
1. 

2. 

3. Kako veš, da so se tvoji starši od doma zapeljali z osebnim vozilom? Na kakšne načine 
    lahko to odkriješ, tudi če nisi bil doma, ko so se odpeljali?   

4.  Kako veš, da so se starši zapeljali z avtobusom v službo? 
     
5.  S katerim prevoznim sredstvom potuješ enkrat na teden, večkrat na teden, večkrat 
     na mesec? S katerim bi si želel potovati večkrat? S katerim pa je potovati najbolj 
     ekološko? 
    
6.  Izračunaj: če se z avtobusom zapelje 70 ljudi, koliko avtomobilov manj je v prometu? 
     Za pravilen izračun predvidevaš, da se v vsakem osebnem vozilu zapeljeta dve osebi 
     naenkrat. 
     
7.  Kje izveš, kdaj odpelje avtobus?  
    
8.  Kje lahko potniki prebirajo vozne rede?

9.  Si že kdaj med svojim detektivskim delom potoval z avtobusom? 
     Odkrij na spletni strani www.lpp.si, kako lahko načrtuješ potovanje z LPP.
 
10.Poglej na izračun stroškov: v tabeli so navedeni stroški osebnega vozila in stroški 
     prevoza z avtobusom (za celo leto). Primerjaj oba stroška. S katerim prevoznim 
     sredstvom se je ceneje voziti?

 

S koliko promili greš lahko na avtobus?

Koliko punc lahko zapelješ s svojo terminsko Urbano na busu, če imaš na Urbani poleg 
     mesečne še 6 € dobroimetja?
    

11.Petek je, oktober, pripelješ se v Ljubljano z omaro, kovčki in punco. 
     Na voljo imaš dva odgovora:

     a) Odložiš omaro, kovčke in punco v Študentu in zapelješ avto na P + R, kjer lahko parkiraš 
         cel dan za 1,20 EUR in še pridobiš dve gratis vozovnic za mestni potniški promet, se zapelješ 
         v Študenta, kjer se razpakiraš, popoldne urediš Urbano, nato pa se naslednji dan čez vikend 
         odpelješ domov po novo fasungo. Naslednji teden se vrneš v Ljubljano z vlakom in zaživiš 
         polno študentsko življenje.
     b) Z avtom se zapelješ v Študenta, razpakiraš omaro, kovčke in punco v Študentu, greš na pico,
         obiščeš frende, se do Potniškega centra LPP zapelješ za avtom, se gužvaš po Ljubljani 
         z avtom, greš še v šoping v BTC in se nato vrneš domov. Naslednji teden spet prideš 
         v Ljubljano z avtom in ponoviš vožnje po Ljubljani.
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     c) Konec septembra, ko si že pridobil potrdilo o šolanju s faksa, pošlješ po pošti Urbano za 
         podaljšanje statusa. Prideš v Ljubljano, odložiš omaro, kovčke in punco v Študentu in 
         zapelješ avto na P + R, kjer lahko parkiraš cel dan za 1,20 € in še pridobiš dve gratis 
         vozovnic za mestni potniški promet, se zapelješ v Študenta, kjer se razpakiraš, popoldne 
         potrdiš status na Urbanomatu, nato pa se naslednji dan čez vikend odpelješ domov po novo 
         fasungo. Naslednji teden se vrneš v Ljubljano z busom in zaživiš polno študentsko življenje.

         Kateri odgovor je pravilen? 
         

Ponoči se vračaš domov. Katero nočno linijo, taksi ali bus, boš vzel, da prideš do Ježice?

Koliko časa traja potovanje od tvojega doma do šole, če si doma pri Kino Šiška 
    in potuješ do Prešernovega spomenika? Izračunaj: na postajališču čakaš 2 minuti 
    na avtobus, 5 minut se pelješ z LPP po rumenem pasu do centra mesta in 3 minute 
    hodiš po Čopovi do Prešernovega spomenika. 

Izračunaj: z osebnim vozilom se pelješ po rumenem pasu v koloni (9 minut), nato 
    parkiraš v garažni hiši na Kongresnem trgu (3 minute), nato se sprehodiš do 
    Prešernovega spomenika (3 minute). Koliko časa je trajalo potovanje? Za vožnjo 
    z avtobusom si potreboval 10 min. Katero od vozil je za potovanje po mestu hitrejše? 
    Osebno vozilo ali mestni avtobus? 

Če srečaš na postajališču lušno punco, ki bi se rada zapeljala v mesto, pa nima Urbane, 
     kaj storiš?
     a) Poveš ji, da se lahko zapelje tudi z Moneto.
     b) Povabiš jo na bus in plačaš njeno vožnjo iz svojega dobroimetja.
     c) Povabiš jo na bus, in ji zagotoviš, da boš prepričal kontrolorja, da je tvoja polsestra iz Azije, 
         ki je prvič v Ljubljani in se še ne zna vozit z busom.

Koliko privarčuješ, če se cel mesec voziš z busom in te mesečna stane 25 €, gorivo pa 75 €?
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