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Ljubljana, 24. junij 2014 – V skladu s posodabljanjem sistemov za obveščanje potnikov je
Ljubljanski potniški promet na spletni strani www.lpp.si, ob prehodu na poletne vozne
rede, posodobil iskalnik voznih redov in vozne rede mestnega potniškega prometa.
Iskanje voznih redov LPP bo v prihodnje prijaznejše do potnika, saj s poletnimi voznimi redi prihaja na
spletno stran LPP tudi posodobljen brskalnik. Na vstopni strani novega iskalnika je na voljo pregleden
seznam vseh linij, na voljo je možnost iskanja voznega reda z vnosom postajališča ali linije. Linije so
prikazane grafično, z zaporedjem postajališč, v obeh smereh. Postajališčne vozne rede lahko izbiramo
tudi v grafičnem prikazu linije, s preprostim klikom na postajališče. Aktualni vozni redi pa so na voljo v
dveh formatih: pdf in jpg.
Da bi uskladili podobo in informativnost voznih redov na spletni strani in na postajališčih, ter omogočili
potniku, da bo v prihodnje pridobil tudi čim bolj natančno informacijo o odhodih avtobusov vezanih na
izbrano postajališče, smo uskladili tudi vozne rede mestnega potniškega prometa: vsi vozni redi
(izvlečki), ki prikazujejo odhode iz končnih postajališč so v celoti nadomeščeni s postajališčnimi voznimi
redi, ki jih potniki že poznajo.
Z navedeno novostjo se želimo čim bolj približati zahtevam potnika in mu zagotoviti čim lažje
načrtovanje potovanja in prestopanja v mreži linij LPP. Novost je na voljo tudi na pametnih telefonih, na
www.lpp.si.
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Povezava na novi brskalnik in usklajene vozne rede: http://www.lpp.si/javni-prevoz/vozni-redi-mestnipotniski-promet/vozni-redi-v-pripravi.
Zadeva: Odprodaja osnovnega sredstva
Kupec:
Matična številka,
Priimek in ime:Majnik Igor (50100106)

Oprema

Inv. Štev.

Osebni računalnik

9313

Cena
66,66

Zaslon

0,00

Tipkovnica

0,00
Skupaj

Oprema je rabljena, zanjo LPP-služba za
informatiko ne daje nobenih garancij. Oprema
je kupljena po principu videno-kupljeno.
Plačilo opreme poravnate v blagajni podjetja. 1
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