Podaljšana linija 6B
(Črnuče – Notranje Gorice)
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Ljubljana, 16. januarja 2012 – Danes je začela obratovati podaljšana linija 6B, ki vas po
ceni mestnega potniškega prometa zapelje do Notranjih Goric. Linija 6B povezuje naselja v
občini Brezovica in kraje njenega zaledja, ter kraje občine Borovnica, kjer z medkrajevnim
potniškim prometom posluje LPP.
Podaljšana linija 6B mestnega potniškega prometa LPP in medkrajevni potniški promet LPP
povezuje naselja Notranje Gorice (končna postaja mestnega potniškega prometa 6B), Plešivica,
Žabnica in Vnanje Gorice z osrednjo občino Brezovica. Novo podaljšanje je pomembno tudi za kraje v
občini Borovnica (Pako, Breg pri Borovnici in Borovnica) in za zaledje občine Brezovica (Preserje,
Kamnik pod Krimom, Dolenja Brezovica, Gorenja Brezovica, Rakitna in Goričica), saj bodo vsi potniki
medkrajevnega potniškega prometa LPP - z linij Rakitna-Preserje-Ljubljana in Ljubljana-PodpečBorovnica - prav tako prestopali na podaljšano 6B in s tem v mrežo linij LPP. Ti potniki lahko v Preserju
prestopajo tudi na linijo 19B, ki vozi s Tomačevega do Jezera.
Potniki lahko na avtobuse linije 6B prestopajo na končnem postajališču „Notranje Gorice“.
Ostala tri nova postajališča mestnega potniškega prometa so še: Mostiček, Japelj, Rampe.
Novo prestopno postajališče je namenjeno tako potnikom javnega prometa kot tudi voznikom in
potnikom osebnih vozil. Na končni postaji 6B v Notranjih Goricah je namreč na voljo parkirišče
(P+R) za vse tiste, ki bi želeli nadaljevati pot v mesto z avtobusom. V bližnji prihodnosti se obeta še eno
P+R parkirišče pri postajališču „Vnanje Gorice“. Obe parkirišči bosta sprejeli 100 vozil.
Kljub možnosti prestopanja, ki je že omogočena, bodo medkrajevne linije LPP obratovale
do 1. februarja 2012 nespremenjeno, po tem datumu pa le do Notranjih Goric.
Ocenjujemo, da omogočamo s podaljšano linijo 6B potovanje z javnim prometom na območju, na
katerem živi več kot 11.000 prebivalcev. Na linijo 6B smo dodali tri avtobuse, da bi izboljšali intervalni
režim na skupni trasi z linijo 6.
Avtobusi LPP na podlajšani liniji 6B vozijo vsak delovnik v času jutranje konice v 15minutnih intervalih, v popoldanskih konicah pa v intervalu 20 do 30 minut, izven konic pa na 35
minut. Ob sobotah, nedeljah in praznikih vozijo avtobusi v jutranjem času na 60 minut, kasneje pa
redkeje. Natančen vozni red najdete na spletni strani javnega podjetja LPP.
Na linijo 6B je javno podjetje LPP, z namenom izboljšanja intervalnega režima na skupni trasi z linijo 6,
dodalo tri avtobuse.
Najbližji prodajni mesti Urbane na novem delu linije 6B sta Mercator SP Brezovica (Podpeška 4,
Brezovica pri Ljubljani) in Mercator SP Vnanje Gorice (Podpeška 152, Brezovica pri Ljubljani); na
omenjenih prodajnih mestih lahko potniki opravijo nakup vrednostne kartice Urbana in le to tudi naložijo
z vrednostjo. Razen tega lahko na teh prodajnih mestih uporabniki tudi kupijo mesečne vozovnice.
Medtem, ko izdajo zelenih, terminskih Urban lahko potniki uredijo le v Potniškem centru LPP na
Slovenski 56, Bavarski dvor, Ljubljana.

Mestna občina Ljubljana, Ljubljanski potniški promet in občina Brezovica so si enotni, da je podaljšanje
linije 6B mestnega potniškega prometa potrebno zaradi naraščajoče dnevne migracije prebivalcev v
Mestno občino Ljubljana.
Skica podaljšane linije 6B

