
 
 

 

 
 
 
 
SPOROČILO ZA JAVNOST 
 

 

Testno obdobje brezplačnega internetnega dostopa na avtobusih LPP je 
zaključeno 
 
Ljubljana, 14. september 2012 – Ljubljanski potniški promet (LPP) in Telekom Slovenije 15. 
septembra 2012 zaključujeta testni projekt brezplačnega internetnega dostopa na štirih 
avtobusih LPP. Testno obdobje, v katerem so se opravljale meritve prenosa podatkov, je 
trajalo od 1. junija do 31. avgusta 2012, sistem pa je zabeležil 31 GB prenosa podatkov.  

 
Ljubljanski potniški promet in Telekom Slovenije z blagovno znamko Mobitel sta uporabnikom 
sodobnih telekomunikacij v poletnih mesecih, med vožnjo z mestnim avtobusom nudila testno 
uporabo interneta. Omenjena ponudba je uporabnikom omogočala mobilni internet, medtem ko 
potujejo v mreži linij LPP. Obe podjetji sta spremljali odzive, želje in navade potnikov.  
 

Brezplačni dostop do interneta so lahko preizkušali potniki, ki potujejo redno na linijah Ljubljana - 
Brnik in Ljubljana - Vrhnika, ter potniki mestnega potniškega prometa na vseh linijah v mreži linij 
LPP, kjer sta vozila še dva avtobusa LPP. V obdobju od 1. junija do 31. avgusta 2012 je bilo 
prenešenih 31 GB podatkov. 
 

Največ prenosa podatkov je sistem zabeležil v prvem mesecu testnega obdobja, proti koncu  
testnega obdobja pa se prenos podatkov zmanjšuje. Na prvem mestu po prenosu podatkov je redna 
linija Ljubljana - Vrhnika s skupnim prenosom 16 GB (16.026 MB), sledi ji redna linija Ljubljana - 
Brnik s skupnim prenosom 9 GB (9.196 MB); v mestnem potniškem prometu sta potovala v mreži 
linij LPP mestni zgibni avtobus in mestni solo avtobus LPP, kjer smo zabeležili prenos 6 GB (5966 
MB).  
 

V tem trenutku se testno obdobje ne bo podaljševalo, odzivi potnikov in drugi testni podatki pa bodo 
v prihodnje dobra podlaga za nadaljnjo poslovno odločitev. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dodatne informacije: 

Darinka Pavlič Kamien, vodja Službe za korporativno komuniciranje, Telekom Slovenije, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, tel.: 

01/ 234 1968, e-pošta: darinka.pavlic-kamien@telekom.si; 

Tamara Deu, Svetovalka za komunikacijo, Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana, 

tel.: 01/ 58 22 500, e-pošta: tamara.deu@lpp.si. 
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