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Projekt »Slovenija znižuje CO2: dobre prakse« izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.  

Projekt je ena izmed akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo,  

Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo 

uradnega stališča Evropske komisije,Vlade Republike Slovenije ali Evropskega parlamenta. 

 



LPP d.o.o., misija in vizija podjetja 

Misija 

Prebivalcem ljubljanske urbane regije zagotavljati 
varen javni prevoz in z njim povezane storitve 

 

Vizija 

Ljubljanski potniški promet najboljša izbira za 
zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Ljubljanski 

urbani regiji. 



Javni mestni potniški promet v Ljubljani 

• 27 linij 

• skupna dolžina vseh linij  330 km 

• 35.000 povprečno dnevno prevoženih 
kilometrov 

• 11,5 milijonov prevoženih kilometrov letno 

• 503 voznikov 

 



LPP d.o.o. , območje 

• Mestna občina Ljubljana in 17 primestnih občin,  

• 9% površine republike Slovenije in  

• 20% prebivalstva republike Slovenije. 

 

 

 

 



Plačilni sistem pred uvedbo kartice Urbana 

• 1901-1974 vozni listki  
– sprva naprodaj samo v vozilu 

– po 1.sv. vojni v predprodaji 

 

 

• mesečne vozovnice 
 po 1.sv. vojni 



Plačilni sistem pred uvedbo kartice Urbana 

13. september 1974 

• enočlanske posadke 

• vstop v vozila pri sprednjih vratih 

• uvedba žetonov 

• terminske vozovnice 
dnevne, tedenske, mesečne, letne 

 



Enotna mestna kartica - Urbana 

• ISO 14.443 

• do 256 produktov 

• 8 kb spomina na kartici 



Uporaba 

• 160.000 do 200.000  potnikov dnevno  

 

• 65.000 do 85.000  aktivnih uporabnikov v dnevu 

  

• 620.000    število veljavnih kartic v sistemu 

 

• 4.500   plačil voznine z mobilnim  
    telefonom dnevno 

21.2.2012 



Trenutno poleg vozovnice… 

• plačilo parkirnine 

– na parkomatih  

– na parkiriščih 

– v garažnih hišah 

• plačilo vožnje z vzpenjačo 

 

 



Trenutno poleg vozovnice… 

• turistična kartica 

– časovno omejene  

– vstopnine, 

– vožnje z MPP in vzpenjačo 

 

• mestno kolo – bicikeLJ 

 

• Mestna knjižnica Ljubljana 
(v priključevanju) 

 

 



Center za upravljanje 

• delitev prihodka 

• reševanje reklamacij 

• dnevna poročila o prometu 

• poročila, generirana na zahtevo 
uporabnika sistemov 



CIVITAS MOBILIS (2004-2008) 
 
 
Projekt uvedbe uporabe biodizla kot pogonskega 
goriva v avtobusih MPP, 44% sofinanciran s strani 
EU (v skupnem znesku 180.527,2 EUR) 



CIVITAS MOBILIS 

• Priprava avtobusa na 
uporabo biodizla 

• Stroški uvajanja biodizla 

• Rezultati testiranj – 
izmerjene vrednosti na 
testnih vozilih v 
Diagnostičnem centru LPP 
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CIVITAS ELAN (2008 - 2012) 

• Cilj-Promocija trajnostne mobilnosti z vzpostavitvijo 
koridorja javnega prevoza. 

• Glavni ukrep s stališča LPP: 

• Vzpostavitev koridorja za JPP Barjanska-Slovenska-
Dunajska (MOL) 

• Nabava hibridnih avtobusov (LPP) – sprememba ukrepa 
v nakup CNG (metan) avtobusov 

 



CIVITAS ELAN – hibridi, CNG 

• 5 MIDI vozil na hidravlični hibridni pogon 

• 20 SOLO vozil na CNG (stisnjen zemeljski plin, metan) 

• Postavitev infrastrukture – polnilnice (na voljo za zunanje 
odjemalce in za javna podjetja v lasti JHL)  

• Šolanje voznikov za uporabo novih tehnologij in varčno vožnjo 



CIVITAS ELAN – hibridi, CNG 

• Za skoraj 90 odstotkov nižji izpust dušikovih oksidov in 10 
odstotkov manj ogljikovega dioksida 

• izpust trdih delcev skoraj ničen 

• kar 80 % manj vpliva na okolje kot najstarejši avtobusi v LPP 



CIVITAS ELAN – Google transit 

 
• Načrtujmo si pot v 

naprej 

• Povezava na SŽ 

• Povezava na 
ostale javne 
prevoze po svetu 

 

http://www.jhl.si/lpp
http://www.jhl.si/lpp


CIVITAS ELAN – vključevanje seniorjev 

• 2 delavnici s seniorji 

• 3 predstavitve „Varno na bus“ za seniorje v sklopu ETM 

• Brošura Varno na bus 

• Šolanje voznikov za pomoč seniorjem 

• Video-nadzorni sistemi za večjo in boljše varovanje 



CIVITAS ELAN – vključevanje mobilno oviranih 

• Šolanje voznikov za pomoč 
mobilno oviranih 

• Kavalir 

• Uvajamo storitev „Prevoz 
na klic“ za mobilno ovirane 

• Govorni in slušni sistemi za 
informiranje potnikov 



CIVITAS ELAN – ostali ukrepi 

• Prikazovalniki prihodov avtobusov 

• Postajni vozni redi 

• Prednost avtobusov v križiščih – testna faza 

 

 

 



Bike Intermodal (2010-2013) 

• Enostavno, lahko, 
zložljivo kolo 

•  uporabno za kratke 
razdalje med 
prevoznimi sredstvi,  

• Vedno ga lahko 
vzamemo s seboj na 
vozilo (avtobus, vlak) 

 



Internetni dostop na avtobusih LPP 

• Brezplačen dostop do interneta za potnike 

• Testiranje delovanja Wi-Fi opreme 

• Opremljeno 5 avtobusov 

 

Singapore Oxford 



Integrirane linije LPP 

 

•6B Črnuče – Notranje Gorice 

•3B Litostroj – Škofljica 

•3G Železna – Grosuplje 

•19B Tomačevo – Jezero 

•19I Tomačevo – Ig 

•15 Stanežiče – Zg. Pirniče 

•V pripravi: Vodice, Komenda, …  

 



LPP in zniževanje CO2 

 

 

 

Povzeto po: 
Blaž Lokar 
PREDSTAVITEV PREDLOGA PROMETNE POLITIKE MOL, 10.1.2012 



LPP in zniževanje CO2 

 

 

 

Povzeto po: 
Blaž Lokar 
PREDSTAVITEV PREDLOGA PROMETNE POLITIKE MOL, 10.1.2012 



Hvala za vašo pozornost 

 

 

jost.smajdek@lpp.si 

damjan.kregar@lpp.si 
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