
 

 

 

Ljubljana, 18. december 2014 - V noči iz 24. na 25. december ter na silvestrovo 
bodo mestni avtobusi vozili pogosteje. Na silvestrovo bo obvoz na delu Slovenske 
ceste. V občini Brezovica bodo zaradi del na kanalizaciji obvozi in zapore, in sicer 
že od jutri, 19. decembra, dalje. 
 
Predpraznično obratovanje linij v Občini Brezovica 
Od petka, 19. decembra 2014 do srede, 24. decembra 2014, velja zaradi gradnje kanalizacije 
nov režim zapor občinskih cest v Občini Brezovica. LPP bo obratoval skladno z obvozno traso. 
 
V petek, 19. decembra 2014, bo hkrati potekalo tudi asfaltiranje Podpeške ceste v Notranjih 
Goricah. Zaradi ozkih mostov na tej cesti bo onemogočen avtobusni prevoz (večja vozila) med 
8. uro in 14. uro. Ljubljanski potniški promet bo na liniji 6 B uvedel midi buse za povezavo 
med postajališči Vnanje Gorice in Notranje Gorice in omogočil navezavo na liniji 43 Preserje in 
44 Rakitna.  
 
Obratovanje mestnih linij LPP v času praznikov 
V noči iz 24. na 25. december 2014 bodo avtobusi na nočnih linijah N1, 2, N3, N5, 6, in 11B 
vozili do 1.15 ure, na silvestrovo pa celo noč v intervalih po 40 minut. V času med 22.30 in 
23.30 uro bodo na omenjenih  linijah v smeri centra razporejeni še dodatni avtobusi. 
 
V času silvestrovanja velja obvoz avtobusov na delu Slovenske ceste v sredo, 31. 12. 2014, od 
21. ure, do četrtka, 1. 1. 2015, do 5. ure zjutraj. Linije mestnega potniškega prometa LPP št. 
1, 2, 3, 3B, 3G, 6, 6B, 9, 11, 19B, 19I, 27, 51 in 56 bodo obratovale po spremenjeni trasi in 
sicer: Slovenska cesta, Šubičeva ulica, Bleiweisova cesta, Aškerčeva cesta oz. Tržaška cesta in 
enako v obratni smeri.  
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