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Mestna obdina Ljublj ana
MESTNI SVET

ZADEVA: Odgovori na pobude in vpra5anjazall. sejo Mestnega Sveta MOL

Vpra5anje: mag. Anie Logar

- Kaj konkretno namerava storiti MOL za ureditev razmer na tem podrodju in do kdaj?
Spomnimo na podobno raziskavo EuroTest s podrodja javnega transporta, ki jo je
mednarodni konzorcij opravil preteklo leto. Tudi na tistem testu se je Ljubljana slabo

odrezala- pristala je na predzadnjem, 22. Mestu ter bila skupaj z Zagrebom edina, ki
je dobila skupno oceno >slabo<.

- Katere konkretne ukrepe na podrodju izboljSanja javnega prometa je MOL izpellalav
obdobju od objave omenjene raziskav EuroTest?

- Ali drZijo zapisi v medijih, da se bo LPP zarudi finandnih teLav obdine do konca leta
podraLil, proge pa razdelile na tri cone z 30 ter I20% povi5anjem cene prevoza za

uporabnika storitve javnega prevoza? Smatrate, da bo to ugodno vplivalo na

zmanj5anje dnevnega priliva osebnih avtov prestolnice oz. da dra\je vstopnice
pomenijo tudi ved potnikov na avtobusih?

Odgovor:

Slabo oceno smo prejeli zaradi slabe povezave od Brnika do Ljubljane. Na Zalost je to
vplivalo na slab5o oceno mestnega potni5kega prometa v Ljubljani na kar pa_Ljubljana nima
vpliva. Nadalje smo prejeli slab5o oceno zaradi informacij na postajali5dih. Ce bi na podlagi

enakih kriterijev izvedli ocenjevanje danes, bi se na5 mestni potni5ki promet uwstil v zgornjo
tretjino.
V tem dasu smo uvedli modem elektronski pladilni sistem, namestili na vsa vedja

postajaliSda dinamidne prikazovalnike prihodov, vsa postajali5da opremili s postajali5dnimi

voznimi redi, povpredno starost ar,.tobusov znLaliza3lela in v voznem parku nadomestili 70

ekolo5ko nesprejemljivih avtobusov z modemimi ar.tobusi, ki izpolnjujejo ekolo5ke

standarde, Euro 4, Euro 5 in EEV.
Predlagan conski sistem temelji na ceniku, ki velja v Ljubljani in cene se bodo v drugi in
tretji coni ustrezno povi5ale. Kljub vi5ji ceni, kot velja danes za Ljubljano, bodo cene ved kot
50 % niZje od obstojedih, ki veljajo na medkrajevnih artobusih, ki vozijo iz teh krajev v
Ljubljano.
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Lep pozdrav!
Nadelnica


