
Ker si pomagal osebi s posebno 
potrebo pri vstopu na avtobus, 
se zapelji dve polji naprej.

Katero gorivo poganja metanbus?

Katero telefonsko številko pokličeš 
ob izgubi predmeta na avtobusu?

Na kateri telefonski številki 
naročiš Kavalirja?

Komu vedno odstopiš sedež 
na avtobusu?

Kakšne barve je terminska Urbana ?

Koliko dobroimetja lahko naložiš 
na Urbano?

Ali lahko na avtobusih LPP 
potuješ z zložljivim kolesom?

roba pločnika, ko čakaš na avtobus?
Koliko cm moraš biti odaljen od 

Na kateri telefonski številki lahko 
povprašaš za izgubljeni dežnik?

Vedno, ko vržeš kocko, se pomakneš proti cilju za toliko polj, kolikor pik si vrgel, obenem pa ob vsakem metu 
privzdigneš kartico in odgovoriš na vprašanje ali izpolniš nalogo. Pred igro kartice pripravi.

Oceni koliko  Urban je do leta 2014 
izdal LPP?
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Ker nisi pospravil denarja na varno 
mesto ( , te je 
okradel žepar. Počakaš en met, ker 
moraš prijaviti tatvino na 113.  

v notranji žep jakne)

Ob vsakem metu privzdigneš kartico

vzemi svoj žetonček in ga postavi na ustrezen 
rumeni pas
Pred igro žetončke pripravi.
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Ob priložnosti “povšečkaj” 
Ljubljanski potniški promet 
na facebooku. :)

Kje dobiš točne informacije 
o prihodih avtobusov?

Kateremu evropskemu standardu 
ustreza izpust metanbusov LPP?

Kaj je količinska vozovnica?

Kakšne barve je vrednostna 
Urbana?

Ali lahko potuješ na avtobusu 
s psom?

Ali Urbana omogoča prestopanje 
v roku 90 minut?

Urbano?
Kje lahko urediš terminsko 

Kdaj lahko potuješ na avtobusu 
z zložljivim kolesom?

Ker si odstopil sedež starejšemu 
potniku, se zapelji dve polji naprej.

Kaj je “Prevoz na klic”?

Ker se vedno pomikaš proti 
zadnjim izstopnim vratom, 
se zapelji dve polji naprej. 

Julij 2015

BUS BUS



Julij 2015

Na kateri telefonski številki 
sprejema LPP mnenja in pobude 
potnikov?

Ali je vožnja s Kavalirjem 
brezplačna?

Oceni koliko voznikov 
zaposluje LPP?

Koliko Kavalirjev vozi po Ljubljani? kupil vozovnice, zato se vrni na 
začetek svoje poti.

Kontrolorji so ugotovili, da nisi 
potekla Urbana, zato se vrni na 
začetek svoje poti.

Kontrolorji so ugotovili, da ti je  

Kam in kako odložim zložljivo kolo 
na avtobusu?

Koliko potnikov naenkrat lahko 
zapelješ z dobroimetjem na 
Urbani?

Naslov spletne strani LPP je…?

Kdaj je dovoljen prevoz živali 
na avtobusih?

Kakšno dokazilo mora imeti pes, 
ki potuje na avtobusu?

Na avtobusu je gneča. Pomikaš se 
proti zadnjim izstopnim vratom in 
zato pridobiš eno točko, ki jo lahko 
uporabiš kadarkoli.
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Kaj je to rumeni pas?
Kakšne barve je terminska 
Urbana?

Ker si prijazno pozdravil voznika 
avtobusa, se lahko zapelješ eno polje 
naprej. 

Ker si opazil, da ne deluje klima, si 
javil okvaro na . Avtobus 
smo tako hitro zamenjali, da se lahko 
zapelješ eno polje naprej. 

mail@lpp.si
Prijazno si podal informacijo tujemu 
potniku in ga usmeril na  
zato se lahko zapelješ še eno polje 
naprej.

www.lpp.si/en
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Te kartice lahko dopolniš s svojimi 
vprašanji in nalogami: BUS BUS
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