
 

Zaključeni projekti 

Naročnik  Vsebina fotodokumentacija 

 
Narodni muzej Slovenije 
januar 2013 

 
Mumija in krokodil  
Slovenci odkrivamo dežele ob Nilu 

»Malo znano je dejstvo, da so bili med uspešnimi in svetovno pomembnimi raziskovalci 
Afrike tudi Slovenci. O tem pričajo tudi razstavljeni eksponati, ki še nikoli prej niso bili 
na ogled v takšnem obsegu. V muzej so večinoma prišli kot darovi premožnih 
domoljubov. 

Po svojem pomenu med darovalci še posebej izstopajo trije Kranjci, Anton Lavrin, 
Ignacij Knoblehar in Jožef Švegel. Po stopinjah treh rojakov vas popeljemo na 
vznemirljivo popotovanje, v čas prvih odkrivanj osrednje Afrike« (*VIR). 

 

(*VIR).https://www.nms.si/si/razstave/virtualne-razstave/mumija-in-krokodil 

 

 
KLIK za VIRTUALNI OGLED 

  

 

 
Zavod za turizem in 
kulturo Kranj, Občina Tržič, 
Občina Naklo, Zavod za 
turizem Preddvor 

Januar 2015 

 

 

Trganka – Kolesarske povezave pod Storžičem 

Kolesarske povezave pod Storžičem so namenjene rekreacijskemu kolesarjenju, ko si 

vzamemo čas tudi za ogledovanje krajev, travnikov in polj, pa seveda gora, ki se dvigajo 

severno od nas. Poti so razgibane, speljane po manj prometnih cestah, tudi skozi naselja, 

kjer lahko uživamo v kulinaričnih dobrotah in turističnih zanimivostih gorenjskega 

podeželja. 

Trase so dolge med 20 in 30 km ter označene s tablicami, na katerih sta oznaka poti in 

predlagana smer vožnje. Poti so primerne za treking in gorska kolesa. 

 

 

  
 

https://www.nms.si/si/razstave/virtualne-razstave/mumija-in-krokodil
https://www.nms.si/si/razstave/virtualne-razstave/mumija-in-krokodil


 

Narodni muzej Slovenije, 
junij 2018 

 

Prestižna razstava originalnega umetelno izdelanega nakita, posodja in drugih 
unikatnih umetnin  

»V Narodnem muzeju Slovenije gostuje prav posebna in prestižna razstava iz daljne 
Kitajske. Blišč zlatih predmetov iz cesarske zakladnice dinastije Ming, natančneje, zbirka 
Dong Bo Zhai iz časa cesarja Wanlija (1573–1620), je po eni strani dokaz mojstrstva 
tedanje zlatarske obrti, po drugi strani pa prefinjenega okusa in ekonomske moči danes 
znamenitih vladarjev.  
 
Umetelno izdelan nakit, posodje in druge umetnine kažejo družbeni položaj njihovih 
lastnikov, upodobitve zmajev s petimi kremplji in feniksa pa razkrivajo povezave s 
cesarsko družino« (*VIR). 
 
 
 
(*VIR) https://www.nms.si/si/razstave/641-Zlato-kitajskih-cesarjev 

 

 
KLIK za VIDEO 

 

  
 
 

 

Narodni muzej Slovenije, 
oktober 2018 

 

33 DNI 
100. obletnica ustanovitve Države Slovencev, Hrvatov in Srbov 

»Narodni muzej Slovenije, Muzej novejše zgodovine Slovenije in Arhiv Republike 
Slovenije z razstavo obeležujemo 100. obletnico konca prve svetovne vojne, razpad 
avstro-ogrskega državnega okvirja in ustanovitev Države Slovencev, Hrvatov in Srbov.  
 
Na začetku oktobra 1918 je bil v Zagrebu ustanovljen Narodni svet Slovencev, Hrvatov 
in Srbov, ki mu je načeloval dr. Anton Korošec. Hrvaški sabor in ljudski shod v Ljubljani 
sta 29. oktobra razglasila ustanovitev Države Slovencev, Hrvatov in Srbov s prestolnico v 
Zagrebu. Konec oktobra je bila v Ljubljani ustanovljena Narodna vlada SHS, najvišji 
zakonodajni in upravni organ v Sloveniji« (*VIR) 
 

 
 
 
 
(*VIR) https://www.nms.si/si/razstave/pretekle/633-33-DNI 

 
 

 
 

    
 

https://www.nms.si/si/razstave/641-Zlato-kitajskih-cesarjev
https://www.youtube.com/watch?v=BxveIMnF7zI
https://www.nms.si/si/razstave/pretekle/633-33-DNI


 
BSC Kranj 
maj 2017 
 

 
Projekt LENA  

Rikša – tricikel s pomožnim električnim motorjem 
 
Gorenjska je s projektom LENA dobila svojo prvo e-rikšo, ki bo vključena v štiri nove 
turistične produkte, razvite v okviru projekta. Z e-rikšo se bo moč peljati v Občini Bohinj, 
Mestni občini Kranj in Občini Škofja Loka. To je hkrati prva e-rikša v Sloveniji, ki se 
uporablja v turistične namene. 
 
Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC Kranj je v okviru mednarodnega 
projekta LENA, pridobila sredstva za nakup e-rikše, električnega tricikla, ki od začetka 
julija 2017 omogoča domačinom in turistom prevoz in ogled lepot Bohinja. E-rikša je 
prva takšna pridobitev na Gorenjskem in prva e-rikša v Sloveniji, ki se uporablja v 
turistične namene. Med prvimi sta se z njo popeljala tudi Rok Šimenc, direktor 
Regionalne razvojne agencije Gorenjske, BSC Kranj in Klemen Langus, direktor LTO 
Bohinj« (*VIR) 

(*VIR) http://www.bsc-kranj.si/novice/ogled-lepot-bohinja-letosnje-poletje-tudi-z-e-rikso-prvim-

elektricnim-triciklom-na-gorenjskem      

 

   
 

   

 

Mestna občina Kranj 
marec 2018 
 

 
Urbana oprema za kolesarje  
Dokument identifikacije investicijskega projekta 

Mestna občina Kranj predvideno investicijo načrtuje s ciljem zagotovitve višjega 
standarda uporabnikom koles, ki bo imel odziv tudi v širši javnosti in posledično veliko 
prispeval k spreminjanju razmišljanja občanov. Le-to predstavlja največji izziv pri 
uvajanju navad trajnostne mobilnosti v praksi saj je v občanih še vedno globoko 
zakoreninjena vozniška kultura.  

 
Načrtovanje prometa v preteklih obdobjih je pač sledilo misli ' če želimo mesto za 
avtomobile potem imamo mesto za avtomobile'. Sedanji trendi pa sledijo misli 'če 
želimo  mesto za pešce in kolesarje potem imamo mesto za pešce in kolesarje'. 
Da bi samo funkcijo kolesarskega parkirišča nadgradili je ena lokacija izbrana na 
območju avtobusne postaje Kranj in kot taka omogoča možnost intermodalne uporabe 
kolesa in avtobusa. 
 

www: Izvedbeni načrt: Urbana oprema za kolesarje  

 

 
Osnovna šola Stane Žagar / prej - potem 

 
 

http://www.bsc-kranj.si/projekti/lena
http://www.bsc-kranj.si/novice/ogled-lepot-bohinja-letosnje-poletje-tudi-z-e-rikso-prvim-elektricnim-triciklom-na-gorenjskem
http://www.bsc-kranj.si/novice/ogled-lepot-bohinja-letosnje-poletje-tudi-z-e-rikso-prvim-elektricnim-triciklom-na-gorenjskem
http://www.rekreatur.si/novi_rr/wp-content/uploads/Izvedbeni-na%C4%8Drt-s-popisom-del-in-projektantski-predra%C4%8Dun_V1.docx.pdf


 

Mestna občina Kranj 
januar 2018 – december 
2018 

 

 

S Krančkom v mestu  

»je projekt, ki je nastal v želji, da kranjsko mestno središče spremenimo v pravo otroško 

igrišče. Gre pravzaprav za največje otroško igrišče na prostem na Gorenjskem. 

Obiskovalcem mestnega jedra bodo izmenično na voljo številne družabne igre, kot so 

XXXL človek ne jezi, XXXL domine, XXXL štiri v vrsto, mini Planica, mini nogomet, mega 

igrišče. 

Glavni trg v starem Kranju bo tako ob torkih spremenjen v pravo otroško igrišče. 

Program bo na voljo med 16. in 19. uro, glede na obiskanost pa bomo v poletnem času 

uro obratovanja morda tudi podaljšali. Za otroke bo urejeno tudi varstvo, da bodo starši 

v miru lahko opravili vse nakupe v mestnem središču ali pa si privoščili kavo v bližnjih 

kavarnah« (*VIR). 

 

 

(*VIR) https://www.nakupujemvmestu.si/krancek?s-kranckom-v-mestu-1 

 

 
 

 
 

 

Mestna občina Kranj 
In  
Zavod za turizem in 
kulturo Kranj 
januar 2018 – november  
2019 

 

 

Četrtki ob vodnjaku 
 
»ponujajo druženje in zabavo na prostem. Tako so obiskovalcem na voljo številne 
družabne igre in dogodki, kulinarične degustacije, sejemska ponudba tako tekstila kot 
lokalnih pridelkov in drugih kulinaričnih dobrot. 
 
Z nami so tudi nevladne organizacije, ki delujejo na področju kulture, športa, mladine in 
sociale. Tako bodo obiskovalci lahko občudovali številne plese, predstave uličnih 
gledališč, predavanja in se udeleževali različnih delavnic. Četrtke bodo popestrile tudi 
zabavne vsebine kot so karaoke, ples na trgu ... V sklopu četrtkov ob vodnjaku bo 
delovala tudi Mestna uprava na terenu. Glede na tematske sklope pa se nam bodo 
pridružili tudi uslužbenci javnih zavodov in podjetij, katerih ustanoviteljica je Mestna 
občina Kranj, ter župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar« (*VIR). 

 

(*VIR)  https://www.nakupujemvmestu.si/home?cetrtki-ob-vodnjaku-2 

 

 
 

 
 

https://www.nakupujemvmestu.si/krancek?s-kranckom-v-mestu-1
https://www.nakupujemvmestu.si/home?cetrtki-ob-vodnjaku-2


 
BSC Kranj 
april 2019 
 

 
Projekt LENA »Lokalno gospodarstvo in varstvo narave v Podonavju 
(Ref. št. DTP1-1-189-2.2) 
A 4.1 / PRIPRAVA USPOSABLJANJ ZA MANAGERJE E-MOBILNOSTI 
 
LENA projekt je bil s strani RRA Gorenjska BSC Kranj pridobljen v prvem razpisu 
evropskega programa Interreg Podonavje in je sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada 
za regionalni razvoj. Izvajanje projekta se je začelo 1. januarja 2017 in bo trajalo 30 
mesecev. 
 
Glavni cilj LENA je okrepitev skupnih in povezanih pristopov ter politik za ohranjanje in 
trajnostno rabo zavarovanih območij zlasti območij Natura 2000, ob Donavi in ob njenih 
pritokih. Projekt ustvarja nove priložnosti zaslužka, ki temeljijo na gospodarskih 
dejavnostih povezanih z naravo in nadgrajuje pozitivne vplive dejavnosti po vsej regiji. 
Območja ohranjene narave so priložnost za razvoj turizma in nanj vezanih dejavnosti. Za 
ta razvoj so potrebna določena vlaganja v turistično infrastrukturo, vključno z 
infrastrukturo za trajnostno mobilnost. Tudi na svetovnem nivoju spodbujajo trajnostno 
mobilnost.  

http://e-mobilitygorenjska.si/wp-content/uploads/2020/03/O-4.3.2-E-mobility-strategy.pdf 

https://wwf.panda.org/wwf_news/?348031/WWF-CREATES-E-MOBILITY-ALONG-DANUBE 

  

   
 

 

 
Zavod za turizem in 
kulturo Kranj, Občina Tržič, 
Občina Naklo, Zavod za 
turizem Preddvor 

Januar 2015 

 

 

Trganka – Kolesarske povezave pod Storžičem 

Kolesarske povezave pod Storžičem so namenjene rekreacijskemu kolesarjenju, ko si 

vzamemo čas tudi za ogledovanje krajev, travnikov in polj, pa seveda gora, ki se dvigajo 

severno od nas. Poti so razgibane, speljane po manj prometnih cestah, tudi skozi naselja, 

kjer lahko uživamo v kulinaričnih dobrotah in turističnih zanimivostih gorenjskega 

podeželja. 

Trase so dolge med 20 in 30 km ter označene s tablicami, na katerih sta oznaka poti in 

predlagana smer vožnje. Poti so primerne za treking in gorska kolesa. 

. 

 

  

 
 

http://e-mobilitygorenjska.si/wp-content/uploads/2020/03/O-4.3.2-E-mobility-strategy.pdf
https://wwf.panda.org/wwf_news/?348031/WWF-CREATES-E-MOBILITY-ALONG-DANUBE


 

Zavod za turizem in 
kulturo Kranj 

oktober 2019 

 

Nočna mora - Noč čarovnic za odrasle 

 

 

 

https://www.24ur.com/popin/zanimivosti/kranjski-rovi-so-za-noc-carovnic-obiskovalcem-

pripravili-pravo-nocno-moro.html 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.24ur.com/popin/zanimivosti/kranjski-rovi-so-za-noc-carovnic-obiskovalcem-pripravili-pravo-nocno-moro.html
https://www.24ur.com/popin/zanimivosti/kranjski-rovi-so-za-noc-carovnic-obiskovalcem-pripravili-pravo-nocno-moro.html
https://www.24ur.com/popin/zanimivosti/kranjski-rovi-so-za-noc-carovnic-obiskovalcem-pripravili-pravo-nocno-moro.html

