
Vozila na električni pogon Kavalir
Vsem, ki težje hodijo, je dostop do vseh pomembnejših ciljev v mestni peš coni zagotovljen s štirimi vozili na 
električni pogon. Kavalirji vozijo po mestnem središču, prevoz lahko naročimo po telefonu na: 031 666 331 ali 031 
666 332. Kavalirji lahko peljejo do pet potnikov hkrati, vožnja je brezplačna. Storitev je na voljo vse dni v letu od 8. 
do 20. ure.

Z zložljivim kolesom na avtobus LPP
Zložljivo kolo je po mnenju strokovnjakov najbolj primerno prevozno sredstvo za intermodalno potovanje, njegova 
uporaba pa je učinkovita tako na kratke kot tudi na dolge razdalje. Pri potovanju z avtobusom je potrebno upoštevati 
določena pravila:
• Vstop na avtobus je možen le z zloženim kolesom.
• Vstopite na avtobus pri sprednjih vratih.
• Z zložljivim kolesom lahko potujete izven koničnega časa na vseh mestnih avtobusih: ob delavnikih, med  9. in 13. 

uro in od 18. ure dalje, ter neomejeno ob praznikih in vikendih.
• Zložljivo kolo ne sme presegati velikosti osebne prtljage (110 cm X 70 cm X 30 cm) določene s Splošnimi    

prevoznimi pogoji LPP in ne sme biti težje od 15 kg.
• Zložljivo kolo odložite na tla, v prostor, ki je rezerviran za otroške vozičke in ga pripnite na vertikalni oprijemalni 

drog. V primeru, da potnik na zložljivo kolo ne namesti zaščite, odgovarja za škodo po splošnih pravilih o 
odškodninski odgovornosti.

• Če potujete z zložljivim kolesom, lahko s seboj nosite le nahrbtnik ali torbo, ki jo namestite prečno čez prsni koš.
• Prednost pred potniki z zložljivimi kolesi imajo ostali potniki, potniki na invalidskih vozičkih in mame ter očetje z 

otroškimi vozički.

Prevoz na klic za osebe s posebnimi potrebami
Storitev zagotavlja osebam s posebnimi potrebami brezskrbno in varno uporabo mestnih avtobusov. 
Če želite storitev koristiti, pokličite 01 58 22 425 ali 051 44 99 92, 24 ur/vse dni v tednu.

Napovedi prihodov avtobusov
Podatki o prihodih avtobusov na postajališča so dostopni na plačljivi telefonski številki 090 7220 (Cena za klicatelje iz 
omrežja Telekoma Slovenije je 1,0519€ z DDV; ceno za klice iz ostalih omrežij določajo drugi operaterji). Napovedi 
prihodov avtobusov lahko dobite tudi na povezavi »bus.talktrack.com« in na prikazovalnikih prihodov avtobusov na 
postajališčih ter na elektronskih in navadnih postajališčnih voznih redih. Vse spletne informacije so dosegljive tudi 
na prilagojeni spletni strani www.lpp.si za pametne telefone.

Potovanje z avtobusi LPP lahko načrtujete na povezavi http://www.lpp.si/kako-do-nas-nacrtovanje-poti-z-lpp
V obrazec na spletni strani LPP vnesemo točko A (vstop) in točko B (izstop) nato sistem prikaže tri najboljše možnosti 
potovanja po voznih redih. Na levi strani slike, ki se nam odpre, je opis poti, prestopnih točk,
navedba časa potovanja in stroška poti. Izbiramo lahko tudi med želenim časom prihoda in odhoda. Na desni
strani slike točki A in B poljubno premikamo in se odločamo za raznovrstne kombinacije poti. Pot lahko
načrtujemo tudi na pametnem telefonu.

Prevoz živali
Prevoz psov (razen službenih in psov vodičev) je v mestnem prometu dovoljen izven prometnih konic in pod
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pogojem, da je pes čist, zdrav in na vrvici, ima nagobčnik ter ima dokazilo o cepljenju prosti steklini. Prevoz 
drugih malih živali je v mestnem prometu dovoljen le v kletkah ali na drug primeren način, ki ne moti in ne ovira 
ostalih potnikov, ob izpolnjevanju higiensko sanitarnih predpisov. Prevoz živali je brezplačen.

Mini Busbonton
• Na avtobus čakamo 50 cm oddaljeni od roba pločnika.
• Na avtobusu se pomikamo proti zadnjim izstopnim vratom.
• Mladi odstopimo sedež starejšim.
• Na avtobusu ne jemo in ne pijemo.
• Torbice nosimo prečno čez prsi, z zadrgo obrnjeno k sebi.

Enotna mestna kartica Urbana
Brezkontaktna pametna kartica omogoča hitro in udobno brezgotovinsko plačilo vožnje z avtobusi LPP ter
brezplačno prestopanje v roku 90 min od plačila začetka vožnje. 

Vrednostna kartica Urbana je rumene barve. Je brez imena in prenosna. Nanjo je mogoce naložiti dobroimetje v 
vrednosti do 50 EUR. 

Terminska kartica Urbana je zelene barve. Izdana je na ime lastnika in ni prenosljiva. Nanjo se lahko naloži različne 
vrste mesečnih vozovnic, ki omogočajo neomejeno število voženj na vseh linijah LPP, tudi na nočnih linijah z oznako 
»N«. Terminsko kartico Urbano je mogoče urediti v Potniškem centru LPP, Slovenska 56, 1000 Ljubljana (na 
Bavarskem dvoru), na Avtobusni postaji Ljubljana ter v Turistični agenciji Pav na Vrhniki. Poleg ali namesto mesečne 
vozovnice se lahko na terminsko Urbano naloži tudi dobroimetje (do 50 EUR), ki se ga porabi za prevoz v drugih 
območjih conskega sistema ali za prevoz dodatnih potnikov (do 40 ljudi) ali pa plačilo drugih storitev: 
parkirišča, vzpenjača, knjižnica. Polnjenje obeh vrst kartic je mogoče na vseh urbanomatih in ostalih prodajnih 
mestih. 

Količinska vozovnica velja za izbrano število voženj na določeni razdalji v medkrajevnem prometu; kupite in 
naložite jo lahko na Potniškem centru LPP, Slovenska 56, 1000 Ljubljana. Do leta 2015 smo izdali že 900.000 Urban.

Kaj je rumeni pas? Rumeni pas je del cestišča, ki je rezervirano za javna prevozna sredstva (avtobusi in taksiji). Na 
cesti je označen z rumeno črto.

Kontakti
Ljubljanski potniški promet ima leta 2015: 580 zaposlenih voznikov, ki potnike vsak dan zapeljejo na 47
mestnih in integriranih linijah v 280 avtobusih. Del flote vseh avtobusov LPP je tudi 36 metanbusov, katerih
motor na zemeljski plin oziroma na metan izpolnjuje najstrožje kriterije glede izpustov in ustreza standardu EEV 
(Enhanced Environmentally Friendly Vehicle), kar pomeni, da je izpust delcev, ki merijo le nekaj tisočink 
milimetra in so škodljivi človeku in okolju, skoraj ničen.

Zapelji se na 

Najdene in odvzete vozovnice                    Najdeni predmeti                      Mnenja in pobude
Potniški center LPP, Slovenska 56,                 LPP, Celovška 160,                      LPP, Celovška 160,
1000 Ljubljana                                             1000 Ljubljana                           1000 Ljubljana        
01 43 05 174, 01 43 05 175                            01 5822 464                               01 58 22 506, mail@lpp.si           
Vsak delavnik od 7. do 19. ure.                     24 ur/vse dni v tednu.                Vsak delavnik od 8. do 15. ure.                 
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