
 

 

Ljubljana, 21. september 2017 – Ljubljanski potniški promet se Evropskemu tednu 
mobilnosti pridružuje z akcijo brezplačnega prevoza za vse potnike na mestnih 
linijah LPP na Dan brez avtomobila, 22. september 2017. Vsi potniki, ki se bodo 
zapeljali z mestnim prometom, lahko od jutri dalje ocenijo potniški promet v 
Ljubljani s pomočjo pametnega telefona ali spletne strani www.lpp.si/anketa. 
Oktobra bodo na integrirani liniji 51 (Ljubljana – Dobrova - Polhov Gradec) pričeli 
obratovati trije avtobusi opremljeni z nosilci za kolesa.  
 
Ljubljanski potniški promet se Evropskemu tednu mobilnosti pridružuje z akcijo brezplačnega 
prevoza za vse potnike na mestnih linijah LPP na Dan brez avtomobila, 22. september 2017. 
Na ta dan bodo na možnost brezplačnega prevoza potniki opozorjeni z validatorji opremljenimi 
z zeleno nalepko, ki bo še posebej oznanjala brezplačen prevoz in zahvalo potnikom, ker 
potujejo z Ljubljanskim potniškim prometom. Z brezplačnimi prevozi se želi trajno vzpodbujati 
uporabo javnega prevoza in v času, ko potekajo prireditve v okviru Evropskega tedna 
mobilnosti, omogočiti vsem potnikom udobno potovanje. 
 
V okviru omenjenega tedna bodo na 22. september, od 10. do predvidoma 19. ure, veljali 
obvozi LPP linij 3G, 6, 6B, 7, 7L, 12, 12D, 22 in 24, in sicer zaradi deloma ali v celoti zaprtih 
ulic in cest, na katerih potekajo prireditve: Dunajska cesta, Mucherjeva ulica, Železna cesta, 
Zemljemerska ulica, Kopna pot, Preglov trg, Cesta v Zajčjo Dobravo, Cesta II. grupe odredov, 
Jakčeva ulica, Ob dolenjski železnici, Eipprova ulica, Splitska ulica, Viška cestam, Vodnikova 
cesta, Kamnogoriška cesta, Kosijeva ulica, Cesta v Gameljne, Cesta slovenskih kmečkih uporov 
in Krekov trg. Ljubljanski potniški promet bo uredil ustrezne obvoze, ki si jih lahko potniki 
ogledajo že danes na www.lpp.si  - obvozi. 
 
Vsi uporabniki mestnega potniškega prometa lahko od jutri dalje ocenijo potniški promet v 
Ljubljani z izpolnjevanjem ankete, ki je objavljena na www.lpp.si/anketa. Namen ankete 
»Vsako mnenje šteje« je pridobiti splošni vtis ter izmeriti zadovoljstvo potnikov med potovanji 
z avtobusi LPP. Potniki bodo lahko svoje pripombe in pohvale oddali preko spletnega 
vprašalnika na pametnih telefonih ali z domačih računalnikov. Podani odgovori bodo v pomoč 
strokovnim službam Ljubljanskega potniškega prometa pri odpravljanju pomanjkljivosti 
oziroma nadgrajevanju pozitivnih izkušenj potnikov. 
 
Od 2. oktobra dalje bodo začeli na liniji 51 Ljubljana – Dobrova – Polhov Gradec obratovati 
avtobusi z nosilci za kolesa. Na omenjeni liniji bodo opremljeni trije avtobusi za 6 potnikov s 
kolesi. Odhodi avtobusov bodo v voznih redih označeni s črko »K«. V primeru pozitivnih 
odzivov s strani potnikov  bo Ljubljanski potniški promet tovrstne prevoze v prihodnje 
zagotovil na vseh avtobusih, ki obratujejo na relacijah v smeri Šentjošt, Vodice in Grosuplje - 
Videm s pričetkom kolesarske sezone v aprilu 2018. Dodatne informacije o prevozu koles na 
avtobusih lahko potniki pridobijo na 01 58 22 555. Prevoz koles na avtobusih LPP bo plačljiv. 
 

 

 
 

 
Na Dan brez avtomobila,  
22. septembra 2017, bo prevoz na vseh 
mestnih linijah LPP brezplačen 
 
V okviru ETM vabimo potnike k izpolnjevanju spletne 
ankete VSAKO MNENJE ŠTEJE in od 2. oktobra dalje  
kolesarje k uporabi linije 51  
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Skice posameznih obvozov so na vpogled na spletni strani: 

http://www.lpp.si/aktualno/obvozi-linij-lpp-zaradi-etm-2017-dne-22-09-2017 
 

 


