
 

 

 

Spoštovane novinarke, spoštovani novinarji, 
 

 

vljudno vas vabimo, da se nam pridružite na 

 

 

PREDSTAVITVI PAMETNEGA INTERAKTIVNEGA PRIKAZOVALNIKA 

INTEGRIRANEGA JAVNEGA PREVOZA,  
 

ki bo potekala v sredo, 11. marca 2020, ob 12. uri, 

na glavni avtobusni postaji v Grosupljem, 

na lokaciji, kjer poleg urbanomata stoji prikazovalnik. 

  
Z nami bosta dr. Peter Verlič, župan Občine Grosuplje in Ivan Jordan, župan Občine 

Škofljica. Prav tako se nam bodo na dogodku pridružili Peter Horvat, direktor 

Ljubljanskega potniškega prometa, mag. Darja Kocjan, direktorica SŽ-Potniškega 

prometa, mag. Lilijana Madjar, direktorica RRA LUR ter mag. Blaž Jemenšek in mag. 

Aleksandar Dobrijević iz Prometnega inštituta Ljubljana.  
 

Občina Grosuplje s svojimi projekti in sloganom Grosuplje Goes Green zre v zeleno 
prihodnost. Veliko svoje pozornosti tako usmerjamo v spodbujanje trajnostne mobilnosti, da 

bo uporaba javnega prevoza za naše občanke in občane kar najbolj prijazna. Prav zdaj ob glavni 

avtobusni in železniški postaji v Grosupljem gradimo parkirno hišo P+R Grosuplje, ki bo 

namenjena tistim, ki jih bo pot vodila v Ljubljano, in se tja ponavadi odpravijo z avtom, sedaj 
pa se bodo raje odločili za bolj trajnostno, okolju prijazno pot, in bodo tako svoj avtomobil 

parkirali v parkirni hiši v Grosupljem, pot proti prestolnici pa nadaljevali z avtobusom ali 

vlakom. Z gradnjo pločnikov spodbujamo hojo in z urejanjem kolesarskih stez kolesarjenje. 
 

Za korak k še bolj prijazni uporabi javnega prevoza njegovim uporabnikom pa bo zagotovo 
poskrbel tudi naš novi interaktivni prikazovalnik, ki stoji na glavni avtobusni oz. poleg 

železniške postaje v Grosupljem. Ta je bil sicer postavljen v okviru mednarodnega evropskega 

projekta »SUBNODES«, v katerem kot projektni partner sodeluje Prometni inštitut Ljubljana, 
ki pa je v okviru pilotne aktivnosti projekta postavil dva interaktivna pametna prikazovalnika, 

drugi je svoje mesto našel na Škofljici. 
 

Prikazovalnik prikazuje napovedi prihodov avtobusov in vlakov v živo, česar v Sloveniji na 

enem mestu prej ni bilo na voljo, pa tudi grafične prikaze pozicije vozil javnega prevoza, 

informacije o parkirnih mestih, informacije o voznih redih, vremenske informacije, lokalne 
novice, idr. 

 

Vljudno vabljeni! 

 

Kontaktna oseba: Jana Roštan, Občina Grosuplje, odnosi z javnostmi, tel: +386 (1) 788 87 93, +386 (31)  

719 836, jana.rostan@grosuplje.si 


