
Ljubljanska urbana regija obsega 26 občin v osrednji 
Sloveniji, v katerih prebiva več kot pol milijona 
prebivalcev. Razgibanost regije z alpskim gorovjem 
in hribovjem, porečji, barjem, mokrišči in soteskami 
ponuja številne možnosti za aktivno preživljanje 
prostega časa ter doživetja v naravnih lepotah regije. 

Občine Ljubljanske urbane regije povezuje v celoto 
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane 
regije z razvojnimi projekti, ki vzpostavljajo višjo 
kakovost življenjskega okolja in trajnostni razvoj 
regije. Vzpostavljanje regionalne mreže kolesarskih, 
pohodniških in tekaških poti je kontinuiran proces, ki 
vodi regijo na pot trajnostne mobilnosti. 

GREMO NA POT
www.gremonapot.si
Ljubljanska urbana regija – prostor doživetij v naravi

Fotografije: www.slovenia.info, arhiv Turizem Ljubljana

Svoje predloge poti, pripombe in pobude 
nam lahko sporočite tudi po elektronski 
pošti na naslov: info@gremonapot.si

Projekt vodi Regionalna razvojna agencija 
Ljubljanske urbane regije, izvaja pa ga LUZ, d.d. 

Izdala:  
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske 
urbane regije, januar 2013, naklada 10.000 
izvodov.

RRA LUR, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana 
telefon: +386 1 306 19 01, faks: +386 1 306 19 03 
e-pošta: lur@ljubljana.si, internet: www.rralur.si 

Spletni portal www.gremonapot.si se 
financira s sredstvi Evropske unije – 
Evropski sklad za regionalni razvoj in s 
sredstvi sodelujočih občin: Mestna občina 
Ljubljana, Domžale, Grosuplje, Medvode, 
Mengeš, Moravče, Škofljica in Trzin.

Gremo na pot - Uporabniku prijazen  
spletni portal, ki raste
Portal www.gremonapoti.si je zasnovan kot sodobna 
spletna aplikacija, ki uporabnikom na pregleden 
in prijazen način prikazuje izbrane vsebine. 
Predlagane poti so predstavljene z opisi poti in 
njihovimi lastnostmi glede zahtevnosti in dolžine. 

Opisane so tudi točke naravnih in kulturnih 
znamenitosti, gostinska ponudba in napotila, kako 
se uspešno odpraviti od začetka poti do njenega 
cilja. Vsa besedila so obogatena z obilico slikovnega 
in kartografskega gradiva vključno s profilom trase, 
uporabnik pa ima tudi možnost prenosa podatkov o 
poti na GPS napravo in tiskanja vsebine portala. 

Vključite se v odkrivanje lepot regije
Spletni portal www.gremonapot.si bo prek 
interaktivnih vsebin omogočal aktivno vključevanje 
svojih uporabnikov. Z izmenjavo izkušenj, pobud 
in predlogov bodo uporabniki portala sooblikovali 
njegove vsebine in tako vzpostavljali mrežo 
ljubiteljev kolesarjenja, pohodništva in teka v 
Ljubljanski urbani regiji. Za lažji dialog z uporabniki 
bo portal izkoriščal družabna omrežja, kot sta 
Facebook in Twitter. 

RRA LUR – Povezani za razvoj 

Spletni vodnik 
po kolesarskih, 

pohodniških  
in tekaških poteh  

v Ljubljanski 
 urbani regiji

Ustanoviteljica
RRA LUR

Projekt vodi Regionalna razvojna 
agencija Ljubljanske urbane regije, 
izvaja pa ga LUZ, d.d.



Preživite  
prosti čas  
v naravi
Spletni portal www.gremonapot.si omogoča 
načrtovanje individualnih in skupinskih rekreacijskih 
aktivnosti, šolskih in ostalih izobraževalnih ter 
športnih dogodkov, izletniških prireditev in skupnih 
delovnih druženj. 

Več kot dva tisoč kilometrov idej za 
kolesarje, pohodnike in tekače
Portal www.gremonapot.si vzpostavlja 
informacijsko podporo regionalni mreži več 
kot dva tisoč kilometrov urejenih tematskih 
poti, ki so primerne za kolesarjenje, hojo ali 
tek, povezujejo pa jih naravne in kulturne 
znamenitosti ter gostinska in druga turistična 
ponudba. Poti so primerne za prijetne 
popoldanske sprehode, kolesarske ali 
pohodniške izlete ter tudi za zahtevnejše ture 
športnih navdušencev. Izhodiščne in končne 
točke pohodnih poti so dostopne z javnim 
prevozom (mestni in regijski avtobusi ter  
vlaki) v regiji. 

Gremo na pot – gremo s kolesom
Kolesarske poti v skupni dolžini več kot 2000 
kilometrov ponujajo številne možnosti za 
kolesarsko raziskovanje okolice vašega doma, 
mesta ali regije. Po večini poti lahko prekolesarite 
več občin v regiji, nekatere pa segajo tudi zunaj 
regije. Ljubitelji kolesarskih izletov in tudi  
zagrizeni športni kolesarji bodo zato na portalu  
www.gremonapot.si našli številne možnosti za manj 
ali bolj zahtevne kolesarske izlete. Poti vodijo po cestah, 
urejenih gozdnih poteh in zanimivih krajih v regiji. 

Gremo na pot – gremo  
na pohod
Hiter urbani utrip Ljubljane in okoliških 
mest lahko v nekaj minutah zamenjate s 
prijetnim sprehodom, med katerim boste 
uživali v naravnih lepotah Ljubljanske 
urbane regije. Spletni portal  
www.gremonapot.si vas z več kot 400 
kilometri poti prijazno vodi pri izbiri in 
načrtovanju preživljanja prostega časa v 
pohodnih čevljih. Prikazuje raznolikost 
poti, ki so primerne za krajše sprehode in 
daljše celodnevne izlete, za vse starostne 
skupine in različne ravni telesne 
pripravljenosti. 

Gremo na pot – gremo na tek
Ljubljanska urbana regija ponuja številne možnosti 
za tek v naravi. Na portalu bo kmalu skoraj 60 km 
tekaških poti. Njihova izbira pa se  bo v prihodnje še 
precej razširila. Portal www.gremonapot.si  bo nudil 
informacije o poteh, primernih za tek ob porečjih rek, 
po gozdnih poteh in ravninskih kolovozih. Ponujal bo 
tudi možnosti za popestritev tekaških aktivnosti.  


