
 

 
 

 
„Kavalir“ ponovno na ljubljanskih ulicah  
 
Ljubljana, 2. april 2012 - Okolju prijazno vozilo Kavalir bo že četrto leto zapored nudilo 
prevoz Ljubljančanom in obiskovalcem v strogem centru mesta Ljubljane. Vozilo Kavalir 
deluje v okviru ukrepa „Prevoz na klic“ znotraj evropskega projekta CIVITAS ELAN. 
Nadaljnji razvoj ukrepa „Prevoz na klic“ se posveča gibalno oviranim in za njih 
organiziranem potovanju na mestnih avtobusih. 
  
Kavalir – vozilo na električni pogon - razveseljuje predvsem starejše obiskovalce prestolnice, turiste in 
obiskovalce osrednje tržnice. Z njegovo pomočjo so poti, ogledi ali nakupi v centru Ljubljane veliko lažji 
in hitrejši.  
 
Storitve vozila Kavalir so se ponudile Ljubljančanom in obiskovalcem Ljubljane znotraj ukrepa „Prevoz 
na klic“ v projektu CIVITAS ELAN in s podporo Turizma Ljubljana že leta 2008. Z uvedbo satelitskega 
sledilnega sistema avtobusov je Ljubljanski potniški promet znotraj istega ukrepa pričel razvijati še 
aplikacijo za gibalno ovirane, katera bi omenjenim potnikom omogočila rezervacijo nizkopodnega 
avtobusa s klančino, v celotni mreži linij LPP. 
 
Sistem »Prevoz na klic« za gibalno ovirane deluje tako, da potnik pokliče prometno nadzorni center LPP 
na številko 01 58 22 425 ali 051 44 99 92, kjer poda zahtevo za prevoz na določen dan ob določeni 
uri in pridobi takojšnjo povratno informacijo o možnosti prevoza, ter posledično tudi potrditev prevoza. 
Prometno nadzorni center LPP nato posreduje vozniku informacijo o potniku s posebnimi potrebami; 
voznik ob določenem času in kraju na ustrezen način sprejme potnika na avtobus. S tem se gibalno 
ovirana oseba izogne nepotrebnemu stresu, voznik pa je vnaprej seznanjen s potnikom, ki potrebuje 
pomoč in lahko temu primerno vožnjo načrtuje. 
 
Novost, katero bo LPP pričel testirati v mesecu aprilu, bo od septembra 2012 dalje predvidoma uvedena 
kot trajni ukrep v okviru LPP. Dragocene izkušnje, ki jih bomo pridobili v testnem obdobju, bomo 
usklajevali tudi z organizacijami, ki povezujejo gibalno ovirane. Vse izkušnje in dodatne predloge 
sprejemamo na naslov mail@lpp.si. 
 

Kavalirja, ki je uspešno zaoral ledino pri projektu „Prevoz na klic“, boste srečevali na ljubljanskih ulicah 
od danes vsak dan od 9. do 18. in ob nedeljah od 8. do 17. ure, vse do 30. oktobra, ko se njegova 
sezona zaključi. Dva dni v letu srečujemo Kavalirja tudi na ljubljanskih Žalah (31.10. in 1.11.). 
 
Prevoz s Kavalirjem je za uporabnike brezplačen in ga lahko naročite na dveh telefonskih številkah 031 
666 331 in 031 666 332. 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
Sporočilo za javnost 

 

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. 
Celovška cesta 160 
1000 Ljubljana 
 
T +386 1 58 22 460 
F +386 1 58 22 550 
 
E mail@lpp.si 
S www.lpp.si  
 
Datum: 2.4.2012 
Številka:  


