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Zemljevid Ljubljane z zelenimi točkami
Moji zeleni sklepi

Zelena prestolnica Evrope 2016

Ljubljana je Zelena prestolnica Evrope 2016. Ta laskavi naziv z nagrado je Mestna občina 
Ljubljana prejela 24. junija 2014 v Kopenhagnu. Evropska komisija vsako leto nagradi 
mesto z visokimi okoljskimi standardi in ambicioznimi cilji v trajnostnem razvoju. Nagrada 
evropskih razsežnosti je potrditev mnogih prizadevanj za izboljšanje okolja, gospodarstva 
in kakovosti življenja v mestu Ljubljana. Naziv Zelena prestolnica Evrope 2016 je razveselil 
vse, ki soustvarjamo in spodbujamo zeleno naravnano miselnost, življenje in razvoj 
Ljubljane. Nagrada Zelena prestolnica Evrope 2016 hkrati pomeni zavezo k uresničevanju 
novih trajnostnih ciljev in izboljšav. 

Prestižni naziv so do zdaj poleg Ljubljane osvojila mesta Stockholm, Hamburg, Vitoria-
Gasteiz, Nantes, Kopenhagen, Bristol in Essen. Ljubljana je s tem postala vseevropski zgled, 
kako organizirati življenje v mestu, ki je okolju, bivanju in turističnemu obisku prijazno.  
Zelena vizija nas vodi v prijetnejši današnji in jutrišnji vsakdan v mestu, vsem, ki listate 
Vodnik po zeleni Ljubljani, pa ponuja bolj zdrava in avtentična doživetja.

Ljubljana, ponosna dobitnica nagrade



Dobrodošli v Zeleni prestolnici Evrope 2016 Ljubljana ima veliko srce
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Turizem Ljubljana smo ljudje, ki razmišljamo zeleno. Skupaj z našim zmajčkom se radi sprehajamo in kolesarimo 
po mestu. 

Ljubljana in regija Osrednja Slovenija sta se na svetovni razstavi EXPO Milano 2015 predstavili z interaktivno 
instalacijo WOW, ki je poživila dogajanje pred paviljonoma Slovenije in Evropske unije. 

Zeleni pozdrav

Veseli smo, da vas lahko pozdravimo v mestu, kjer se srečuje vsa Evropa. Tu lahko 
čas, ki ga v drugih prestolnicah porabijo za prevoz z enega konca mesta na drugega, 
vedno izkoristimo za sprehod, sladoled, pijačo ali druge užitke. Za Zeleno prestolnico 
Evrope 2016 včasih pravijo, da jo je lažje prehoditi kot izgovoriti njeno ime. Sodelavci 
Turizma Ljubljana smo ponosni na naše mesto in na njegove dosežke. Mislimo in čutimo 
zeleno, zato smo pogosto na kolesu in na obhodu po mestnem središču, ki je zaprto za 
motorni promet. Najbolj se razveselimo navdušenja nad Ljubljano, pozitivnih občutkov, 
ki povezujejo turiste, obiskovalce in domačine. Verjamemo, da je prestolnica Slovenije 
preprosto WOW! 

Odkrijte svoje WOW kotičke, razvajajte se z Okusi Ljubljane in raziščite zaledje z 
okoliškimi kraji. Začutite Slovenijo, zeleno deželo, ki v svojem imenu nosi besedo ljubezen. 
Tudi Ljubljana v slovenščini zveni skoraj tako, kot da bi izrekli »ljubljena«. Ta besedna igra 
nam je všeč že zato, ker toliko ljudi z vsega sveta vzljubi naše mesto in njegovo živahno 
dogajanje s številnimi prireditvami vse leto. Želimo si, da bi tudi vi nosili Ljubljano v srcu. 
Za vas smo ustvarili knjižico namigov, kako in kje uživati v Zeleni prestolnici Evrope 2016. 
Priložili smo nekaj strani, ki so samo vaše, saj si želimo, da bi bili aktivni soustvarjalci 
zelenega utripa v mestu. 

Vabimo vas k nagradni igri zbiranja zelenih prstnih odtisov na naših zelenih točkah, 
med katerimi vas vodi ta knjižica z zemljevidom na zadnjih straneh. Z njo boste vedno 
znova odkrili, da je Ljubljana udobno mesto po meri človeka, ki ohranja prijaznost manjše 
metropole in hkrati združuje vse, kar imajo evropska velemesta. Mestno središče je preplet 
slikovitih hiš z živordečimi strehami, mimo katerih pogled zlahka potuje do bližnjih zelenih 
hribov, kot so Grajski grič z Ljubljanskim gradom, Šišenski hrib, Rožnik in Šmarna gora. 
Ni Ljubljančana, ki doma ne bi hranil para pohodniških in tekaških čevljev. Vabimo vas, da 
uživate v mestu, se povzpnete do zelenih hribov, postojite ob prelepih razgledih in skujete 
nekaj zelenih sklepov zase.

Med sprehodi se lahko v Ljubljani kadarkoli odžejate s čisto, naravno vodo iz mestnih 
pitnikov, ki ni obdelana s tehnološkimi postopki. To je dragocenost, ki jo premorejo le 
redke prestolnice, zato je témi vode posvečena tudi vélika razstava v Mestnem muzeju. 
Ko si zaželite počitka, posedite v enem od zelenih parkov sredi mesta ali doživite Tivoli, 
zelena pljuča Ljubljane. V starem mestnem jedru sproščujoča nabrežja Ljubljanice vabijo 
na sladkanje v kavarnah, galerije in muzeji so polni dobrih zgodb, gostilnice in restavracije 
kar tekmujejo v privlačnosti. Želimo vam veliko zelenih užitkov, ob katerih bi preprosto 
zaklicali WOW. 

Zelena prestolnica Evrope 2016 je mesto z velikim srcem, ki ga Ljubljančani radi delimo.

Vaši Petra Stušek in sodelavci Turizma Ljubljana
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TIC Ljubljana

Tivolski grad
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STIC Ljubljana

točka  na zemljevidu

www.visitljubljana.com
tic@visitljubljana.si

Turistični informacijski center Ljubljana, 
Adamič-Lundrovo nabrežje 2

46.050953 N, 14.506747 E

+386 (0)1 306 12 15

točka  na zemljevidu

www.visitljubljana.com
stic@visitljubljana.si

Slovenski turistični informacijski center 
(STIC), Krekov trg 10

46.051038 N, 14.510393 E

+386 (0)1 306 45 76
Sodelujte v nagradni igri! Zberite 5 zelenih prstnih odtisov na 5 zelenih 

točkah Ljubljane in pridite po praktično nagrado v Turistični informacijski 
center ali Slovenski turistični informacijski center v Ljubljani.

Kako uporabljati Vodnik po zeleni Ljubljani?
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Turistični informacijski center 
Poleg zemljevida mesta in številnih brezplačnih turističnih publikacij so v ljubljanskem 
Turističnem informacijskem centru (TIC) na prodaj razglednice z znamkami, majice z 
motivi Ljubljane, ljubljanski turistični spominki in Turistična kartica Ljubljane. Naročite 
lahko tudi vodene oglede Ljubljane, najamete vozilo, rezervirate namestitev, izlet v 
okolico Ljubljane ali po Sloveniji. Z veseljem vam pomagamo do zelenih ljubljanskih 
doživetij, ki jih lahko rezervirate že na spletni strani www.visitljubljana.com.

Pridite po zelene navdihe

Slovenski turistični informacijski center 
STIC nudi informacije in rezervacije obiskovalcem Ljubljane in Slovenije. Brezplačno so na 
voljo različne turistične brošure o deželi med Alpami in Jadranom ter o naši prestolnici. Kupite 
lahko razglednice z znamkami, majice z motivi Ljubljane in ljubljanske turistične spominke, 
vstopnice za različne prireditve in Turistično kartico Ljubljane. Na voljo je tudi internetni 
kotiček. Če želite raziskovati Ljubljano s kolesom, si ga lahko izposodite v STIC-u. 

Cene, navedene v Vodniku po zeleni Ljubljani, so veljavne na dan tiska. Za morebitne spremembe cen 
Turizem Ljubljana ne odgovarja. Za kakršnakoli odstopanja se vam vnaprej opravičujemo.

Orientacija

Vsa zelena doživetja lahko rezervirate tudi na www.visitljubljana.com.

Vaš Vodnik po zeleni Ljubljani, ki ga boste lahko na posameznih straneh dopolnili s svojimi 
vtisi in si tako ustvarili pravi mali zeleni dnevnik, je razdeljen na nekaj vsebinskih poglavij. 
Med njimi največ vsebine obsegajo Zelene točke Ljubljane. Da se boste lažje orientirali med 
njimi, smo vsako od točk pod posamično zaporedno številko označili tudi na zadnjih dveh 
straneh, kjer je priložen zemljevid prestolnice Slovenije. Zelenim točkam sledijo vsebinski 
sklopi Organizirani zeleni ogledi mesta, Zelena kuhinja, Zeleni prevozi in Druga zelena 
doživetja. V zadnjem delu vodnika predstavljamo Izlete v okolico – Zeleno pohodništvo 
in Zeleno kolesarjenje. 

Na sredini vodnika najdete nagradno igro zbiranja zelenih prstnih odtisov. Vabimo vas, 
da zberete pet žigov in ta zeleni dosežek delite z nami. Več na strani 44.

Naj bo Vodnik po zeleni Ljubljani vaš spremljevalec med aktivnim in zdravim uživanjem 
v prestolnici Slovenije.



... zelene dosežke
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Z vami delimo …

• Naše mesto je Zelena prestolnica Evrope 2016, ki mu je med vsemi nominiranci v 
najkrajšem času uspelo narediti največ trajnostno usmerjenih sprememb.

• Ljubljana je prejela nagrado Tourism for Tomorrow (Turizem za jutri) in se uvrstila 
med TOP 100 trajnostnih destinacij na svetu.

• Ljubljana je prestolnica z naravno pitno vodo, ki ni obdelana s tehnološkimi 
postopki. V steklenico jo lahko natočite kar iz mestnih pitnikov.

• V prestolnici Slovenije imamo 560 m2 zelenih površin na prebivalca.
• Nekatera zapostavljena območja smo preuredili v zelene oaze užitkov in rekreacije.
• Ljubljana je prva destinacija v Sloveniji, ki je po mednarodnih merilih prejela znak 

Slovenia Green Destination, s katerim izkazuje svoje trajnostno delovanje.
• Mesto je pristopilo v Zeleno shemo slovenskega turizma, da bi pospešilo uvajanje 

trajnostnih poslovnih modelov v prakso.

Ljubljanski zmajček
Zmaji nas v Ljubljani pozdravljajo skoraj na vsakem koraku. Danes ne bruhajo več 
ognja kot nekoč v pravljicah, ampak le še nevidno zeleno energijo. Ljubljanskega 
zmaja najdete na vrhu grajskega stolpa na ljubljanskem grbu, na Zmajskem mostu in v 
vsaki ljubljanski trgovinici s spominki. Njegov najaktivnejši živeči sorodnik je Zmajček, 
maskota Ljubljane, ki veselo skače na velikih prireditvah in po mestu.

Vaša zelena prestolnica Evrope

Preizkusite 
zeleno 
mobilnost 
V središču mesta ste v manj 
kot 15 minutah peš lahko 
povsod, kjer si zaželite. 
Ljubljana s svojim sproščenim 
značajem najbolj oživi ob 
sončnih popoldnevih in 
večerih, ko je mestno središče 
kot velika dnevna soba na 
prostem. Mesto je povezano z 
mestnim potniškim prometom. 
Priljubljen je samopostrežni 
sistem mestnih koles BicikeLJ,  
s katerimi se lahko varno in 
udobno zapeljete med 36 
postajami po vsem mestu. V 
vsakem kiosku lahko kupite 
mestno kartico Urbana, ki 
jo lahko uporabljate kot 
avtobusno vozovnico, kartico 
za izposojo koles BicikeLJ, za 
plačilo parkirnine in vožnjo z 
vzpenjačo na Ljubljanski grad. 
Več o tem, kako si izposoditi 
mestno kolo BicikeLJ, smo 
zapisali na str. 42. Ponos 
zelene mobilnosti v Ljubljani 
so tudi električna vozila Kavalir, 
ki pomagajo z brezplačnimi 
prevozi po središču 
Ljubljane. Kako jih rezervirati, 
priporočamo na str. 41.

Spoznajte 
zgodbo 
Ljubljane
V Ljubljani se srečuje 
vsa Evropa. Tu sta doma 
srednjeevropski značaj in 
mediteranska sproščenost. 
Kamorkoli pogledate, povsod 
so zelena presenečenja, ki 
osvežijo bivanje v mestu s 
slikovito arhitekturo srednjega 
veka, baroka, secesije in 
moderne dobe. Ste vedeli, da 
so arheologi prav v Ljubljani 
odkrili najstarejše leseno 
kolo z osjo na svetu, staro 
5200 let, ki so ga naredili in 
uporabljali spretni koliščarji 
z Ljubljanskega barja? Tri 
tisočletja za njimi so prostor 
današnje Ljubljane vzljubili 
Rimljani in zgradili mesto 
Emona. Leta 2014 je Ljubljana 
praznovala 2000 let, odkar 
se je kot Emona vpisala na 
zemljevid starega Rima.

Ne zamudite 
WOW  
izkušenj 
Tek po Tivoliju
Pridružite se tekačem vseh 
generacij, ki ubirajo steze 
parka Tivoli. To so zelena 
pljuča mesta, ki vodijo v dišeče 
gozdove Krajinskega parka 
Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. 
Priporočamo, da se pred tekom 
najprej ogrejete v Jakopičevem 
sprehajališču, ki vas vodi do 
Tivolskega gradu z razgledom 
na park in mestno središče.

Obvodna kolesarska pot 
ob Ljubljanici od Špice do 
gradu Fužine
Odličen družinski ali romantičen 
izlet ob reki Ljubljanici! 
Označena kolesarska pot je 
lahkotna in ravninska. Vodi od 
Špice na Prulah do vzhodnega 
obrobja mesta in renesančnega 
gradu Fužine z Muzejem za 
arhitekturo in oblikovanje. Pot 
nazaj proti mestu teče po drugi 
strani nabrežja. Ne spreglejte 
znamenitih vodnih zapornic 
na reki Ljubljanici, ki jih je za 
uravnavanje toka načrtoval 
najslavnejši ljubljanski arhitekt 
Jože Plečnik. 

... zelene simbole
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Moj ljubljanski zelenomer 

Koliko zelenih sprehodov sem naredil(-a) v Ljubljani?

 
WOW!

Koliko ljubljanskih hribov sem osvojil(-a)?

 
WOW!

Koliko zelenih kolesarskih izletov sem doživel(-a)?

 
WOW!

Katere zelene okuse Ljubljane imam najraje?

 
WOW!
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WOW, kakšni razgledi

Najlepši kotički za doživetje zgodnjega jutra
• Ljubljansko barje na južnem obrobju mesta, polno pisanih metuljev in ptic (več na str. 57), 
• ljubljanska tržnica s svežimi pridelki iz vse Slovenije, ki ji Plečnikova stebrišča in 

arkade ob reki Ljubljanici dajejo nezamenljivi šarm (več na str. 48),
• Jakopičevo sprehajališče s fotografskimi razstavami v mestnem parku Tivoli, 
• Koseški bajer na obrobju Ljubljane z romantičnimi kotički (več na str. 26).

Najlepši kotički za doživetje sončnega zahoda
• Ljubljanski grad, od koder je vsa Ljubljana kot na dlani (več na str. 14),
• park Tivoli, mestni park Ljubljane s travniki, rožnimi vrtovi in sprehajališči (več na str. 20),
• kavarne ob zelenih nabrežjih reke Ljubljanice v središču mesta,
• Špica ali »ljubljanska plaža« s prenovljenim nabrežjem Ljubljanice na Prulah in v 

Trnovskem pristanu (več na str. 17),
• terasa Nebotičnika z legendarnim razgledom na Ljubljano.

Zelene točke Ljubljane 

Obiščite zelene točke 
Ljubljane. Za vas smo 
jih izbrali, ker vam 
privoščimo najbolj 
zelene razglede v 
mestnem središču in 
okolici. Vse zelene 
točke so lahko 
izhodišča ali cilji za 
zelene sprehode in 
druge užitke. Včasih 
potrebujemo samo 
nekaj globokih 
vdihov in trenutkov 
zase. Potem je svet v 
hipu lažji in lepši. 



točka 1 na zemljevidu

www.ljubljanskigrad.si 

Ljubljanski grad,  
Grajska planota 1

46.049211 N, 14.508210 E

Oddaljenost od TIC Ljubljana: 
700 m / 20 min. hoje

Več informacij: TIC Ljubljana | +386 (0)1 306 12 15 | www.visitljubljana.com
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točka 2 na zemljevidu

www.botanicni-vrt.si

Botanični vrt Ljubljana,  
Ižanska cesta 15

46.039807 N, 14.514412 E

Oddaljenost od TIC Ljubljana:
1,6 km / 20 min. hoje

Grajski grič se dviga nad starim mestnim jedrom in mu daje zeleno zavetje že od rimskih 
časov. Raziščite labirint sprehajalnih gozdnih poti, drevoredov in razglednih točk, ki vodi 
do Ljubljanskega gradu, od koder se vidi vsa Ljubljana skupaj z Ljubljanskim barjem in 
vrhovi Kamniško-Savinjskih Alp v daljavi. Podajte se po znameniti mestni promenadi od 
Ljubljanskega gradu do Tivolskega gradu.

Zelene točke Ljubljane

Ljubljanski botanični vrt blizu mestnega središča ponuja sprostitev sredi bujnih 
rastlinjakov in na prostem v senci dreves. Eden od najstarejših botaničnih vrtov v Evropi 
deluje že 205 let. Množica več kot 4500 rastlin učinkuje na obiskovalca kot pravi naravni 
wellness. Na vodenem sprehodu lahko spoznate lokalno vegetacijo ter mnoge rastline 
iz drugih delov Evrope in sveta. Zanimiva je tudi zgodovina Botaničnega vrta vse od 
ustanovitve v času Napoleonovih Ilirskih provinc.

Zelene točke Ljubljane

2

Iz mestnega središča vodijo 
sprehajalne poti na Grajski grič:     
•  Študentovska pot 
•  Ulica Reber
•  Ulica na grad
Tirna vzpenjača (Krekov trg)  
2 min. vožnje 
Turistični vlakec (Stritarjeva)  
15 min. vožnje

Ljubljanski grad, tirna vzpenjača 
in grajska kavarna
•  januar, februar, marec in  

november, 10h–20h
•  april, maj in oktober, 9h–21h
•  junij, julij, avgust in september,  

9h–23h
•  december, 10h–22h

Iz mestnega središča vodi pot 
po nabrežju Ljubljanice mimo 
Trnovskega pristana do Špice in 
čez Brv na Špici.

Vsak dan
•  od aprila do oktobra, 7h–19h 
• od junija do avgusta, 7h–20h
• od novembra do marca, 7h–17h

Grajsko dvorišče in obzidje  
brezplačno
Grajska vstopnica* in povratna 
vožnja z vzpenjačo
• odrasli: 10,00 € 
•  otroci (7–18 let),  študentje,  

 upokojenci: 7,00 €   
•  družina (do 2 odrasla in vsaj  

1 otrok med 7–18 let): 26,00 €
Grajska vstopnica*
•  odrasli: 7,50 € 
•  otroci (7–18 let), študentje,  

upokojenci: 5,20 €
•  družina (do 2 odrasla in vsaj  

1 otrok med 7–18 let): 19,00 €

Vstop v Botanični vrt: brezplačen 
Vstopnica v tropski rastlinjak:
• odrasli: 2,80 €, 
•  učenci, dijaki in študentje: 1,30 €
•  družinska vstopnica: 6,00 €

Več informacij: Botanični vrt Ljubljana | +386 (0)1 427 12 80 | www.botanicni-vrt.si

*  Grajske vsebine vključujejo vstopnino za: Virtualni grad, razstavo Slovenska zgodovina, kapelo, kaznilnico, razgledni stolp, Lutkovni muzej.

Grajski grič in Ljubljanski grad Botanični vrt Ljubljana



Rezervacija vožnje s turističnim vodnikom:  
TIC Ljubljana | +386 (0)1 306 12 15 | www.visitljubljana.com Več informacij: TIC Ljubljana | +386 (0)1 306 12 15 | www.visitljubljana.com
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Reka Ljubljanica teče kot vodna žila skozi mesto. Skupaj z nabrežji, ki jih povezujejo  
privlačni mostovi iz različnih zgodovinskih obdobij, daje Ljubljani prepoznavno podobo. 
Zapeljite se na romantičen izlet s turistično ladjico. Senca vrb in kostanjev vabi na 
sprehod in počitek. Razvajajte se ob dobri hrani in osvežilnih napitkih v številnih 
gostilnicah in kavarnah. 

Prenovljeni del ljubljanskega nabrežja na Prulah nedaleč od mestnega središča je kot 
nalašč za sončenje in uživanje ob reki Ljubljanici. Nekoč je bilo tukaj mestno kopališče, 
zato je še danes videti kot prava mestna plaža z lesenimi terasami. Na razcepu reke 
Ljubljanice in Gruberjevega kanala se človek počuti kot na ladijski palubi. Pred več kot 
200 leti je Gabrijel Gruber z novim kanalom Ljubljančane obvaroval pred poplavami. 
Danes sta tu pristan za ladjice in kavarna, ki vabita k sproščanju ob vodi med 
opazovanjem ptic in drugih vodnih živali.

Zelene točke Ljubljane Zelene točke Ljubljane

točka 4 na zemljevidu

Gruberjevo nabrežje

46.040175 N, 14.511614 E

Oddaljenost od TIC Ljubljana:
1,5 km / 20 min. hoje

 točka 3 na zemljevidu  

Vozovnica za vožnjo z ladjico:
• pol ure: 5,00 €/osebo
• ena ura: 8,00 €/osebo

Nabrežja Ljubljanice in vožnja z ladjico Špica



Več informacij: TIC Ljubljana | +386 (0)1 306 12 15 | www.visitljubljana.comVeč informacij: TIC Ljubljana | +386 (0)1 306 12 15 | www.visitljubljana.com

Trnovski pristan Krakovski vrtovi
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Med Eipprovo in Krakovsko ulico je eno od redkih še ohranjenih naselij nekdanjih 
predmestnih hiš in okoli 30 mestnih vrtov, kjer že stoletja uspevajo hrustljava ljubljanska 
solata ledenka in druge vrtnine. Krakovske solatarice so bile že v 17. stoletju znane po 
tem, da so prihajale na tržnico navsezgodaj, saj je njihova solata najprej pošla. Krakovski 
vrtovi so tudi zanimiv prostor sodelovanja, saj lastniki vrtičkarjem oddajajo vrt v 
obdelavo v zameno za svež pridelek.

Trnovski pristan, ki je od Špice oddaljen le za kratek sprehod, je poklon Jožetu Plečniku, 
največjemu arhitektu moderne Ljubljane, ki je prav v nabrežjih ob Ljubljanici prepoznal 
ključ do sodobne ureditve Ljubljane s parki, trgi, pokritimi stebrišči in prostori za 
druženje ob glavni vodni žili. Od tu je prelep razgled na Ljubljanski grad in most 
Hradeckega, drugi najstarejši ohranjeni most čez Ljubljanico, ki po prenovi in premestitvi 
na novo lokacijo povezuje Krakovo in Prule.

Zelene točke LjubljaneZelene točke Ljubljane

točka 6 na zemljevidu

Krakovo

46.044430 N, 14.502825 E 

Oddaljenost od TIC Ljubljana:
700 m / 10 min. hoje

Iz mestnega središča vodi pot po nabrežju Ljubljanice do Krakovskega nasipa, 
kjer zavijete desno v prvo ozko ulico. Vrtovi so na desni strani urejenega 
nabrežja reke Gradaščice.

točka 5 na zemljevidu

Trnovski pristan

46.041902 N, 14.508575 E

Oddaljenost od TIC Ljubljana:
1,1 km / 17 min. hoje

Iz mestnega središča vodi pot po nabrežju Ljubljanice do Trnovega.



* Možnost vodenega ogleda po naročilu.

Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib
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Park Tivoli  
Naberite energijo v parku Tivoli, na največji zeleni površini v središču Ljubljane, ki 
je zeleni prag mesta. V parku lahko uživate ob fontanah, na igralih, med cvetjem, v 
Knjižnici pod krošnjami v toplejših mesecih, ob ribniku ali na znamenitem Jakopičevem 
sprehajališču, kjer so se nekoč sprehajale mestne dame s sončniki, danes pa si lahko tam 
na poti do Tivolskega gradu ogledate fotografske razstave.

Zelene točke Ljubljane

Rozarij in rastlinjak v Tivoliju
Rozarij v parku Tivoli vabi med vrtnice v bližino rastlinjaka in ribnika. Zelena 
prestolnica Evrope 2016 je nedavno dobila svojo belo vrtnico Ljubljana. Poiščite jo 
spomladi in poleti, da se navzamete vrtničnih vonjav. Med tivolskim rastlinjakom z 
zanimivimi tropskimi in mesojedimi rastlinami ter kavarno ob ribniku je vse poletje 
Knjižnica pod krošnjami. 

Zelene točke Ljubljane

Iz mestnega središča vodi pot od Prešernovega trga po Čopovi ulici in naprej 
mimo SNG Opera in balet Ljubljana do Jakopičevega sprehajališča, ki je del parka 
Tivoli.

8

Več informacij: TIC Ljubljana | +386 (0)1 306 12 15 | www.visitljubljana.com Več informacij: TIC Ljubljana | +386 (0)1 306 12 15 | www.visitljubljana.com

točka 7 na zemljevidu 46.053733 N, 14.497251 E

Oddaljenost od TIC Ljubljana:
1,1 km / 15 min. hoje

točka 8 na zemljevidu

www.botanicni-vrt.si/ 
rastlinjak-tivoli

Rastlinjak Tivoli, Cesta 27. aprila 2

46.051891 N, 14.493647 E

Oddaljenost od TIC Ljubljana:
1,4 km / 20 min. hoje

Iz mestnega središča vodi pot 
od Prešernovega trga po Čopovi 
ulici in naprej mimo SNG Opera in 
balet Ljubljana do Jakopičevega 
sprehajališča, ki je del parka Tivoli. 
Pri sprehajališču vodijo poti levo 
in čez travnik mimo otroških igral 
do ribnika, kjer je na travniku pri 
kavarni rozarij.

Rozarij: vsak dan 24 ur
Rastlinjak: vsak dan razen 
ponedeljka, 11h–18h

Vstop v rozarij in rastlinjak: 
brezplačen



Več informacij: TIC Ljubljana | +386 (0)1 306 12 15 | www.visitljubljana.com Več informacij: TIC Ljubljana | +386 (0)1 306 12 15 | www.visitljubljana.com

točka 9 na zemljevidu 46.055248 N, 14.493763 E

Oddaljenost od TIC Ljubljana:
1,1 km / 15 min. hoje

točka 10 na zemljevidu 46.055781 N, 14.476954 E

Oddaljenost od TIC Ljubljana:
1,1 km / 15 min. hoje

Iz mestnega središča vodi pot od Prešernovega trga po Čopovi ulici in naprej 
mimo SNG Opera in balet Ljubljana do Jakopičevega sprehajališča, ki je del 
parka Tivoli. V parku vodijo sprehajalne poti navkreber do Rožnika. 

Iz mestnega središča vodi pot od Prešernovega trga po Čopovi ulici in naprej 
mimo SNG Opera in balet Ljubljana do Jakopičevega sprehajališča, ki je del 
parka Tivoli. Sprehajališče vodi proti Tivolskemu gradu, kjer se sprehajalne poti 
na desni strani usmerijo proti Tičistanu.

* Možnost vodenega ogleda po naročilu. * Možnost vodenega ogleda po naročilu.

Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib
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Rožnik in Šišenski hrib
Park Tivoli neopazno prehaja v gozdno zaledje severozahodnega dela mesta. Mreža 
rekreacijskih poti se razpreda vse od Tivolija čez Cankarjev vrh in najvišji Šišenski hrib (429 
m) do Rožnika s slikovito rdečo cerkvijo in gostiščem. Tu zagorijo srca na zmenkih, ko 
na predvečer 1. maja tradicionalno prižgemo kresni ogenj. Po pobočju se sprehodite po 
Jesenkovi učni poti z več kot 30 različnimi drevesnimi vrstami. Rožnik in Šišenski hrib vabita 
k sprostitvi na tekaške poti, v fitnes na prostem in na pohodniške stezice.

Zelene točke Ljubljane

Tičistan
Ptičji dom z urejenimi krmišči in gnezdilnicami najdete med Tivolskim in Cekinovim 
gradom. Najprej so se tu Ljubljančani spontano srečevali s pticami. Sčasoma so postale 
zaupljive in kaj lahko se vam zgodi, da vam sedejo na roko. Mimogrede lahko spoznate še 
simpatične tivolske veverice. 

Zelene točke Ljubljane



Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib PST – Pot spominov in tovarištva

Več informacij: TIC Ljubljana | +386 (0)1 306 12 15 | www.visitljubljana.comVeč informacij: Živalski vrt Ljubljana | +386 (0)1 244 21 88 | www.zoo.si

* Možnost vodenega ogleda po naročilu.
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Živalski vrt Ljubljana
Živalski vrt Ljubljana odpira vrata v pisano kraljestvo živali. V naravnem okolju 
zaščitenega Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib domuje več kot 500 
živali z vseh celin. Zabavno raziskovanje se lahko začne z vodenimi ogledi in nadaljuje 
na fotosafariju ali s hranjenjem živali. Prav posebno doživetje ponujata nočni ogled 
živalskega vrta in program, ki omogoča, da postanete skrbnik za en dan.

34 km dolga in urejena krožna pot danes predstavlja zeleni obroč okoli mesta. Poteka 
tam, kjer je v času druge svetovne vojne mesto obkrožala bodeča žica. Danes Pot 
spominov in tovarištva spodbuja zdravo življenje ter združuje številne rekreativne in 
profesionalne športnike. Tekači in sprehajalci si preprosto ne predstavljajo Ljubljane brez 
PST-ja. Vsako leto ob dnevu osvoboditve 9. maja že šest desetletij poteka tradicionalni 
Pohod ob žici. Pridružite se ljubljanskim pohodnikom ali se podajte na pot sami.

Zelene točke Ljubljane Zelene točke Ljubljane

Najbolj priljubljeni odseki Poti spominov in tovarištva: 
Od Dolgega mostu do Koseškega bajerja:
• mestni avtobus št. 6, smer Dolgi most P+R, izstopna 

avtobusna postaja Dolgi most P+R, od koder na levo in desno 
vodi Pot spominov in tovarištva

• mestni avtobus št. 5, smer Podutik, izstopna avtobusna 
postaja bratov Učakar in nato peš po Koseški cesti

Od Bežigrada do Žal:
• mestni avtobus št. 20, smer Nove Stožice, izstopna avtobusna 

postaja Nove Stožice P+R ob Športnem parku Stožice
• mestni avtobus št. 2, smer Zelena jama, izstopna avtobusna 

postaja Žale, od koder peščena pot vodi prek pokopališča 
Žale 

Od Fužin do Rudnika:
• mestni avtobus št. 20, smer Fužine P+R, izstopna avtobusna 

postaja Pot na Fužine ob Fužinskem gradu
• mestni avtobus št. 3, smer Rudnik, izstopna avtobusna 

postaja Peruzzijeva in nato peš po Peruzzijevi ulici

11
točka 11 na zemljevidu

www.zoo.si  

Živalski vrt Ljubljana,  
Večna pot 70

46.052029 N, 14.472513 E 

Oddaljenost od TIC Ljubljana: 
3,2 km / 30 min. hoje

točka 12 na zemljevidu

www.visitljubljana.com

Izhodiščna točka: 
Tržaška cesta 132

46.037860 N, 14.465463 E

Oddaljenost od TIC Ljubljana: 
3,5 km / 40 min. hoje

Iz mestnega središča se zapeljete 
z mestnim avtobusom št. 18, smer 
Center Stožice P+R, izstopna 
avtobusna postaja: Živalski vrt 
Ljubljana.

Vsak dan
• maj, junij, julij in avgust, 9h–19h
• januar, februar, november in 

december, 9h–16h
• marec in oktober, 9h–17h
• april in september, 9h–18h

Iz mestnega središča 
se do Tržaške ceste 
132, ki je priljubljeno 
izhodišče za krožne 
sprehode po PST, 
zapeljete z mestnim 
avtobusom št. 6, 
smer Dolgi most P+R, 
izstopna je končna 
avtobusna postaja 
Dolgi most P+R.

Cena vstopnice:
• odrasli: 8,00 €
• učenci, dijaki: 5,50 €
• študentje in upokojenci: 6,50 €
• predšolski otroci: 4,50 €
Prost vstop za otroke do 2. leta 



Več informacij: RIC Sava | +386 (0)31 796 132 | www.sport-ljubljana.siVeč informacij: TIC Ljubljana | +386 (0)1 306 12 15 | www.visitljubljana.com
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Koseški bajer Rekreacijsko-izobraževalni center Sava

Romantični bajer na obrobju Ljubljane z lesenimi razglednimi pomoli je idealna 
postojanka za počitek na pohodu po Poti spominov in tovarištva. Slovi po bogatem 
rastlinskem in živalskem svetu, zato tukaj morda najdete kakšnega žabjega princa.

Zelene točke Ljubljane

13

Pred desetletji bi marsikdo težko verjel, da bodo zapuščena naselja ob reki Savi 
nadomestile idilične rekreacijske površine z urejenimi konjeniškimi, kolesarskimi in 
pohodniškimi potmi. Otroci so navdušeni nad malo živalsko farmo in ježo konjičkov. 
Ljubljančanom in obiskovalcem so v velik užitek tudi prostori za piknik, kjer si lahko 
priredite v Sloveniji tako priljubljeno zabavo z dobrotami z žara.

Zelene točke Ljubljane

14

točka 14 na zemljevidu

www.sport-ljubljana.si

Dajnkova ulica

46.081864 N, 14.543445 E

Oddaljenost od TIC Ljubljana:
5,1 km / 1 ura hoje

Iz mestnega središča z mestnim avtobusom št. 19, smer Tomačevo, izstopna 
avtobusna postaja Tomačevo in nato peš po Dajnkovi ulici.

točka 13 na zemljevidu

Ulica bratov Učakar

46.067418 N, 14.469113 E

Oddaljenost od TIC Ljubljana:
4,2 km / 50 min. hoje

Iz mestnega središča nekaj kilometrov peš po sprehajalni poti od rozarija v 
Tivoliju, nato mimo Živalskega vrta Ljubljana in nato po drugi cesti na levo.
Z mestnim avtobusom št. 5, smer Podutik, izstopna avtobusna postaja bratov 
Učakar in nato peš po Koseški cesti.
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Moja WOW doživetja 

Kje ste nazadnje zaklicali WOW?
Osvežite se s čisto pitno vodo, ozelenite se z doživetji, napolnite 
se z energijo na zelenih točkah!

Tu je prostor za fotografijo in zapis vašega najbolj zelenega 
doživetja v Ljubljani, Zeleni prestolnici Evrope 2016:



Več informacij: TIC Ljubljana | +386 (0)1 306 12 15 | www.visitljubljana.com
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Organizirani zeleni ogledi mesta Organizirani zeleni ogledi mesta 

Doživimo Zeleno 
prestolnico Evrope 

2016 skupaj! 
Ustvarili smo nekaj 
tako sproščujočih 

organiziranih 
ogledov mesta, 

da vas bodo 
zeleni utrinki še 

dolgo spremljali. 
Če Ljubljane še 
ne poznate kot 
lastni žep, vam 

priporočamo, da se 
odpravite na enega 

od naših ogledov, 
ki zaobjamejo 

najlepše zelene 
točke Ljubljane peš, 

s kolesom, supom ali 
kajakom. 

Zeleni sprehod po Ljubljani je prava protistresna terapija! Vzpenjača nas najprej popelje do 
Ljubljanskega gradu, ki ponuja prelepe razglede na Zeleno prestolnico Evrope 2016, okoliške 
hribe in gozdove. Na gradu si ogledamo obzidje in kapelo sv. Jurija, zavetnika Ljubljane. Med 
drevesi se sprehodimo do Šanc – razgledne točke, od koder se lepo vidijo nabrežja reke 
Ljubljanice, mestno središče s Plečnikovimi arhitekturnimi mojstrovinami, modernejši Trg 
republike in zeleni park Tivoli z Rožnikom. Nadaljujemo po učni gozdni poti, kjer se naužijemo 
svežega zraka, spoznamo nekaj rastlin in živali, se navzamemo energije dreves in se 
razgibamo s sprostitvenimi asanami. Nato se sprehodimo do Botaničnega vrta Ljubljana, ki 
so ga ustanovili že leta 1810 v času Napoleonovih Ilirskih provinc. Danes je prijeten prostor za 
spoznavanje redkega cvetja in sprostitev v senci dreves. Sledi krajši sprehod do Špice ob reki 
Ljubljanici, ki ji še danes pravimo mestna plaža. Od tu se z ladjico popeljemo do mestnega 
središča. Zeleni sprehod zaključimo na Prešernovem trgu z romantično zgodbo iz življenja 
največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna. Njegov kip se še vedno ozira proti svoji 
ljubezni, vi pa ste takrat že do ušes zaljubljeni v Ljubljano.

* Število udeležencev: najmanj 2.

17,00 €/osebo Termin: po naročilu 
Čas trajanja: 3 ure 

Zeleni sprehod
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Organizirani zeleni ogledi mesta Organizirani zeleni ogledi mesta 

Raziskujte Ljubljano na vodenem ogledu s kolesom. Kolesarjenje je med boljšimi načini 
gibanja po Zeleni prestolnici Evrope 2016, na ogledu Ljubljane s kolesom pa vas bodo 
vodili posebej usposobljeni vodniki. Iz središča mesta, ki je zaprto za motorni promet, se 
zapeljemo po nabrežjih Ljubljanice, doživimo slikovite podobe mestnega središča in se 
nadihamo čistega zraka v največjem mestnem parku Tivoli.

Pojdimo skupaj na zeleno sprostitev! Sprehod začnemo pred Turističnim informacijskim 
centrom. Čez Prešernov trg in Čopovo ulico, ki sta srce Ljubljane, se podamo proti 
zelenim pljučem mesta – parku Tivoli. Ogledamo si Jakopičevo sprehajališče s fotografsko 
razstavo in Tivolski grad, kjer je Mednarodni grafični likovni center. Nadaljujemo do 
Cekinovega gradu, kjer domuje Muzej novejše zgodovine Slovenije. Vmes se ustavimo v 
»Tičistanu« ali Ptičjem domu, kjer se ptice počutijo tako sproščeno in domače, da sedajo 
kar na roke. Pokukamo v krmilnice in gnezdilnice. Naokoli se podijo tudi veverice, ki imajo 
visoko v drevesnih krošnjah lične hišice. Nadaljujemo po Jesenkovi učni poti, ki nas čez 
Cankarjev vrh pripelje do razgledišča na vrhu Rožnika, kjer je v začetku 20. stoletja na 
domačiji pri cerkvi živel največji slovenski pisatelj Ivan Cankar. Privoščimo si še krajši 
počitek ob zeleni meditaciji in se spustimo nazaj proti Tivoliju. Za konec si ogledamo 
rozarij v Tivoliju z belo vrtnico, ki nosi ime Ljubljana, in živahen vodni utrip ob ribniku.

Več informacij: TIC Ljubljana | +386 (0)1 306 12 15 | www.visitljubljana.comVeč informacij: TIC Ljubljana | +386 (0)1 306 12 15 | www.visitljubljana.com

Izhodiščna točka: 
STIC Ljubljana, Krekov trg 10

15,00 €/osebo

Termin: od 1. aprila do 30. 
novembra ob četrtkih ob 16h in 
ob nedeljah ob 10h  
Čas trajanja: 2 uri 

16,00 €/osebo Termin: po naročilu 
Čas trajanja: 4 ure 

Tivoli – zelena pljuča Ljubljane Kolesarski potep po Ljubljani
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Organizirani zeleni ogledi mesta Organizirani zeleni ogledi mesta 

Spoznajte organizirano in sladko življenje pridelovalk medu na čebelarski krožni učni 
poti po Ljubljani. Čebela je simbol pridnosti, čebelarstvo pa je že od nekdaj pomemben 
del slovenske kulture in tradicije. Slovenija je bogata z različnimi vrstami medu in drugi-
mi čebeljimi pridelki. Avtohtona slovenska čebela kranjska sivka je druga najbolj razšir-
jena vrsta čebele na svetu. Vodena čebelarska učna pot vam približa svet in življenje teh 
marljivih živalic.

Zeleno doživetje, ki ga zlepa ne boste pozabili, pa tudi vaši gledalci na nabrežjih med 
srkanjem kave ne. Oglejte si Ljubljano z drugačne perspektive. Zapeljite se po reki 
Ljubljanici s supom ali kajakom. Najprej vas organizatorji povabijo na spoznavni tečaj 
veslanja, ki poteka stoje. Prava avantura se nato začne pri kavarni Špica, od koder 
veslate skozi središče Ljubljane pod Zmajskim mostom ter mimo Petkovškovega in 
Šuštarjevega nabrežja.

Več informacij: TIC Ljubljana | +386 (0)1 306 12 15 | www.visitljubljana.com Več informacij: TIC Ljubljana | +386 (0)1 306 12 15 | www.visitljubljana.com

SUP

www.visitljubljana.com

Izhodiščna točka: 
kavarna Špica

Čas trajanja: 2 uri
Termin: od 15. aprila do  
30. septembra vsak ponedeljek, 
sredo in petek ob 11h in ob 14h, 
sobota ob 10h

Cena: 32,00 €/osebo,
cena vključuje inštruktorja, uvodni 
tečaj, izposojo opreme in fotografije
* Število udeležencev: najmanj 2, največ 8

KAJAK

www.kajak-ljubljana.si

Kajak kanu klub Ljubljana, 
Livada 31

46.036823 N, 14.510308 E

Oddaljenost od TIC Ljubljana: 
2,2 km / 30 min. hoje

Čas trajanja: 2 uri
Termin: od maja do konca 
oktobra vsak dan ob 10h in ob 17h 

Cena: 20,00 €/osebo,
cena vključuje izposojo opreme

Izhodiščna točka: 
Botanični vrt Ljubljana,  
Ižanska cesta 15
Oddaljenost od TIC Ljubljana: 
1,5 km / 20 min. hoje

Termin: samo za skupine po 
naročilu 
Čas trajanja: 2 uri 

Veslanje stoje (sup) in kajak na Ljubljanici Čebelarska učna pot
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Moji Okusi Ljubljane

Recept za mojo najljubšo jed Okusi Ljubljane:

Zaupal(-a) mi ga je kuharski mojster ali mojstrica:

Zelena kuhinja 

Uživajte v Okusih 
Ljubljane v 
restavracijah 
s tipičnimi 
ljubljanskimi jedmi. 
Nekatere že dolgo 
slovijo po Sloveniji 
in širše. Tako kot 
Ljubljančani, ki naj 
bi jim pred stoletji 
celo prepovedali 
pretirano uživanje 
hrane – tako radi so 
dobro jedli. V Zeleni 
prestolnici Evrope 
2016 lahko kalorije 
hitro izgubite z 
gibanjem na svežem 
zraku med zelenimi 
točkami Ljubljane.
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Zelena kuhinja Zelena kuhinja

Okusi Ljubljane obujajo žlahtno kulinarično tradicijo glavnega mesta. Izbrane 
restavracije v mestu razvajajo s tipičnimi ljubljanskimi jedmi, ki so danes začinjene s 
ščepci kreativnosti najboljših ljubljanskih kuharjev. Poiščite nalepko Okusi Ljubljane v 
jedilnikih in na vratih restavracij. V TIC-u ali STIC-u Ljubljana povprašajte po knjižici 
Okusi Ljubljane s seznamom vseh restavracij in gostiln, ki pripravljajo tipične ljubljanske 
jedi, in z odličnimi recepti, ki so vam lahko v navdih tudi doma.

Kulinarično doživetje Okusi Ljubljane
Slastne ljubljanske jedi je najlepše odkrivati na vodenem ogledu po mestu. Po prvem 
spoznavanju lokalnih sestavin in njihovega porekla na glavni mestni tržnici obiščemo 
pet različnih restavracij v Ljubljani in okušamo tradicionalne jedi, pripravljene na 
sodoben in inovativen način, za kar skrbijo najboljši ljubljanski kuharski mojstri. Med 
kulinaričnim obiskom brbončice razvajamo v gostilni z zgodovinskim pridihom, v lokalu 
na priljubljeni razgledni točki, v sodobni restavraciji, pri ponudniku ulične prehrane in v 
restavraciji, ki deluje po modelu socialnega podjetništva. Okusno doživetje zaključimo v 
trgovini s tradicionalno slovensko žganjekuho.

Edinstvena tržnica okusov vas pričakuje na Pogačarjevem trgu na mestni tržnici vsak 
petek od maja do oktobra v lepem vremenu vse od 8. ure zjutraj do večera. Iz loncev, 
ponev, pekačev in z žarov diši po svežih slovenskih in mednarodnih jedeh, ki jih pred 
očmi obiskovalcev po izjemno dostopnih cenah pripravljajo najboljši kuharski mojstri iz 
družinskih gostiln, uglednih restavracij in turističnih kmetij iz vse Slovenije. Sestavine so 
večinoma lokalne, saj se ljubljanski gostinci radi povezujejo z okoliškimi kmetijami.

15

Več informacij: TIC Ljubljana | +386 (0)1 306 12 15 | www.visitljubljana.com Več informacij: Odprta kuhna | www.odprtakuhna.si

Izhodiščna točka: 
TIC Ljubljana, poleg Tromostovja

30,00 €/osebo,  
otroci do 12. leta 20,00 €

Termin: ob sredah in ob sobotah 
ob 12h  
Čas trajanja: 3 ure 

točka 15 na zemljevidu

www.odprtakuhna.si

Pogačarjev trg

46.051015 N, 14.507712 E

Ob lepem vremenu vsak petek, od marca do oktobra, 8h–20h

Okusi Ljubljane Odprta kuhna  
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Zeleni prevozi 

Ureditev 
ljubljanskega 

potniškega prometa 
in uvajanje rešitev 

trajnostne mobilnosti 
sta veliko prispevala 

k nazivu Zelena 
prestolnica Evrope 

2016. Pridružite 
se Ljubljančanom 

na znamenitem 
BicikLJ-u, kot se 

imenuje ljubljansko 
mestno kolo. Na 

pomoč lahko 
pokličete tudi 

Kavalirja.

Zeleni prevozi

Naj vas zapelje Kavalir, okolju prijazno električno vozilo, ki nosi ime po uglajenih gospodih 
stare šole ter razveseljuje prebivalce in obiskovalce mestnega središča Zelene prestolnice 
Evrope 2016 z brezplačnim prevozom po peš coni v mestnem središču. Kavalirji ne bi bili 
kavalirji, če bi koga zavrnili, toda prednost imajo starejši in gibalno ovirani.

Več informacij: TIC Ljubljana | +386 (0)1 306 12 15 | www.visitljubljana.com

Naročilo vožnje: 
+386 (0) 31 666 331
+386 (0) 31 666 332

Brezplačno.

Vse dni v letu, 8h–20h

Kavalir
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Zeleni prevoziZeleni prevozi

Z električnimi polnilnicami smo v Ljubljani pred nekaj leti naredili velik korak naprej 
pri vpeljevanju okolju prijaznih tehnologij. Polnilnice oskrbuje zelena energija iz 
obnovljivih virov. Polnjenje je ponekod v mestnem središču, denimo na Miklošičevi ulici 
ali v nekaterih parkirnih hišah, brezplačno. Napolnite okolju prijazne avtomobile ali 
motorje na električni pogon. Z zeleno in čisto energijo je lepše potovati.

Za prijetno raziskovanje skritih mestnih kotičkov si izposodite kolo pri priljubljenem 
samopostrežnem sistemu BicikeLJ. Registrirate se lahko prek spleta: www.bicikelj.si. 
Izberite kolo na eni od 36 postaj, prislonite kartico Urbana na čitalnik, odtipkajte svojo 
kodo in vaš BicikeLJ je odklenjen. Izposoja je brezplačna, če vrnete kolo na eno od 
naslednjih postaj v roku ene ure. Za spoznavanje Ljubljane z vetrom v laseh so na voljo 
tudi kolesa v Slovenskem turističnem informacijskem centru na Krekovem trgu pri 
mestni tržnici. 

Več informacij: www.elektro-crpalke.si | www.polni.si

BICIKELJ

www.bicikelj.si

Izhodiščna točka: 
36 postajališč po mestu
080 23 34 (brezplačna telefonska 
številka za pomoč uporabnikom) 

24-urna izposoja vse dni v letu

Cena registracije: 3,00 €/leto oz.  
1,00 €/teden
Cena najema: 
• vsaka 1. ura izposoje brezplačna
• vsaka 2. ura izposoje 1,00 €
• vsaka 3. ura izposoje 2,00 €
• vsaka nadaljnja ura izposoje 4,00 €

LJUBLJANSKO KOLO

www.visitljubljana.com

Izhodiščna točka: 
STIC, Krekov trg 10

46.051092 N, 14.510396 E

april, maj, oktober: 
od ponedeljka do petka, 8h–19h, 
sobota, nedelja in prazniki, 9h–17h
od junija do septembra: vsak dan, 
8h–21h

Najem do dve uri 4,00 €
Dnevni najem (več kot dve uri) 8,00 €
S Turistično kartico Ljubljana  
(do štiri ure): brezplačno

BicikeLJ in Ljubljansko kolo Električne polnilnice za avtomobile



LJUBLJANSKO DREVO

Prispeli ste do ljubljanskega drevesa zelenih doživetij in prstnih odtisov. Odpravite se na 
potep do vseh zgoraj navedenih zelenih točk, kjer boste našli zeleni žig. Odtisnete ga na 
označeno mesto. Ko zberete vseh 5 zelenih odtisov, prinesite svoje drevo v TIC ali STIC 
Ljubljana, kjer vas čaka zelena praktična nagrada.

Nagradna
igra

Zberite
zelene
prstne
odtise1

Ljubljanski grad

2
Botanični vrt

5
STIC Ljubljana

4
TIC Ljubljana3

Tivolski grad

Vaše točke za zbiranje zelenih žigov:

1. Ljubljanski grad - Grajska planota 1 (točka 1 na zemljevidu)
2. Botanični vrt - Ižanska cesta 15 (točka 2 na zemljevidu)
3. Tivolski grad, Pod turnom 3 (točka 7 na zemljevidu)
4. TIC Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2
5. STIC Ljubljana, Krekov trg 10

KUPONČEK  

za
 va

šo
 ze

len
o

na
grad

o
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Druga zelena doživetja 

V Ljubljano vabi 
toliko zelenih 

doživetij! 
Poklepetajte z 
gostoljubnimi 
Ljubljančani, 

osvežite se z vodo 
pri mestnih pitnikih 

in si oglejte razstavo 
Voda v Mestnem 

muzeju Ljubljana, 
posladkajte se na 
ljubljanski tržnici, 

podarite si kaj 
lepega na umetniških 

tržnicah in posedite 
v Knjižnicah pod 

krošnjami.

Ljubljana je ena od redkih svetovnih prestolnic, ki se lahko pohvali z naravno pitno vodo 
iz pip, neobdelano s tehnološkimi postopki. Povsod po mestu jo je mogoče zajeti v 
dlani ali steklenico. Privoščite si osvežilno pitje vode iz enega od 31 urbanih pitnikov, ki 
delujejo v toplejših mesecih. Obiščite tudi razstavo Voda o pomenu ohranjanja voda v 
Mestnem muzeju Ljubljana, kjer so izdelali posebno steklenico, ki jo lahko po nakupu 
takoj napolnite s popolnoma naravno pitno vodo.

Druga zelena doživetja 

16

Naložite si aplikacijo Tap Water Ljubljana.
www.primavoda.si/voda-v-ljubljani#pitniki, 
ki vas bo glede na vašo trenutno 
lokacijo vodila do najbližjega pitnika. 

iOS:

Android:

točka 16 na zemljevidu

www.mgml.si

MGML, Mestni muzej Ljubljana, 
Gosposka 15

46.046976 N, 14.504132 E

Oddaljenost od TIC Ljubljana: 
650 m / 7 min. hoje

• od torka do nedelje: 10h–18h
• četrtek: 10h–21h
• ponedeljek: zaprto
• 24. in 31. december: 10h–14h
• 1. januar, 1. november,  

25. december: zaprto

Vstopnica
• odrasli: 6,00 €
• študenti, dijaki, otroci, odrasli 

nad 60 let, invalidi: 4,00 €
• družina: 12,00 €

Voda in pitniki
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Ob sobotah se začuti duša Ljubljane med prebujanjem starega mestnega jedra, med 
žvenketanjem kavnih skodelic in med klici branjevk s pridelki iz vse Slovenije. Nekoč je bilo 
celo mesto kot velika tržnica, saj so prodajalci skoraj na vsakem vogalu ponujali kaj svežega 
in domačega, pa naj je bila to solata z ljubljanskih vrtov ali mesne dobrote z okoliških kmetij. 
Današnjo ljubljansko tržnico je skupaj s privlačnimi pokritimi stebrišči uredil Jože Plečnik, 
arhitekt sodobne Ljubljane. Pobrskajte za okusnimi pridelki iz vse Slovenije in se osvežite s 
sladkimi sadeži, mnogi med njimi imajo ekološke oznake in certifikate. Na ljubljanski tržnici 
veliko navdušenja vzbuja tudi mlekomat s svežim mlekom z okoliških planin.

Art market, kjer ustvarjalnost ne pozna meja, ob sobotah med majem in oktobrom v 
senci dreves na Bregu ob Ljubljanici združuje slovenske ustvarjalce unikatnih umetniških 
izdelkov. Drugo umetniško tržnico, Artish, največkrat postavijo na slikovitem Gornjem 
trgu. Naužijte se barv in na stojnicah spoznajte, kaj vse lahko ustvari ljubezen do ročnega 
izdelovanja. Poklepetajte z ustvarjalci in si podarite kaj lepega. 

Druga zelena doživetja Druga zelena doživetja 

17 18 

* Obisk priporočamo zjutraj in dopoldne, ko je dogajanje na tržnici najbolj živahno.

Več informacij: TIC Ljubljana | +386 (0)1 306 12 15 | www.visitljubljana.comVeč informacij: TIC Ljubljana | +386 (0)1 306 12 15 | www.visitljubljana.com

točka 17 na zemljevidu

Pogačarjev trg in Vodnikov trg

46.051160 N, 14.509580 E

Osrednja tržnica (na prostem)  
od ponedeljka do petka: 6h–16h, sobota: 6h–14h

Pokrita tržnica na Pogačarjevem trgu  
od ponedeljka do petka: 7h–16h, sobota: 7h–14h

Ekološka tržnica sreda: 8h–16h, sobota: 7h–14h

točka 18 na zemljevidu

Art market – Breg ob Ljubljanici
Artish – Gornji trg

Oddaljenost od TIC Ljubljana:
Art market – 500 m / 5 min. hoje
Artish – 550 m / 5 min. hoje

Ljubljanska tržnica Umetniški tržnici
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Park Tivoli tik ob 
Tivolskem ribniku

46.0522988 N, 
14.4939229 E

Od 30. maja do 31. 
avgusta
četrtek in petek, 
15h–20h
sobota in nedelja, 
10h–20h

Trnovska plaža: med 
vrbami Trnovskega 
pristana

46.042565 N, 
14.507064 E  

Od 30. maja do 31. 
avgusta
četrtek in petek, 
15h–20h
sobota, 10h–20h

Ljubljanski grad: 
dvorišče Ljubljanskega 
gradu

46.048886 N, 
14.508373 E

Od 30. maja do 31. 
avgusta 
petek, sobota in 
nedelja, 10h–20h

Park Zvezda: blizu  
kipa Emonec

46.050048 N, 
14.503110 E

Od 30. maja do 31. 
avgusta
petek in sobota, 
10h–20h

V poletnih mesecih se sprostite na ležalnikih med knjigami, shranjenimi v lične lesene 
zabojčke. Knjižnice pod krošnjami, ki sodijo v okvir enega od najbolj priljubljenih 
projektov na področju širjenja bralne kulture, so na prostem v senci dreves. Bogata 
zbirka knjig, revij in časopisov je namenjena brezplačnemu prebiranju in uživanju v 
naravi na osmih lokacijah. Najbolj priljubljene so knjižnice v parku Tivoli, Trnovskem 
pristanu, v parku Zvezda in na Ljubljanskem gradu. 

V bližini Ljubljane se nahajata kar dve igrišči. Igrišče Diners Club Ljubljana z 18 luknjami 
najdete blizu priljubljene Šmarne gore in je ob robu gozda. Tam je mogoče igrati 
tudi nočni golf. Slikoviti golf kompleks iz lesa ima dobro restavracijo. Razgibano 
igrišče Arboretum Golf Ljubljana v bližini Kamnika obdajajo borov gozd in manjša 
jezera. Razgled na Kamniške Alpe in park Arboretum z več kot 3500 vrstami rastlin 
zagotavljata čudovito doživetje, razgibano igrišče z 18 luknjami pa je izziv tudi za 
najboljše. Blizu središča Ljubljane je Golf Trnovo Ljubljana, prvo tovrstno igrišče v 
prestolnici z 9 luknjami, kjer igralci ne potrebujejo golf dovoljenja za igro.

Druga zelena doživetja Druga zelena doživetja 
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Več informacij: www.golf-ljubljana.si | www.golfarboretum.si | www.golftrnovo.comVeč informacij: +386 (0)40 546 817 | www.knjiznicapodkrosnjami.si

točke 19 na zemljevidu

 www.knjiznicapodkrosnjami.si

Brezplačen vstop

Diners Golf &  
Country Club

www.golf-ljubljana.si

Diners Golf & Country 
Club Ljubljana,  
Smlednik 200, Smlednik

46.151121 N, 14.446139 E

Oddaljenost od TIC 
Ljubljana: 
14 km / 30 min. vožnje

Vsak dan:  
8h–17h

Golf  
Arboretum

www.golfarboretum.si 

Golf Arboretum, Volčji 
Potok 43g, Radomlje

46.196874 N, 14.614153 E

Oddaljenost od TIC 
Ljubljana: 
20 km / 30 min. vožnje

Od marca do novembra 
vsak dan 8h–16h

Golf klub  
Trnovo

www.golftrnovo.com

Golf klub Trnovo, Cesta 
dveh cesarjev, Ljubljana

46.01428 N, 14.28243 E

Oddaljenost od TIC 
Ljubljana: 
5,5 km / 20 min. vožnje

Od oktobra do aprila 
vsak dan 7.30h–20h
Od maja do septembra 
vsak dan 7.30h–21h

Knjižnica pod krošnjami Golf

20
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Zelene tekaške prireditve 

Tek z množico 
pozitivno naravnanih 

ljudi je posebno 
doživetje. Naj vas 
poneseta zeleno 

vzdušje in energija 
na Ljubljanskem 

maratonu in na Teku 
trojk. Doživite zeleni 

obroč okoli mesta, 
spodbudo na vsakem 

koraku in glasno 
navijanje na cilju. 

Napotke za tekaške 
poti najdete na  

www.gremonapot.si.

Ljubljanski maraton je pravi slovenski tekaški 
praznik. V letu 2015 se ga je udeležilo blizu 
30.000 tekačev iz okoli 40 držav. Poteka 
po ulicah glavnega mesta z začetkom na 
Slovenski cesti in zaključkom na Kongresnem 
trgu. Pridružite se največji tekaški prireditvi v 
Sloveniji zadnji vikend v oktobru.

Ljubljana tradicionalno otvori tekaško sezono 
v začetku maja s Tekom trojk. Edinstvena 
tekaška prireditev vodi po Poti spominov in 
tovarištva. Njeni posebnosti sta tek v skupini 
treh tekačev in spodbujanje prijateljstva, na 
koncu pa velja čas tistega, ki zadnji iz ekipe 
treh preteče ciljno črto. 

Zelene tekaške prireditve 

LJUBLJANSKI MARATON

Zadnji vikend v oktobru

Dodatne informacije in prijave:  
www.vw-ljubljanskimaraton.si

TEK TROJK

Vikend v začetku maja,  
ki je najbližje 9. maju

Dodatne informacije in prijave: 
www.pohod.si

Ljubljanski maraton Tek trojk
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Izleti v okolico 

Če želite zares 
doživeti Ljubljano in 
Osrednjo Slovenijo, 
vam priporočamo, 
da se odpravite na 
organizirane izlete 

v okolico. Poleti 
vam ne uideta 

tudi skok v vodo 
in kopanje! Za vas 

smo ustvarili zelene 
izlete s kolesom in 

peš. Eden od njih je 
pravo gurmansko 

razvajanje, na vseh 
pa se boste naužili 

prelepe, neokrnjene 
narave le streljaj 

iz prestolnice 
Slovenije. Napotke 

za pohodniške in 
kolesarske poti 

najdete na  
www.gremonapot.si.

Zeleno kolesarjenje

Bogata kolesarska mreža Ljubljanskega barja ponuja zeleno naravnanim popotnikom 
številne možnosti za kolesarski umik iz mesta. Po makadamskih poteh se zapeljemo po 
tem naravnem rezervatu in krajinskem parku. Zaradi tisočletja stare dediščine koliščarjev, 
ki so izdelali najstarejše leseno kolo z osjo na svetu, je na Unescovem seznamu. Slikovita 
soteska Iški vintgar je naslednje zeleno doživetje. Avanturo zaključimo pri Podpeškem 
jezeru, kjer se lahko v poletnih mesecih po želji tudi kopate.

* Cena vključuje: prevoz potnikov in koles iz Ljubljane do izhodišča in nazaj, kosilo, strokovno vodenje, izposojo 
koles in obvezne opreme. Število udeležencev: najmanj 2. 

Izhodiščna točka: 
vaš hotel oziroma po dogovoru 
ob naročilu

• odrasli: 42,00 €
• otroci do 12. leta: 30,00 €
• otroci do 5. leta starosti: 

15,00 €

Termin: od 1. aprila do 31. 
oktobra, vsak dan ob 9h  
Čas trajanja: 6 ur  
(kolesarjenje 3 ure)

Podpeško jezero in Ljubljansko barje s kolesom
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Zeleno kolesarjenje

Podajte se na kulinarično dogodivščino s kolesom. Izlet je pravo doživetje z obiskom 
ekoloških kmetij osrednje Slovenije, kjer vam pokažejo tradicionalno kmečko orodje ter 
pridelavo medu, sira in jabolčnega soka. Privoščite si piknik v naravi s potočno postrvjo 
in domačo pečenko. 

* Cena vključuje: prevoz potnikov in koles iz Ljubljane do izhodišča in nazaj, dva obroka (zajtrk in kosilo) v 
sklopu degustacij ekološko pridelane hrane, strokovno vodenje, izposojo koles in obvezne opreme.  
Število udeležencev: najmanj 2.

Zeleno kolesarjenje

Zavrtite pedale ob vznožju Kamniško-Savinjskih Alp. Ta izlet zahteva nekaj več telesne 
pripravljenosti, a bogato nagrajuje z lepimi razgledi. Izhodišče je vas Dolsko, od koder 
kolesarimo po dolini, ki so jo nekoč imenovali dežela veselja in slasti. Nadaljujemo mimo 
Kamnika do vznožja Kamniško-Savinjskih Alp, kjer si ogledamo Plečnikov lovski dvorec, 
sotesko Predoselj in izvir reke Kamniška Bistrica. Po želji lahko izlet podaljšamo še s 
kopanjem v Termah Snovik ali z obiskom pastirskega naselja na Veliki planini, kjer je 
mogoče poskusiti lokalni sir trnič, ki ga imenujejo tudi sir ljubezni. 

* Cena vključuje: prevoz potnikov in koles iz Ljubljane do izhodišča in nazaj, kosilo, strokovno vodenje, izposojo 
koles in obvezne opreme.  
Število udeležencev: najmanj 2.

Izhodiščna točka: 
vaš hotel oziroma po dogovoru 
ob naročilu

• odrasli: 68,00 €
• otroci do 12. leta: 50,00 €
• otroci do 5. leta starosti: 

20,00 €

Termin: od 1. aprila do 31. 
oktobra, petek, sobota in nedelja 
ob 8.30h  
Čas trajanja: 8 ur  
(kolesarjenje 2,5 uri)

Izhodiščna točka: 
vaš hotel oziroma po dogovoru 
ob naročilu

• odrasli: 52,00 €
• otroci do 12. leta: 36,00 €
• otroci do 5. leta starosti: 

15,00 €

Termin: od 1. aprila do 31. 
oktobra, vsak dan ob 8.30h  
Čas trajanja: 8,5 ur  
(kolesarjenje 3,5 ure)

Kulinarično doživetje v Srcu Slovenije – kolesarski izlet S kolesi do izvira Kamniške Bistrice
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Krajinski park se razprostira med Ljubljano, Vrhniko, Krimom in Škofljico. Obilica vode in 
mokra tla predstavljajo življenjsko okolje številnim živalskim vrstam. Odkritja, kot so nakit 
in posode, iz debla izdolben čoln drevak in najstarejše leseno kolo z osjo dvokolesnika 
pričajo o tisočletja stari kulturi ljubljanskih koliščarjev, ki je uvrščena na Unescov seznam. 
Mreža urejenih poti po Ljubljanskem barju je idealna za sprehode in kolesarjenje. Med 
Igom in Podpečjo leži mokrotni travnik Iški morost z urejeno Koščevo učno potjo, ki nosi 
ime po ptiču koscu (crex crex). Tu raziskujejo do ptic prijazno kmetijstvo in rabo tal. Na 
Ljubljanskem barju je namreč več kot 200 vrst ptic in kar 89 vrst metuljev.

Ljubljansko barje

točka 21 na zemljevidu

www.ljubljanskobarje.si

Krajinski park Ljubljansko barje, 
Podpeška cesta 380, Notranje Gorice

45.989482 N, 14.402817 E

Oddaljenost od TIC Ljubljana:
11,8 km / 15 min. vožnje
Iz središča Ljubljane 30 min. vožnje 
z mestnim avtobusom št. 6B, smer 
Notranje Gorice, končna avtobusna 
postaja Notranje Gorice.
Termin: samo za skupine po naročilu 
Čas trajanja: 3 ure

od 50,00 €/skupino

Ekološko posestvo Trnulja
Na posestvu, ki se odpira proti 
Ljubljanskemu barju, obiskovalce 
pozdravljajo prijazni gostitelji, 
udobje in domače živali. Hišni 
pridelki in kulinarika temeljijo 
na ekološkem kmetovanju, ki 
je prijazno naravi in človeku. 
Posestvo je član verige Bio Hotels. 

www.trnulja.com

Zeleno pohodništvo

21

Krajinskemu parku zahodno od Ljubljane dajejo poseben pečat njegovi vrhovi, nekateri 
tudi višji od 1000 metrov. Spočijte si oči na zelenih planjavah s cerkvicami, med 
samotnimi kmetijami in prijaznimi ljudmi. Obiščite Polhograjsko graščino, kjer lahko 
še vedno spijete čaj z grofom Blagajem, prebirate knjige v Knjižnici pod krošnjami ali 
obiščete Muzej pošte in telekomunikacij.

Zeleno pohodništvo

22

točka 22 na zemljevidu

Polhograjska graščina, Polhov 
Gradec 61, Polhov Gradec

46.0674944 N, 14.3140928 E

Oddaljenost od TIC Ljubljana:
11.8 km

Iz središča Ljubljane 40 min. vožnje s primestnim avtobusom št. 51, smer 
Polhov Gradec, izstopna avtobusna postaja Polhov Gradec, nato peš 500 m do 
Polhograjske graščine.

Krajinski park Ljubljansko barje Krajinski park Polhograjski Dolomiti
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Pobegnite mestnemu vrvežu na Toško Čelo in Katarino, odlični izhodiščni točki za 
raziskovanje Polhograjskega hribovja. Do njiju zlahka dostopate iz Podutika (končna 
postaja mestnega avtobusa št. 5), kjer se po kratki hoji odpre čudovit razgled proti 
Ljubljani, okoliškim hribom in vrhovom Kamniško-Savinjskih Alp.

Zeleno pohodništvo

23 24

Podajte se na tek ali sprehod po mreži gozdnih poti. Raztezajo se na jugovzhodnem 
delu mesta med Ljubljanskim barjem in Gruberjevim prekopom oziroma Ljubljanico. Čez 
Golovec vodi tudi Pot spominov in tovarištva, ena od cest pa vas pripelje do 
Astronomskega observatorija, kjer organizirajo dneve odprtih vrat z opazovanjem neba 
ob menjavi letnih časov (20. 3., 21. 6., 23. 9. in 22. 12.).

Zeleno pohodništvo

25

Toško Čelo

točka 23 na zemljevidu

Gostišče Bitenc, Toško Čelo 1

Oddaljenost od TIC Ljubljana:
9,8 km oz. 2,9 km (45 min. hoje)  
od avtobusne postaje Podutik
46.0834947 N, 14.4188171 E
Nadmorska višina: 590 m

Katarina

točka 24 na zemljevidu

Gostilna Dobnikar,  
Topol pri Medvodah 1, Medvode
Oddaljenost od TIC Ljubljana:
14,4 km oz. 7,1 km (1h 50 min. hoje)  
od avtobusne postaje Podutik
46.0921951 N, 14.3699102 E
Nadmorska višina: 738 m

Iz središča Ljubljane 25 min. vožnje z mestnim avtobusom št. 5, smer Podutik, 
izstopna avtobusna postaja Podutik. Nato peš po Podutiški cesti 850 m/14 min. 
in na prvem križišču desno. Že po nekaj metrih se začne vzpon po gozdni poti.

točka 25 na zemljevidu

Gostilnica Pod Golovcem,  
Ob potoku 39

46.0401819 N, 14.5441329 E

Oddaljenost od TIC Ljubljana:
3,6 km

Iz središča Ljubljane 
• 20 min. vožnje z mestnim avtobusom št. 5 (smer Štepanjsko naselje), št. 9 

(smer Štepanjsko naselje) ali št. 13 (smer Sostro), izstopna avtobusna postaja 
Štepanja vas

• 20 min. vožnje z mestnim avtobusom št. 24 (smer Bizovik) ali 28 (smer Mali 
Lipoglav), izstopna avtobusna postaja Štepanja vas

• 15 min. vožnje z mestnim avtobusom št. 3 (smer Rudnik), 3B (smer Škofljica 
obračališče) ali 3G (smer Grosuplje), izstopna avtobusna postaja Rakovnik

Toško Čelo in Katarina Golovec
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Zaradi svoje lege in čudovitega razgleda je Šmarna gora ena najbolj priljubljenih 
izletniških destinacij med Ljubljančani. Na vrhu se vam kot na dlani odpreta Ljubljana 
in Ljubljanska kotlina. Do vznožja vas lahko pripelje mestni avtobus (št. 8). Za okrepčilo 
si v prijetni gostilnici na vrhu privoščite šmarnogorski čaj in šmarnogorski ričet, ki sta v 
izboru Okusi Ljubljane.

Zeleno pohodništvo

26

Priljubljena izletniška točka v neposredni bližini Ljubljane. Najlažje je dostopna s 
severa Ljubljane (Bežigrad), kjer pred Črnučami zavijete zahodno proti Gameljnam na 
označeno gozdno pot. Ta vas pripelje do razglednega stolpa in planinskega doma na 
vrhu 425 m visoke Rašice. 

Zeleno pohodništvo

27
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točka 26 na zemljevidu

www.smarnagora.com

Gostilna Ledinek, Šmartno 4,  
Ljubljana - Šmartno 

46.1247249 N,  14.4766157 E 
Nadmorska višina: 669 m

Oddaljenost od TIC Ljubljana:
10,4 km

Iz mestnega središča 35 min. vožnje z mestnim avtobusom št. 8, smer Gameljne, 
izstopna avtobusna postaja Tacenski most. Po pločniku na levi strani parkirišča 
pot vodi v prvo ulico na desno mimo hiš po označeni poti na Šmarno goro.

točka 27 na zemljevidu

Planinski dom Rašiške čete na 
Rašici, Rašica 50, Lj. - Šmartno

46.1282145 N, 14.4765204 E
Nadmorska višina: 425 m

Oddaljenost od TIC Ljubljana:
10,8 km

Iz mestnega središča 40 min. vožnje z mestnim avtobusom št. 8, smer Gameljne, 
izstopna avtobusna postaja Gameljne. Pot po naselju po 200 m pripelje do 
smerokaza Rašica in neprometne ceste.

Šmarna gora Rašica
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Vzhodno od Ljubljane, kjer se začenja Zasavsko hribovje, so številne vasi. Med izletniki je 
najbolj priljubljena vas Janče. Pridružite se domačinom in obiskovalcem na pomladno-
poletnem prazniku jagod ali jesenskih kostanjevih nedeljah – okrog planinskega doma 
Janče. 

Zeleno pohodništvo

28

Slovenski matematik in fizik Jurij Vega je v 18. stoletju mednarodno zaslovel z 
logaritemskimi tablicami. Le krajši pohod iz Ljubljane vas pripelje do Dolskega v gostilno 
Vegov hram. Znanstvenikova rojstna hiša stoji le streljaj od tu. Na poti si oglejte lokalne 
posebnosti, divjo vinsko trto in Muzej Jurija Vege v Zagorici. 

29

Zeleno pohodništvo

Več informacij: TIC Ljubljana | +386 (0)1 306 12 15 | www.visitljubljana.com

točka 28 na zemljevidu

Planinski dom na Jančah,  
Janče 1

46.0522856 N, 14.7099777 E
Nadmorska višina: 792 m

Oddaljenost od TIC Ljubljana:
19,6 km

točka 29 na zemljevidu

LB&T Vegov hram, Dolsko 57,  
Dol pri Ljubljani

46.093472 N, 14.678220 E

Oddaljenost od TIC Ljubljana:
16,2 km

Iz mestnega središča 40 min. vožnje z mestnim avtobusom št. 13, smer Sostro, 
izstopna avtobusna postaja Križišče Sostro. Prestop na mestni avtobus št. 29, 
smer Tuji Grm, izstopna avtobusna postaja Tuji Grm. V naselju pojdite do prvega 
križišča in nato levo ter približno 1 km do naslednjega križišča in od tam levo proti 
cerkvi. Na desni strani je Planinski dom na Jančah.

Iz mestnega središča 25 min. vožnje s primestnim avtobusom št. 17, smer 
Senožeti - Dol pri Ljubljani, izstopna avtobusna postaja Dolsko.

Več informacij: TIC Ljubljana | +386 (0)1 306 12 15 | www.visitljubljana.com

* Možnost vodenega ogleda po naročilu.

Janče Pohodniški izlet po deželi Jurija Vege
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1. Logotip Ljubljana zmagovalka 2016 - Zelena prestolnica Evrope

ko je logotip ZPE ožji od 25 mm,  
je motiv z zastavo ločen od logotipa in povečan

veliki logotip ZPE

mali logotip ZPE

Mestna občina  
Ljubljana

Mestna ob~ina  
Ljubljana

Mestna ob~ina  
Ljubljana

 

vertikalna varianta 02:

razdalja med logotipom MOL in ZPE  
(brez zastave) je večja ali enaka širini grba

razmik je ≥ x

x

 
 

širina logotipa ZPE (brez zastave)
je enaka širini grba

razdalja med logotipom MOL in ZPE (brez zastave) 
je večja ali enaka polovici širine grba.
razmik je ≥ x/2

x

širina logotipa ZPE (brez zastave)  
je enaka širini grba

x
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