
 

 

 
Ljubljana, 20. september 2013 – Ob spremembi prometne ureditve na Slovenski cesti bosta 

trasi linij 13 in 20 spremenjeni, na Ilirski (Hrvatskem trgu) pa bo urejeno novo 
postajališče. Obe liniji bosta po novem hitrejši in bolj dostopni za uporabo sistema P+R v 

Stožicah in Fužinah (Chengdujska). Zaradi pričakovanega povečanega števila potnikov na 
vseh linijah Ljubljanskega potniškega prometa, bodo dodani odhodi avtobusov na najbolj 

obremenjenih linijah 1 in 6.  

 
Zaradi prilagoditve spremenjeni prometni ureditvi na Slovenski cesti bosta trasi linij 13 in 20 delno 

spremenjeni. Trasi bosta prilagojeni lažji uporabi sistema P+R v Stožicah in Fužinah. Linija 13 v smeri 
Sostro ne bo več potekala po Tivolski cesti na Gosposvetsko cesto mimo Kolizeja, temveč po Slovenski 

mimo Bavarskega dvora (Kozolec). 

 

 
 

 

 
 

 
 
Sporočilo za javnost 
 

Na Dan brez avtomobila, 22. septembra 
2013, bosta trasi linij 13 in 20 trajno 
spremenjeni. Na linijah 1 in 6 bodo dodani 
odhodi avtobusov. 
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Na trasi linijie 20 bo po novem za 10 minut krajša vožnja. Potekala bo v smeri P+R Fužine po 
Dalmatinovi in ustavljala na postajališčih Dalmatinova, Turist, Ilirska, Hrvatski trg (novo postajališče na 

Ilirski), Klinični center ter v obratni smeri Klinični center, Hrvatski trg (na Rozmanovi ulici), Ilirska, 

Tavčarjeva, Bavarski dvor. Na spremenjeni trasi linije 20 v smeri P+R Stožice bo postajališče Hrvatski 
trg nasproti cerkve Sv. Petra ukinjeno, saj je oddaljeno od postajališča Hrvatski trg na Rozmanovi ulici 

le slabih 50 m. Študentje in dijaki, ki so do sedaj uporabljali linijo 20 za prevoz do izobraževalnih 
institucij na Aškerčevi, morajo po novem prestopati. Za prevoz so do svoje fakultete ali šole lahko 

uporabljajo liniji 2 in 11, ki imata nespremenjeno traso. Prestopanje med linijami je omogočeno na 

celotnem odseku Zaloške ceste, kjer imajo linije 2, 9, 11, 20 in 25 skupno traso. Linija 20 ima po novem 
tudi spremenjeno ime: P+R Stožice – P+R Fužine. S spremembo trase linije 20 bo v smeri P+R Fužine 

na Ilirski urejeno novo postajališče »Hrvatski trg«. Na tem postajališču bo ustavljala tudi linija 5. Z 
uvedbo novega postajališča se bo skrajšala pot do Njegoševe ulice.  

 

 
 
Spremenjene trase linij 13 in 20 začnejo veljati 22. septembra 2013 zjutraj.  

 
Zaradi pričakovanega povečanja števila potnikov na vseh linijah Ljubljanskega potniškega prometa, 

bodo na najbolj obremenjenih linijah 1 in 6 dodani odhodi avtobusov v jutranjih konicah. 

 
S spremenjeno traso obeh linij se bo občutno skrajšal čas potovanja med Štepanjskim naseljem in 

Bežigradom, kakor tudi med Bežigradom in Mostami, zaradi česar pričakujemo, da se bo povečala 
uporaba parkirišč P+R v Stožicah in Fužinah na Chengdujski. 


