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SVETU MESTNE OBČINE KRANJ 

 

 

 

Zadeva: Kranj, mesto Kranjske klobase 

 

 

Mestna občina Kranj se ponaša z veliko nazivi: Prešernovo mesto, Univerzitetno mesto, 

mesto športa, itd.  

 

Predlagam, da se poleg teh nazivov doda še naziv: Kranj,  mesto Kranjske klobase. 

 

OBRAZLOŽITEV: 

 

V zadnjem času Kranjska klobasa zopet pridobiva na slovesu, kot ga je  v Sloveniji nekoč ţe 

imela.  Izhaja iz deţele Kranjske, kjer je mesto Kranj imelo pomembno vlogo. Danes na 

različnih koncih Slovenije potekajo razna  tekmovanja ter ocenjevanje le te. 

 

V  Mestni občini Kranj imamo danes dva mesarja,  ki imata certifikat za izdelavo Kranjske 

klobase. Mesto Kranj in Kranjska klobasa bi pod imenom Kranj, mesto Kranjske klobase, 

postali tesno povezani in  bi s tem nastala enkratna priloţnost za promocijo tako mesta 

Kranja, kot Kranjske klobase, tako na turističnem, kot gospodarskem in drugih področjih. 

   

Pravijo, da je odlična, nekaj posebnega in da zadovolji še tako zahtevne  gurmanske okuse.  Je 

zapeljiva in sočna, pripravljena iz najboljšega mesa. Običajno je na kroţniku  še kuhan  ali 

pečen krompir, kislo zelje ali kisla repa.  

 

Ko jo enkrat okusiš, se je nikoli več ne naveličaš! 



Zgodovina:  

 

Kranjska klobasa se je razvila ţe v času avstro-ogrske monarhije, v začetku 19. stoletja. Izvira 

z območja Gorenjske, od koder se je prek osrednje Slovenije, razširila po Sloveniji. Kronisti 

stare Ljubljane jo omenjajo kot sestavni del menija ob svečanih in pomembnih dogodkih.  

 

O njenem slovesu pove veliko anekdota s cesarjem Francem Joţefom: 

 

Nekoč se je cesar s kočijo peljal z Dunaja proti Trstu. Ustavil se je v vasi Naklo pri Kranju v 

znani furmanski gostilni Marinšek ob glavni cesti. Ţelel se je okrepčati in povprašal je 

gostilničarja, kaj mu lahko ponudi. "Imamo le navadne hišne klobase in nič drugega," je 

odgovoril cesarju. Cesar je naročil klobaso in ko jo je pokusil, je navdušeno dejal: "To pa ni 

navadna, ampak Kranjska klobasa!" 

 

Ena najstarejših pisnih omemb kranjske klobase je bila v kuharski knjigi “Süddeutche Küche” 

Katharine Prato iz leta 1896. Govori o načinu kuhanja. Najstarejše navodilo za izdelavo in 

pripravo kranjske klobase pa je bilo objavljeno leta 1912 v šesti izdaji “Slovenske kuharice” 

Felicite Kalinšek. 

 

Slovenci so jo med izseljevanjem ponesli v svet in jo naredili za svetovno prepoznavno. V 

germanskem svetu jo poznajo pod imenom krainer würst, v angloameriškem pa kot kransky 

sausage. 

 

Kranjska klobasa je bila,  edina na svetu,  tudi  v vesolju, ko jo je astronavtka s slovenskimi 

koreninami vzela s seboj na pot. 

 

 

 

Proizvodnja: 

 

Za pripravo kranjske klobase se uporablja samo najboljša svinjina I. in II. kategorije. Nadev je 

pripravljen iz prvovrstnega  svinjskega mesa  in trde slanine, katerima so dodani sol, mlet 

poper in česen.  

 

Kranjska klobasa se nato vroče prekadi z bukovim lesom in pasterizira. Tako nastane 

poltrajna, nekoliko dimljena Kranjska klobasa, ki jo je pred uţivanjem treba skuhati. Po 

izročilu tradicije se Kranjska klobasa uţiva topla s kislim  zeljem ali kislo repo ter hladna, z 

ţemljo ali kajzerico, gorčico, nastrganim hrenom in vrčkom piva. 

 

Samo certificirani proizvajalci lahko proizvajajo Kranjsko klobaso in jo tako tudi 

poimenujejo. 

 

 

 

Proizvajalci: 

 

Danes Kranjsko klobaso proizvaja kar 11 certificiranih slovenskih proizvajalcev, med njimi 

sta kar dva  iz mestne občine Kranj in eden iz občine Radovljica.  

 

 



Kako pravilno skuhamo kranjsko klobaso:  

 

Kranjsko klobaso damo v mrzlo vodo in jo kuhamo do vretja. Ko voda zavre,  klobaso 

odstavimo in jo pustimo v vodi še 10 minut. Potem jo lahko postreţemo. 

 

 

 

SKLEP: 

Svetu Mestne občine Kranj predlagam v sprejem naslednji sklep: 

 

Mestu Kranj se poleg ostalih nazivov, ki so že v uporabi, doda naziv; 

Kranj, mesto Kranjske klobase.  

 

 

Pripravil:  

Bojan Homan  

Podţupan 

            Predlagatelj: 

        BOJAN HOMAN 

           PODŢUPAN 


