
 
 

 
Ljubljana, 11. februar 2013 - Ljubljanski potniški promet bo letos, v času informativnih dni, mlade 

pričakal na Železniški postaji in na Bavarskem dvoru. Za lažjo orientacijo bodo na omenjenih 

lokacijah predstavniki LPP delili dijakom in študentom sheme linij, na prikazovalnikih nad vozniki pa 

bodo oglaševani izstopi za posamezne izobraževalne institucije. Na spletni strani je urejena posebna 

rubrika Informativni dnevi 2013. Za hitro in učinkovito potovanje mladi lahko uporabijo aplikacijo 

»Načrtovanje z Google zemljevidi« in v Ljubljani, že v času informativnih dni, opravijo nakup zelene 

kartice Urbana. Za pravo pot lahko vprašajo tudi voznike LPP. 

 

Ljubljanski potniški promet se je v skrbi za dijake in študente tudi letos povezal s Študentsko organizacijo Univerze 

v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani). Obenem je pripravil niz aktivnosti za vse mlade obiskovalce Ljubljane, ki bodo čez 

nekaj mesecev kot redno vpisani dijaki in študentje tudi redno potovali z LPP. Tako bodo na Železniški postaji v 

Ljubljani (pod uro) ter na Bavarskem dvoru v centru Ljubljane (pri obeh urbanomatih) predstavniki LPP v 

razpoznavnih modrih uniformah podajali informacije na oba informativna dneva, od 7. do 15. ure, ter delili sheme 

linij LPP. Za lažjo orientacijo mladih uporabnikov bodo na prikazovalnikih nad vozniki avtobusov oglaševani izstopi 

za posamezne srednje šole in fakultete. Potniki bodo za pravo pot lahko povprašali tudi voznike in sicer tedaj, ko 

avtobus stoji na postajališču. 

 

Da bi olajšali potovanje tistih, ki še niso bili v prestolnici, je na spletni strani www.lpp.si urejena rubrika 

INFORMATIVNI DNEVI 2013, v kateri so vse najpomembnejše povezave, po novem tudi načrt P+R in ostalih 

parkirišč v Ljubljani, sheme linij z vrisanimi fakultetami in srednjimi šolami, informacije o kartici Urbana ter o 

subvencioniranih šolskih vozovnicah. Na spletni strani www.lpp.si se potniki lahko seznanijo s telefonskimi 

številkami Potniškega centra LPP in naslovi več kot 250 prodajnih mest Urbane in Urbanomatov, ter povezavami na 

spletne strani ŠOU Ljubljana, ŠOU Maribor in ŠOU Koper.  V petek, 15.2. in soboto, 16.2.2013, bo lahko vsak novi 

potnik (dijak ali študent) tudi brez potrdila za šolanje za protivrednost 2 EUR pridobil zeleno, imensko Urbano in 

sicer na Avtobusni postaji Ljubljana in na Potniškem centru LPP, Slovenska 56, pri Borzi na Bavarskem dvoru. Do 

potrditve kartice v avgustu ali septembru jo bo uporabljal za potovanje s splošno mesečno vozovnico ali kot 

vrednostno urbano za posamična  potovanja. Jeseni pa bo lahko vložil na Potniškem centru LPP ustrezno »Vlogo za 

izdajo subvencionirane mesečne vozovnice« in na osnovi pozitivno potrjene vloge, na kartico naložil svojo šolsko 

mesečno vozovnico. 

 

V primeru nepoznavanja mestnega potniškega prometa v Ljubljani, potniki lahko uporabljajo aplikacijo 

»Načrtovanje z Google zemljevidi«, katero najdejo na naši spletni strani, omogoča pa nadvse preprosto iskanje poti 

do katerekoli izobraževalne ustanove. V načrt potovanja potnik enostavno odtipka točko A in B in že se mu izriše 

pot do izobraževalne ustanove; istočasno se izpiše tudi načrt potovanja z mestnim avtobusom. 
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