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Sporočilo za javnost 

 

1. marca spremenjeni vozni redi 

 

Ljubljana, 28. februar 2011 – Nekatere linije avtobusov mestnega in medkrajevnega 

potniškega prometa bodo jutri začele voziti po spremenjenih voznih redih. Linija 1D 

zaključuje poskusno obdobje in bo zaradi premajhnega števila potnikov prenehala z 

obratovanjem. 

Od jutri dalje bodo v mestnem potniškem prometu po novih delavniških voznih redih 
obratovale linije 3, 3B, 6, 6B, 7, 7L, 14, 14B in 20. Sobotni, nedeljski in praznični vozni redi 
ostajajo nespremenjeni. V medkrajevnem potniškem prometu pa bodo po spremenjenih 
voznih redih od jutri naprej vozili avtobusi na področjih Črni vrh, Grosuplje, Grosuplje-
lokalno, Ig-Zapotok, Logatec, Preserje-Borovnica, Šentjošt, Šentvid pri Stični, Videm, 
Vodice, Vrhnika, Vrhnika-lokalno. Vozni redi so s spremembami prilagojeni prometnim 
razmeram. Novi vozni redi so objavljeni na spletni strani  http://www.jhl.si/lpp/javni-revoz/mestni-

potniski-promet/ in http://www.jhl.si/lpp/javni-prevoz/medkrajevni-potniski-promet/.  
 
Junija 2010 je bila na pobudo Četrtne skupnosti Vič uvedena linija 1D,  z namenom, da se 

uporabnikom mestnega javnega potniškega prometa, ki uporabljajo linijo 1, 1B, 6, omogoči 

lažji dostop do javnega prevoza. Poskusno obdobje je s 1. marcem zaključeno. Po zbranih 

podatkih se je s to linijo v povprečju dnevno prepeljalo 30 potnikov. Okvirni strošek 

obratovanja linije je dnevno znašal 500 €, prihodek pa 24 €, kar ne zadošča za nadaljevanje 

obratovanja oziroma uvedbo redne linije na tej relaciji. Zaradi  majhnega zanimanja za 

prevoz, bo torej linija 1D 1. marca prenehala obratovati.  

O spremembah so bili uporabniki obveščeni z obvestili na postajališčih, prikazovalnikih in 

preko direktne elektronske pošte. 
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