
 

 
 

Ljubljana, 31. marec 2015 - Jutri, 1. aprila, se ponovno začenja uradna sezona 
poletnih Kavalirjev, električnih vozil, ki v peš coni krajšajo poti uporabnikom in so v 

prvi vrsti namenjeni osebam, ki težje hodijo. Od prve sezone (jeseni leta 2008) do 

danes se je število potnikov povečalo za več kot desetkrat, vsa tri vozila, tako zaprti 
kot odprta Kavalirja, pa so prepeljala že več kot 800.000 potnikov.   

 
Zaradi lepega vremena sta se zimskemu Kavalirju pred nekaj dnevi testno že pridružila poletna 

Kavalirja. Sezona odprtih Kavalirjev se uradno pričenja vsako leto 1. aprila. Od navedenega 
datuma dalje Ljubljanski potniški promet v peš coni mesta zagotavlja tri brezhibne Kavalirje, ki 

so potnikom na voljo vsak dan v tednu, od 8. do 20. ure. Odprta Kavalirja nato vozita dokler 

ponovno ne nastopi sezona nizkih temperatur in slabega vremena, zaprti Kavalir pa vozi po 
Ljubljani celo leto brez prekinitev. Uradno se sezona Kavalirjev zaključi 1. novembra, a lani sta 

oba poletna Kavalirja, zaradi ugodnih vremenskih razmer, vozila vse do konca decembra. 
 

Kavalirji razveseljujejo meščane in turiste po Ljubljani že od leta 2008 in s tem že sedem let 

soustvarjajo prijazno podobo mesta. Ob uvedbi je prvi Kavalir na dan prepeljal le okoli 30 
potnikov, do leta 2013 pa se je ta številka dvignila na kar 300 potnikov dnevno.  

 
Skladno z vedno večjim povpraševanjem se povečuje tudi število Kavalirjev: septembra 2013 je 

v vozni park dveh t.i. poletnih ali odprtih Kavalirjev vključen še tretji, zimski (zaprti) Kavalir, ki 
je prilagojen tudi za prevoz oseb s posebnimi potrebami. Uvedba prvega zaprtega Kavalirja je 

bil eden od dveh trajnih ukrepov Evropskega tedna mobilnosti 2013, za katerega je Mestna 

občina Ljubljana prejela nagrado Evropski teden mobilnosti in tako postala edino mesto, ki je 
omenjeno nagrado prejelo kar dvakrat. Letos načrtujemo zamenjavo enega odprtega Kavalirja  

in nakup še enega Kavalirja zaprtega tipa. 
 

Od začetka obratovanja pa do danes so vsi trije Kavalirji prepeljali skupno že več kot 50.000 

kilometrov in več kot 800.000 potnikov. Kavalirji so in bodo tudi v prihodnje za potnike 
brezplačni.  

 
 

 

 
 

Uradna sezona Kavalirjev se začenja 
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