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Strategija LPP 

STRATEŠKE USMERITVE IN CILJI 

 skrb za varstvo okolja 

o …nakup ekološko sodobnih avtobusov, ki 

izpolnjujejo evropske emisijske normative… 

(npr.: EEV – „do okolja bolj prijazno vozilo”) 

o …za vozni park LPP bomo nabavljali vozila, ki za 

pogonsko gorivo uporabljajo zemeljski plin (CNG), 

ki  velja za enega najčistejših fosilnih goriv... 
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Strategija LPP 

VOZNI PARK LPP  

 50 % - dizel 

 50 % - CNG 

o trenutno stanje 87 avtobusov (cca 40 %) 
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• 2011 – 20 avtobusov (Irisbus Citelis) 

• 2014 – 10 avtobusov (MAN Lion‘s City) 

• 2016 – 30 avtobusov (MAN Lion‘s City) 

• 2019 – 17 avtobusov (MB Citaro NGT) 

 

 

 



Strategija LPP 

VOZNI „CNG“ PARK LPP  
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IrisBus Citelis 

MAN Lion‘s City 

FeniksBus CNG 

MB Citaro NGT 



Polnjenje s CNG 

IZVEDBA POLNJENJA 

 zaloga CNG (kapaciteta zalogovnika) na polnilnici 

 zmogljivost kompresorja 

 sočasnost avtobusov na polnjenju 

 izpraznjenost/polnost jeklenk „busa“ 

o do 230 bar 
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Polnjenje s CNG 

PREPOZNANO TVEGANJE 

 izpad oz. nedelovanje polnilnice 

o motnja pri izvozu avtobusov 

o zmanjšano število operativnih avtobusov 

o nezadovoljstvo potnikov 

o okrnjen ugled družbe 
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Vzdrževanje CNG avtobusa 

REDNI SERVIS 

 izvedbeni čas je daljši 

o 8 do 12 ur (izvajata dva delavca) 

 obvezna menjava posameznih 

elementov in/ali sklopov 

o podlaga so navodila proizvajalca 

 

 
7 



Vzdrževanje CNG avtobusa 

SERVIS IN/ALI POPRAVILO 

 antistatična oblačila 

 neiskreče orodje 

o le pri izvajanju del na plinskem sistemu 

 upoštevanje EX cone 

o le v neposredni bližini območja popravila 
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Vzdrževanje CNG avtobusa 

POPRAVILO AVTOBUSA 

 minimalna količina plina (< 30 bar) 

o pri posegih na plinskem sistemu 

 prečrpavanje plina med avtobusi 

o pred večjimi vzdrževalnimi deli na plinskem 

sistemu 
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Vzdrževanje CNG avtobusa 

PREGLED PLINSKEGA SISTEMA 

 redni pregled sistema 

o izvedba je periodična in načrtna 

o izvaja se ga na podlagi predpisa/navodila 

proizvajalca vozila 

o izpolnjevanje kontrolnega lista 

o izdaja internega potrdila o ustreznosti 
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Vzdrževanje CNG avtobusa 

PREGLED PLINSKEGA SISTEMA 

 redni pregled ustreznosti jeklenk 

o izvede ga pooblaščena inštitucija 
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Vzdrževanje CNG avtobusa 

PREGLED PLINSKEGA SISTEMA 

 izredni pregled sistema 

o po vsaki vgradnji ključnega rez. dela 

o po popravilu kateregakoli dela plinskega 

sistema 

o po prometni nesreči, poškodbi, požaru,… 
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Vzdrževanje CNG avtobusa 

PROSTORI VZDRŽEVANJA 

 prostoren in prezračevan 

prostor 

 vgradnja sistema za 

zaznavanje prisotnosti 

plina 

 samodejno odpiranje oken pod stropom 

 samodejni izklop elektrike 
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Hvala za pozornost 

drago.zalac@lpp.si 


