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V spomin

FRANC ŠPAROVEC

(1915 – 2015)

Le dan po svojem stotem 
rojstnem dnevu je konec me
seca marca umrl eden od naj   
starejših krajanov Krajevne 
skupnosti Planina, Franc 
Šparovec. Rojen je bil v Kamni 
Gorici kot drugi od petih otrok. 
Domači so mu vedno rekli 
Francelj. Pri očetu se je izučil 

za ključavničarja in pridobil tudi mojstrsko spričevalo. Delal je v 
Železarni na Jesenicah, po drugi svetovni vojni pa se je zaposlil v 
kranjski Iskri, kjer je delal vse do upokojitve leta 1976. V mlajših 
letih je za tisti čas neverjetne razdalje premagoval s kolesom, 
kasneje z mopedom.

Tako kot je bil dolga leta zvest Iskri, je bil vse od leta 1950 pa 
do jeseni leta 2014 tudi prebivalec Planine. Zaradi starostne 
onemoglosti je takrat postal oskrbovanec Doma starejših v 
Medvodah. Poročen je bil z rojakinjo Marijo, ki je preminula pred 
šestimi leti. V zakonu so se jima rodili trije sinovi: Franci, Viktor in 
Janez, ki so skupaj z ženami predvsem zadnja leta, ko je Franc 
vdovel, zanj vzorno skrbeli.

V prostem času je bil športno in družbeno aktiven; najprej kot 
sankač, potem kot vodja smučarjev tekačev pri kranjskem 
Triglavu. Svojo aktivnost in željo po druženju pa je izkazoval tudi 
na Planini, kjer je pustil svoj pečat. Že kot upokojenec je bil leta 
1982 pobudnik ustanovitve še danes delujočega Balinarskega 
društva Planina. Še pred razdružitvijo večjih krajevnih skupnosti je 
bil osem let predsednik Krajevne skupnosti Huje – Planina – Čirče. 
Prizadeval si je za dobre bivanjske pogoje krajanov in bil včasih 
tudi kritičen do neurejenih stvari.
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33. obletnica Balinarskega kluba Planina Kranj 

Balinanje kot športna panoga je prišlo pred več 
desetletji iz Francije in preko Italije tudi v 
Slovenijo. Na bivšem kranjskem, še pod 
avstrijsko vladavino, so začeli balinati okrog 
leta 1910. Igra je bila v tistih časih igralcem 
predvsem v razvedrilo in zabavo. Nekdaj 
zabavni, predvsem upokojenski način 
zbliževanja drug z drugim ob balinčkih pa so 
sčasoma resni privrženci športa preoblikovali v 
resnično, športno balinanje – že davnega leta 
1951 so se pričela v Sloveniji prva balinarska 
tekmovanja v četvorkah.  

Danes združuje Balinarska zveza Slovenije že 
preko 11.500 balinarjev, od tega več kot 4.000 
registriranih igralk in igralcev v desetih 
območnih zvezah. V zvezi deluje tudi 17 
ženskih ekip. Na državni ravni poteka ligaško 
tekmovanje v treh ligah, in sicer super liga, dve 
prvi ligi in tri druge lige. V vseh ligah skupaj 
nastopa 52 ekip. Na vseh ravneh, od članske, 
mladinske, ženske in konkurence dečkov, so 
organizirana državna prvenstva v vseh 
disciplinah. Slovenski igralci in igralke v vsaki 
izmed kategorij osvajajo naslove svetovnih in 
evropskih prvakov. Leta 2001 je Balinarska 
zveza organizirala svetovno prvenstvo v 
Kranju; tu so tekmovanja potekala na 
Gorenjskem sejmu, lani pa je bilo evropsko 
organizirano v Kopru v njihovi novo zgrajeni 
balinarski dvorani. Slovenska reprezentanca je 
ponovno navdušila, saj se je predstavila kot 
najuspešnejša na dogodku – in to že četrtič 
zapored. Osvojili smo naslov evropskega 
prvaka v hitrostnem zbijanju, v igri posamično 
klasično in srebrne kolajne v štafetnem 
zbijanju, igri v krog in igri dvojic. Balinarski 
klub Planina Kranj je bil ustanovljen leta 1982 
na pobudo letos preminulega prvega 
predsednika kluba, Franca Šparovca. V svojem 
dolgoletnem delovanju je doživljal vzpone in 
padce kot je značilno za vse organizacije, 
katerih delovanje je prostovoljne narave. V 
njem se rekreirajo tudi starejši člani, saj je 
balinanje šport primeren za vse starosti. 
Zadnjih deset let je prva ekipa BK Planina 
Kranj nastopala v najmočnejši ligi, t.i. super 
ligi. Od leta 2007 je vse domače tekme   igrala 

v balinarski dvorani na Trati v Škofji Loki, saj 
športno in tekmovalno balinanje od tega leta 
naprej poteka le v namenjenih prostorih. Tako 
bi tudi športno balinanje v Kranju lahko dobilo 
dodaten zagon z novo balinarsko dvorano, ki si 
je vsi balinarji v Kranju (in širši okolici) 
močno želimo in jo pogrešamo.                                                                                                                                

                                                                                  
Jaka Kosirnik je bil v 2013 svetovni mladinski prvak v 
natančnem zbijanju, v 2014 evropski podprvak (U23) in 
je aktualni članski državni prvak v disciplini posamezno. 
Jaka Stenovec je trikratni državni prvak v disciplini igra 
v krog, enkrat v disciplini posamično klasično. Leta 2012 
je mladinska ekipa (U18) osvojila naslov državnih 
prvakov in prvo mesto v štafetnem zbijanju.Imamo tudi 
medalje iz državnih prvenstev, v kategoriji dečki (U14). 
                        Jaka Stenovec        

                                                                                                                                                                                                  
V klubu smo na uspehe v mlajših kategorijah 
še posebej ponosni, zato si želimo nadaljevati 
dobro delo z mladino in dosegati odlične 
rezultate še naprej.      
        
Predsednik Balinarskega kluba Planina,  
Samo Vehovec  
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GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ 
Bleiweisova cesta 34,        4000 Kranj 
 

 
Gasilsko reševalna služba Kranj se predstavi v KS Huje IN KS Planina Kranj  
Predstavitev enote in specifika našega posredovanja 

 
 
Poklicno gasilstvo ima v Kranju že dolgoletno 
tradicijo. Prvi poklicni vod je bil ustanovljen 
pred več kot 50 leti, 1. januarja 1961. Do danes 
služba deluje nepretrgoma, po različnih 
reorganizacijah in drugih spremembah, pa od 
26. junija 1991 pod imenom Gasilsko 
reševalna služba Kranj. Trenutno nas je 53, od 
tega 48 operativnih gasilcev, ki smo 
razporejeni v štiri izmene. Naše delo poteka 24 
ur dnevno in teče neprekinjeno skozi celotno 
leto. V tem času opravimo okoli 800 
intervencij, v lanskem pa smo krepko 
prekoračili število 1000.  
Letos smo v mesecu maju zamenjali vodstvo – 
direktorsko mesto je prevzel g. Tomaž Krišelj, 
dobili pa smo tudi novo, sodobno kombinirano 
gasilsko vozilo, s katerim smo še učinkovitejši 
in bolje opremljeni. To nam je v veliko pomoč 
pri dnevnih intervencijah.  

 

Novo kombinirano vozilo 
 

»Naše posredovanje v KS HUJE in KS Planina 
največkrat temelji na tehničnih in (k sreči) 

manjših požarnih intervencijah.«

Glede na dejstvo, da v vaših Krajevnih 
skupnostih prebivajo predvsem meščani in je 
veliko visokih zgradb, se pogosto srečujemo z 
reševanjem stanovalcev iz okvarjenih dvigal, 
nujnim odpiranjem vrat in podobno. Naš hiter 
odziv, oziroma posredovanje zagotavlja 
direktna telefonska povezava iz kabin dvigal v 
našo službo – po zaslugi te dosegamo relativno 
kratke čase ujetosti oseb v dvigalih.  

 
Velik izziv nam predstavljajo dovozne poti in 
intervencijske površine, najbolj v primerih, ko 
niso proste. Takrat nam ob vsaki intervenciji 
delajo sive lase, saj se le s težavo prebijamo 
skozi množico nepravilno parkiranih 
avtomobilov. Le-ti nam preprečujejo neoviran 
dostop do objektov in postavitev naše tehnike 
ter s tem posledično tudi hitro in učinkovito 
interveniranje, kar povečuje nevarnost, saj v 
določenih primerih lahko ovira tudi reševanje 
življenj. 
Vsakoletno  naša preventivna služba in servis 
ročnih gasilnih aparatov v dogovoru z 

upravljavci objektov poskrbi, da so gasilniki in 
hidranti po zgradbah pregledani in pripravljeni 
za uporabo. 
Namesto zaključka ob tej priložnosti pozivamo 
in prosimo vse stanovalce na območju 
omenjenih Krajevnih skupnosti in vaše 
obiskovalce, da ste res pozorni na to, kje 
parkirate svoja vozila, da ne zaprejo dovoznih 
in intervencijskih poti ter postavitvenih 
površin.  
Nesreča žal nikoli ne počiva in nikoli ne vemo, 
kdaj bomo intervencijske službe potrebovale 
neoviran dostop do objektov. Za nas oviran 
dostop predstavlja izgubljen čas, ki je izjemno 
dragocen za čimprejšnje nudenje pomoči, kar 
pa je bistveno pri zmanjševanju škode in 
predvsem reševanju življenj – to pa je naša 
najvišja prioriteta. 
 
Z gasilskim pozdravom! 
 
 
Gasilci gasilsko-reševalne službe Kranj 
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- Poveča naj se število košev za pasje 
iztrebke.                                                                     
- Postavijo naj se table, ki naj bi 
opozarjale lastnike psov na njihove 
dolžnosti.                                                                                
- Postavijo naj se table prepovedi vstopa 
psov na otroška igrišča. 
 

V zadnjih letih se je bistveno povečalo 
število štirinožnih prebivalcev Mesne občine 
Kranj. Posledično so se želje ali celo zahteve 
po postavitvi košev za pasje iztrebke ob 
sprehajalnih področjih lastnikov psov 
bistveno povečale – in težave so tu. 

Zemljišča, poti in steze na mestnem 
obrobju so v privatni lasti, lastniki parcel 
močno nasprotujejo tem postavitvam košev, 
saj ovirajo vožnjo in uporabo kmetijske 
mehanizacije in obdelovanje travnih ali 
njivskih površin. Pritožujejo se tudi nad 
slabo osveščenostjo lastnikov psov, ki ne 
pobirajo pasjih iztrebkov in s tem dodatno 
onesnažujejo njihove kmetijske površine. 
Enake pritožbe dobivamo tudi od ostalih 
rekreativnih tekačev, sprehajalcev in 
kolesarjev, ki se pritožujejo, da ob nekaj 
manjši pozornosti pohodijo pasji iztrebek. 
Podobne pripombe pošiljajo tudi uporabniki 
otroških igrišč in večinoma se predlaga 
sledeče:   

 

Vsi ti in še kakšen predlog se takoj  vežejo 
na pridobivanje soglasij ali služnosti k 
postavitvam na privatna zemljišča, sledijo 
stroški izdelave, postavitve in rednega 
vzdrževanja ( praznjenje in oskrbovanje 
košev  strošek MO Kranj cca. 35. 000 € letno, 
obnova tabel zaradi podrtja, vandalizma ali 
dotrajanosti …). Pritožujejo se starši malih 
otrok, ki vzorno skrbijo za malega kužka in 
ga otrok pripelje do ograjenega otroškega 
igrišča, a jim opozorilna tabla prepoveduje 
vstop, otroku je težko razložiti, da se ne 
more igrati, če psa ne pusti cvilečega pred 
vhodom.    

Rešitve za opisane težave so s človeško 
razumljivostjo zelo preproste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lastniki štirinožnih prijateljev naj 
pobirajo njihove iztrebke, ki jih odnesejo 
do bližnjega koša za pasje iztrebke ali le 
te odvržejo v koš za smeti oz. kontejner 
za mešane odpadke,  saj iztrebki ne 
sodijo med biološke odpadke. 

 

- 
Ozaveščeni lastniki psov ne potrebujejo 
opozorilnih tabel na vsakem koraku. 

- Uporabniki otroških igrišč bi lahko bili 
vsaj malo strpni, enako velja za lastnike 
psov. Velika razlika je med tem, ali gre za 
majhnega kužka na vrvici pod nadzorom 
lastnika, ali večjega. Imetniki psov veliko 
raslih pasem se morajo pričeti zavedati, 
da takšen pes ne sodi na ali ob igrala.

Za zaključek še star  Slovenski pregovor: , zato lepo 
izgovorjenega  opozorila lastniki psov ne bi smeli sprejeti kot kritiko; različni občani živimo na 
skupnem prostoru naše občine in različnost je potrebno sprejemati.                

Stanislav Koren                           
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Svetovni prvak na OŠ Jakoba Aljaža 

V petek, 10. 4. 2015 nas je obiskal g. Sebastian Coe, nosilec dveh zlatih in srebrnih olimpijskih medalj 
v teku na 1500 oz. 800m; med drugim je postavil  tudi 8 svetovnih rekordov in prejel častni naziv Lord 
s strani angleške kraljice.  

Učenci in učitelji OŠ Jakoba Aljaža smo se ob 
12.30 uri zbrali v športni dvorani , kjer so se 
nam pridružili uspešni slovenski atleti, med 
njimi: Primož Kozmus, Rožle Prezelj, Martina 
Ratej, Marina Tomič in Brita Bilač, predsednik 
Olimpijskega komiteja Slovenije, g. Bogdan 
Gabrovec,  predsednik Atletske zveze             
Slovenije, g. Gregor Benčina,  pa tudi g. župan 

Boštjan Trilar in predsednica Sveta KS Huje, 
ga. Sonja Mašić. Prireditev je s pozdravom nas 
in gostov odprl ravnatelj šole, g. Milan Rogelj, 
sledila sta govora predsednika  Olimpijskega 
komiteja Slovenije in predsednika Atletske 
zveze Slovenije , kasneje pa je govor podal 
tudi župan Mestne občine Kranj. 

                                                                                
Aljaževci smo se na sprejem temeljito 
pripravili. Prireditev sta vodili sedmošolki 
Hana in Kaja ter osmošolka Ajda. Za začetek je 
Oton zapel Kekčevo pesem, zaigrali so tudi 
olimpijsko himno. Atleti so nam prijazno 
odgovarjali na vprašanja. Spoznali smo, da 
uspešen atlet ne postaneš čez noč, ampak je 
potrebno veliko treningov in odgovornosti, 
volje in odrekanj. Malo po 13. uri so pritekli 
naši sošolci z olimpijsko zastavo in ob 
navdušenem ploskanju tudi glavni gost, g. Coe.  

Pozdravil ga je tudi naš župan. »Z veseljem sem se odzval vabilu. Vsem želim, da bi uživali v atletiki.« 
je dodal. Našemu gostu smo podarili Prešernove Poezije, čipko, na kateri je simbol naše šole – Aljažev  
stolp, in pravo orehovo potico. Slavni gost nam je podaril zahvalno listino Atletske zveze Slovenije za 
sodelovanje na teku ˝Otroci tečejo˝, ki je potekal v petek, 10. aprila 2015.  
 
Podarili so nam tudi majici s podpisi naših 
olimpijcev, posebej pa bomo pazili na majico, na 
katero se nam je podpisal g. Sebastian Coe.  
Nato smo se vsi aljaževci in naši gostje odpravili 
na tekaško stezo in odtekli simbolični krog. G. 
Coe se nam, na žalost, ni pridružil, saj ga je čakal 
sprejem pri slovenskem predsedniku. Z nami pa 
se je, prav tako ostali gostje, prijazno fotografiral. 
Na eni sem tudi jaz. Hranil jo bom, da se bom z 
njo pohvalil svojim potomcem. 
Aljaževci smo ponosni, da se je g. župan, izmed 
vseh kranjskih šol, odločil prav za našo. Ponosni 
smo, da smo gostili slovenske športnike in  
da smo v živo videli gospoda Coe-a. Tega dne ne 
bom nikoli pozabil.                                                                                                   Žiga Česen, 9. razred  
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katero se nam je podpisal g. Sebastian Coe.  
Nato smo se vsi aljaževci in naši gostje odpravili 
na tekaško stezo in odtekli simbolični krog. G. 
Coe se nam, na žalost, ni pridružil, saj ga je čakal 
sprejem pri slovenskem predsedniku. Z nami pa 
se je, prav tako ostali gostje, prijazno fotografiral. 
Na eni sem tudi jaz. Hranil jo bom, da se bom z 
njo pohvalil svojim potomcem. 
Aljaževci smo ponosni, da se je g. župan, izmed 
vseh kranjskih šol, odločil prav za našo. Ponosni 
smo, da smo gostili slovenske športnike in  
da smo v živo videli gospoda Coe-a. Tega dne ne 
bom nikoli pozabil.                                                                                                   Žiga Česen, 9. razred  

Dadin likovni natečaj 2015  

Na Osnovni šoli Jakoba Aljaža v Kranju smo v letošnjem letu pripravili že deveti Dadin 
likovni natečaj. Letošnja tema je bila Svetloba.                                                                                                   
Na natečaju je sodelovalo 42 šol, med njimi tudi šole iz Italije, Avstrije, Makedonije in Srbije. 
Vsako leto se nam priključi kakšna šola več in vsako leto iz likovnih izdelkov sije ustvarjalna 
moč in pristnost otroške risbe. 

Zelo smo bili veseli obiska našega župana, g. 
Boštjana Trilarja, ki je poudaril, da smo na pravi 
poti in uresničujemo vizijo Kranja  kot kulturne 
prestolnice Gorenjske.   
Učenci so upodobili letošnjo temo z različnimi 
tehnikami: od svinčnika, oglja, tempera barvic do 
akvarela, grafike in kolaža. Njihova dela sta 
ocenjevala slikarja Irena Jeras Dimovska, Boge 
Dimovski ter likovni kritik Damir Globočnik. 
Izbrali so tri najboljša likovna dela v vsaki triadi. 
Med nagrajenci so bili tudi učenci gorenjskih 
osnovnih šol.   
V prvi triadi je najboljše likovno delo ustvarila 
Tiara Kern Lužovec iz OŠ Simona Jenka PŠ 
Trstenik. V drugi je prvo nagrado prejela naša 
učenka Manca Nadižar iz OŠ Jakoba Aljaža,  v 
tretji pa učenka Maja Boncelj iz OŠ Franceta     

                                                                    Prešerna Kranj. 
Nagrajenci so za nagrado prejeli dela 
Dadine hčerke, ilustratorke Daše 
Abazza.   

Tako kot je g. ravnatelj Milan Rogelj 
poudaril, da prispeva vsak košček sebe 
h kvalitetnejšemu razvoju umetniških 
stvaritev in da smo resnično že veliko 
postorili v tej smeri, je g. Damir 
Globočnik podal zelo pozitivno in lepo 
umetniško kritiko na vsa likovna dela, 
ki so v letošnjem letu razstavljena.  

Uspešnost in odmevnost Dadinega 
likovnega natečaja je delo vseh nas, ki 
verjamemo v lepoto in pristnost 
ustvarjalne energije. 

Tatjana Logar 
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Naše mesto želimo oživiti, vendar brez obiska naših meščanov tega žal ne moremo 
storiti. Verjamemo, da bi bilo mesto bolj obiskano, če bi bili seznanjeni z možnostjo 
parkiranja v bližini. Zato smo se odločili, da vam preko glasila posredujemo nekaj 
koristnih podatkov o tem,  kako, kje in za kakšno ceno lahko parkiramo v bližini 
mestnega jedra.  
 
BREZPLAČEN VSTOP V MESTNO JEDRO do 30 min 

Od 4. ure zjutraj do 19. ure zvečer lahko kdorkoli s svojim vozilom vstopi v mestno jedro 
brezplačno do največ 30 min. Vozilo, ki vstopi v mesto z listkom, lahko izstopi samo na točki, 
na kateri je vstopilo. Vozilo lahko ustavi na neoznačeni površini do 30 min, potem ga je treba 
umakniti na označeno parkirno mesto. Čas prihoda je treba označiti z veljavnim vstopnim 
listkom na armaturni deski vozila tako, da je v celoti viden in povsem čitljiv z zunanje strani 
vozila. Kasnejši izkaz s tem parkirnim listkom globe ne izniči. 
 

PARKIRNINE V MESTNEM JEDRU 
Prvih 30 min (med 4. in 19. uro) je brezplačnih, za naslednjih začetih 30 min je treba plačati 2 
evra in za vsakih nadaljnjih začetih 30 min 4 evre. Obiskovalci mesta svojih vozil ne smejo 
puščati v območju za pešce dlje kot 2 uri; v primeru prekoračitve dovoljenega časa je za 
izstop potrebno plačati 50 evrov. 
 
BREZPLAČEN VSTOP IN IZSTOP SERVISERJEV TER DRUGIH 
IZVAJALCEV STORITEV 

V primerih, ko gre npr. za manjša popravila, ni treba pridobiti posebne dovolilnice za vstop 
izvajalca storitve, temveč lahko imetnik kartice uporabi svojo kartico in omogoči izvajalcu 
storitve, da brezplačno zapusti mestno jedro. 
Za večja in dolgotrajnejša popravila je potrebno pri MO Kranj zaprositi za izdajo posebne 
dovolilnice za vstop. 
 

PARKIRANJE NA ZAPRTIH PARKIRIŠČIH PRED MESTNIM JEDROM 
Obiskovalci mesta lahko parkirajo 2 uri brezplačno na parkiriščih pri Čebelici in na Hujah in 1 
uro brezplačno na parkirišču na Brionih. Parkirnine se ne plačuje med delovniki od 
ponedeljka do petka med 20. in 6. uro naslednjega dne, ob sobotah, nedeljah in praznikih. 
 
PARKIRANJE V MODRI CONI PRED MESTNIM JEDROM 
V modri coni je dovoljeno parkirati do 120 min. Prva ura je brezplačna ob uporabi parkirne 
kartice MO Kranj. Za naslednjo začeto uro je treba plačati 1 evro. Parkirnine se ne plačuje 
med 17. in 7. uro naslednjega dne. Modra cona na Jelenovem klancu je brezplačna. 
 
Parkiranje ne sme biti v nasprotju z Zakonom o pravilih v cestnem prometu, 
oziroma mora omogočati, da se v primeru intervencije mimo parkiranega 
vozila lahko pripelje gasilski tovornjak z lestvijo. 
 
Aleksander Pavšlar 

Sonja Mašić 
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Mediacija ni meditacija 
V tujini je mediacija že dolgo dobro 
prepoznana in uveljavljena metoda 
mirnega reševanja sporov, v Sloveniji 
se je začela razvijati relativno pozno, 
prvi zametki so se pojavili deset let 
nazaj. Mediacija je izvensodno 
reševanje kakršnihkoli sporov, pri 
kateri veljajo različna načela-zaupnost 
in prostovljnost. Uspehi mediacij so 
znatni, pravtakšni pa so prihranki s 
časom in denarjem. Vsaj takšne so 
izkušnje mediatorke, po izobrazbi 
pravnice, Nine Ane Jäger iz kranjskega 
Zavoda Anais, ki je več povedala o tem 
mirnem načinu reševanja sporov, ki 
temelji na pogovoru med sprtima 
strankama.        

 Nina Ana Jäger (desna) in Anja Šantavec, direktorici in soustanoviteljici kranjskega Anaisa, zavoda za mirno reševanje   

sporov, nenasilno komunikacijo, osebno pomoč, svetovanje, izobraževanje in razvoj / Foto: Tina Dokl 

Postopki na sodiščih so dolgotrajni, stanejo celo 
premoženje in povzročajo leta in leta skrbi. 
Mediacija je način izogiba ali predčasnega 
zaključka sodnega postopka z dogovorom med 
sprtima strankama. Bistvo mediacije je namreč 
izvensodno reševanje kakršnihkoli sporov, 
predvsem za fizične osebe, je poudarila mediatorka 
Nina Ana Jäger iz Zavoda Anais, ki so ga odprli 15. 
januarja. Jägrova ima z mediacijami večletne 
izkušnje, lastnosti dobrega mediatorja pa so 
osnovale njene izkušnje. Pogoste so mediacije v 
zvezi z družinskimi zadevami, npr. kateremu staršu 
bodo z razvezo zaupani otroci in kakšni bodo stiki z 
otroki po razvezi, kako si bosta mož in žena 
razdelila skupno premoženje. »V postopku 
mediacije sem nepristranska oseba, kot pravnica in 
ne samo kot mediatorka pa lahko veliko pomagam, 
mediacijo vodim z vprašanji, umirjam strasti, če 
pride do prepira. Poskušam ustvariti čim prijetnejše 
vzdušje, mediacija do določene faze poteka 

neformalno. Ta neformalni del pa postane formalni, 
zavezujoč, ko je mediacija uspešno zaključena, ko 
pridemo do konstruktivne rešitve in stranki 
podpišeta mediacijski sporazum. Če je bila zadeva 
že predana sodišču, lahko hkrati z mediacijskim 
sporazumom npr. podamo tudi predlog za sodno 
poravnavo, ker sta se mož in žena v vsem strinjala. 
Po Obligacijskem zakoniku RS velja načelo 'pacta 
sunt servanda', kar pomeni, da je sklenjene 
dogovore treba spoštovati, vendar kljub temu 
svetujem, da se, kadar je eden izmed elementov 
mediacijskega sporazuma izpolnitev denarnih 
obveznosti, mediacijski sporazum zapiše v obliki 
neposredno izvršljivega notarskega zapisa, saj 
navedeni zapis strankam omogoča visoko stopnjo 
pravne varnosti. To je torej še ta pravno zavezujoč 
formalni del, ki pa včasih (a le redkokdaj) ni 
potreben, če presodimo, da gre za manjša 
nesoglasja,« je pojasnila sogovornica. 
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Nina Ana Jäger pogosto ugotavlja, da nam na 
splošno manjka kultura pogovora, iz česar izhaja 
večina konfliktov. »Prevzela me je Japonska z 
njihovo kulturo, dostojanstvom, spoštovanjem 
drugega. Moja vloga mediatorke je, da strankam 
osvetlim in pokažem še drugo plat, da si vsak 
zasluži spoštovanje, da pa imamo na stvari različne 
poglede, do česar ima pravzaprav vsak pravico. 
Moja vloga še pred pogajanji je, da ljudem 
prisluhnem, da jih razumem, ne da jim 'pametujem'. 
Mediator je predvsem človek, ki ima občutek za 
soljudi. Nisem tista, ki odločam, lahko pa z 
izkušnjami mediatorke in pravnice veliko 
pomagam, in če je treba, k sodelovanju povabim 
tudi komediatorje, npr. socialnega delavca - 
mediatorja, če gre za zahtevno reševanje 
družinskega nasilja, ali komediatorja s področja 
gospodarstva, če gre za tovrstne zadeve. Pravzaprav 

se mi zdi celo velika svoboda, da si stranki lahko 
sami krojita rešitev. Mediacija je vedno 
prostovoljen postopek za vpletene. Tudi mediator 
lahko odstopi, če stranke ne spoštujejo nekih 
osnovnih pravil obnašanja,« je še povedala 
sogovornica. 
Uspešnost mediacijskih postopkov Nine Ane Jäger 
je več kot devetdesetodstotna. Največkrat so dovolj 
že dva, tri srečanja v kratkem času, stranki pa si 
praviloma delita stroške, ki so zanemarljivo nizki v 
primerjavi s sodnimi stroški.  
 
Nina Ana Jäger ima enkrat na mesec brezplačno 
svetovanje na Občini Jezersko in  v Mestni občini 
Kranj: v Krajevni skupnosti Vodovodni stolp in 
prvo sredo v mesecu v Krajevni skupnosti 
Huje in KS Planina od 15 do 17 ure. 

 
In kaj je potemtakem meditacija, če to ni mediacija? Meditacija pa je sprostitev, umiritev, 
harmonizacija in globoka povezanost s sabo na vseh nivojih. 

Besedilo povzeto po: Suzana P. Kovačič, članek GG, ponedeljek 20. april 2015 
 

 
 
 

 

Kulturno društvo Brdo Kranj aktivno deluje že 
polnih 20 let. Od samega začetka in ustanovitve 
društva stremimo k ohranjanju kulture naših 
prednikov in kulturne identitete naših članov. V 
naših vrstah organiziramo raznovrsten izbor 
prireditev, ki so odprte za širšo javnost in ponujajo 
velik izbor vsebin ter omogočajo delovanje članov 
srbske narodne skupnosti v Kranju. Leta 2005 je 
društvo pridobilo s strani Ministrstva za kulturo 
Republike Slovenije,  status društva, ki deluje v 
javnem interesu na področju kulture. Že v tistem 
času je bilo naše delo usmerjeno na širše območje 
in ne le na lokalno, danes pa lahko z gotovostjo in 
ponosom trdimo, da smo eno izmed najbolje 
organiziranih srbskih kulturnih društev v Sloveniji. 
Smo člani Zveze kulturnih društev Kranj (ZKD), 
Zveze srbskih društev Slovenije (ZSDS), Zveze 

ljudskih tradicijskih skupin Slovenije (ZLTSS) in 
CIOFF-a. Smo organizatorji vrste kulturnih 
dogodkov, tako rednih, tradicionalnih  in 
vsakoletnih prireditev, kakor tudi enkratnih 
dogodkov, ki jih izvajamo med  letom. Pri vseh 
spodaj navedenih projektih nas podpirajo Mestna 
občina Kranj, Javni sklad za kulturne dejavnosti 
RS, Ministrstvo za Kulturo Republike Slovenije in 
Ministrstvo za kulturo Republike Srbije:  

Mednarodni folklorni festival »Razigrana 
Mladost«, Celovečerni koncert »Đurđevdanske 
igre«, Dnevi srbske kulture v Kranju,  “Pjesma roda 
mog” , večer tradicionalnih pesmi z mednarodno 
udeležbo, Mednarodni otroški folklorni festival 
»Ringaraja«, Slava društva in tradicionalno 
Krajiško prelo, Mednarodni veteranski folklorni 
festival, Književni večeri in Dramski večeri.

To so naše redne in že tradicionalne prireditve, ki so    
postale prepoznavne tudi izven meja naše države. 
Posebej smo v našem društvu izjemno ponosni na  
množično članstvo, ki se združuje v različnih 
sekcijah; te delujejo v toku celotne šolske sezone, v 
času poletnih počitnic pa smo manj aktivni. 
Trenutno društvo sestavljajo naslednje skupine:      

Folklorna sekcija, ki jo tvorijo: Otroška skupina 
do 8. leta,  mladinska od 8. do 14. leta, odrasla od 
15. leta naprej in veteranska od 35. leta naprej. 
Skupaj se v njej nahaja 130 aktivnih članov.                   

     

Sekcija narodni orkester v svojih vrstah 
združuje 10 glasbenikov: Harmonika 1,2, 
violina 1,2 , klarinet 1,2, flavta, kitara, 
kontrabas, in boben. V toku tedna redno vadijo 
tradicionalne pesmi in melodije za spremljavo 
folklorne skupine; starejši člani orkestra nudijo 
pomoč mlajšim glasbenikom, tako da so med 
nas vabljeni vsi mladi glasbeniki na zgoraj 
naštetih inštrumentih, ki bi se radi priključili in 
dodatno obogatili svoje glasbeno znanje. 

Pevska sekcija sestoji iz skupin: Mlajše 
deklice, starejša dekleta , veterani, mlajši fantje 
in starejši možje. V njej je več kot 50 članov.                   
Planinska sekcija združuje približno 16 
članov, poleg planinske pa so tu še 
Nogometna (8 do 12 članov), Šahovska (5 do 
8), Literarna (3 do 5) in Likovna (9 do 12) 
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Poleg  vseh naštetih aktivnih članov združujemo tudi 
vse ljudi dobre volje, ki so pripravljeni pomagati pri 
samih organizacijah prireditev in se večkrat tudi 
srečujejo v  prostorih našega društva na naslovu bivše 
Zlate ribe v Kranju (Sejmišče 3), kjer smo po 
sedemnajstih letih obstoja uspeli v upravljanje pridobiti 
občinske prostore in jih iz propadajoče zgradbe 
preuredili v zgleden in izvrsten kulturni center –  v 
družabni prostor, ki je vsakodnevno napolnjen z ljudmi 
in vrvežem. Pod svoje okrilje štejemo tudi družine 
svojih članov, saj članstvo razumemo kot nekaj, kar je 
vseobsegajoče.  Tako bi lahko prosto trdili, da v svojo 
celoto vežemo več kot 280 članov v različnih 
dejavnostih  in še dodatnih 150, na katere se lahko 
obrnemo v vsakem hipu; naj gre za potrebo po pomoči, 
ali le medsebojno druženje. 

Kulturno društvo Brdo je bilo v letih 2013 in 2014 edino srbsko kulturno društvo v Sloveniji, ki je uspelo 
pridobiti sredstva s strani Evropskega socialnega sklada za projekt Kulturni inkubator, ki je trajal 16 mesecev in 
bil uspešno zaključen. Naša vizija za bodočnost je še naprej pripravljati  projekte s podobnimi vsebinami in 
bogatiti lokalni ter regionalni kulturni prostor, pa tudi umakniti otroke in mladostnike z ulic, stran od 
računalnikov, tablic, pametnih telefonov, in jih usmeriti v kulturne dejavnosti – aktivnosti, ki bodo izboljšale 
njihove motorične  in psihofizične sposobnosti  ter jih usmerile k odgovornemu obnašanju in ravnanju. 

Podpredsednik društva 
Milan Glamočanin 
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polnih 20 let. Od samega začetka in ustanovitve 
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času je bilo naše delo usmerjeno na širše območje 
in ne le na lokalno, danes pa lahko z gotovostjo in 
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organiziranih srbskih kulturnih društev v Sloveniji. 
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ljudskih tradicijskih skupin Slovenije (ZLTSS) in 
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vsakoletnih prireditev, kakor tudi enkratnih 
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»Ringaraja«, Slava društva in tradicionalno 
Krajiško prelo, Mednarodni veteranski folklorni 
festival, Književni večeri in Dramski večeri.

To so naše redne in že tradicionalne prireditve, ki so    
postale prepoznavne tudi izven meja naše države. 
Posebej smo v našem društvu izjemno ponosni na  
množično članstvo, ki se združuje v različnih 
sekcijah; te delujejo v toku celotne šolske sezone, v 
času poletnih počitnic pa smo manj aktivni. 
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Folklorna sekcija, ki jo tvorijo: Otroška skupina 
do 8. leta,  mladinska od 8. do 14. leta, odrasla od 
15. leta naprej in veteranska od 35. leta naprej. 
Skupaj se v njej nahaja 130 aktivnih članov.                   

     

Sekcija narodni orkester v svojih vrstah 
združuje 10 glasbenikov: Harmonika 1,2, 
violina 1,2 , klarinet 1,2, flavta, kitara, 
kontrabas, in boben. V toku tedna redno vadijo 
tradicionalne pesmi in melodije za spremljavo 
folklorne skupine; starejši člani orkestra nudijo 
pomoč mlajšim glasbenikom, tako da so med 
nas vabljeni vsi mladi glasbeniki na zgoraj 
naštetih inštrumentih, ki bi se radi priključili in 
dodatno obogatili svoje glasbeno znanje. 

Pevska sekcija sestoji iz skupin: Mlajše 
deklice, starejša dekleta , veterani, mlajši fantje 
in starejši možje. V njej je več kot 50 članov.                   
Planinska sekcija združuje približno 16 
članov, poleg planinske pa so tu še 
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8), Literarna (3 do 5) in Likovna (9 do 12) 
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Ime mi je Letija in sem športna plezalka. 
Obiskujem šesti razred Osnovne šole 
Staneta Žagarja v Kranju. Stara sem 12 let. 
Plezam že od svojega četrtega leta.  

No ja, morda sem začela že malo prej, če 
šteje tudi plezanje doma po omarah. Za 
plezanje me je navdušila moja varuška. Ko 
sem bila stara dve leti, me je velikokrat 
peljala na igrišče GibiGib in tam sem 
vedno plezala. Mami pravi, da se mi je že 
od malega videlo, da bom športnica, saj 
sem že pri šestih mesecih stala na nogah in 
splezala na vsa drevesa doma na vrtu. 

Pri štirih letih smo šli s starši v Alpinistični 
Odsek Kranj, na bazen. Sicer sem bila še 
malo premlada za treninge, pa so me 
trenerji kljub temu sprejeli odprtih rok, saj 
se je že takrat videlo, da v plezanju zelo 
uživam. Mojega prvega trenerja, Mateja, 
ne bom nikoli pozabila, ker me je naučil 
veliko stvari in se vedno zavzel zame. 

Treningi so mi bili zelo zabavni. 
Velikokrat  so trenerji v oprimke skrivali 
bombone, otroci pa smo jih iskali. 
Sčasoma so postali treningi zahtevnejši in 
pri šestih letih sem začela nastopati na 
tekmah. Te tekme so bile bolj za zabavo in 
druženje. Zdaj pa so tudi te postale bolj 
resne in zahtevne, čeprav smo tekmovalke 
še vedno dobre prijateljice in se na tekmah 
še vedno veliko zabavamo. Zdaj treniram 
pri Anžetu, pri katerem postajam vedno 
bolj uspešna. Treniram štirikrat na teden.  
Do sedaj sem dobila 58 diplom, 25 medalj 

in 8 pokalov. Na svoje rezultate sem zelo 
ponosna. Najbolj pa sem vesela drugega 
mesta na Evropskem tekmovanju, v Arcu v 
Italiji. Osvojila sem tudi že kar nekaj prvih 
mest. Kakor večina športnih plezalcev, 
imam tudi jaz vzornice in najljubše 
plezalke. Moje   so Natalija Gros, Maja 
Vidmar, Tjaša Kalan in Mina Markovič.  

Želim si, da bi nekoč dosegla tako dobre 
rezultate, kot jih dosegata Maja Vidmar in 
Mina Markovič ter bila članica državne 
reprezentance. 

Letija Fajfar 

                                                                                                                        Državno prvenstvo v športnem plezanju, kategorija deklice  
                                                                                                                          6.6. 2015, Log pri Dragomeru, 2. Mesto v balvanskem plezanju     
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Čistilna akcija »Očistimo Kranj« 2015 
V okviru Krajevne skupnosti smo se tokrat 
že tretjič zapored vneto pridružili čistilni 
akciji, saj cenimo svojo okolico in uživamo 
ob pogledu na njeno urejenost. Pohvale 
vredno je delovanje in osveščanje otrok v 
šolah in vrtcih, ki so se nam v akciji 
pridružili. Pokazalo se je, da je še vedno  
nekaj staršev, ki v tem smislu vzgajajo 
svoje otroke . Mi smo se neomajno odločili 
in se v skladu s tem tudi tokrat  udeležili 
akcije, ki nosi naslov   »Kranj ne bo več 
usran«/ «Očistimo Kranj« in k sodelovanju 
povabili krajane in društva. Vabilu so se 
odzvali BK Planina, BK Huje ter številni 
krajani in člani Svetov KS Planina ter KS 
Huje. 

 

Sestali smo se pred  sedežem Krajevne 
skupnosti, se opremili z rokavicami, 
prijemalkami, vrečkami in razkužilom ter 
se odpravili na teren.  Očistili smo del 
starih Huj, igrišče in balinišče Huje, 
balinišče Planina, dve zapuščeni otroški 
igrišči, potem pa se odpravili v gozdiček 

ob OŠ Staneta Žagarja, od koder smo 
nadaljevali v smeri Megacentra.  Še dobro, 
da so se akciji pridružili odlični plezalci, 
saj je bilo na naši poti nemalo težko 
dostopnih mest polnih odpadkov. Ustrezno 
smo jih razporedili in oddali na zbirna 
mesta – nabralo se jih je ogromno, med 
njimi pa je bilo tudi precej igel, steklenic, 
gradbenega materiala, vrečk in podobno.  

 

Vendar pa, navkljub številnim vabilom in 
pozivom, nismo bili priča temu, da bi bilo 
etažnim lastnikom nepremičnin na 
območju soseske Planina pretirano mar za 
našo vnemo, ali da bi kazali pripravljenost 
do tega, da bi poskrbeli vsaj za odpadke, ki 
se nahajajo v neposredni okolici njihove 
lastnine. 

Pa vi? Poskusite si zastaviti vprašanje o 
tem, kaj ste za lepše okolje ukrenili v času 
čistilne akcije, pa tudi v svojem vsakdanu 
pred njo in po njej.   

Sonja Mašić 
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MOŠKO STRIŽENJE 
5EUR

Pri mladi stilistki Anji
v mesecu juniju in juliju
ponedeljek od 15 - 19

torek od 8 - 14
sreda od 14 -19
četrtek od 8 - 14

petek deljeno
(info.- 040 889 610)

V našem salonu vam nudimo tudi vse ostale frizerske storitve, 
trajno ravnanje las, globinske nege las, barvanje las z inovativnim izdelkom OLAPLEX,
podaljševanje las z lasnimi podaljški, oblikovanje pričesk za posebne priložnosti,
oblikovanje obrvi, profesionalno lilčenje, manikuro, pedikuro, gelirane nohte...

Planina 3, 4000 Kranj
GV d .o.o.

v

Vlasta Mazžgon, 040 889 610  

GV

ROSIL ALEN ROŽIČ s.p.
Bravničarjeva ulica 9b
01 519 04 24 Delo
rosil@siol.net, www.rosil.si

Tudi v Sloveniji v zadnjih letih po vzoru razvitejših držav čedalje 
več pozornosti namenjamo učinkovitejši porabi energije tako v 
gospodinjstvih kot v industriji. Že z nekaterimi razmeroma eno
stavnimi ukrepi je to namreč mogoče. Eden izmed enostavnih 
ukrepov za zmanjšano rabo energije je zatesnitev že obstoječih 
oken in vrat. Pri oknih in vhodnih vratih dobro tesnjenje z na
dzorovanim prezračevanjem veliko prispeva k zmanjšanju kon
vencijskih. Skozi vsak meter netesnih oken in vrat namreč v eni 
ogrevani sezoni uhaja cca. 40 kWh energije. Z zmanjševanjem 
izmenjave zraka lahko prihranimo pri hiši s prostornino 300 m3 
letno okrog 3.200 kWh energije, oziroma 330 litrov kurilnega 
olja. Silikonska tesnila, ki jih brez lepljenja vgrajujemo v na 
novo vrezan utor v okenskem ali vratnem okvirju, so najkako
vostnejša kombinacija tehnologije in materialov za obnovo tes
njenja obstoječih oken in vrat. Taka vgradnja silikonskih tesnil 
je učinkovita zaščita pred mrazom, vročino, prepihom, hrupom, 
prahom, vonjavami in rošenjem stekel, obenem pa izboljša 
počutje v prostoru. Naložba v tesnjenje oken in vrat se pri 
sedanji ceni goriv povrne že v dveh, treh mesecih. Silikonska 
tesnila po svojih lastnostih presegajo tesnila iz drugih materia
lov, saj so odporna proti vremenskim vplivom, sončnim žarkom 
in staranju, so trajno elastična in barvno stabilna, odporna na 
pregibanje in stiskanje ter prilagodljiva vsaki obliki in velikosti 
reže, so vodotesna, tesnijo vse površine in so kompatibilna z 
vsemi konstrukcijskimi materiali, imajo dolgo življenjsko dobo in 
ne potrebujejo nikakršnega vzdrževanja, v ekstremnih tempera
turnih pogojih se ne zlepijo, ne otrdijo in ne razpokajo, temveč 

ohranijo vse svoje lastnosti, medtem ko plastična in gumijasta 
tesnila ob nizkih temperaturah otrdijo in lahko razpokajo. Zaradi 
vseh teh dobrih lastnosti proizvajalec za silikonska tesnila za
gotavlja 10letno garancijo ob normalnih pogojih uporabe.

Tesnjenje oken in vrat je glede na razmerje med prihranki pri 
ogrevanju in stroški tesnjenja najbolj učinkovit ukrep pri varče
vanju z energijo. Stroški se povrnejo v nekaj mesecih. Krajše 
vračilne dobe ni pri nobenem drugem varčevalnem ukrepu. To 
je mnenje stroke in Ministrstva za infrastrukturo. Žal pa se tesn
jenje oken in vrat, zlasti v večstanovanjskih in javnih zgradbah, 
tudi v obdobju krize premalo izvaja.

Avtor: Janez Rožič
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Imate uporaben izdelek, ki ga ne potrebujete več? 

Želite po simbolični ceni izbrati nekaj zase?

Obiščite prostor ponovne rabe v zbirnem centru Zarica v Kranju, kjer v sklopu socialnega podjetja, Fundacije 
Vincenca Drakslerja, zbiramo uporabne izdelke. 

Kar je za nekoga odpadek je za drugega morda uporaben 
izdelek. 

Trgovina z rabljenimi in obnovljenimi predmeti ter novimi 
izdelki, ki nastajajo v delavnicah socialnega podjetja je tudi 
na  Glavnem trgu 17 v Kranju. Imenuje se Kr`štacuna. 

Z oddajo uporabnih predmetov ter nakupi v Kr`štacuni in 
trgovini na Zarici privarčujete denar, varčujete z narav-
nimi viri, zmanjšujete količino odloženih odpadkov in 
podpirate lokalna delovna mesta za ranljive ciljne skupi
ne prebivalcev. 

Več informacij: www.omamljen.si, info@omamljen.si, telefon: 04 255 12 18.

Čisto je lepo.


