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ZADEVA: Odgovor na pobudo mestnega svetnika LURg. Mirka Brnii Jagraza
pripravo Odloka zareorg^nizacijo in elektrifikacijo JPP v MOL in- 17.

Seja MS k 2. toiki

SpoStovani,

Dne 09.7.2012 smo prejeli pobudo svetnika Mirka Bmid Jagra, Svetni5ki klub SDS, glede

pobude zareorganizacijo in elektrifikacijo JPP v MOL in LUR obravnavano in sprejeto na 5.

Seji Odbora za gospodarske javne sluZbe in promet in s sklepom Odbora, da strokovne

sluZbe v Sestih mesecih pripravijo porodilo o aktivnostih.

Na to pobudo podajamo naslednjo obrazloLitev:

Prometna politika MOL vkljuduje reorganizacijo linij JPP znotraj centra s poudarkom na

notranji cestni obrod. Vkljudena so tudi elektridna vozila, ki bi obratovala znotraj strogega

centra, obenem pa ni izkljudeno, da bi v drugi fazi Slovensko v celoti razbremenili vozil JPP.

Ohranitev linij po Slovenski cesti za tiste linearne linije, ki so najbolj obremenjene, ni
problemati(naiz okoljskega vidika, de se omeji ostali motorni promet. Uvajanje tramvajev ni
vkljudeno v prometno politiko, ker je prometna politika izdelana na realnih podlagah, ki so

tudi izvedljive. Pisati v prometni politiki ali celo izvedbenem aktu kot je odlok o trolejbusih
je v tem trenutku nerealno tako iz strokovnega kot ekonomskega vidika.

Z zamenjavo dotrajanih avtobusov z avtobusi s pogonom na zemeljski plin se bodo negativni
vplivi na okolje drastidno zmanj5ali. Emisije karcinogenih tmih delcev PM10 in PM2,5 so

pri plinskih artobusih praktidno zanemarljive, ker je CNG stisnjen 99 % metan. Izredno

majhna kolidina teh delcev je samo posledica izgorevanja olja, ki je potrebno za mazanje

motorja. Metan, kot fosilno gorivo nima izpustov PMl0 in PM2,5 trdnih delcev.

Negativni vplivi hibridnih avtobusov so v primerjavi s plinskimi veliko vedji, ker imamo

tukaj kombinacijo disel motorja in elektridnega agregatazbaterijami ali kondqnzatorji.

V popolnosti se elektridni altobusi izdelujejo samo manj5ih kapacitet, obenem pa je
avtonomija teh artobusov kraj3a od 100 km. Tak5ni avtobusi so uporabni izkljudno zamani
obremenjene linije znotraj strogega centa mesta. Poleg navedenega ne smemo zanemarrti
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podatka, da je cena 6-metrskega elektridnega avtobusa 50 %o viija od cene lS-metrskega
plinskega avtobusa.

Priprava razvojajavnega potni5kega prometa v Ljubljani na podlagah iz predloga po na5em

mnenju ne upo5teva dejanskih razmer na trgu, obenem pa zanemarJa smer razvoja tehnologij
na podrodju izvajanja JPP .

Predlagamo, da se vsa energija posveti izvajanju Le izdelane Prometne politike MOL, ki
omogoda nadaljnji razvoj ali raz5iritev, de bodo ekonomske raz;mere in razvoj tehnologij to

omogodale.

Uvedba rezerviranTh pasov za ekoloiko sprejemljive altobuse bo omogodila, da na teh

relacijah v prihodnosti uvedemo tudi tramvaj, de bo to mogode. Nikakor pa ne smemo

zanemariti razvoja v smeri gorljivih celic oziroma vodika, kot pogonskega goriva.

Idejo o uporabi vedjih elektridnih avtobusov v javnem prevozu so proizvajalci v popolnosti
opustili, ker je proizvodnj abaterij, ki bi zagotovile dovolj modi zavozlla, ki tehtajo od 15 do

18 ton, v tem trenutku tehnolo5ko in finandno prezahtevna. Obenem pa proizvodnja takSnih

baterij inrazgradnja le-teh okolje veliko bolj obremenjuje kot ar,tobusi s pogonom na fosilna
goriva. Enaka usoda se obeta tudi hibridnim altobusom, katerih razvoj vsi vedji proizvajalcr
avtobusov opu5dajo. Razlogi so predvsem v visokih stroSkih in kratki Zivljenjski dobi baterij.

Lep pozdrav!

Irena Razpotnik
Sekretarka - vodja odd.[l .,,
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