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Grajska planota 1, 1000 Ljubljana
 

planeta.

Ljubljanski grad
 

Do Ljubljanskega gradu je možen dostop 
s tirno vzpenjačo, peš po starodavnih ali
novejših sprehajalnih poteh, do vznožja
vzpetine pa z Ljubljanskim potniškim

prometom. 
 

Na grajski hrib se lahko zapeljemo z avtom
ali s kolesom ter ostalimi podobnimi

prevoznimi sredstvi, saj je cesta, ki vodi do
gradu asfaltirana in je tako dostopna

skoraj vsakomur. 
 

Na grad vozi tudi električni vlakec Urban.
 

Izberite med različnimi trajnostnimi
možnostmi, ki vam jih predstavljamo v tej

zgibanki. 
 

V okolici in v neposredni bližini
Ljubljanskega gradu se nahajajo polnilnice
za polnjenje električnih avtomobilov na več

lokacijah pod gradom pa se nahajajo
postaje za izposojo koles. 

V podjetju Jezeršek gostinstvo 
 podpiramo »zeleno« razmišljanje. S

trajnostnimi aktivnostmi in delovanjem
spodbujamo goste k skrbi za boljšo
prihodnost našega planeta. Ob tej

priložnosti vas spodbujamo k uporabi
trajnostnih prevoznih sredstev. 

 



TRAJNOSTNI NAČINI

TIRNA VZPENJAČA

Električni vlakec Urban povezuje glavne
mestne znamenitosti od Mestne hiše do
Ljubljanskega gradu, Špico z izhodiščem za
Botanični vrt, Trnovski pristan, Plečnikovo
hišo v Krakovem, rimski zid, Križanke,
prenovljeno Slovensko cesto, Kongresni trg,
Parlament in Prešernovo cesto.
Vozni red in dodatne informacije lahko
dobite na povezavi:

https://www.lpp.si/urban

 

Na Ljubljanski grad se je možno povzpeti s
tirno vzpenjačo. Od avtobusnega postajališča
do vzpenjače je le nekaj metrov. Najbližja
avtobusna postaja: Krekov trg, Zmajski most
Linije LPP: 2, 13, 20 (načrtovanje poti z LPP).

 

prevoza

TURISTIČNI VLAKEC URBAN

Pot vodi po Streliški ulici, kjer zavijemo
navkreber po Cesti slovenskih kmečkih
uporov. Od tod do grajskega vhoda se
približno en kilometer vozimo po asfaltirani
cesti.

Kolo lahko priklenete na stojalo pred grajskim
vhodom.

Na več lokacijah pod gradom se nahajajo
postaje s samopostrežnim sistemom za
izposojo koles BicikeLJ ali projekta
Ljubljansko kolo, kjer si lahko izposodite kolo. 

Lokacije za izposojo kolesa BicikeLj v okolici
Ljubljanskega gradu:

www.bicikeljlj.si

KOLO

Na destinaciji, kjer se nahaja Ljubljanski grad in v
okolici je omogočeno polnjenje električnega
avtomobila.
Lokacije v bližini Ljubljanskega gradu, kjer se
nahajajo polnilnice za električni avtomobil najdte
na tej povezavi: 

https://polnilnice.gremonaelektriko.si

E-POLNILNICE

PEŠ POTI
1. Po Študentovski poti
Začetek Študentovske poti se začne ob osrednji
ljubljanski tržnici na Vodnikovem trgu. Ob trgu se nahaja
Študentovska ulica, ki se vzpenja proti Grajskemu griču.
Od tod do gradu je približno 10 minut hoje.
Najbližja avtobusna postaja: Krekov trg, Zmajski most
Linije LPP: 2, 13, 20 (načrtovanje poti z LPP)

2. Po ulici Reber
Od avtobusnega postajališča na Gornjem trgu krenemo
v smeri Starega trga in prečkamo Levstikov trg. Po 150
metrih pot zavije v ozko ulico Reber, ki se med hišami
stopničasto vzpenja proti gradu. Po naslednjih 150
metrih zavijemo levo na Mačjo stezo, kjer po nekaj
minutni hoji dosežemo obzidje Ljubljanskega gradu.
Najbližja avtobusna postaja: Gornji trg
Linije LPP: 2, 3, 3B, 3G, 11, 27 (načrtovanje poti z LPP)

3. Po Ulici na grad
Od avtobusnega postajališča na Gornjem trgu se
odpravimo čez Levstikov trg do Rožne ulice, od tod pa
mimo cerkve sv. Florijana naravnost proti Ulici na grad.
Po 100 metrih zavijemo desno na Osojno pot ali Osojno
stezo, od tod po 10 minutni hoji pridemo do grajskega
vhoda. 
Najbližja avtobusna postaja: Gornji trg
Linije LPP: 2, 3, 3B, 3G, 11, 27 (načrtovanje poti z LPP)

http://www.lpp.si/kako-do-nas-nacrtovanje-poti-z-lpp

