
 

 

 

 
 
 

Ljubljana, 25. marec 2014 – V soboto, 29. marca 2014, se bosta na ulicah strogega centra 
Ljubljane zimskemu kavalirju pridružili ponovno dve poletni vozili kavalir, ki bosta letos  že 

šesto leto zapored po centru mesta na okolju prijazen način brezplačno kavalirsko 

prevažali vse tiste obiskovalce mesta, ki si tega želijo. S prihodom poletnih, odprtih 
kavalirjev, bo zimsko, zaprto vozilo kavalir, zopet začelo voziti po redni trasi. 
  
Ljubljanski potniški promet, v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana in Turizmom Ljubljana, letos že 

šesto leto zapored odpira sezono poletnih, odprtih kavalirjev, ki bosta tudi letos na voljo vsem 

obiskovalcem prestolnice, še posebej pa starejšim, turistom in osebam z oviranosti. Z njuno pomočjo 
bodo od sobote, 29. marca 2014, poti domov, ogledi in nakupi v centru Ljubljane veliko lažji in hitrejši.   

 
Zimski kavalir, ki se je poletnima kavalirjema pridružil lani, z datumom pričetka poletne sezone 

kavalirjev ponovno vstopa na svojo redno traso, ki poteka od Kongresnega trga, preko Gosposke in 
Wolfove ulice do Tromostovja in nato po Stritarjevi ulici mimo Magistrata in Ciril Metodovega trga do 

Krekovega trga. Prevoze na klic pa od te sobote naprej ponovno prevzemata poletna kavalirja, ki vozita 

brez postajališč in po želji potnikov, zaradi njune nizke hitrosti pa ju lahko potniki ustavijo kar med 
vožnjo. 

 
Kavalirji bodo potnikom na voljo vse dni v tednu od 8. do 20. ure. Dva dni, na dan reformacije (31. 

oktober) in na dan spomina na mrtve (1. november), bosta poletna kavalirja na voljo obiskovalcem  

ljubljanskih Žal. 

Prevoz s katerimkoli kavalirjem je za uporabnike brezplačen. Vožnjo lahko uporabniki naročijo na 
telefonskih številkah 031 666 331 ali 031 666 332. 

V primeru dežja bo obratovalo le zimsko, zaprto vozilo kavalir. Skica območja obratovanja kavalirjev – 
glej spodaj. 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

Sporočilo za javnost 
 

Od sobote naprej po centru Ljubljane spet  
z odprtima voziloma - kavalirjema 
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