
SKUPINE KULTURNO-UMETNIŠKEGA DRUŠTVA UKC 
LIKOVNA SKUPINA 
Preds.: doc. dr. Tone Pačnik 
041-551-500, tone.pacnik@guest.arnes.si 
Tajnica: tatjana.praprotnik@mf.uni-lj.si 
Tel.: (01)543-73-00, Faks.: (01) 543-73-01 
MALA GALERIJA: Biserka Komac 
041 640 980, biserka.komac@amis.net 
Jano Milkovič, 051 312 764 
GALERIJA MF:  
041 88 44 46,. ksenija.slavec@gmail.com  
VOKALNA SKUPINA KC VOX MEDICORUM 
Preds.: Polonca Mali, dr. med. 
041-922-947, polonca.mali@ztm.si 
MEŠANI PEVSKI ZBOR DR. BOGDAN DERČ 
Preds.: Ana Vrbič  
01-543-82-21, ana-marija.vrbic@ztm.si  
PEVSKI ZBOR ŠTUDENTOV MF COR 
Preds.: Katja Pavšič 
040-509-863, katja.pavsic@gmail.com  
PEVSKA SKUPINA CINTARE 
Preds.: Judita Strmčnik 
041 382 770, judita.strmcnik@siol.net,  
LJUBLJANSKI ZDRAVNIŠKI ORKESTER 
CAMERATA MEDICA 
Preds.: Gregor Mavčič, dr.drnt.med. 
041-978-784, gregormavcic@yahoo.com 
Zdravniška komorna glasbena skupina  
PRO MEDICO; preds.: 041-204-574 
prof.  dr.  P.avle Kornhauser, dr. med.  
Študenti – inštrumentalisti: Andrej Babnik 
041 827 063, andrej.doc@gmail.com 
FOLKLORNA SKUPINA COF 
Klub optimističnih folkloristov  
Preds.: Zoran Trampuž  
041-507-808, zoc.cof@gmail.com 
ŠAHOVSKA SEKCIJA 
Predsednik: Bojan Peršl 
040-705-825, bojan.persl@kclj.si  

VABILO NASTOPAJOČIM 
Med nastopajoče vabimo umetnike z različnih 
področij, ki so pripravljeni svoje umetniško 
poslanstvo nameniti bolnim in spodbude potrebnim 
uporabnikom bolnišnice.      
 
PODATKI O KUD-u 
Kulturno-umetniško društvo  
Kliničnega centra in Medicinske fakultete  
dr. Lojz Kraigher 
Zaloška 7a, 1000 Ljubljana 
Predsednica:  
prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec, dr. med. 
zvonka.slavec@gmail.com 
Podpredsedniki: 
Prof. dr. Tomaž Rott, dr. med. 
Prof. dr. Bojana Boh, doc. dr. Tone Pačnik 
 
VABIMO RAZSTAVLJAVCE IN NASTOPAJOČE 
Vabljeni na našo spletno stran:  www.kudkcmf.si 
 
V GALERIJI MEDICINSKE FAKULTETE: 

 

MYANMAR – BURMA  
prvobitna dežela Daljnega vzhoda  

 
fotografska razstava s predavanjem 

Ksenija Slavec in Jernej Markelj 
 

 

NASLEDNJE PRIREDITVE 
16. novembra in 21. decembra 

 
v torek, 16. novembra 2010 ob 16.30 

v razstavišču UKC razstavlja  
BOGDAN BREZNIK 

 
in nastopa dramski igralec 

GREGOR ČUŠIN 
Oziroma Godba ljubljanskih veteranov  

 
Kulturno-umetniško društvo 

Kliničnega centra in Medicinske fakultete 
dr. Lojz Kraigher 

 

vabi na 

PRIREDITEV ZA BOLNIKE 
v torek, 12. oktobra 2010, ob 16.30 

 

v galeriji 
UNIVERZITETNEGA KLINIČNEGA  

CENTRA LJUBLJANA 
 

RAZSTAVLJALI BODO  
SLIKARJI KUD-A 

 in predstavili dela 
s kolonije v Savudriji in Lošinja, 
 ki jih poklanjajo UKC Ljubljana. 

 
GLASBENI PROGRAM 

kliniki daruje imenitni 

TRIO KRANJC 
Rok Kranjc: harmonika, klavir, tamburin, vokal 

Igor Oražem: kontrabas, kitara, klavir, vokal 
Andrej Eržen: violina, kitara, mandolina, vokal 

 
pozdravni nagovor 

generalni direktor UKC:  Mag. Simon Vrhunec 
 

Prireditev vodi predsednica KUD-a 
prof. dr. Zvonka Z. Slavec, dr. med. 
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RAZSTAVA:  
LIKOVNI KOLONIJI  
 SAVUDRIJA  26.8. - 29.8.2010,  
VELI LOŠINJ  10.6. - 15.6.2010 
 

Zanimiv del in način likovnega ustvarjanja so 
kolonije, kjer v omejenem času nastajajo likovna 
dela, ki so prežeta z energijo, ki jo takšno druženje 
sprošča. Savudrija je že leta prostor, v katerem se 
srečujejo likovniki našega KUD-a, prostor, ki 
omogoča sproščen pristop k ustvarjanju in možnost 
likovne komunikacije med stilsko zelo različnimi 
ustvarjalci. Rezultati v naši likovni skupini so vidni 
prav v predstavitvah del, ki so nastala v Savudriji.  
Razstava je tokrat v sozvočju s srečanjem likovnikov 
na Velem Lošinju. Brez lažne skromnosti si upam 
trditi, da ta dela presegajo okvire ljubiteljskega 
slikarstva, saj je vsako razstavljeno likovno delo 
pretehtano in rezultat dolgoletnega dela ter 
nenehnega izobraževanja naših članov.  
 

Pomemben del izobraževanja je prav 
savudrijska likovna kolonija, v kateri še posebej 
prihaja do izraza pomen bližnjega in prisrčnega 
odnosa, ki vlada med udeleženci kolonije. Brez 
takšnega odnosa si ne moremo predstavljati 
kakovostnega napredovanja pri ustvarjanju in 
ohranjanju ravnotežja med lastnim 
doživljanjem in posredovanjem tega drugim. 
Tako je potrebno pritrditi razmišljanju o tem, 
kaj pomeni za vsakega našega likovnika ta 
likovna kolonija, ki ni samo preizkušnja in 
vpogled v osebno slikarsko rast, ampak odnos 
do iskreno kritične, poštene izpovedi, ki edina 
lahko omogoča drugim individualno izkušnjo, 

razmišljanje in prehajanje iz ene predstavne 
scene v drugo. 
S pridobljenimi izkušnjami v teh srečanjih, nam ni 
težko uresničevati našega osnovnega poslanstva, da 
delimo lepoto in svetlobo predvsem z bolniki 
Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani. 
 

Doc. dr. Tone Pačnik, predsednik Likovne skupine 
KUD-a KC in MF 
 

RAZSTAVLJAJO 
Boljkovac Saša, Breznik Bogdan, Cheret Denis, Colja 
Vilma, Erbežnik Emilija, Fečur Blaža, Fišer Nada,  
Frühauf Feliks – Sreč, Gala Bem Danica, Godec Jure, 
Godec Marija, Goltes Janez, Grubišič, Višnja, Hruza 
Karel, Kolar Ivo, Komac Biserka, Kovačič Jože, Krnec 
Henrik, Mandeljc Judita, Marjan Miklavec, Milkovič 
Jano, Oketič Radko, Pačnik Ljudmila, Pačnik Tone, 
Planko Roman, Podobnik Rafael, Sever Edi, Soklič 
Draga, Soklič Ljubo, Strnad Marija, Svatina Ciman 
Zorka, Šivec Igor, Vinš ek Zdenka, Zajec Bernarda, 
Zaletel Marjan, Zupan Niko, Železnik Erika 
 
KONCERT: TRIO KRANJC 
 

TRIO KRANJC je pravzaprav naslednik DUA KRANJC, 
ki sta ga osnovala brata Rok in Marko Kranjc. V 
glasbenih začetkih dua Kranjc je bila kombinacija 
violine in harmonike prej v breme kot v korist, saj za 
tak, v osrednji Sloveniji relativno redek 
inštrumentalni sestav, ni napisanih veliko uspešnic, 
kaj šele priredb le-teh. Z izkušnjami, izobraževanjem 
članov, vztrajno voljo in s spoznavanjem novih 
harmonskih zakonitosti, pa se je prej težava 
spremenila v prednost. V širokem spektru frekvenc 
je poleg solistične violine in spremljevalnega 

akordičnega inštrumenta manjkala le še basovska 
podlaga. Tako se je rodil TRIO KRANJC, ki že 9 let 
intenzivno nastopa in širi svoj glasbeni repertoar na 
področju inštrumentalne in inštrumentalno-vokalne 
glasbe. Čeprav so bili na začetku znani po tem, da 
poleg zabavnega večera uprizorijo pravcati koncert, 
so danes uveljavljen sestav, ki navduši in s sedišč 
povzdigne še tako nezainteresirano publiko. TRIO 
KRANJC uspešno nastopa na številnih odmevnih 
javnih prireditvah, festivalih, na poslovnih dogodkih, 
kot so srečanja s kupci in poslovnimi partnerji in celo 
na zasebnih zabavah. Glasba Tria Kranjc ni zgolj etno, 
ne parodija na klasiko, ne priredbe zimzelenih ali 
sodobnih pop skladb – njihovo ustvarjanje je nekaj 
posebnega, unikatnega, butičnega. Njihove note so 
se priklatile praktično v sleherni kotiček Slovenije in 
tudi čez njene meje. Leta 2003 so posneli promocijski 
CD z inštrumentalno glasbo, svoje aktivnosti pa 
postopoma širijo tudi na področje lastnega 
ustvarjanja. Predstavitveno glasbeno gradivo lahko 
dobite na spletnem naslovu www.triokranjc.si 
 
Kot profesionalci delujejo v različnih oblikah in 
velikostih zasedb. Čeprav so najbolj znani kot trio, 
svoj etno in pevski nastop zelo radi prikažejo tudi v 
kvartetu. Nastopali so skupaj s številnimi znanimi 
imeni slovenske estrade (Alenka Godec, Nuška 
Drašček, Neisha, Terra folk, Jara raja, Matjaž Robavs, 
Lara Jankovič, Boštjan Romih, Andrej Šifrer, Tomaž 
Domicelj, Jan Plestenjak, ...). Vsi člani so 
multiinštrumentalisti in podobne umetnike radi 
povabijo medse, zato se ne čudite, če jih boste kdaj 
zaslišali v kvartetu ali kvintetu. 
 
Kontakt: Rok Kranjc, 041 645 700  
www.triokranjc.si; triokranjc@gmail.com 
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