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VABILO 
VETER V LASEH 2014 

 

Občina Škofja Loka – Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti, bo 
v torek, 16. septembra 2014 od 16h do 20h, na igrišču za OŠ Ivana Groharja v Podlubniku, 

organizirala prireditev VETER V LASEH – s športom proti odvisnosti. 
 
Prireditev, ki bo potekala pod okriljem Športe unije 
Slovenije in jo bodo oblikovala loška športna društva 
ter lokalne mladinske organizacije, bo med 16. in 20. 
uro igrišče spremenila v prizorišče športnih 
netekmovalnih aktivnosti ter pestrega obšportnega 
dogajanja. Prireditev bo letos poteka pod sloganom S 
športom do zabave z družino. 
 

Obiskovalcem, ki bodo na igrišče lahko vstopili 
brezplačno, bodo na voljo številna prizorišča s 
predstavitvami športnih panog, od floorballa, 
namiznega tenisa, plezanja, odbojke, plesa, 
ekstremnih športov, karateja, orientacije, gimnastike, plesa in pilatesa. Otroci se bodo 
lahko razgibali pri otroških igrah, otroških gibalnicah oziroma spoznali osnove motorike za 
najmlajše. Bogat obšportni program pa bo predstavil aktivne mladinske in 
družbenopomembne organizacije kot so skavti, taborniki, program MEPI, mladinske dnevne 
centre, gasilce in Rdeči križ. 
 
Atrakciji prireditve bosta maskoti prireditve: Vihra in Športko, ki bosta vse zbrane povabila k 
plesu na himno Vetra v laseh. Dogodek bo popestrilo tudi odrsko dogajanje, kjer se bodo 
predstavila sodelujoča društva, dogodek pa se bo končal s koncertom rock skupine Arizona. 
 

 

In zakaj sploh Veter v laseh?  
Ker se zavedamo pomena športnih dejavnosti, ki mladim ponujajo priložnosti za aktivno 
preživljanje prostega časa, zagotavlja druženje, zdravo zabavo in sprostitev. Menimo, da je 
vsakršno športno udejstvovanje tesno povezano z vrednotami kot so vključevanje, 
solidarnost, tolerantnost, ekipni duh in fair play, zato je šport pomembno okolje, v katerem 
potekata vzgoja in izobraževanje. Gibalne izkušnje, ki jih mladostniki pridobijo in razvijajo v 
okviru športne vadbe v mladosti, imajo vpliv na njihov celosten razvoj, saj se v športu 
srečujejo s pravili in vrednotami, za uživanje v igri pa se morajo naučiti tudi določenih 
socialnih spretnosti kot so sodelovanje, tekmovalnost, pripadnost ekipi in komunikacija. 
 
V primeru slabega vremena bo prireditev prestavljena na 18. 9. 2014 (ali 23. ali 25.9.2014). 


