SPOROČILO ZA MEDIJE

Gremo na pot – spletni vodnik po kolesarskih,
pohodniških in tekaških poteh
Prenovljen portal ponuja več kot dva tisoč kilometrov urejenih
poti v naravi Ljubljanske urbane regije
Ljubljanska urbana regija – prostor doživetij v naravi
Ljubljana, 17. september 2012 – V ljubljanski Mestni hiši so podžupanja MOL
gospa Jelka Žekar, podžupan MOL prof. Janez Koželj, Regionalna razvojna
agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) in Ljubljanski urbanistični zavod
d.d. predstavili prenovljen portal Gremo na pot, ki prebivalcem Ljubljanske
urbane regije in obiskovalcem omogoča načrtovanje prostočasnih aktivnosti in
spoznavanje naravnih in kulturnih lepot regije. Portal ponuja več kot dva tisoč
kilometrov poti, ki so primerne za prostočasne in športne aktivnosti v vseh
letnih časih. Ob predstavitvi portala so plesalci plesne šole Urška mimoidoče na
Čopovi ulici in Prešernovem ter Mestnem trgu presenetili z urbano plesno točko
in jih povabili k raziskovanju naravnih lepot regije. V Trnovskem pristanu pa je
potekala predstavitev nordijske hoje, ki postaja vse bolj priljubljena oblika
gibanja v naravi.

Plesalci plesne šole Urška

Pulz Šport je prikazal tehniko nordijske hoje
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Kot je uvodoma dejala podžupanja MOL Jelka Žekar, predsednica Odbora za
načrtovanje in izvedbo ETM in dneva brez avtomobila, zagon prenovljenega portala
sovpada z evropskim tednom mobilnosti (ETM), ki letos nosi naslov: »Prava smer je
gibanje«.
V luči oblikovanja novih trendov mobilnosti, ki se ne zgodijo čez noč, ampak so
dolgoročen proces, je zagon prenovljenega portala, ki ponuja številne možnosti za
kolesarjenje, pohodništvo in tek v regiji, z zadovoljstvom pozdravil podžupan MOL prof.
Janez Koželj.

Podžupanja MOL Jelka Žekar

Podžupan MOL prof. Janez Koželj

Vzpostavljanje regionalne mreže kolesarskih, pohodniških in tekaških poti je kontinuiran
proces, ki vodi regijo na pot trajnostne mobilnosti, spodbuja zdrav življenjski slog in
odpira nove priložnosti za turizem v regiji. V prenovo portala se je aktivno vključilo osem
občin v Ljubljanski urbani regiji, ki so delno sofinancirale projekt prenove, delno pa je
projekt sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj. »Naš cilj je, da
zagotovimo dolgoročen vsebinski razvoj portala, ki bo postal ključen vir informacij za
aktivno preživljanje prostega časa v Ljubljanski urbani regiji«, je uvodoma dejala mag.
Lilijana Madjar, direktorica RRA LUR.

Direktorica RRA LUR mag. Lilijana Madjar
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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.
»Portal www.gremonapot.si je zasnovan kot sodobna spletna aplikacija, ki uporabnikom
na pregleden in prijazen način prikazuje izbrane vsebine. Predlagane poti so
predstavljene z opisi poti ter 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 ima tudi
možnost prenosa podatkov o poti na GPS-napravo in tiskanja vsebine portala«, je ob
predstavitvi delovanja portala pojasnil Roberto Degan iz Ljubljanskega
urbanističnega zavoda (LUZ).

Roberto Degan, LUZ d.d.

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