
 

 

Ljubljana, 14.9.2011 – Seminarji VARNO NA BUS LPP  bodo potnikom omogočili, da 
skupaj s predstavniki LPP na praktičnih primerih preizkusijo, kako najlažje 
potovati z mestnimi zelenci.  

Seminarji VARNO NA BUS LPP bodo potekali na Kongresnem trgu (na koncu Vegove ulice) v 
petek, 16.9. 2011 ob 10.00 uri ter v torek, 20.9.2011, in četrtek, ob 22.9.2011, prav tako ob 
10.00 uri, na zgoraj omenjeni lokaciji.  

Starejšim potnikom in vsem tistim, ki se želijo udeležiti seminarja, želimo pojasniti, da se 
vožnja z avtobusom ne prične tedaj, ko smo vstopili v avtobus, temveč tedaj, ko se odločimo 
za potovanje. In če je priprava na potovanje dobra in dosledna, bo potovanje prijetno in 
udobno. Namen seminarjev, ki bodo trajali dobro uro, je potnikom predstaviti praktične vaje 
za premagovanje ovir v javnem potniškem prometu, s katerimi se srečujejo, da bi se v 
prihodnje počutili bolj varne in samozavestne na avtobusih Ljubljanskega potniškega prometa. 
Obrazložili in pokazali bomo na praktičnih primerih, kako načrtujemo potovanje, kako 
izberemo primeren sedež, kako se gibljemo na avtobusu med vožnjo, kako prepoznamo kot 
potniki, kdaj in kako pravilno vstopati in izstopati, kako vzdržujemo fizično kondicijo, kako 
komuniciramo z mladimi in voznikom, kako najlažje vstopajo osebe s posebnimi potrebami in 
kje lahko pridobimo največ informacij za hitro in udobno potovanje. Po zaključku seminarja 
bodo udeleženci seminarjev prejeli brošuro, katero lahko doma ponovno prelistajo ali pa jo 
posodijo prijateljem. 

Seminarji so namenjeni starejšim potnikom in vsem, ki že uporabljajo javni prevoz, vendar jim 
manjka samozavesti za potovanje, vsem, ki manj vozijo avto, zaradi zdravstvenih vzrokov, 
tistim, ki ne morejo več kolesariti ali imajo težave s hojo, ki nimajo vozniškega dovoljenja ali 
so jih še pred kratkim vozili drugi in pa seveda tistim, ki so imeli z javnim prevozom slabo 
izkušnjo, na primer, da so se v preteklosti fizično poškodovali. 

V primeru dežja seminarji odpadejo. 
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