
SKUPAJ ZA BOLJŠO 
PRIHODNOST NAŠEGA 

V podjetju Jezeršek gostinstvo 
 podpiramo »zeleno« razmišljanje. S

trajnostnimi aktivnostmi in delovanjem
spodbujamo goste k skrbi za boljšo
prihodnost našega planeta. Ob tej

priložnosti vas spodbujamo k uporabi
trajnostnih prevoznih sredstev. 

 

Poti do 

Hvala,
ker nam pomagate ohranjati okolje.

059 025 978
 

www.pivnicaunion.si
 

pivnicaunion@jezersek.si
 

#pivnicaunion
 

Celovška cesta 22, 1000 Ljubljana
 

planeta.

Pivnice Union
 

Obisk Pivnice Union lahko združite s
prijetnim sprehodom ali kolesarjenjem, 

 k nam pa se lahko pripeljete tudi z
osebnim avtomobilom ali avtobusom. 

 
Izberite med različnimi trajnostnimi

možnostmi, ki vam jih predstavljamo   
 v tej zgibanki.

 
V okolici in neposredni bližini Pivnice

Union se nahajajo avtobusna
postajališča, postaja s samopostrežnim

sistemom za izposojo koles in
parkirišče Tivoli, kjer lahko napolnite

vaše električno vozilo. 



TRAJNOSTNI NAČINI

Posodabljanje voznega parka LPP je od leta
2007 dalje občutno prispevalo k udobnemu
potovanju z mestnimi in medkrajevnimi
avtobusi ter avtobusi za občasne prevoze. 

Od avtobusnega postajališča na Celovški
cesti je do Pivnice Union le nekaj metrov. Če
prihajate iz smeri centra morate prečkati
semaforizirano križišče s Pivovarniško ulico,
če pa prihajate iz smeri Ljubljana sever, pa
prečkate semaforizirano križišče s Celovško
cesto.

Najbližja avtobusna postja: Tivoli
Linije LPP: 1, 3, 5, 7, 8, 25 
Načrtovanje poti: 
https://www.lpp.si/kako-do-nas-
nacrtovanje-poti-z-lpp

 

prevoza

AVTOBUSI NA METAN LPP

V okolici Pivnice Union, natančneje na parkirišču
Tivoli, je omogočeno polnjenje električnega
avtomobila.
Spodbujanje trajnostnega prometa v Ljubljani se
odraža tudi v velikem številu polnilnic za
električne avtomobile. Lokacije 38-ih polnilnic si
lahko ogledate na zemljevidu:

https://polnilnice.gremonaelektriko.si

E-POLNILNICE

PEŠ POTI
Tivoli
Skozi Tivoli vodijo številne poti, ki vas bodo pripeljale
tudi do Pivnice Union.

Če rihajate iz centra Ljubljane, se sprehodite pod
nadvozom in pot nadaljujete ob železniški progi v smeri
Ljubljana sever. Pot nadaljujete mimo bazenov Tivoli in
otroškega igrišča. Na glavnem križiču Celovške in
pivovarniške ulice prečkate cesto na semaforju in že ste
v Pivnici Union.

Do Pivnice Union pa se lahko sprehodite tudi po ostalih
urejenih peš poteh, ki potekajo po pločnikih Ljubljanskih
ulic. 

Do Pivnice Union vodijo kolesarske poti po
Celovški cesti iz vseh smeri.

Kolo lahko priklenete na stojalo v Tivoliju
nasproti Pivnice Union.

Nasproti Pivnice Union se nahaja postaja s
samopostrežnim sistemom za izposojo koles
BicikeLJ ali projekta Ljubljansko kolo, kjer si
lahko izposodite kolo.

Lokacije za izposojo kolesa BicikeLj v okolici
Pivnice Union:

www.bicikeljlj.si

KOLO

EURBAN
EURBAN je nova oblika storitve Prevoza na klic z električnimi
osebnimi vozili EURBANI. Osnova storitev poteka na območju
Mestne občine Ljubljana. Če potnik vstopi v električno vozilo
EURBAN v okviru predhodno objavljenih voznih redov in na
postajališčih LPP, plača toliko, kolikor bi plačal za vožnjo z
mestnim avtobusom. Tovrstni prevozi so na voljo na linijah,
kjer avtobusi ob določenih dnevih ali urah v dnevu vozijo
redkeje. V voznem redu je ta oblika prevoza navedena s
posebnim znakom. Potnik se mora za tovrstno potovanje
prijaviti najmanj dve uri prej.

Telefonska številka, na kateri lahko naročite prevoz, je 051 240
240 ali 01 58 22 555, potrebo po storitvi pa lahko sporočijo
tudi na elektronski naslov eurban@lpp.si. Ob najavi morate
sporočiti vstopno postajo in termin.

.
 

https://map.e-bled.si/
mailto:eurban@lpp.si

