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Enotne vozovnice za potniške prevozne storitve na dolge razdalje 
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POVZETEK 

Enotna vozovnica se lahko opredeli kot nakup ene vozovnice, ki potnikom omogoča 
potovanje z enim ali več prevoznimi načini, ki jih zagotovi en ali več prevoznikov. To je 
pomemben del širšega koncepta integriranega prevoza, katerega namen je olajšati 
izmenjavo med prevoznimi načini in izvajalci.  
 
Iz obstoječe prakse EU lahko sklepamo, da so enotne vozovnice za potniške prevozne 
storitve na dolge razdalje kompleksno vprašanje. Njihova izvedljivost se srečuje s 
številnimi zakonodajnimi, tehničnimi in s konkurenco povezanimi ovirami, ki nastajajo 
zaradi razlik v okoljih, kjer je treba združevati več prevoznih načinov. Enotne vozovnice 
same po sebi niso cilj: kvečjemu sredstvo za to, da multimodalni prevoz pritegne 
uporabnike in da se spodbudi učinkovitejša uporaba infrastrukture in storitev.  
 
Dostopni so samo omejeni statistični podatki o intermodalnem prometu na dolge 
razdalje, po Evropi pa ni skupne opredelitve voženj na dolge razdalje. Zato je težko 
priskrbeti natančen pregled glavnih značilnosti in velikost trga za prevoz na dolge razdalje. 
Vseeno pa lahko z gotovostjo rečemo, da ostajajo enotne vozovnice za dolge razdalje pojav, 
omejen na določene nišne trge. Vendar pa zainteresirane strani menijo, da ima tak trg 
potencial, čeprav ga je težko oceniti, in lahko dolgoročno postane pomembnejši. 
 
Kot je bilo kasneje večkrat ponovljeno v beli knjigi o prometni politiki iz leta 2011, ostajajo 
enotne vozovnice cilj politike EU, povezane s spodbujanjem trajnostnega 
intermodalnega potniškega prometa po Evropi kot alternative zasebnim načinom 
prevoza, kot boljše uporabe dostopne zmogljivosti celotnega sistema. Ta študija kaže, da je 
bil napredek na področju trga za dolge razdalje počasen in brez pomembnejših sprememb.  
 
Kot je bilo dokazano v omejenem številu primerov v tej študiji, ostaja vključevanje 
železniških prog šibko. Ukrepi politike na tem področju so se osredotočili na izboljšanje 
desežkov in tehnične interoperabilnosti domačih omrežij, medtem ko je manj pozornosti 
posvečene povezovanju sistema rezervacij in vozovnic za prevoze, ki vključujejo več kot 
enega prevoznika.  
 
Pravzaprav so vse narodne mreže virtualno povezane. Vseeno pa ostaja mreža neučinkovito 
usklajevana na evropski ravni, zlasti zaradi nezadostne preglednosti tržnih pogojev. Čas bo 
pokazal, posebej v pomanjkanju političnih ukrepov, ali bo odprtje trga novim prevoznikom 
vodilo k celostnemu pristopu ali nasprotno, postopoma spodkopavalo do sedaj dosežene 
omejene rezultate. 
 
Drugačna slika pa se kaže v zvezi s sodelovanjem med zračnim in železniškim 
prometom, kjer je v zadnjem desetletju prišlo do napredka. Z oskrbovanjem glavnih 
povezovalnih letališč je bila zračno-prometna intermodalnost z uporabo povezave prog za 
visoke hitrosti kot nadomestilo za polete na kratke razdalje dragocena strategija za 
ublažitev preobremenjenosti in omejenih zmogljivosti na evropskih letališčih. Večina 
letalsko-železniške ponudbe pa je še vedno „nišnih proizvodov“, ki jih ponuja le nekaj 
prevoznikov in so predmet dvostranskih dogovorov. Večstransko sodelovanje med letalskimi 
in železniškimi prevozniki je oteženo ne samo, ker sta ta načina prevoza odvisna od težko 
povezljivih in združljivih poslovnih modelov, ampak tudi zaradi obrambnih strategij, ki jih 
uporabljajo veliki prevozniki.  
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Da bi se ta tip intermodalnega tipa proizvoda gospodarsko in finančno izplačal, potrebuje 
več potnikov in ustrezno infrastrukturo, tj. železniško postajo visoke hitrosti na letališkem 
terminalu. Posledično to omeji število letališč, na katerih je tako povezovanje mogoče. Kljub 
temu, da povezovanje zračno-železniške vozovnice lahko podpre in spodbudi intermodalni 
prevoz, je treba poudariti, da to samo po sebi ni zadostno. Podatki o potniškem prometu 
kažejo, da se tam, kjer je dostopna zadostna raven železniških storitev na dolge razdalje na 
letališču samem, vlaki in letala uporabljajo kot dopolnilo tudi brez integriranih shem. 
 
Analize študij primerov kažejo, da je jasnejša opredelitev pravic potnikovih v 
multimodalnem prevozu na dolge razdalje prvi pogoj za enotne vozovnice in 
rezervacije. Trenutno je vzpostavljen unimodalni pristop, pri katerem je vsak prevoznik 
odogovoren samo za svojo etapo multimodalnega prevoza brez vzajemne odgovornosti za 
hude motnje v prometu; to zmanjša privlačnost letalsko-prometnega povezovanja za 
uporabnike.  
 
Ta študija nudi pregled dosedanjih izkušenj s shemami enotnih vozovnic za prevozne 
storitve na dolge razdalje in osvetljuje glavne politične in tehnične izzive. Študija priporoča 
naslednje: 

 Vlaganje v zbiranje kakovostnejših in količinskih informacij o trgu potniškega 
prevoza na dolge razdalje z izboljšavami statističnih podatkov, skupaj s 
priložnostnimi študijami, s katerimi bi zapolnili vrzeli. 

 Dajanje prednosti uvajanju integriranemu železniškemu prevozu za 
mednarodna potovanja.  Za odprtje evropskega trga storitev v železniškem 
prometu so potrebni ustrezni instrumenti politike. Povečano konkurenco v 
železniškem prometu bi morali spremljati posebni ukrepi, da bi bila integracija shem 
vozovnic obvezna, čeprav z različnimi stopnjami obveznosti. Zagotavljanje nadzora 
trga je pomembno, da se izognemu monopolističnemu vedenju med glavnimi akterji. 

 Preučitev izvedljivosti tehničnih sistemov, ki bodo omogočili ustvarjanje 
skupne operativne platforme, s čimer lahko železniški in letalski sistem rezervacij 
komunicirata, pri tem pa spodbujata nove oblike sodelovanja med letalskimi in 
železniškimi prevozniki. To drži zlasti zato, ker je sistem prevoza na dolge razdalje, 
ki bo gotovo postal bolj kompleksen zaradi prihoda novih akterjev na trg storitev v 
železniškem prometu in za razvoj točka-točka letalskih povezav. 

 Uporabiti multimodalni pristop k potnikovim pravicam z, na primer, nadaljnjim 
prepoznavanjem osnovnega sklopa takih potnikovih pravic, ki se nanašajo na 
intermodalno potovanje v celoti in ne samo na posamezen segment. 

 S širjenjem informacij in kampanjami na ravni EU, kot tudi z izboljšanjem širjenja 
storitev in načinov prevoza pospeševati „kulturo mobilnosti“ med potniki, ki 
potujejo na dolge razdalje, kar vključuje inter-multimodalnost.Zadnje 
pobude, kot je načrtovalec multimodalnih potovanj, ki jih pospešuje EU, 
predstavljajo korak v pravo smer. 

 


