
 

 
 
 
 
 
 
Ljubljana, 6. februar 2012 – Ljubljanski potniški promet (LPP) se je tudi letos ob 
Informativnih dnevih povezal s Študentskimi organizacijami v Sloveniji. Za obveščanje 
mladih potnikov, ki se prvič seznanjajo z javnim prevozom v Ljubljani, bodo 
predstavniki LPP poskrbeli na več načinov. 
 
Ljubljanski potniški promet se je tudi letos povezal s Študentskimi organizacijami v Ljubljani, 
Mariboru in na Primorskem. V Ljubljani se bodo predstavniki LPP-ja pridružili Študentski organizaciji 
Univerze v Ljubljani na dveh INFO TOČKAH: na Bavarskem dvoru in na Železniški /Avtobusni 
postaji. Na obeh točkah bodo med 7. in 15. uro razdeljevali sheme linij mestnega potniškega 
prometa, na katerih so označene vse pomembnejše izobraževalne ustanove. Dijakom in študentom 
bodo nudili pomoč pri iskanju poti do želenih ustanov, jih seznanjali kje in kako kupiti Urbano, kako 
urediti šolsko terminsko Urbano in podobno.  
 
Informacije bodo na postajališčih lahko posredovali tudi vozniki avtobusov, saj bodo s shemami 
linij mestnega potniškega prometa opremljeni tudi oni. Pri izbiri prave postaje za izstop bodo v 
pomoč tudi prikazovalniki na avtobusih (nad vozniki), na katerih se bodo prikazovale izstopne točke 
za posamezne izobraževalne ustanove.    
 
Ob Urbanomatih, na najbolj frekvenčnih postajah mestnega potniškega prometa (Nama in Bavarski 
dvor), bodo kontrolorji LPP na voljo za vse informacije o karticah Urbana. 
 
Avtobusi mestnega potniškega prometa bodo v času Informativnih dni vozili po zgoščenem voznem 
redu. 
 
Dijaki in študentje lahko več informacij najdejo na spletni strani www.lpp.si pod rubriko 
Informativni dnevi.  
 
Študentski organizaciji v Mariboru in na Primorskem bosta o aktivnostih LPP mlade obveščali preko 
svojih spletnih strani. 
 
____________________________________________________________________________ 
Dodatne informacije: Tina Berčič, JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., tel.: 01 47 40 820 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
NA INFORMATIVNI DAN Z LPP-jem 
 
Sporočilo za javnost 

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. 
Celovška cesta 160 
1000 Ljubljana 
 
T +386 1 58 22 500 
T +386 1 58 22 564 
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