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Ljubljana, 25. november 2014 – Na Ježici bo od 1. decembra dalje vzpostavljena nova
prestopna točka za potnike mestnega potniškega prometa in voznike osebnih vozil, ki
potujejo v Ljubljano iz smeri Domžal, Kamnika ali Trzina. Zadnje spremembe linij 8, 11 in
26 so v skladu s prometno politiko mesta, ki narekuje razbremenitev centra mesta z
osebnimi vozili.
Z vzpostavitvijo novega P + R Ježica z osemdesetimi parkirnimi prostori in prilagoditvijo linij mestnega
potniškega prometa 8, 11 in 26 se odpirajo za voznike osebnih vozil nove možnosti načrtovanja poti v
Ljubljano in kombiniranega (intermodalnega) potovanja z osebnim vozilom in mestnim avtobusom po
Ljubljani.
Linije 8, 11 in 26 se bodo po novem srečale na P + R Ježica, kar omogoča tudi obstoječim potnikom
omenjenih linij lažje prestopanje in s tem hitro, udobno, usklajeno in zanesljivo potovanje do več ciljev
v mestu. Potnike, ki so do sedaj potovali z linijo 8 do Brnčičeve, bo po stari trasi linije 8 med Ježico in
Brnčičevo zapeljala nova napajalna linija 26, na katero lahko potniki prestopijo na P + R Ježica.
Zadnje spremembe linij so v skladu s prometno politiko mesta, ki narekuje zmanjševanje prometa z
osebnimi vozili v Ljubljani in vzpostavitev več P + R območij, ki bodo, usklajena z mestnim potniškim
prometom, v bodoče nudila občanom in obiskovalcem še več izbire za potovanje.
SPREMEMBA

ŠTEVILKA
LINIJE

OBSTOJEČ NAZIV LINIJE

SN in SPL

8

Brnčičeva – Gameljne

SN in SPL

11

Ježica – Zalog

UNL

26

Ježica P+R - Brnčičeva

Legenda:

SPREMENJEN
NAZIV LINIJE

DATUM PREDVIDENE
SPREMEMBE

ccccccc
Ježica

P+R –
1.12.2014
Gameljne
Zadeva: Odprodaja osnovnega sredstva
Ježica P+R –
1.12.2014
Zalog
Kupec:
Nova linja
1.12.2014
Matična številka,
Priimek in ime:Majnik Igor (50100106)

Oprema

SN – sprememba naziva linije; SPL – sprememba poteka linije; UNL – uvedba nove linije

Osebni računalnik

Parkirišče P+R Ježica

Inv. Štev.
9313

Zaslon

Tipkovnica
Parkirišče P+R Ježica je na severnem obrobju mesta Ljubljane
in ima urejenih 80 parkirnih mest.
Parkirnina je 1,20 € / dan (vključno z DDV); parkirišče je plačljivo od ponedeljka do petka, med 6. in 20.
uro. Parkirnina za tekoči dan se plača na Urbanomatu, in sicer z gotovino, Moneto ali Urbano. S
plačilom parkirnine pridobijo potniki osebnega vozila pravico do dveh voženj z mestnim
avtobusom, ki
Skupaj
velja do 23:59 ure tistega dne, za katerega je parkirnina plačana.

Oprema je rabljena, zanjo LPP-služba za
informatiko ne daje nobenih garancij. Oprema
1
je kupljena po principu videno-kupljeno.
Plačilo opreme poravnate v blagajni podjetja.

Cena
66,66
0,00
0,00
66,66
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