
 
 

 

 
PREDLOGI ZA PODNEBJU PRIJAZNEJŠI PRIHOD   

do Gradu Khislstein, Tomšičeva ulica 44 
 

 
Kadar se odločimo potovati trajnostno, prispevamo k zmanjšanju stroškov za prevoz, 
boljšemu osebnemu počutju, zmanjšanju stresa, boljši kvaliteti zraka in življenja v mestu, 
učinkoviti rabi energije ter zmanjšanju emisij CO2.  
 
Zato vas vabimo, da pridete na dogodek peš, s kolesom ali skirojem, z javnim prevozom 
ali pa si delite prevoz z drugimi udeleženci. Vaš ogljični odtis bo zabeležen ob vašem 
prihodu. Nekaj namigov za lažjo izbiro poti: 
 
 

1. Peš ali KRsKOLESOM iz smeri Mestne knjižnice Kranj proti gradu Khislstein  
Gregorčičeva ulica 1, 4000 Kranj 

 

Pojdite na jug na Gregorčičevo ulico v smeri Maistrovega trga (67 m). Nato 
zavijte desno na Maistrov trg (14 m), zavijte rahlo levo, da ostanete na Maistrovem trgu 
(19 m). Pot nadaljujte levo, da ostanete na Maistrovem trgu (86 m), zavijte rahlo 
desno na Prešernovo ulico (130 m). Nadaljujte po Glavnem trgu (64 m), nato zavijte 
desno proti Tomšičevi ulici (74 m), zavijte levo na Tomšičevo ulico. Grad Khislstein bo na 
desni strani (240 m).  
 
Postajališča sistema KRsKOLESOM lahko prevrite na povezavi. 
 
 

2. Peš ali KRsKOLESOM iz parkirišča pri Čebelici  
Župančičeva ulica, 4000 Kranj 

 

Pojdite na sever na Župančičevo ulica v smeri Poštna ulica (43 m) in zavijte na Poštno 
ulico (220 m). Na koncu zavijte levo na Glavni trg (24 m) in takoj desno proti Tomšičevi 
ulici (74 m). Pot nadaljujte tako, da zavijte levo na Tomšičevo ulico, kjer boste Grad 
Khislstein zagledali na desni strani (66 m).  
 
Postajališča sistema KRsKOLESOM si lahko prevrite na povezavi. 
 

3. Peš ali KRsKOLESOM iz Železniške postaje Kranj 
Kolodvorska cesta 6, 4000 Kranj 

 

Pojdite v smeri jug na Kolodvorska cesta (84 m). Zavijte desno, da ostanete 
na Kolodvorski cesti (120 m), nato zavijte rahlo levo na Ljubljansko cesto (280 m). V 
krožišču pri 2. izvozu zavijte na Vodopivčevo ulico (210 m) nato zavijte levo, da ostanete 
na Vodopivčevi ulici. Pot nadaljujte po stopnišču, kjer na vrhu zavijete levo 
proti Cankarjevi ulici (19 m). Zavijte desno na Cankarjevo ulico (63 m), nato pot nadaljujte 
po Tomšičevi ulici, kjer bo na levi strani tudi vaš cilj, Grad Khislstein. 
 
Postajališča sistema KRsKOLESOM si lahko prevrite na povezavi. 
 

https://goo.gl/maps/3CUQvkJG3uVThteD6
https://www.krskolesom.si/o-storitvi/postajalisca
https://www.krskolesom.si/o-storitvi/postajalisca
https://www.krskolesom.si/o-storitvi/postajalisca


 
 

 

 
4. Smer z avtom iz Lesc – parkirišče Sejmišče 
 
Povezava poti Lesce – Kranj  
Parkirate lahko na parkirišču Sejmišče: Zavijte na Podtabor- Kranj in Koroška 
cesta proti Parkirišču Sejmišče (4,2 km), kjer nadaljujete pešpot proti Vodopivčevi ulici, 
nadaljujete po stopnicah, zavijte levo proti Cankarjevi ulici, nato desno na Cankarjevo 
ulico in po Tomšičevi ulici kjer boste Grad Khislstein zagledali na svoji levi strani. 
 
 
5. Smer z avtom iz Lesc – parkirišče Stara Sava 

 
Povezava poti Lesce - Kranj 
Parkirate na parkirišču Stara Sava, pot do cilja pa lahko nadaljujte z brezplačnim mini 
električnim avtobusom Kranvaj (031 383 700). 
 
6. Smer z avtom iz Ljubljane – parkirišče Huje (Likozarjeva ulica) 

Povezava Ljubljana – Kranj  
Parkirate lahko na parkirišču Huje (Likozarjeva ulica): pot do cilja pa lahko nadaljujte peš 
ali z brezplačnim mini električnim avtobusom Kranvaj (031 383 700). 
 
7. Smer z avtom iz Ljubljane – parkirišče pri Čebelici 

Povezava Ljubljana – Kranj  
Parkirate lahko na parkirišču Čebelica: pot do cilja pa lahko nadaljujte peš ali z 
brezplačnim mini električnim avtobusom Kranvaj (031 383 700). 
 
8. Iz avtobusne postaje pri  Hotelu Creina s Kranvajem 

Če se v Kranj pripeljete z avtbusom, vam predlagamo da izstopite na avtobusni postaji pri 
hotelu Creina (Koroška cesta 5), od koder svojo pot lahko nadaljujete z brezplačnim mini 
električnim avtobusom Kranvaj (031 383 700). Svojo pot lahko nadaljujete tudi peš. V tem 
primeru se usmerite proti centru mesta - pojdite na jugovzhod na Koroško cesto v smeri 
Jahačega prehoda (97 m), pot nadaljujte proti Maistrovemu trgu od koder greste naravnost 
po Prešernovi ulici do Glavnega trga (65 m). Za Galerijo Prešernovih nagrajencev zavijete 
desno v podhod, nadaljujte naravnost in na koncu zavijte levo na Tomšičevo ulico, kjer 
boste Grad Khislstein zagledali na svoji levi strani.  
 
 

Srečno pot vam želi ekipa Zavoda za turizem in kulturo Kranj! 
 
 

https://goo.gl/maps/pSAFk2nPfLGitvxU6
https://goo.gl/maps/LYmKnsn9EDfUSy3z6
https://goo.gl/maps/UCLCpkCTgUpuSPQk9
https://goo.gl/maps/DwRKeihdStcxhHCaA
https://goo.gl/maps/dttbTqmnF4SAHPir9
https://goo.gl/maps/5fSSABYV5UVeTtDh7
https://goo.gl/maps/FtToobZKGAXGvCCs9
https://goo.gl/maps/B68392UVpCm78sULA

