
 
 Nakupujemo  

in se družimo v mestu

ČETRTKI OB VODNJAKU 
Obiskovalcem so vsak četrtek od 16. ure dalje na voljo 
družabne igre in dogodki, kulinarične degustacije, 
sejemska ponudba tako tekstila kot lokalnih pridelkov 
in drugih kulinaričnih dobrot ter spremljevalni 
program za vse generacije in okuse. V sklopu Četrtkov 
ob vodnjaku deluje tudi Mestna uprava na terenu. 
Četrtkova druženja popestrijo pevske karaoke, vodena 
vadba, družabne igre. Dodatno dogajanje med 
tednom bodo nekateri lokali (Kavka Kava Bar, Pungert, 
Mitnica) obogatili tudi z večernim programom, 
predvsem z nastopi glasbenih skupin.

IGRAJMO SE NA PROSTEM 
Ob torkih iz Rovov pod starim Kranjem pride Kranček 
in Glavni trg se od 16. ure dalje spremeni v največje 
otroško igriščem na prostem na Gorenjskem. 
Obiskovalcem mestnega jedra so izmenično na voljo 
številne družabne igre, mini Planica, mini nogomet, 
mega igrišče. Za otroke je urejeno tudi varstvo, da 
starši v miru lahko opravijo vse nakupe v mestnem 
središču ali pa si privoščijo kavo v bližnjih kavarnah.

Na obeh dogodkih, S Krančkom 
v mestu in Četrtkih ob vodnjaku, 
delimo brezplačne kupone za kavo 
ali čaj, ki jih lahko unovčite vsako 
sredo v mestu.

Uporabne informacije

KRANVAJ, PROSIM! 
To boste slišali, če boste poklicali na telefonsko 
številko 031 383 700. Na Mestni občini Kranj smo 
tako prebivalcem mestnega jedra kot obiskovalcem 
ponudili brezplačni prevoz na klic, ki smo ga 
poimenovali Kranvaj. Prevozi so vse dni v letu od  
8. ure do 19.30. Potnik prevoz na klic lahko uporabi 
tako, da počaka na vstop na označenih vstopnih 
točkah pri Mestni knjižnici Kranj, na Pungertu in na 
Hujah, prikliče prevoz na klic v območju prevoza 
na klic z dvigom roke ali na javno dostopni številki 
mobilnega telefona 031 383 700 ali pa naprej naroči 
prevoz na klic. Rezervacije sprejema voznik osebno  
ali po telefonu vsak dan od 8. ure do 19.30.

V KRANJ S KOLESOM
KRsKOLESOM je preprost, praktičen in ekološko 
naravnan sistem prevoza za potovanje po mestu. 
S preprosto izposojo in vračilom kolesa boste 
lahko povezali različne oblike prevoza. Cena letne 
naročnine na storitev je 15 evrov, za to ceno vam 
sistem omogoča brezplačno uporabo kolesa do 
14 ur tedensko (brez doplačila). Uporabnik si sam 
porazdeli ure uporabe po dnevih, kot si želi. Sistem 
KRsKOLESOM je na voljo vsak dan, podnevi in ponoči, 
kolesarske postaje pa dopolnjujemo.  

Še več informacij je na voljo na povezavi  
www.krskolesom.si.

Pridelani lokalno, oblikovani 
ročno, usmerjeni trajnostno in 
oplemeniteni sodobno so izdelki iz 
ponudbe kranjskih trgovinic.

Skupaj oživimo mesto
BOŠTJAN TRILAR,  
župan Mestne občine Kranj: 

»Mestno jedro Kranja smo lepo 
obnovili in staro mesto si zasluži, 
da ga tudi domačini začnemo 
pogosteje obiskovati, naj gre za 
opravke, nakupe, obisk galerije ali 
klepet ob kavi. Prepričan sem, da 
že v tem trenutku vsak zase lahko 
najde nekaj lepega, okusnega, 
zdravega, uporabnega. Na Mestni 

upravi spodbujamo obisk starega mesta z več ukrepi: 
subvencioniramo najem prostorov, promoviramo 
potrošnjo, urejamo promet in nudimo brezplačno 
parkiranje do dve uri – od parkirišča na Hujah do 
Globusa je samo 280 metrov zračne razdalje – gremo 
peš na sprehod! Dogodke, kot so Četrtki ob vodnjaku 
in S Krančkom v mestu, bomo redno prirejali, da bo 
mesto zares zaživelo. 

Vas povabim, dobimo se v mestu.  
Čim pogosteje.«
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Bodite na tekočem:

Izdala: Mestna občina Kranj / Kranj, marec 2018; naslovnica: Jošt Gantar
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Parkiranje
Stara Sava (KR8)
1 €/uro  | pon.–pet. 7.–20. ure | sob. 7.–13. ure  
2 uri brezplačno od 31. marca dalje

Huje (KR10)
0,60 €/uro  | pon.–pet. 7.–19. ure
2 uri brezplačno

Čebelica (KR9)
0,60 €/uro  | pon.–pet. 7.–19. ure
2 uri brezplačno

Sejmišče
brezplačno

Pred Mestno upravo Kranj (KR1) (do 2 uri)
1 €/uro  | pon.–pet. 7.–19. ure | sob. 7.–13. ure 
1 uro brezplačno s kartico MO Kranj

Ploščad Mestne uprave Kranj (KR2) (do 2 uri)
1 €/uro  | pon.–pet. 7.–19. ure | sob. 7.–13. ure 
1 uro brezplačno s kartico MO Kranj

Globus (KR3) (do 2 uri)
1 €/uro  | pon.–pet. 7.–19. ure | sob. 7.–13. ure

Jelenov klanec (KR6)
0,60 €/uro  | pon.–pet. 7.–19. ure

Likozarjeva cesta (KR5)
0,60 €/uro  | pon.–pet. 7.–19. ure

Parkirnina se ne zaračunava ob izteku delovnega časa,  
ob nedeljah in praznikih ter dela prostih dnevih.

Enostavno plačevanje in podaljševanje 
parkirnine preko SMS-sporočila ali 
aplikacije ParkMeWise

Na števiko 4333 pošljite SMS:
LOKACIJA PARKIRIŠČA PRESLEDEK REGISTRSKA 
ŠTEVILKA VOZILA (npr.: KR2 KRXY123) in prejeli  
boste SMS z navodili.

Namestite aplikacijo ParkMeWise  
in sledite navodilom:

SMS
PLAČEVNJE

PARKIRNINE

Po nakupih, opravkih  
in na kavo

 
1. Katarina Likozar, Delikate-
sa Figa: »Želeli smo biti prav v 
starem mestnem jedru, saj smo 
mnenja, da naša trgovina, ki ni 
čisto klasična, ne spada v trgovske 

centre, ampak v mesto. Stara mestna jedra imajo svoj 
čar, ljudje v starih mestnih jedrih so bolj umirjeni, 
prijazni, vzamejo si čas za nakupe in kavico.«

2. Branko Djoković, trgovina 
Krajček: » Zavihal sem rokave 
in sam poskrbel, da stranke 
pripeljem v mesto. Vse se da, če 
se stvari pravilno lotiš, se dovolj 
trudiš in si optimističen. Našo ponudbo, ki je usmer-
jena v lokalno, začinimo s prijaznostjo, ustrežljivostjo 
in najpomembnejšim: osebno izkušnjo, s katero ljudje 
odidejo iz naše trgovine.«  

3. Blanka Gradišar, Volna & 
pletenine Blanka: »Nisem dosti 
premišljevala, kaj je tista dodatna 
vrednost za  kupce, ki se že skoraj 
28 let vračajo v našo trgovino. Od-

govor je, poleg velike izbire kvalitetnih materialov in 
oblačil ter prijaznega svetovanja, v osebnem  pristopu, 
ki ga imamo do naših kupcev, in v pozitivni energiji 
pogovora.«  

4. Matej Zagorc, trgovina in nega 
za male živali Tačka: »Od nekdaj sem 
bil navdušen nad dvojim: živalmi in 
zgodovino, predvsem srednjim vekom 
in antiko. Mislim, da je lokacija odličen 
most med moderno prihodnostjo in 
bogato preteklostjo, ki objema celoten 
Kranj, zato bi si drznil reči, da je imeti salon in trgovi-
no za male živali na robu starega mestnega jedra kot 
iz sanj oziroma kar iz srednjeveške pravljice.« 

5. Nada Bogataj Kržan, 
Fundacija Vincenca Draksler-
ja: »Socialno podjetje, katerega 
namen je pomagati ranljivim 
skupinam, sodeluje tudi pri 

bogatitvi ponudbe starega Kranja. V Fundaciji zbira-
mo predmete, ki jih ljudje prinesejo na zbirni center 
Komunale Kranj in jih ponujamo v svojih prodajal-
nah. Ena takih je Kr'Štacuna, ki je nastala po zgledu 
»second hand shopov«. V Štacuni Rokodelc najdete 
izdelke, ki so nastali izpod pridnih rok varovancev 
enajstih socialnovarstvenih programov. V trgovini 
Kr'Piskr pa najdete izdelke za dom in gospodinjstvo 
v vintage  stilu. Pestrosti ponudbe storitev v starem 
Kranju smo dodali šiviljsko popravljalnico Kr'Zašij.« 

6. Barbara in Uroš 
Gorjanc, Panorama Stara 
pošta: »Stara pošta je bila 
leta 1930  moderen hotel s 
kavarno, danes je poslovna 
stavba. Ko se je ponudila 
priložnost za nakup lokala, 
sva se malo zaradi družinske 
zgodovine, prvotni lastnik 
celotne stavbe je bil Urošev ded, predvsem pa zato, ker 
sva verjela, da ima lokal prihodnost, odločila za nakup 
in obnovo. Pogled s terase je prečudovit; na eni strani 
je staro mesto, na drugi okoliški hribi. Želiva, da bi se 
tu srečevale vse generacije. Trudimo se in pomaga-
mo k oživljanju starega mesta, zdaj tudi z odprtjem 
stopniščne Galerije Stara pošta.«

7. Manca Pogačar in Aljoša  
Korenčan, Kavka Kava Bar:  
»Staro mestno jedro je super za-
bavno in varno, ker ni avtomobilov 
in se lahko z otroškim vozičkom, 
kolesom ali rolko pripelješ na pivo 

ali kavo. Tako kot lani tudi letos maja prirejamo glas-
beni festival Kavka Maja s spremljevalnim otroškim 
programom Čebelica Maja, tradicionalni akustični 
koncerti Poletje na Maistrovem trgu pa bodo vsak 
četrtek od junija do septembra ... Zadnje leto so zelo 
obiskani tudi petkovi deejay večeri.«

APLIKACIJA

ParkMeWise
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