
GLASBENI NASTOP 
 
MePZ PETRA LIPARJA PRI DU KRANJ 
V okviru kulturne dejavnosti Društva upokojencev (DU) 
Kranj je do konca leta 2012 deloval Moški pevski zbor 
Peter Lipar pod vodstvom zborovodkinje Nade Krajnčan. 
To leto je zbor praznoval tudi 50. obletnico svojega 
delovanja. Članstvo v zboru je predvsem zaradi starosti 
pevcev začelo upadati, v tem času pa je prenehal s svojim 
delovanjem tudi Mešani pevski zbor Iskra Kranj, zato je 
bil na pobudo njegovega predsednika in zborovodkinje 
Nade Krajnčan ob soglasju DU na začetku leta 2013 
ustanovljen Mešani pevski zbor Petra Liparja, ki je združil 
pevce obeh zborov. Pridružile so se še nekatere pevke 
razpadlega ženskega pevskega zbora Lipa ter drugi pevci 
in tako zbor sedaj šteje prek petdeset članov. Že po nekaj 
mesecih delovanja na srečanju upokojenskih pevskih 
zborov Gorenjske v Mošnjah je novo ustanovljeni zbor 
zasedel prvo mesto med mešanimi zbori in se zato jeseni 
v Cankarjevem domu v Ljubljani udeležil 38. srečanja 
upokojenskih zborov Slovenije. Pod dirigentskim 
vodstvom priznane in prizadevne gospe Nade Krajnčan 
se zbor redno udeležuje pevskih revij odraslih pevskih 
zborov ter pevskega tabora v Šentvidu pri Stični. V okviru 
medgeneracijskega sodelovanja rad zapoje otrokom v 
vrtcih, pa tudi oskrbovancem po domovih starejših 
občanov. Sodeluje tudi na raznih komemoracijskih 
proslavah in prireditvah v okviru Zavoda za turizem Kranj. 
Ljubiteljem kulture pa je najbolj znan po že tradicionalnih 
podoknicah pred Prešernovo hišo v Kranju v mesecu 
februarju ob slovenskem kulturnem prazniku in 
decembra v okviru praznovanja MOK-a. Čas dopustov je 
čas zaključka zborovske sezone. Tako konec junija zbor 
Petra Liparja iz Kranja obogati dopustovanje 
upokojencev v hotelu Delfin v Izoli s samostojnim 
koncertom.  
 
Kontakt: kaduncmartica@gmail.com 

 

Organizator 
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO 
KLINIČNEGA CENTRA IN MEDICINSKE 
FAKULTETE dr. Lojz Kraigher, Zaloška 7a,  
1000 Ljubljana 
kudkcmf.tajnistvo@gmail.com, spletna stran: 
www.nova.kudkcmf.si/si; FB: KUDKCMF  

 
 

V galeriji MEDICINSKE FAKULTETE UL 
bo razstavljal  

STAŠ SOLMAN, član humanitarno medicinske 
odprave Matanga: Pokrajine Madagaskarja 

 

V galeriji NEVROLOŠKE KLINIKE UKCL 
NOTRANJSKA POKRAJINA  
NA SLIKAH LUDVIKA ŠRAJA 

 

V avli UKCL razstave 
PROJEKT V ODSEVU 

Obrazi droge: Poglej me zdaj. 
Pripravilo DŠMS, SloMSIC 

 

Vizije so 11: UKC – KAKO NAPREJ? 
Pripravilo Društvo arhitektov Ljubljana 

 
 

NASLEDNJA PRIREDITEV bo  
v torek, 9. januarja 2018, ob 16.30 

V Dolenčevi galeriji bodo člani Likovne skupine 
Leon Koporc KUD-a razstavljali svoja dela, ki so 

bila razstavljena leta 2016 v Parizu  
v Taborjevi galeriji bo Prirodoslovno društvo 
Slovenije razstavilo nagrajene fotografije z 

natečaja naravoslovne fotografije  
Glasbeni nastop  

Dixieland orkester Ljubljanske korenine  
 

 

 
Kulturno-umetniško društvo 

Kliničnega centra in Medicinske fakultete 
dr. Lojz Kraigher  

 

vabi na 
 

PRIREDITEV ZA BOLNIKE 
 

v torek, 19. decembra 2017, ob 16.30 

v razstavišču 
UNIVERZITETNEGA KLINIČNEGA 

CENTRA LJUBLJANA 
 
 

BOŽIČNI KONCERT 
MePZ PETRA LIPARJA PRI DU KRANJ 

 

v DOLENČEVI in v TABORJEVI GALERIJI 
razstavljajo 

člani Likovne skupine Leon Koporc KUD-a  
 

Predstavila jih bo  
likovna kritičarka Petra Vencelj,  

dipl. umetn. zgod. 
 

 
 

Božično voščilo prinaša  

DANIEL GOLAVŠEK, bolnišnični župnik 
 
 
 

Prireditev bo vodila in povezovala 
SLAVICA BUČAN 



DOLENČEVA IN TABORJEVA GALERIJA 
SKUPINSKA RAZSTAVA 
ČLANOV LIKOVNE SKUPINE LEON KOPORC  
KUD-A KC in MF dr. Lojz Kraigher 
 
Ob koncu leta se verjetno skoraj vsi vprašamo, kaj smo 
dobrega naredili v preteklem letu in to radi pokažemo, 
kar je bilo slabega pa naj bo raje izkušnja, iz katere se je 
treba  čim več naučiti in istih napak ne več ponavljati. 
Torej naredimo nekakšno inventuro in bilanca v obliki 
slikarske razstave ob kocu leta v obeh razstaviščnih 
prostorih UKC je gotovo ena najpozitivnejših.  
Likovna skupina Leon Koporc je sestavljena iz slikarjev 
različnih profilov. Ustanovili so jo zdravniki in zdravstveni 
delavci, ki so se v prostem času sproščali s čopičem, 
barvo in papirjem, oziroma platnom. Tako - za zabavo in 
odklop od vsakdanjih službenih naporov. Kmalu so 
postali ambicioznejši. V svoje vrste so povabili 
akademsko izobražene likovnike in sčasoma se je 
članstvo likovne sekcije precej povečalo. Danes je v njej 
blizu 60 članov. Ena tretjina jih je iz medicinskih vrst, 
ostali pa so bili povabljeni v sekcijo, kot že izoblikovani 
slikarji. Starejši, že upokojeni zdravniki so postali častni 
člani, pridružili so se že mlajši, ki bodo nadaljevali tradicijo 
zdravnikov – slikarjev. Pri likovnem izobraževanju jih 
podpirajo  mentorji s slikarsko izobrazbo, največ na 
likovnih kolonijah in simpozijih, ki si jih organizirajo med 
letom. Po tradiciji slike, ki nastanejo na kolonijah in 
izobraževalnih simpozijih podarijo klinikam 
Univerzitetnega kliničnega centra, današnja razstava ob 
koncu leta pa ima drugačen namen.  
Današnja razstava  je razstava slik 35 najbolj aktivnih 
članov in predstavlja jagodni izbor vsakega od nas. Na 
ogled postavljamo slike, za katere vsak zase meni, da so 
vredne pozornosti kolegov in širše javnosti.  
Nekateri med nami najraje slikajo v tehniki akvarela, ki ni 
lahka, ima svoje zakonitosti in napak ne moremo 
popravljati. Zato ta tehnika zahteva veliko znanja in 
veliko vaje, zahteva poznavanje medija; pomemben je 

papir, čopič, barva in voda ter interakcija vseh teh 
elementov s talentom. 
Drugi spet potrebujejo večje površine za svoje izražanje 
in so si izbrali platno za podlago svoje slike. Platno in 
akvarelne barve si niso najbolj blizu, zato so v davni 
preteklosti slikarji odkrili jajčno tempero in olje, danes pa 
so moderne tudi akrilne barve. To so materiali, ki so 
najbolj primerni za slikanje na platno. Tudi akril  zahteva 
veliko vaje, raziskovanja  in spoznavanje medija. Ponuja 
veliko različnih pristopov in tehnik same uporabe, 
dovoljuje tanke nanose, podobne akvarelnim učinkom 
ali debele, pastozne, kot na starih oljnih slikah in še 
mnogo več, vse je odvisno od umetnika, ki osvoji te 
tehnike. Kakorkoli, vsaka od slikarskih tehnik zahteva 
poleg talenta tudi marljivega in radovednega ustvarjalca. 
Rezultate naših prizadevanj vidite danes na naši 
skupinski pregledni razstavi, dobrodošli. 
 

Napisala Biserka Komac, univ. dipl. graf. oblik. 
(ALUO) 
 
 

 

Ko vidiš svet v zrnu peska  
in nebesa v divjem cvetu,  

držiš neskončnost v svoji dlani  
in večnost v trenutku. 

(William Blake) 
 
 

PRIREDITEV SO PODPRLI 
USTANOVITELJI IN 

 

       
 

Razstavljajo tile člani LS Leon Koporc KUD-a KC in 
MF dr. Lojz Kraigher: 
 
Boljkovac Saša 
Breznik. Bogdan 
Buron Kaljanac Elvira 
Ćišić Jasminka 
Erbežnik Emilija 
Fečur Blaža 
Fruhauf Sreč 
Gašperut Vojko 
Hruza Karel 
Klemenčič, Alenka 
Kolar Ivan 
Komac Biserka 
Kovačec Pavla 
Kovačič Janez 
Kovačič Jože 
Kraševec Prešern Ivanka 
Lazarević Petar 
Lešnjak Danica 
Mandelc Kunčič Judita 
Matjašec Jože 
Milkovič Jano 
Mlekuž  Višnar Ana 
Oketič Radako 
Pačnik Mili 
Pačnik Tone 
Parac Kosem Maja 
Planko Roman 
Prešern Žan 
Sever Edi 
Soklič Draga 
Soklič Ljubo 
Strnad Marija 
Uršič Mira 
Vinšek Zdenka  
Železnik Erika  
 


