahko predvideno doplačilo za uporabo e-koles, če jih 

obravnavamo kot nadstandardni del ponudbe in želimo še bolj spodbuditi aktivne oblike 

mobilnosti. 

4.2.3 Avtotaksi prevozi  

Za uporabnike MaaS-a, ki nimajo v lasti osebnega vozila oziroma nimajo stalne možnosti 

njegove uporabe, je vključitev taksijev nujni sestavni del. Storitev je ključna za zadnji kilometer 

poti v primeru večje količine prtljage, vremenskih razmer, ki ne omogočajo kolesarjenja ali 

                                                

 

95 https://www.bicikelj.si/sl/home (23. 2. 2022) 
96 https://bikes.nomago.si/ (23. 2. 2022), 
97 https://prijava.micikel.bike/signin.php (23. 2. 2022) 
98 https://www.scbikes.com/kaj-ponujamo/ (23. 2. 2022) 

https://www.bicikelj.si/sl/home%20(23
https://bikes.nomago.si/
https://prijava.micikel.bike/signin.php
https://www.scbikes.com/kaj-ponujamo/
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pešačenja, in podobno. Ta storitev je nujna tudi v primeru, ko je določena lokacija preveč 

oddaljena za kolesarjenje ali pešačenje, hkrati pa ni povezana z JPP.  

Ponudba taksi storitev je v Sloveniji omejena na večja mesta, v manjših mestih in na podeželju 

pa je pogosto ni (glej sliko 4.1). Velika težava je dostop do podatkov o taksi službah. Ponudniki 

v manjših mestih so pogosto samostojni podjetniki, ki nimajo niti svojih spletnih strani niti 

objavljenih cenikov; kontaktne telefonske številke so pogosto objavljene le na spletnih straneh 

občin ali lokalnih turističnih organizacij, pogosto ti podatki niso vzdrževani. Svojo aplikacijo z 

možnostjo naročanja, plačevanja in sledenja vozil ima le nekaj taksi podjetij v Ljubljani, 

Mariboru in Kopru. Z aplikacijo MaaS je torej za zdaj mogoče povezati le storitve v teh mestih, 

o drugih ponudnikih pa je mogoče (in tudi nujno) le objaviti osnovne kontaktne podatke in 

cenike.  

4.2.4 Souporaba avtomobilov 

V zadnjih letih se počasi uveljavlja tudi storitev souporabe avtomobilov, ki deluje prek 

telefonske aplikacije. Takšna ponudba je lahko privlačna alternativa lastnemu vozilu in tudi 

javnemu prevozu zunaj njegovega omrežja in v času, ko ta vozi manj pogosto. Z vidika 

časovne in prostorske učinkovitosti je sicer njegova uporaba manj primerna, kakor to velja za 

JPP ali aktivne oblike mobilnosti99, vendar pa izkušnje iz tujine kažejo, da je njegova vključitev 

v MaaS potrebna in smiselna, saj se s tem poveča privlačnost ponudbe kot celote100. Za dobro 

delovanje MaaS-a mora imeti uporabnik možnost vključitve storitve izposoje vozil v svoje 

pakete, zato se od ponudnikov pričakuje odobritev popustov za naročnike paketov MaaS. 

V Sloveniji sta dva ponudnika za souporabo avtomobila, oba ponujata samo električna vozila. 

Prvi, Avant2Go101, je t. i. stacionarni sistem, kar pomeni, da je treba vozilo prevzeti in vrniti na 

označenih mestih. V Sloveniji so postaje za izposojo vozil v Ljubljani, Kranju, Mariboru, Murski 

Soboti, Novem mestu in na letališču Jožeta Pučnika. Drugi ponudnik, Share'ngo102, deluje v 

Ljubljani in Trzinu, nima vnaprej določenih mest izposoje, temveč sistem prostega parkiranja 

(ang. free floating) kar pomeni, da si uporabnik lahko vozilo izposodi in odda kjer koli na 

vnaprej določenem območju delovanja sistema. Uporabnik obe storitvi plačuje po prevoženih 

kilometrih in porabljenem času, ponudnika ponujata različne pakete in popuste glede na obseg 

porabe in višino predplačila, mogoča so tudi doplačila za večji obseg zavarovanja.  

                                                

 

99 Wong, Y. Z., Hensher, D. A., & Mulley, C. (2020). Mobility as a service (MaaS): Charting a future context. Transportation Research Part 
A: Policy and Practice, 131, 5-19. 
100 Ho et al. 2021 
101 https://avant2go.si/ (24. 2. 2022). 
102 https://site.sharengo.si/ (24. 2. 2022). 

https://avant2go.si/
https://site.sharengo.si/
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4.2.5 Souporaba e-skirojev 

V MaaS je zaradi povečanja privlačnosti ponudbe pod določenimi pogoji smiselno vključiti tudi 

souporabo e-skirojev in drugih lahkih motornih vozil, ki so prav tako ena izmed rešitev za 

zadnji kilometer poti. V zadnjih letih se je njihova uporaba precej razširila, jo pa spremljajo 

prometnovarnostni in javnozdravstveni pomisleki. V Sloveniji je ta ponudba še razmeroma 

omejena; za zdaj deluje samo en ponudnik (GoGiro), ki deluje po sistemu prostega parkiranja, 

ki omogoča prevzem in vrnitev skirojev kjer koli na območju delovanja sistema. Deluje v 

Ljubljani, v manjšem obsegu pa tudi v nekaterih turističnih krajih.    

4.2.6 Sopotništvo  

Sopotništvo je lahko dobra dopolnitev JPP, lahko pa je tudi njegova konkurenca, v tem primeru 

je manj zaželeno. V primeru zgoraj opisanega danskega MaaS-a (poglavje 3.4) je ponudnik 

sopotništva Nabogo103 vključen v načrtovalca poti, njegove storitve pa so usklajene in 

povezane z JPP. Aplikacija v tem primeru poleg ponujanja in povpraševanja po prevozih 

omogoča tudi plačilo.  

V Sloveniji že več let deluje sopotniški portal prevozi.org104, ki omogoča iskanje in ponudbo 

prevozov, ne omogoča pa plačil, ki se opravijo v gotovini. Portal je precej priljubljen, kar (tujim) 

komercialnim ponudnikom otežuje vstop na slovenski trg. Če bo sistem plačevanja ostal 

nespremenjen, slovenski ponudnik MaaS ne bo mogel sopotništva neposredno vključiti v 

aplikacijo, lahko pa v okviru aplikacije ponudi osnovne informacije in povezavo na portal.  

4.2.7 P + R parkirišča 

Prebivalci, ki živijo na redkeje poseljenih območjih, kjer ni na voljo niti ustrezne ponudbe 

javnega potniškega prometa niti drugih mobilnostnih storitev, pogosto nimajo druge možnosti, 

kakor da se do prve prestopne točke pripeljejo z lastnim vozilom. Za uporabnike MaaS-a, ki 

živijo na takih lokacijah, je torej nujno vključiti tudi storitev parkiranja na prestopnih točkah 

oziroma parkiriščih P + R. Glede načina plačila parkiranja priporočamo ureditev brezplačnega 

ali poceni parkiranja za tiste, ki v času parkiranja uporabijo javni potniški promet, kar se 

preverja z validacijo na vozilu javnega prometa. Tovrstna ureditev je v Sloveniji v 

Grosupljem105. 

                                                

 

103 https://nabogo.com/en/ (24. 2. 2022) 
104 https://prevoz.org/kakodeluje/ (24. 2. 2022) 
105 https://www.jkpg.si/navodila-za-uporabnike (22. 4. 2020) 

https://nabogo.com/en/
https://prevoz.org/kakodeluje/
https://www.jkpg.si/navodila-za-uporabnike
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Slika 4.1: Mobilnostne storitve v Sloveniji 

4.3 Osnovna upravljavska modela 

Slovenska zakonodaja ne ureja dejavnosti ponudbe MaaS-a. Podjetja lahko te storitve prosto 

ponujajo na trgu. Naloga države pa je, da z vzpostavitvijo ustreznih javno dostopnih 

podatkovnih zbirk te storitve omogoča. Zaradi spodbujanja trajnostne mobilnosti, 

zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov in drugih ciljev, določenih v strateških dokumentih, 

pa lahko tudi država aktivno sodeluje pri vzpostavljanju ponudbe teh storitev. V nadaljevanju 

opisujemo dva osnovna upravljavska modela, zanimiva za slovenski prostor: v prvem več 

ponudnikov storitev MaaS tekmuje na trgu, v drugem pa pri vzpostavitvi MaaS-a aktivno 

sodeluje upravljavec JPP.  

Posamezni ponudniki prevoznih storitev (souporaba koles, skirojev, avtomobilov) že zdaj 

ponujajo različne naročniške pakete. Avtobusni in železniški prevozniki ponujajo enkratne in 

terminske vozovnice. Taksisti ponujajo le posamezne vožnje glede na prevoženo razdaljo in 

porabljeni čas, vendar pa imajo različne cenike za različne skupine uporabnikov. Potencialni 

ponudniki MaaS-a lahko vse ponudbe združujejo v različne naročniške pakete, ki vsebujejo 

različne vrste storitev. Ponudniki mobilnostnih storitev so načeloma zainteresirani za 

sodelovanje s ponudniki MaaS in za vključitev svojih storitev v njihovo ponudbo, saj s tem 

povečajo svojo prodajo. Zato so praviloma pripravljeni ponudnikom MaaS ponuditi svoje 
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storitve pod ugodnejšimi pogoji kakor drugim uporabnikom (potnikom) oziroma so jim 

pripravljeni za prodajo svojih storitev plačati provizijo.  

4.3.1 Ponudniki MaaS-a prosto tekmujejo na trgu 

Takšen model omogoča razvoj več sistemov MaaS, ki svojo storitev ponujajo na svoji digitalni 

platformi, podatke o prevoznih storitvah pa pridobivajo iz odprte podatkovne platforme, ki jo 

zagotavlja država, regija ali lokalna skupnost (glej tudi poglavje 2.4). V skladu z Delegirano 

uredbo Komisije (EU) 2017/1926106 morajo biti večmodalne potovalne informacije po vsej EU 

dostopne uporabnikom ITS. Vsaka država članica mora vzpostaviti nacionalno točko dostopa 

do vsaj statičnih potovalnih in prometnih podatkov. Ta točka dostopa je v Sloveniji 

vzpostavljena na Nacionalnem centru upravljanja prometa pri Ministrstvu za infrastrukturo.107 

Na tej točki je vzpostavljen večmodalni načrtovalec poti, katerega delovanje se sicer še 

preizkuša. Na voljo so voznoredni podatki železniškega in medkrajevnega avtobusnega 

prometa, deloma pa tudi mestnega prometa in sistemov izposoje koles. V tej fazi so na voljo 

le statični, ne pa tudi dinamični podatki.  

Ponudniki MaaS-a bodo torej lahko na nacionalni točki dostopa pridobivali potovalne 

informacije in svojo storitev na podlagi pogodb s ponudniki mobilnostnih storitev prodajali 

svojim uporabnikom. Za prodajo IJPP-vozovnic bodo morali imeti sklenjeno pogodbo z 

upravljavcem JPP oziroma Družbo za upravljanje javnega potniškega prometa. V okviru tega 

modela so ponudniki storitev MaaS le posredniki med ponudniki prevoznih storitev in potniki, 

ne vplivajo pa na kakovost storitev.  

                                                

 

106 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX:32017R1926 (24. 2. 2022) 
107 https://www.nap.si/sl (24. 2. 2022) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX:32017R1926
https://www.nap.si/sl
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Slika 4.2: Model MaaS-a, kjer ponudniki tekmujejo na trgu, pri tem pa sodelujejo z upravljavcem JPP in NCUP 

4.3.2 MaaS je pripravljen v tesnem sodelovanju z upravljavcem JPP 

V tem modelu je upravljavec MaaS-a upravljavec JPP ali njegov pogodbeni partner, ponudnik 

storitve, ki zagotavlja tudi plačilni promet, pa je bodisi upravljavec MaaS-a bodisi drugo 

podjetje. Upravljavec JPP tako lahko usmerja obliko ponudbe, pri čemer je njegov osrednji 

namen povečanje uporabe JPP, ki jo je mogoče doseči z ustrezno cenovno politiko, 

izboljšanimi informacijami in boljšo nakupno izkušnjo ter vključeno ponudbo zadnjega 

kilometra poti. Upravljavec MaaS-a zato pripravi posebno ponudbo tarif za uporabnike MaaS-

a, hkrati pa tudi aktivno sodeluje z drugimi ponudniki mobilnostnih storitev, ki dopolnjujejo 

potovanje z JPP. Upravljavec JPP-ja sodeluje z upravljavcem in ponudnikom MaaS-a v okviru 

javno-zasebnega partnerstva ali drugega pogodbenega razmerja. Ponudba MaaS-a se 

pripravi na podlagi pogojev, ki ji pripravi upravljavec JPP. Mobilnostni paketi se oblikujejo tako, 

da uporabnike spodbujajo k večji uporabi JPP-ja in aktivni mobilnosti na eni strani in k manjši 

uporabi osebnih vozil na drugi strani. V tem modelu lahko z upravljavcem pri zasnovi MaaS-

a sodelujejo zunanji strokovnjaki in svetujejo pri oblikovanju rešitev, ki bodo potnike 

spodbujale k uporabi JPP. Takšen model premošča tudi morebitno oviro, da ponudniki MaaS-

a, ki imajo prihodke od provizije prodanih storitev, niso zainteresirani za vključitev brezplačnih 

prevoznih storitev ali zagotavljanje informacij o prevoznih storitvah, ki zaradi tehničnih ali 

drugih razlogov niso vključene v mobilnostni paket. Ker je informacija o teh storitvah 

pomembna za spodbujanje trajnostne mobilnosti, bo upravljavec JPP v okviru sodelovanja s 

ponudnikom MaaS-a zahteval tudi vključitev tovrstnih informacij in storitev v pakete MaaS. 
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Podatki o potovalnih informacijah se tako kot pri prejšnjem modelu pridobivajo iz nacionalne 

točke dostopa do prometnih podatkov.   

 

 

Slika 4.3: Model, kjer MaaS upravlja upravljavec JPP ali njegov pogodbeni partner 

4.4 Predlog paketov 

V tem podpoglavju prikazujemo tri predloge mobilnostnih paketov, ki so lahko jedro ponudbe 

MaaS-a. Paketi so prilagojeni skupinam uporabnikom z različnimi mobilnostnimi potrebami in 

potovalnimi navadami. Oblikovanje paketov temelji na tujih izkušnjah ter je prilagojeno 

slovenskim razmeram in mobilnostnim storitvam. Ti predlogi so izhodišče za nadaljnjo 

razpravo; smiselno jih je izpopolniti in prilagoditi na podlagi nadaljnjih razprav, analiz in 

participativnega procesa s ključnimi deležniki. Na oblikovanje paketov lahko država vpliva le, 

če je ponudnik MaaS-a v pogodbenem razmerju z DUJPP ali drugo državno ustanovo. V 

primeru prostega tekmovanja ponudnikov MaaS-a na trgu je oblikovanje paketov stvar njihove 

poslovne politike. 

4.4.1 Neomejeni paket – »Slovenc« 

Ciljni uporabniki tega paketa so tisti, ki živijo in delajo v različnih občinah. Kot dnevni vozači 

za pot na delo že uporabljajo JPP ali pa bi bili JPP oziroma MaaS pripravljeni uporabljati ob 
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privlačnejši ponudbi. Cena paketa je primerljiva ali nižja od cene mesečne vozovnice med 

krajem bivanja in dela, uporaba paketa MaaS jim tako poleg JPP-ja omogoča še uporabo 

dodatnih mobilnostnih storitev za primerljivo ceno. Paket vključuje: 

 neomejeno uporabo javnega linijskega avtobusnega in železniškega prometa v 

Sloveniji, 

 neomejeno število izposoj koles pri slovenskih ponudnikih samopostrežne izposoje 

koles, vendar z omejenim časom 30 ali 60 minut za vsako izposojo (odvisno od 

ponudnika). Pri nekaterih ponudnikih je potrebno manjše doplačilo za uporabo e-koles; 

 popust pri souporabi vozil pri izbranih ponudnikih; 

 popust pri taksi prevozih; 

 vključitev izposoje e-skirojev pri izbranih ponudnikih.  

Okvirna cena paketa je v znesku dvanajstine cene letne IJPP-vozovnice Slovenija. Zdaj 

upravljavec JPP take vozovnice ne ponuja, zato ga pozivamo k njeni uvedbi. Pred uvedbo 

tovrstne vozovnice je treba analizirati sestavo prodanih IJPP in železniških vozovnic ter na 

podlagi tega določiti ceno, ki bo finančno vzdržna oziroma ne bo pomenila prevelikega izpada 

prihodka za upravljavca oziroma prevoznike JPP. Predlagamo, da cena IJPP letne terminske 

vozovnice ne presega dvakratnika cene študentskih oziroma dijaških IJPP-vozovnic Slovenije 

(z vključenim dodatkom za mestni promet). Taka cena bi bila tudi primerljiva z že omenjeno 

avstrijsko ponudbo letnih vozovnic po posameznih deželah, letna KlimaTicket Steiermark na 

primer stane 588 evrov108.  

Glede na navedeno bi bila okvirna cena tega paketa od 50 do 60 evrov mesečno. Ker je cena 

paketa preračunana na ceno letne vozovnice, bi bila potrebna enoletna vezava. Paket bi bil 

na voljo tudi uporabnikom, ki se ne želijo časovno vezati, a cena bi bila v tem primeru za 50 

odstotkov višja. 

Pogoj za uveljavitev tega paketa je tarifna integracija različnih vrst mestnega prometa v 

ponudbo IJPP. Za uporabnike, ki so imetniki subvencioniranih vozovnic, mora biti cena tega 

paketa sorazmerno nižja.  

4.4.2 Urbani paket – »Meščanc« 

Ciljni uporabniki tega paketa so prebivalci mest, kjer je na voljo več mobilnostnih storitev. 

Paket je namenjen predvsem tistim, ki v mestu bivanja tudi delajo, in je zato zanje neomejeni 

paket predrag. Ciljni uporabniki so predvsem tisti, ki nimajo stalnega dostopa do osebnega 

                                                

 

108https://www.verbundlinie.at/service/service/neuigkeiten-steiermark/25-beitrag/977-ab-1-jaenner-2022-das-neue-klimaticket-
steiermark-startet (22. 4. 2022) 
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vozila oziroma jim je pri izbiri potovalnega načina blizu večmodalnost. Lastnosti takšnega 

paketa so: 

 mesečna naročnina; 

 cena paketa je dobropis, ki se lahko uporabi za vse vključene storitve; 

 dobropis se lahko prenese v naslednji mesec; 

 jamstvo najnižje cene za JPP (seštevek enkratnih vozovnic ne sme preseči cene 

dnevne oziroma mesečne vozovnice na ravni mesta in države); 

 jamstvo najnižje cene pri izposoji koles; 

 popust pri souporabi vozil in taksi prevozih pri izbranih ponudnikih; 

 vključitev souporabe e-skirojev pri izbranih ponudnikih. 

Okvirna cena paketa je približno polovica cene prvega (neomejenega) paketa okvirno med 25 

in 30 evri mesečno.  

4.4.3 Osnovni paket – »Padalc« 

Ciljni uporabniki so tisti, ki jim bolj ustreza sprotno plačevanje. Zanje je na voljo aplikacija z 

vsemi funkcionalnostmi in vključenimi storitvami, potrebna pa je sklenitev naročniškega 

razmerja in ustrezno jamstvo za plačila storitev. Pri tem paketu na eni strani ni plačila 

naročnine, po drugi strani pa tudi ne popustov za storitve.  

Ker večina ponudnikov souporabe koles, izjema je le Nomago, ne ponuja plačil posameznih 

voženj, ampak le naročnine za različno dolga obdobja, se mora ponudnik MaaS-a s temi 

ponudniki dogovoriti o možnosti plačila posameznih najemov. 

4.5 Ovire za vzpostavitev MaaS-a 

Če je ponudba mobilnostnih storitev slaba, tudi ponudba MaaS-a ne more biti zanimiva za 

širši krog uporabnikov. Še posebej pomembna je kakovost JPP-ja, ki mora biti temelj MaaS-

a. Zato smo v preteklih projektnih izročkih analizirali ponudbo JPP v Sloveniji, ugotavljali 

pomanjkljivosti in predlagali rešitve. Kakovosti storitve JPP v splošnem ne moremo označiti 

za zadovoljivo, zlasti v avtobusnem prometu, kjer sta najbolj kritični prvini (ne)opremljenost 

postajališč in slaba dostopnost informacij.109 Prav tako kakovostnega MaaS-a ne more biti 

brez ustreznih ponudb za zadnji kilometer potovanja. V Sloveniji imamo kakovostne tovrstne 

ponudbe le v večjih mestih, v manjših mestih in na podeželju pa je tovrstna ponudba 

pomanjkljiva (podrobni pregled ponudbe mobilnostnih storitev je v poglavju 4.3). Pred 

                                                

 

109 Tiran, J., Ciglič, R., Hrvatin, M Gabrovec, M. 2021: Analiza kakovosti storitve in konkurenčnosti JPP ter predlogi možnih izboljšav. 
Ljubljana: ZRC SAZU. 



  

 
 

 

45 
 

 

nadaljnjimi koraki vzpostavitve MaaS-a mora torej država nujno zagotoviti boljšo kakovost in 

konkurenčnost JPP.  

Ponudnik MaaS-a mora imeti na voljo ustrezni dostop do podatkovnih zbirk ponudnikov 

prevozov, ki morajo v ta namen ustrezno odpreti svoje API-je. Na začetku leta 2022 tovrstne 

rešitve še niso vzpostavljene. Na Nacionalnem centru za upravljanje prometa je sicer v okviru 

nacionalne točke dostopa na voljo večmodalni načrtovalec poti110, ki vključuje voznoredne 

podatke medkrajevnih avtobusov in vlakov, deloma tudi mestnih avtobusov, in sisteme 

izposoje koles. Vendar pa je njegovo delovanje še v preskusni fazi, podatki so še pomanjkljivi 

in deloma nepravilni. V celoti pa še manjkajo dinamični podatki o lokacijah vozil JPP, 

razpoložljivosti koles in podobno. Slovenska zakonodaja od ponudnikov prevozov in 

mobilnostnih storitev ne zahteva odprtja podatkovnih zbirk, njihovo sodelovanje s ponudniki 

ali ponudnikom MaaS-a je torej prostovoljno. Obveznosti pošiljanja voznorednih podatkov 

imajo le prevozniki, ki izvajajo gospodarsko javno službo, a še v tem primeru njihova 

obveznost ne vključuje obveznosti pošiljanja dinamičnih podatkov. Večina taksistov s potniki 

komunicira le po telefonu, torej njihovih storitev ni mogoče neposredno vključiti v aplikacijo 

MaaS. Podobno velja tudi za prevoze na klic v mestih, kakor je na primer Kavalir v Ljubljani111, 

ter del izvenlinijskih (shuttle) prevozov.  

  

                                                

 

110 https://www.nap.si/sl (22. 2. 2022) 
111 https://www.lpp.si/uporabne-informacije-za-potnike/kavalir (22. 2. 2022) 

https://www.nap.si/sl%20(22
https://www.lpp.si/uporabne-informacije-za-potnike/kavalir%20(22
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5 Sklep 

MaaS je obetavna tehnološka, prometna in družbena inovacija, ki lahko prispeva k reševanju 

sodobnih izzivov na področju mobilnosti. Vendar gre za sistem, ki je večinoma še v fazi 

preizkušanja, saj odpira številna vprašanja, zlasti glede razmerij med vpletenimi deležniki. V 

izročku smo opisali zasnovo MaaS-a v Sloveniji, ki temelji na tujih izkušnjah in slovenskih 

okoliščinah.  

Cilj projektne akcije je vzpostaviti takšen MaaS, ki bi deloval na območju celotne države ter bi 

uporabnikom omogočal tako večmodalno načrtovanje poti kakor tudi rezervacijo in plačevanje 

storitev. MaaS v Sloveniji mora med drugim temeljiti na kakovostnem JPP-ju in aktivni 

mobilnosti in je hkrati tudi spodbuda za izboljšanje kakovosti in konkurenčnosti JPP-ja. Vidimo 

ga tudi kot sredstvo za reševanje težav glede zadnjega kilometra, ki bi lahko uporabnike 

spodbudil k bolj trajnostnim potovalnim navadam. Kot največji oviri za razvoj MaaS-a vidimo 

slabo kakovost in nekonkurenčnost JPP, majhen delež opravljenih poti z JPP-jem in njegov 

slab ugled, hkrati pa še ne vzpostavljene rešitve na področju povezovanja prometnih 

podatkovnih zbirk, ki so pomemben temelj za nadaljnji razvoj sistema.  

V izročku sta med drugim prikazana dva možna upravljavska modela, pri čemer prvi temelji 

na odprti podatkovni platformi in tekmovanju med ponudniki, drugi pa je pripravljen v tesnem 

sodelovanju z upravljavcem JPP-ja. Oba imata prednosti in pomanjkljivosti, odločitev zanju pa 

bi morala biti sprejeta v nadaljnjih korakih vzpostavitve sistema. Avtorji tega izročka se 

nagibamo k drugemu modelu, saj z njim lahko bolj vplivamo na trajnostne potovalne navade. 

Oblikovali smo tudi predlog paketne ponudbe s tremi paketi, ki ustrezajo mobilnostnim 

navadam različnih ciljnih skupin – medobčinskih dnevnih vozačev, prebivalcev mest in 

občasnim uporabnikom. Izroček je tako uporabno izhodišče za nadaljnji razvoj sistema, 

predlagane rešitve pa je treba preveriti in o njih razpravljati v participativnem procesu s 

ključnimi deležniki.  
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