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SVET MESTNE OBČINE KRANJ 

 

Zadeva: Informacija v zvezi s pobudo mag. Draga Štefeta glede poimenovanja letnega 

gledališča 

 

 

Na 11. seji Sveta Mestne občine Kranj, dne 18.1.2011 je svetnik mag. Drago Štefe v 

zvezi s poimenovanjem letnega gledališča predlagal, da se imenuje komisija, ki bo 

sestavljena iz predstavnikov Gorenjskega muzeja, Prešernovega gledališča, KS Center, 

mestnega sveta in mogoče še koga, ki bodo pripravili predlog za poimenovanje.  

Župan Mestne občine Kranj je s sklepom št. 610-4/2012-1-47/12 imenoval komisijo, ki 

jo sestavljajo predstavniki javnih zavodov Prešernovo gledališče Kranj, Mestna 

knjižnica Kranj, Gorenjski muzej, KS Center, Zavoda za varstvo kulturne dediščine OE 

Kranj, Zavoda za turizem in predstavnik Sveta Mestne občine Kranj. 
 

Komisija za poimenovanje letnega gledališča je na treh sejah obravnavala predloge članov 

komisije za poimenovanje letnega gledališča. Komisija je v zvezi s poimenovanjem letnega 

gledališča sprejela naslednje usmeritve: 

- v nazivu naj bo ime gledališče, in ne prizorišče, 

- ime ne sme biti predolgo, dolgo naj bo največ tri besede, 

- v poimenovanju letnega prizorišča se ne uporabijo imena oseb (priznanih ustvarjalcev 

in podobno), 

-  iz predloga imena naj bo razvidna lokacija, vsebina. 

 

Glede na zgoraj navedene usmeritve so se člani komisije v ožjem izboru opredeljevali 

med dvema predlogoma, in sicer: 

- Grajsko gledališče Kranj, 

- Letno gledališče Khislstein. 
 

Obe poimenovanji Letno gledališče Khislstein in Grajsko gledališče Kranj sta primerni. 

Vsebujeta vse elemente izhodišč, ki jih je sprejela komisija:  v nazivu imena je beseda 

gledališče, ki nakazuje vsebino, ime ni predolgo, iz imena je razvidna tudi lokacija.  
 

Oba predloga so člani komisije obravnavali na 3. seji, dne 19.3.2012, kjer so sprejeli sklep,  

da se objekt letnega gledališča med gradom Khislstein in Lovskim dvorcem poimenuje 

»Letno gledališče Khislstein«. 
 



Komisija je obravnavala tudi predlog poimenovanja po knezu Vojnomiru in sprejela sklep, da se 
največja pomembna dvorana oz. soba v Lovskem dvorcu poimenuje po knezu 

Vojnomiru. 

 
 

Pripravila: 

Petra Polak, višja svetovalka 

 

 

Nada Bogataj Kržan      Mohor Bogataj 

načelnica Urada za družbene dejavnosti          župan 

 

 

 


