
Ljubljana, 27. decembra 2011 – S prvim delovnim dnem naslednjega leta, 3. januarja 2012, 
začenja voziti nova linija mestnega potniškega prometa številka 15 (Stanežiče – Zgornje 
Pirniče).  Nova linija  bo  v  Ljubljani  povezala  Stanežiče,  Dvor,  Gunclje  in  Vižmarje  ter  z 
Ljubljano naselja občine Medvode - Vikrče, Spodnje in Zgornje Pirniče. Z uvedbo linije 15 
bo delno spremenjena tudi trasa linije 8.

Linija številka 15 bo povezala naselja Stanežiče, Dvor, Gunclje, Vižmarje, Brod, Tacen, Vikrče, Spodnje 
in  Zgornje  Pirniče  ter  okoliška  naselja,  kjer  živi  15.000  občanov.  Potniki  bodo  lahko  prestopali 
neposredno z linije 15 na linijo 8, na postajališčih od Broda do Šentvida, in na linijo 1 na končni postaji 
Vižmarje. Odhodi avtobusov na liniji 15 bodo potekali vsak delavnik iz Stanežič proti Zgornjim Pirničam 
(in obratno) v intervalih na 60 minut, pri nekaj odhodih pa na 70 minut. 
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Linija obratuje iz Stanežič v smeri Zgornjih Pirnič vsak delavnik od 6:45 do 21.00 ure; iz Zgornjih Pirnič 
proti Stanežičam pa od 6:15 do 21:25 ure. Ob sobotah in nedeljah linija 15 ne bo obratovala. Linija 15 
bo poskusno obratovala eno leto. V kolikor bo pridobila veliko potnikov, se bo pristopilo k podaljšanju le 
te do centra Medvod.

Nova linija 15 je  rezultat  pobude in sodelovanja med Mestno občino Ljubljana,  Četrtno skupnostjo 
Šentvid in Šmarna gora, občino Medvode in javnim podjetjem Ljubljanski potniški promet. Vsi so enotni, 
da je povezava obeh občin in navedenih naselij z mestno linijo dobrodošla novost, ki bo vplivala na 
zmanjšanje  dnevnih migracij  osebnih  vozil  v  Ljubljano  in  doprinesla  k  boljši  mobilnosti  območij  na 
severo-zahodnem delu Ljubljane in izven Mestne občine Ljubljana.

Z uvedbo nove linije 15 bo prišlo do manjših sprememb na liniji 8. Od 3. januarja 2012 dalje bo 
ta vozila po Tacenski cesti v obe smeri. Do zdaj  v smeri  od Vižmarij  proti  Brodu ni  vozila po 
Tacenski cesti, temveč mimo Osnovne šole Brod in nazaj na Tacensko pred mostom čez Savo. 


