
 

Ljubljana, 22. junij 2017 – S počitniškim voznim redom, ponedeljkom,  26. junijem 2017, 

Ljubljanski potniški promet na liniji 23 (Kamna Gorica – Pod Kamno Gorico) uvaja storitev 

prevoz na klic po predhodno objavljenem voznem redu.  
 

V poletnih mesecih bodo potniki linije 23 prestopili na udobno storitev prevoz na klic po predhodno 
objavljenem voznem redu, ki potnikom omogoča individualno ali skupinsko potovanje  z osebnim 

vozilom eUrbanom ali minibusom. Če bo storitev dobro sprejeta, bo na voljo tudi kasneje. 
 

Storitev prevoz na klic po predhodno objavljenem voznem redu, ki bo potnikom na liniji 23 na voljo od 

ponedeljka do petka, bo potekala na način avtobusnega potniškega prometa. Potniki bodo v vozila 
vstopali in izstopali na avtobusnih postajališčih, vendar bodo morali storitev naročiti vsaj dve uri pred po 

voznem redu načrtovanem odhodu. Ob naročilu storitve na telefonsko številko (01) 5822 555 bo 

referentu LPP potrebno sporočiti število potnikov, termin potovanja ter vstopno in izstopno postajo. V 

kolikor bo na določenem postajališču napovedano število potnikov višje od kapacitete osebnega vozila 
eUrbana (4 potniki), se bo le-to nadomestilo z minibusom, med vožnjo pa bodo ob postankih na 

postajališčih dovoljeni tudi vstopi drugih potnikov. 
 

Postajališča deloma skrajšane linije 23, kjer bo na voljo potovanje s prevozom na klic, so: Pod Kamno 
Gorico, Krivec, Dolnice, Kamnogoriška, Zapuže in Kamna Gorica. Tri postajališča na Omersovi, Murkovi 

in v Podutiku bodo ukinjena, saj tam že vozi linija 5 (Podutik – Štepanjsko naselje). Linije 5, 22 in 23 

ostajajo povezane s prestopnimi postajališči Pod Kamno Gorico in Kamna Gorica. 
 

Cena storitve prevoza na klic po predhodno objavljenem voznem redu bo 1,20 EUR in bo vključevala 

tudi brezplačno prestopanje na mestne avtobuse v roku 90 minut. Plačilo za potovanje bo možno s 
terminsko in vrednostno kartico Urbana, mobilno aplikacijo Urbana, Moneto ali z gotovino. Plačilo z 

gotovino je bilo do sedaj potnikom na voljo samo na medkrajevnih avtobusih. 

   

 

 

 
 

 
 
Na liniji 23 s 26. junijem 2017 potniki 
prehajajo na storitev »prevoz na klic« 
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