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• Nekaj o podjetju LPP – misija, vizija 
• Področje, ki ga pokriva LPP 
• Prvi poskusi uporabe „zelenih“, novih tehnologij (metan, 

hibridi)  
• Odločitev za metan 
• Projekt CIVITAS ELAN in ukrepi, ki vplivajo na kakovost zraka 
• Ukrep 1.11 
• Rezultati I, II in III 
• Načrti za prihodnost 
• Povzetek 

Vsebina 

 



Vizija 
Ljubljanski potniški promet najboljša izbira za 

zagotavljanje trajnostne mobilnosti v 
Ljubljanski urbani regiji 

Misija 
Prebivalcem ljubljanske urbane regije zagotavljati 

varen javni prevoz in z njim povezane storitve 

 



• 9% Slovenije 

• 20% prebivalcev 
Slovenije 

• MOL + 25 občin 

 

• 27 linij MPP + 33 PPP 

• dolžina linij je 330 km 
+ 780 km 

• 35.000 km v povprečju 
vsak dan + 11.700 km 



• Van Hool – električni hibrid 
(2010) 

• Solaris – električni hibrid 
(2010) 

• Irisbus – Metan (2011) 

• Prvi poizkus uporabe metana 
iz leta 1994, ni polnilne 
infrastrukture. 

• Predhodni projekt: CIVITAS 
MOBILIS (2004 - 2008) o bio-
dizlu 



Strategija razvoja transporta z 
vidika ekologije in ekonomije za 
vozni park javnih podjetij Javni 
Holding Ljubljana d. o. o. 

Avtorja poročila Fakultete za 
strojništvo (Univerza v Ljubljani)  

• izr. prof. dr. Andrej Senegačnik, 

• izr. prof. dr. Mihael Sekavčnik 

Sklep 252. kolegija, leta 2010 



WP7: Oskrbovalna 
logistika in dostava 
blaga 

WP4: Vplivanje na 
potovalne navade 

WP8: Prometna 
telematika 

WP1: Alternativna goriva in čista, učinkovita vozila: 

V vozne parke javnih podjetij v Portu, Brnu, Zagrebu, Gentu 
in Ljubljani) vpeljati vozila na alternativna goriva (metan) ali 
uporabljati učinkovitejša vozila (električen ali hidravličen 
hibrid) 



Po spremembi ukrepa: 
• Nabavili, testirali in 

vpeljati 5 hidravličnih 
hibridnih in 20 vozil na 
CNG pogon 

Prvotna zamisel: 
• Nabaviti, testirati in vpeljati 5 tipov hibridnih vozil in izmed njih 

kupiti najboljše (14 vozil) 
• Šolanje voznikov na temo varčne vožnje 
Do sedaj: 
• 14 delavnic za voznike v letu 2011 
• 7 delavnic za voznike v letu 2012 



Avtorja poročila Laboratorija za 
toplotne batne stroje Fakultete za 
strojništvo (Univerza v Ljubljani):  

• asist.dr. Samuel Rodman 
Oprešnik 

• izr.prof.dr. Tomaž Katrašnik 

Poročilo o izvedbi meritev emisij 
izpušnih plinov ter porabe goriva 
med vožnjo avtobusa, s katerim 
se izvaja javni mestni prevoz v 
MOL - april/maj 2012 





„Potrdile so se pričakovane razlike med avtobusi, ki kot 
gorivo uporabljajo dizelsko gorivo in avtobusi, ki kot 
gorivo uporabljajo stisnjeni zemeljski plin. Na avtobusu 
IVEC100 je bila izmerjena višja masna poraba goriva ter 
kljub ugodnejšemu razmerju vodikovih proti 
ogljikovim atomom višja emisija CO2. Emisije NOx ter 
delcev PM10 pa so na IVEC100 znatno nižje kot pri 
dizelskih avtobusih.“ 

Citat iz zaključka poročila: 



• Do leta 2016 – pol flote na CNG pogon in še 
naprej zmanjševati onesnaženost s PM10 

• Posodabljati vozni park 

• Stalno slediti razvoju na našem segmentu 

• Pridružiti se projektom na temo bolj čistega 
prometa 

• Treningi voznikov o umirjeni vožnji bodo še 
naprej v sklopu vsakoletnih šolanj voznikov 



Vsi omenjeni ukrepi (posodabljanje voznega 
parka javnih podjetij, uporaba čistejših goriv 
oziroma zmanjševanje porabe goriv, prednost 
javnega prometa v križiščih, rumeni pasovi, 
oskrbovalna logistika, vplivanje na potovalne 
navade….) imajo skupni cilj: 

izboljšati zrak v urbanih naseljih in 
narediti napredek pri skrbi za zdravje. 
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