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MESTNA OBČINA LJUBLJANA                                                               k 2. tč., 32. seje MS MOL 

MESTNI SVET                                                                                         

 

 

ZADEVA: VPRAŠANJA IN POBUDE  

 

V skladu s 97. členom Poslovnika MS MOL postavljam županu in pristojnim službam MOL ter JP 

LPP d.o.o. in ČS Center drugo svetniško pobudo v zvezi z uporabo mestnega prevoznega sredstva 

Kavalir za posebne potrebe stanovalcev v območjih za pešce ob njihovi hkratni širitvi peš con v letu 

2018. 

 

Svetniško pobudo oz. vprašanje nadaljujem, ker dobivam mnogo pozivov občanov in občank, ki 

živijo v centru Ljubljane za podaljšanje obratovanja Kavalirja, kot predlagamo že v prejšnji pobudi. Z 

mnenjem direktorja JP LPP d.o.o. se ne strinjam, saj za odgovorom ne stoji nobena obrazložitev 

glede nenujnosti podaljšanja obratovanja Kavalirja in ni nobene raziskave in analize javnega podjetja. 

 

Glede na to, da meni direktor JP LPP d.o.o., da je urnik voženj Kavalirja ustrezen in primeren prosim 

MOL za mnenje pristojnega oddelka za promet na MOL (OGDP) in mnenje ČS Center ali je potrebna 

predlagana sprememba in podaljšanje delovanja Kavalirja v peš conah oz. stari Ljubljani. 

 

Hkrati prosim za predstavitev števila pobud iz pristojnega oddelka Pobude občanov (elektronske 

pobude), ki se nanašajo na prevozno sredstvo Kavalir in predlogov za podaljšanje delovanja. Prosimo 

za podajo poročila JP LPP d.o.o. glede delovanja Kavalirja v letu 2017 in njegovo uporabo za 

prvenstvene namene, torej starejše in gibalno ovirane. Koliko pobud in naročil kavalirja je bilo na 

telefonski številki za naročilo Kavalirja po 20h uri v letu 2017 in koliko pred 8.00 uro zjutraj? 

 

Kakšne so morebitne možnosti uvajanja dodatnega kavalirja za turiste in dostavo s čimer bi 

razbremenili sedanja kavalirje s prvenstvenim namenom.  

 

Dejstvo je, da se peš cone širijo, v centru živi vedno več starejših ljudi, ki so potrebni takšnega 

prevoza in hkrati se zmanjšujejo parkirna mesta oz. so ta vedno bolj oddaljena od domov prebivalcev 

stare Ljubljane.  

 

Menimo, da je predlog povsem legitimen in dovolj tehten za razpravo, saj je usmerjen k zagotavljanju 

boljše kakovosti bivanja prebivalcev ter hkrati rešuje vrzel, ki smo ji priča ob sedanji ureditvi. Hkrati 

predlagamo večje sodelovanje pristojnega oddelka OGDP in JP LPP d.o.o. pri reševanju takšnih in 

podobnih problematik ter izvajanju analiz za potrebe prometa in zadovoljstva občank in občanov. 

 

V pričakovanju obsežnega odgovora, lepo pozdravljeni, 

 

 Matej Javornik 

Mestni svetnik SK SMC  

 

Priloga: 

 

- Odgovor JP LPP d.o.o. glede pobude za daljše obratovanje Kavalirja v območju za pešce zn 

dne 6. 2. 2018 

 



 

 

 


