
 
 

Ljubljana, 14. julij 2011 – V ponedeljek, 29. avgusta 2011, bo začela obratovati nova linija 
Ljubljanskega potniškega prometa 3G, ki bo potnikom iz Grosuplja omogočala, da se bodo 

v Ljubljano zapeljali s terminsko Urbano več kot 50 odstotkov ceneje. Vožnje bodo 

potekale v okviru obstoječih voznih redov, z dodano večerno vožnjo. 
 

Uskladitev linij LPP in hčerinskega podjetja Bus, d.o.o., ki opravlja dejavnost medkrajevnega potniškega 

prometa, bo konec meseca avgusta potnikom omogočila enotno linijo 3G na relaciji Grosuplje – Škofljica 

– Mestna občina Ljubljana. Avtobusi linije 3G bodo Grosuplje z Ljubljano ob delavnikih povezovali med 

4:30 in 23:40 uro, ob sobotah med 5:00 in 23:40 uro, ob nedeljah in praznikih pa med 5:00 in 23:40 

uro. Trasa linije 3G, ki predstavlja delno spremenjeno obstoječo traso linije medkrajevnega prometa, 

katere začetek je sedaj na Avtobusni postaji Ljubljana, bo potekala po trasi Bavarski dvor – Navje – 

Ţelezna cesta – Beţigrad – Razstavišče – Bavarski dvor – Konzorcij – Drama in nato v smeri Rudnika, 

Škofljice in naprej v Grosuplje, kjer bo linija dodatno obratovala do naselja Brinje. 
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Potek trase na področju Grosuplja pri prihodu iz Ljubljane: 

Pod gozdom – Adamičev spomenik – Brinje – Kongo – Ljubljanska – Vodičar – Krpan – Mrzle njive 

– Grosuplje. 

 

 
 



 
 

 

Potek trase na področju Grosuplja pri odhodu v Ljubljano: 

Grosuplje – Adamičev spomenik – Brinje – Kongo – Ljubljanska – Vodičar – Krpan – Mrzle njive – 

Grosuplje – Pod gozdom in naprej proti Ljubljani. 

 

 
 

V ţelji oblikovati linijo po meri potnikov le-ta v Ljubljani ne bo več potekala po Bleiweisovi cesti, 

temveč po samem središču mesta, obratovala pa bo tudi skoraj do polnoči. Omenjeni prednosti 

bosta potnikom omogočali boljše povezave in laţji dostop.   

 

Cenovno bo nova linija za imetnike terminske kartice Urbana ugodna, v nekaterih primerih bodo 

mesečne vozovnice kar 50 % cenejše. Po novem bodo potniki za šolsko mesečno vozovnico odšteli 

51 €, za splošno pa 60 €. Obe mesečni vozovnici bosta vključevali uporabo medkrajevne linije in 

vseh linij mestnega potniškega prometa. Sedanja mesečna šolska vozovnica medkrajevnega 

prometa iz Grosuplja v Ljubljano stane 89 €, obenem pa mora potnik plačati še 17 € (pri 

kombiniranih vozovnicah 11 €) za uporabo mestnega potniškega prometa.  

 



 
 

 

Z vrednostno kartico Urbana se bodo potniki na liniji 3G za 0,80 € lahko vozili znotraj Mestne 

občine Ljubljana oziroma do Škofljice. Plačevanje za potovanje od Škofljice do Grosuplja bo za 

potnike, ki ne bodo imeli terminske Urbane, potekalo do uvedbe conskega sistema gotovinsko po 

nespremenjenih cenah. Z nadgradnjo conskega sistema do konca tega leta, pa bo lahko tudi 

potnikom, ki potujejo z vrednostno Urbano, omogočeno brezgotovinsko plačilo. Cena prevoza bo 

niţja, obenem pa bo potnikom omogočeno prestopanje brez doplačila na druge avtobuse 

Ljubljanskega mestnega potniškega prometa v roku 90 minut.  

 

Kartico Urbano bodo uporabniki linije 3G lahko polnili na vseh prodajnih mestih kartice Urbana. 

 

Linija 3G je plod uspešnega sodelovanja Mestne občine Ljubljana in Občine Grosuplje ter LPP-ja 

ter logična posledica dolgoročnega cilja po vzpostavitvi integriranega javnega prevoza, ki temelji 

na conah, znotraj katerih potniki potujejo z enotno vozovnico. Integriran javni promet je odgovor 

na potrebe sodobnega človeka in preusmerja fluktuacijo aktivnega prebivalstva iz potovanj z 

osebnimi avtomobili na uporabo javnega potniškega prometa. Linija 3G je tudi del uresničevanja 

strategije, v okviru katere LPP skupaj z MOL ponuja javni prevoz primestnim občinam, kar je 

omogočila tudi uvedba brezkontaktnih kartic Urbana.  

 

Linija bo pričela obratovali v ponedeljek, 29. avgusta 2011. 

 

Sheme linij iz teksta so priložene. 


