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Poročna pravljica

Celovita in profesionalna
organizacija porok
Poročite se na kraju stoletne zgodovine, dediščine
in umetnosti. Z izbiro edinstvenega ambienta,
posebnega protokola, značilnega le za Brdo pri
Kranju, in drobnih presenečenj bomo skupaj z Vama
ustvarili popolno poročno slavje, obred, sprejem
ali pogostitev z mislijo na najmanjše podrobnosti.
Brdo ponuja vse elemente popolne poroke – sanjska
lokacija, vrhunska kulinarika, navdihujoč dekor,
osebni pristop in posluh za Vajine želje, brezhibnost
storitev in še veliko več. Da, Brdo je prava izbira za
sanjsko poroko!

=DNDMUDYQRNQDP
Ker je naše poslanstvo uresničiti Vajine poročne sanje.
Ker nas v vseh ozirih vodi načelo odličnosti.
Ker poskrbimo za vse in niti najmanjša podrobnost ni prepuščena naključju.
Ker slovimo po brezhibni organizaciji Vajinega velikega dne, osebnem
pristopu in individualni obravnavi, kakovostnih in celovitih storitvah,
edinstvenih lokacijah ter dolgoletnih izkušnjah.
Enostavno zato, ker poskrbimo, da Vajin dan poteka pravljično in brezhibno.

Le katera ne sanja o grajski poroki?
Če se želite poročiti v grajskem ambientu, je grad
Brdo ali grad Strmol kot nalašč za Vaju. Uresničita
svoje sanje v pravljičnem okolju, na gradu Brdo ali
gradu Strmol.

%UGR²SRVHVWYRGRæLYHWLM

POSESTVO BRDO, Predoslje 39, 4000 Kranj, Slovenija
T: 00386 (0) 4 2601 780, G: 00386 (0) 41 45 70 45
E: brdo-poroka@gov.si, W: www.brdo.si, F: www.facebook.com/brdo.si
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Zaljubljen v srednjeveški èas
Slikar, kaligraf, iluminator in grajski
pisar Stane Osolnik z Duplice
pri Kamniku ima veè nazivov, a
nekako najraje ima, èe v njem
prepoznamo srednjeveškega
meniha, enega od takšnih, ki so
pred nekaj sto leti v samostanih
pisali in risali dragocene rokopise.
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Bi skoèili v tandemu?
      
svetovni prvak in nosilec medalj
s svetovnih prvenstev v padalskih
skokih na cilj in paraskiju. Je tudi
uèitelj padalstva in inštruktor v
tandemu. Veèino skokov v tandemu
          
Alpskem letalskem centru Lesce.

Zaroèni prstan je prvi korak
Zaroèni prstan je v primerjavi s
poroènim po videzu tanjši in ima
obièajno veè kamnov. Tradicionalno
se kot kamen zaroènega prstana
izbere diamant, v današnjem èasu
pa ni veè nekih pravil, ampak se bolj
        

32
Na dvatisoèaka po stopnicah
Adamov vrh v osrèju Šrilanke je
sveta gora štirih religij – budizma,
hinduizma, islama in kršèanstva.
       
naj bi pot prinesla oèišèenje, a tudi
brez religioznega motiva je vzpon
      
Okoli tisoè metrov višinske razlike
do vrha te 2243 metrov visoke gore
namreè premagamo s pomoèjo veè
kot pet tisoè stopnic.

38
Skrajni èas je bil, da nekdo
dobi zlato ...
... je dan po prvi zlati medalji, ki jo
je na zimskih olimpijskih igrah za
Slovenijo prismuèala Tina Maze,
rekel legendarni Jurij Franko, ki je
pred tridesetimi leti v Sarajevu za
    !  
prismuèal prvo zimsko olimpijsko
kolajno.

44
Adam za Evo
"       
#      $%
bi tako rekli, vendar potem bi bil
moški svet moèno prikrajšan.
špela&gregor //
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Suzana P. Kovaèiè

Pogum je pomemben dar. Pogum, da svojo
srčno izvoljenko zaprosite, ali bi se poročila
z vami. Morda jo zaprosite na tradicionalen
način, pokleknete in izrečete besede, ki jih tako
po vsej verjetnosti želi slišati. Morda zaprosite za njeno roko na bolj nenavaden način z
veliko adrenalina. Denimo v zraku pri skoku s
padalom. Tudi to je mogoče in se je že zgodilo,
kot boste brali na straneh Špele & Gregorja.
Seveda je za skok s padalom potreben pogum,
še posebej če z »adrenalinskimi skoki« nimamo prav nobenih izkušenj. Ljubezen nam da
moč za nemogoče naloge, je zapisal Paulo
Coelho v enem izmed svojih del. Pišemo torej
o ljubezni, poroki, saj se bliža pomlad in se iz
zimskega dremeža zganejo ta najmočnejša in
najmogočnejša čustva.
Tudi Špela & Gregor, kot se imenuje priložena revija Gorenjskega glasa, se imata po
letu dni izhajanja in druženja z bralkami in
bralci še vedno neizmerno rada in pogumno

stopata dalje. Ljubezen lahko razumemo na
mnoge načine, saj govorimo tudi o ljubezni
do potovanj, v tokratni številki smo odpotovali
na Šrilanko, ljubezni do ustvarjanja, kar lepo
prikaže pogovor z modno kreatorko Majo
Ferme, tudi ljubezni do športa. Jurij Franko je
pred tridesetimi leti v Sarajevu prismučal prvo
zimsko olimpijsko kolajno, z njim obujamo
spomine in čestitamo našim športnikom,
ki so na letošnjih olimpijskih igrah v Sočiju
premogli veliko ljubezni do tega, kar počnejo,
in poguma, zaupanja vase, da so prenesli vse
pritiske in pričakovanja.
Zatorej imejmo pogum in bodimo zmožni
ljubiti
P. S.: »So stvari v življenju, ki jih lahko opazuješ s katerekoli plati, pa so vselej iste – veljajo
za vse ljudi. Ljubezen, denimo.« Citat Paula
Coelha, za katerega moj sodelavec pravi, da je
pisatelj za žensko dušo. //
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Delo, d. d., Tiskarsko središèe

ŠPELA&GREGOR je priloga 16. številke Gorenjskega glasa,
   ()*   (+57
      
 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, telefon: 04/201-42-00, teleks:
04/201-42-13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi: telefon 04/201-42-47
Delovni èas: ponedeljek, torek, èetrtek in petek od 7. do 15. ure,
>5?           

Prava mala raziskovalka
Maja Ferme je ena tistih slovenskih modnih oblikovalk, za katero je veèina
slišala vsaj enkrat, èe ne veèkrat. Slovenke jo najbolj poznajo po izjemnih
veèernih in sanjskih poroènih oblekah. Njene obleke pa smo in so lahko
        
Alenka Brun // Foto: Tina Dokl, Maja
Ferme fashion

&

e kot otrok je bila Maja zelo
kreativna in zvedava. Od nekdaj
je rada ustvarjala. »Prava mala
raziskovalka,« pove smeje. Estetika in
umetnost sta ji bili od nekdaj blizu.
Zanimalo jo je ogromno stvari in
seveda so nanjo vplivali številni ljudje,
tudi babica, ki je bila med drugim zelo
spretna s šivanko.
Danes ima Maja svoj studio v Ljubljani, poleg Križank. Stranke se morajo
pri njej najaviti, dogovorijo se za dan in
čas obiska. »Le tako je lahko obisk salona za bodočo nevesto doživetje, polno
smeha, veselja in pomerjanja prekrasnih poročnih oblek iz najfinejše čipke,
z nežnimi kristali in metri padajoče
lahkotne svile.« (smeh) Ko zaključijo
pomerjanje, izrišejo model obleke,
pisan nevesti na kožo, izberejo barvo,
material, se pogovorijo glede pričeske,
make upa, nakita, čevljev, podvezice,
šopka »Skratka vsega, kar nevesto
zanima.« Vzamejo se mere, sledi
nabava materiala – glede na izkušnje
večinoma v Franciji in v Italiji; pomerjanje pride na vrsto na koncu, in ko je
obleka izdelana, uredijo še ženina ali
ga vsaj s pomočjo detajlov uskladijo z
nevesto. Tako nekako izgleda običajen
Majin delovni dan.
Od kod ideje za kroje? Spite s
        
      
recepte?
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»Pri kreiranju poročnih oblek kot
pri oblikovanju linije dnevnih
oblačil za uspešne poslovne ženske
v prvi vrsti razmišljam kot ženska,
ki razume želje in potrebe drugih
žensk. Veste, vsa oblačila, ki jih
oblikujem, nosim tudi sama in v
njih se moram počutiti lepo, elegantno, edinstveno, udobno. Ogromno
pozornosti posvečam materialom,
ki morajo biti izjemno kakovostni,
predvsem pa naravni, saj ne maram,
da bi me karkoli stiskalo, pikalo ali
še huje, da bi se zaradi umetnih
materialov preveč potila. Zato večinoma uporabljam najboljšo svilo,
kašmir in ostale vrhunske naravne
materiale. V njih se enostavno
vsak počuti božansko. Prav tako si
ženske želijo oblačil, ki poudarijo
njihove atribute in jim pomagajo
skriti kakšen odvečen kilogramček.
(smeh) In zato so vsa oblačila Maja
Ferme fashion zasnovana tako, da
lahko tudi do dve številki zožajo
postavo in jo naredijo zavidanja vredno. Seveda pa moram biti ves čas v
toku s časom, spremljati novosti, jih
ustvarjati. S svojimi idejami pomagam ljudem odeti njihov vsakdan,
kot tudi posebne dogodke, v najlepše barve. In vse to spada pri meni že
k osnovi zasnove ideje.«
Danes ste prepoznavni, vendar
do sem verjetno pot ni bila ravno
enostavna.

»Karkoli v življenju počnete in če
želite to početi bolje od ostalih,
zahteva to veliko dela, požrtvovalnosti, znanja, naporov in podporo
pravih ljudi. Moja pot je pestra – od
končanja dveh fakultet in magisterija do dela in izobraževanja v
New Yorku, številnih samostojnih
modnih revij po Sloveniji kot v tujini, do številnih nagrad za najlepše
kreacije – med njimi tudi revije Elle
za najboljšo kreacijo, do predstavitve
le-teh v Londonu, na Kitajskem, v
Los Angelesu – p a vse do sodelovanj z večjimi slovenskimi in tujimi
podjetji, prve samostojne modne
revije v New Yorku ..., do tega, da
moje kreacije nosita med drugimi
tudi filmska igralka Monica Bellucci
in največja ruska operna diva Anna
Netrebko. In še in še bi lahko
govorila o malih in večjih naporih in
seveda sadovih, ki so jih ti obrodili.
Iz mojega vidika pa je vse to šele
začetek in vem, da najboljše šele
prihaja.«

Maja Ferme je svojo prvo
profesionalno kolekcijo veèernih
oblaèil in nakita predstavila
v prvem letniku fakultete, in sicer
na samostojni modni reviji na
Velenjskem gradu. Revijo
so nato gostila vsa veèja mesta
po Sloveniji.

So vas Slovenke prepoznale
dovolj ali se vaše obleke prej
pojavljajo na slavnostnih veèerjah v tujini?
»Vesela sem in ponosna na vsako
žensko, ki je dovolj uspešna in
inteligentna, da prepozna kvaliteto
– pa naj je to ženska iz Slovenije ali
iz tujine. Opažam pa predvsem pri
poročnih oblekah veliko spremem-

Brebovnica 3, Gorenja vas

špela&gregor //
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Èeprav primarno delo oblikovalca ni šivanje, tako kot delo
arhitekta ni delo na gradbišèu, pa je vsekakor prednost,
èe poznaš vse faze in jih dobro obvladaš tudi sam, saj je
tako izdelek lahko najboljši.
bo prav pri slovenskih ženskah. K nam
zahaja vedno več žensk, ki cenijo tradicijo, a želijo biti na svoj poročni dan
sproščene in ne kot v oklepu, kot ga
ponujajo že zastarele poročne obleke.«
Tudi torbice nosijo vaš podpis. Ste
naklonjena majhnim, posebnim,
takšnim, da zbujajo pozornost?
»Naše torbice so tako za posebne
priložnosti kot tudi dnevne, ki se le s
klikom spremenijo v večerne, kar je
dandanes, ko časa primanjkuje, še kako
dobrodošlo.«
Se boste v prihodnosti lotili še kakšnih modnih dodatkov?
»Poleg torbic pri nas najdete tudi unikatne usnjene pasove in nakit z biseri
in s sto milijonov let starim slovenskim
draguljem, ki je zaradi sprejemljivih
cen lahko čudovito darilo ob posebnih
in pomembnih življenjskih dogodkih.«
Po novem pri vas lahko obleèete tudi
        !
»Tako je. Poleg ženskih oblačil izdelujemo tudi moška oblačila, primerna
za posebne priložnosti in največkrat
za poslovni vsakdan, kjer ravno tako
sledimo uporabi najbolj kvalitetnih
materialov in vrhunski izdelavi.«
Kakšne pa so najnovejše modne
smernice v poroèni modi?
»Moda se odraža tudi v poročnih
oblačilih. Vestno mora služiti tenu
kože, barvi las in postavi ter željam
vsake bodoče neveste. Letošnje številne
modne smernice, med katerimi so
najopaznejši trend puderno-roza toni
in najfinejše čipke, pri nas v salonu
vpnemo v celostno podobo na pretanjen in strokoven način že med proce-

som izbire najprimernejšega modela
za bodočo nevesto in ženina.«
Nekatere vaše poroène obleke so
dvodelne in se lahko iz dolgih spremenijo v kratke.
»Vedno več je nevest, ki želijo bogato
poročno obleko ali poročno obleko z
vlečko le za obred, po polnoči pa se
želijo zabavati, biti bolj sproščene.
Zato v našem salonu izdelujemo tudi
pa metne p oročne obleke, ki se lahko
spremenijo v atraktivne kratke obleke
in jih lahko oblečemo še kdaj kasneje,
če jih seveda pravilno stiliziramo.«

H        I+Q 
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PAKET ZA NEVESTE PO NORI CENI
3HUPDQHQWQRSRGDOMċDQMHWUHSDOQLF+
PDQLNLUDLQSHGLNXUDVSHUPDQHQWQLP
ODNRPDOLJHOLUDQLQRKWLQDURNDK+
SHUPDQHQWQRODNLUDQMHQRKWRYQDQRJDK
+SRL]NXVQLLQSRURÃQLPDNHXS

za samo 129 €
      

-HOHQÃHYD.UDQM FHQWHU,%,YKRG% T: 031 501 355

Vse neveste pa prejmete še kupon za -15 % na
     

Kaj pa cene?
»S ceno se vedno skušamo prilagoditi
finančnim zmožnostim neveste. Priporočljivo je, da pridejo bodoče neveste na
posvet vsaj tri mesece pred poroko, da
se o ceni lažje pogovarjamo. Glede na
to, da so naše obleke izdelane iz najboljših svil, najfinejših francoskih čipk,
kristalov Swarovski in ostalih vrhunskih materialov, ki so sicer zahtevni za
izdelavo, a jih z znanjem in izkušnjami
oblikujemo v kreacijo, pisano na kožo
nevestini postavi in njenim željam, in
glede na to, da gre za unikatne izdelke,
so cene v primerjavi s tujim trgom še
vedno ugodne. Koktajl obleke se tako
cenovno začnejo pri štiristopetdesetih
evrih, dolge pa stanejo od osemstopetdeset evrov dalje.«
Mislite, da obleka naredi èloveka
ali èlovek obleko?
»Naj bo obleka še tako lepa, če ni
pisana človeku na kožo, ne bo prišla do
izraza. Prav tako je ženska lahko še tako
lepa, a če ne bo izbrala prave obleke,
njena lepota ne bo zasijala v pravi luči.
Eno brez drugega torej ne gre.« //
špela&gregor //
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Zaljubljen v srednjeveški èas
Slikar, kaligraf, iluminator in grajski pisar Stane Osolnik z Duplice
pri Kamniku ima veè nazivov, a nekako najraje ima, èe v njem prepoznamo
srednjeveškega meniha, enega od takšnih, ki so pred nekaj sto leti
v samostanih pisali in risali dragocene rokopise.

Jasna Paladin // Foto: Gorazd Kavèiè

I

n ni ga težko prepoznati kot takega.
Povsod, kjer se pojavi (kot g rajski
pisar in ka ligraf pogosto sodeluje na
različnih sejmih, prireditvah in dogodkih), je oblečen v skrbno izbrano obleko
v srednjeveškem stilu, pozorno izbere
vse dodatke, velik poudarek nameni
celotnemu delovnemu okolju, in celo
bradi, ki je dolga in gosta preko celega
leta. A tudi v domačem domu, kjer smo
ga obiskali, daleč od oči javnosti, veliko
predmetov spominja prav na srednji
vek. Viteške čelade, meči in sablje, zgodovinske knjige, pa pergamenti, gosja
peresa in mnogo tega, kar dokazuje njegovo navdušenost nad srednjim vekom.
»V mladosti me je sicer pritegnilo
slikarstvo in likovna akademija, a ker so
me navduševale predvsem stare pisave
ter stensko in knjižno slikarstvo srednjega veka, sem akademijo zamenjal za
študij umetnostne zgodovine. Sicer ga
nikoli nisem formalno končal, a starim
pisavam, iluminacijam in pergamentom
se posvečam vse od tedaj. Najbolj me
navdušujejo pisave, ki so jih uporabljali
nekje do leta 1200, 1300. Predvsem
karolinška minuskula je tista meni
najljubša, ker je tako prvinska. Moje
zanimanje je tako večinoma usmerjeno
le v to obdobje, ker pa bi ljudem rad
vse pokazal tako, kot je treba, se vsega
lotevam na tisti stari način,« svoje zanimanje, ki se mu navdušeno posveča ob
redni službi v Iskri, opiše Stane Osolnik
in prizna, da z veseljem gleda tudi filme

10 // špela&gregor

Veèinoma ustvarja za svojo
dušo. Rad kaj napiše in
nariše tudi za posebne
slovesnosti, kot so poroke,
rojstni dnevi ali obletnice.
Vèasih se kot grajski pisar
       
poroke ali v meniški opravi
prièaka turiste na Malem
gradu v Kamniku.

in bere knjige s srednjeveško tematiko.
Izredno uživa, ko obišče katerega od
naših starih samostanov, na primer
Žičko kartuzijo, kjer se lahko še bolj
vživi v delo starodavnih menihov, ki so
ob soju sveč skrbno prepisovali takratne
knjižne umetnine. S kaligrafijo se danes
ukvarjajo že mnogi, a tako celostno in
poglobljeno, kot se starim pisavam in
delu menihov posveča Stane Osolnik, se
svojega konjička lotijo zelo redki. Veliko
piše, riše in slika na prave pergamente – skrbno pripravljene in zbrušene
živalske kože, ki še danes veljajo za
najboljšo pisno podlago. Uporablja le

V mladosti me je sicer pritegnilo slikarstvo in likovna akademija,
a ker so me navduševale predvsem stare pisave ter stensko
            
      W     * 
konèal, a starim pisavam, iluminacijam in pergamentom se
   

Informacije in prijave:
cesta 1a
T: 04 517 06 00
M: 051 427 827

RAZVOJNA AGENCIJA SORA D.O.O., POLJANSKA CESTA 2, ŠKOFJA LOKA

naravne barve, ki jih iz različnih glin
in rastlin izdeluje sam, prav tako sam
skuha potrebna lepila in obdela svoja
pisala – gosja peresa ter paličice iz malo
tršega bambusa ali bolj prožne trstike.
Ustvarja najbolj zahtevna dela, prave
likovne umetnine, hkrati pa poustvarja
kulturno dediščino. »Menihi so knjige
včasih pisali, predvsem pa prepisovali in
to tako, da je več menihov prepisovalo
eno knjigo. Vsak si je stvari razlagal
po svoje, razmišljal po svoje in nato
tudi naredil po svoje, tako da je bil vsak
prepis knjige unikat. Je pa na pergament potrebno črko za črko pisati zelo
zbrano, napaka namreč povzroči veliko
dodatnega dela, saj je celoten pergament potrebno znova zbrusiti. Večina
menihov je zgolj pisala, saj niso bili vsi

špela&gregor //
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Na voljo vam je prostor za zaključene
družbe – primerno za poroke, birme, obletnice,
druge slavnosti, tudi poslovna kosila.

OB SOBOTAH IN NEDELJAH KOSILA, MED
TEDNOM PO NAROČILU
Šenturška Gora 23, 4207 Cerklje na Gorenjskem

Vabljeni.
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Pavlin Anica s.p.

T: 04 25 22 083, M: 031 362 215

takšni umetniki, ki bi znali izdelati tudi iluminacije. Te so
po navadi risali potujoči menihi, ki so v ta namen hodili iz
samostana v samostan,« navdušeno razlaga Stane Osolnik in priznava, da za kakovostno pisanje starih pisav ne
zadošča le likovni talent in poznavanje zgodovine, pač pa je
potrebne tudi veliko vaje. Potrebno risarsko orodje si zato s
seboj vzame tudi na dopust.
Večinoma ustvarja za svojo dušo, pravi. Rad kaj napiše in
nariše tudi za posebne slovesnosti, kot so poroke, rojstni
dnevi ali obletnice. Včasih se kot grajski pisar udeleži kakšne grajske poroke, ali v meniški opravi pričaka turiste na
Malem gradu v Kamniku. A čeprav prihaja iz srednjeveškega mesta, je nad kakovostnimi prireditvami s poudarkom
na zgodovini pri nas že skoraj obupal. »Večkrat sem že
pomislil, da bi svoje orodje pospravil v omaro in prenehal
s tem, saj mi srednjeveške prireditve pri nas kar vse po
vrsti niso všeč. S stojničarstvom, ki se ga gredo prireditelji,
so prireditve vse po istem kopitu, s tem pa prizadevanja,
kakršna v svoje delo denimo vlagam sam, povsem zvodenijo. Bi se pa z veseljem vsem rad predstavil na način, kot je
treba, in vsem, ki moje delo cenijo,« razloži in doda, da mu
pa ponudb iz tujine ne manjka. Radi ga vabijo na Hrvaško,
v Italijo, Avstrijo, Romunijo, na Škotsko
Nase je strokovno javnost tudi izven naših meja najbolj
opozoril pred nekaj leti, ko je ob 800-letnici frančiškanskega reda pri nas prejel vznemirljivo naročilo iz Vatikana.
Zaupali so mu izdelavo desetih svečanih listin, ki so še
danes v neposredni bližini Sikstinske kapele. In kaj načrtuje v prihodnje? »Imam tri želje,« izstreli kot iz topa. »Prvič.
Želim si videti znamenito knjigo iz Kellsa, zame knjigo
vseh knjig. Napisana je bila leta 800, vsak list posebej je
iluminiran in strokovnjaki še danes z lupo občudujejo delo
takratnih menihov. Knjigo so ukradli vikingi in je bila dvesto let pogrešana, zdaj pa jo hranijo v muzeju univerze v
Dublinu. Drugič. Želim si narisati križev pot, ki bo v celoti
izdelan na pergamentih. Potrebujem petnajst kož, kar ni
mačji kašelj, osem jih že imam pripravljenih. To bi izdelal
izključno za svojo dušo, saj se mi zdijo le takšni izdelki tisti

res pravi. In tretjič, rad bi prepisal Gutenbergovo Biblijo tako, kot so včasih rokopise
prepisovali menihi. Faksimile knjige že imam doma, le še začeti je treba ,« n am
zaupa kamniški grajski pisar in prizna, da je v vsak zapis in vsako risbo vloženega
toliko truda in časa, da se mu je od izdelka vselej težko posloviti.
Še nekaj tednov te zime in zgodnje pomladi bo lahko ustvarjal predvsem za svojo
dušo, potem pa se ga bodo spet razveselili obiskovalci številnih prireditev, ki brez
njegove prisotnosti niso tiste prave. //

Sredi slikovitega škofjeloškega
Mestnega trga je v lepo obnovljeni
meščanski hiši sodobno
opremljen kongresno-prireditveni
center Sokolski dom.
Ponaša se s slavnostno Kristalno
dvorano, mogočno sprejemno
dvorano in edinstvenim
razglednim vrtom, romantično
zeleno oazo sredi starodavnega
mestnega središča, s pogledom
na okoliške vrtove ter valovite
rdeče strehe pisane Loke.

Kino Sora d.o.o., Mestni trg 16, Škofja Loka

Vabimo Vas, da svoje nepozabno
poročno slavje doživite
v Sokolskem domu.

Sokolski dom
Mestni trg 16
4220 Škofja Loka

www.sokolskidom.si
tea.oblak@sokolskidom.si
040/551213
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Bi skoèili v tandemu?
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Skoèiti v tandemu je
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se nekdo sploh odloèi za tandemski
skok …
»Nekako mora vsak pri sebi imeti
razčiščeno, če hoče skok opraviti in če je
prisotna želja po preizkušanju novega, to
pomeni, da je oseba primerna za skok.«
#         
         
   ! $  skih skokov naredite na leto?
»Zaupanje je zelo pomembno, ker se
oseba, ki hoče opraviti nekaj novega in
na videz nevarnega, hoče prepustiti najbolj primernemu inštruktorju. Veliko let
sem že učitelj padalstva in tudi tandemsko licenco sem pridobil med prvimi v
Sloveniji. Sem tudi edini, ki lahko šolam
tandemske inštruktorje v Sloveniji, saj
imam za to opravljen poseben izpit in
naziv tandem examinerja oziroma po
slovensko izpraševalca. Skokov naredimo
kar nekaj, odvisno od sezone in vremenskih razmer, opravljamo pa jih v skladu z
najvišjimi varnostnimi standardi.«

Tandemski padalski skoki
po celi Sloveniji

%      

      
poroko?
»Zaročili smo že kar nekaj parov. Bilo
je izredno lepo in čustveno, enkrat sva s
prijateljem z odprtimi padali letela malce
bližje, fantu in dekletu snela čeladi in v
tistem trenutku je fant vprašal dekle, če
bi se poročila z njim. Seveda je bila čisto
»paf« in k sreči odgovorila pritrdilno.
Enkrat pa sva morala z drugim dekletom s tandemom naciljati krog, ki ga
je izdelal njen fant iz vrtnic, pristati sva
morala kot Amorjeva puščica, potem jo
je zaprosil in odprl šampanjec – seveda
ne za mene, ker še nisem končal s skoki
ta dan (smeh).«

najpomembnejšim zadevam. Kot sem že
dejal, je zelo pomembno, da nam zaupajo, da sledijo napotkom ter skok opravijo,
kar se le da sproščeno.«

Tandemske skoke veèinoma organizirate v Alpskem letalskem centru
'  ! $    
 
ko se pripelješ v Lesce?
»Ko pridejo k nam, najprej izpolnijo pogodbo o odgovornosti. S tem se
zavežejo, da bodo sledili vsem našim
napotkom. Sledi približno desetminutna
priprava na zemlji o samem poteku skoka. Poskušamo čim bolj ponazoriti potek
skoka in posvetimo največ pozornosti

So kakšne omejitve za skok v tande( %     
(
»Omejitve so. Oseba mora biti vsesplošno zdrava, brez kakšnih večjih zdravstvenih težav, ne sme biti pod vplivom
substanc, kot so alkohol, droge, močna
zdravila Starost je nekako pomembna
samo v smislu, da je oseba, ki hoče skok
opraviti, »fit«. Naj za zanimivost povem,
da sem skočil s Slovencem, ki je takrat
krepko presegel devetdeset let, pa je bil

Iz kakšne višine obièajno skoèite v
tandemu?
»V tandemu se skače minimalno z višine
3000 metrov, lahko tudi višje, kar je
odvisno od letala, ki se uporablja, pa tudi
od mesta izvedbe, kajti dejavnost moramo
uskladiti s kontrolo letenja. S tem se zadosti varnosti in standardom za izvajanje
tandemskih skokov, pa tudi potnik sam
ima kar nekaj prostega pada – se pravi
padanja brez odprtega padala, ki je nekako
največji čar vsega skoka.«

Gsm: 041-682-252 Matjaž
E-mail: tandemskiskok@gmail.com
www.skydive-lesce.com

Avantura Bled d.o.o., Sebenje 64, Bled

Suzana P. Kovaèiè
\\]^    
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Nekoè sva s prijateljem
z odprtimi padali letela
   *
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popolnoma navdušen. Teža je
tudi pomembna, saj imamo
omejitev skupne dovoljene
teže, se pravi s padalom vred.
Oseba lahko tehta največ sto
kilogramov.«

posebno rokavico, na katero
zmontiramo dve kameri, eno
za slikanje drugo za snemanje.
Ta način snemanja in slikanja
postaja tudi najbolj popularen,
saj je ugodnejši.«

Kakšni vremenski pogoji
morajo biti, da opravite
skok v tandemu?
»Mora biti delno do pretežno
jasno, da se skok opravi, lahko
je tudi kar precej oblakov na
nebu, samo da vidimo dol
(smeh). Je pa skok s prisotnostjo malce oblačkov bolj
zanimiv.«

%    
  lu, premisli za skok, ker ga
je preveè strah?
»Do enega leta nazaj takega
primera nisem imel. Prejšnje
leto pa se je gospa, ki je bila
trdno prepričana, da bo skok
opravila, tik pred izskokom
premislila in tudi moje psihološko prepričevanje in bogate
izkušnje niso pomagale. Zajel
jo je panični strah.«

Skok lahko tudi
posnamete …
»Lahko ga snema zunanji
snemalec in je zaradi tega tudi
sam skok zanimivejši, lahko
pa ga posname inštruktor s

Kaj svetujete glede strahu,
kako ga pregnati ali vsaj
èim bolj zmanjšati?
»Zanimivo vprašanje. Pri sko-

ku samem je vedno prisoten
strah, posebej v primeru, če se
spoznavamo s skokom prvič.
Padalci pravimo za tistega, ki
trdi, da ga ni prav nič strah, da
laže ali pa je malce nor. Strah
zmanjšamo tako, da damo
prave signale, napotke in da
posredujemo tolikšno mero
zaupanja, da zadeve stečejo.
Sicer če skačeš v tandemu
kot inštruktor in imaš precej
skokov za seboj, potem ljudje začutijo, da se lahko nate
110-odstotno zanesejo.«
Koliko mora tisti, ki skoèi
z vami v tandemu, aktivno
sodelovati pri skoku?
»Pri skoku se vedno aktivno
sodeluje, čeprav nekateri
manj, drugi bolj. Je pa tandemski skok precej odvisen od
inštruktorja. Najbolj pomem-

bno je zavzeti začetni položaj
za izskok, kjer je prisotno
precej adrenalina in je skok
malce težje nadzorovati. Ko pa
izskočiš, se začne tisto lepo, po
čemer hrepenimo« (smeh).
Kakšni so veèinoma
komentarji po doskoku?
»Z odpiranjem padala skok
še ni končan. Sledi razlaga,
kako se upravlja s padalom in
kakšen bo pristanek. Komentarji so večinoma super.
Običajno kar skačejo naokrog
kot zmešani, nekateri se tiho
smehljajo, drugi spet preživljajo to na svoj način. Večinoma
so izjemno zadovoljni in se
radi vračajo. Pozimi obnavljamo opremo in se pripravljamo
na toplejše dni, ko bodo tudi
tandemski skoki prišli na
vrsto.« //

Panoramski poleti nad Blejskim jezerom,
proti Bohinju, okrog Triglava ali kam drugam.

ALPSKI LETALSKI CENTER LESCE
t: 04 53 20 100, e-pošta: info@alc-lesce.si , www.alc-lesce.si

Občina Radovljica - Režijski obrat ALC, Gorenjska c. 19, Radovljica
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Restavracija & picerija Airport
Lesce ima od lanske pomladi novega najemnika, podjetnika Antona
Jusa. Štajerec po rodu je nov poslovni izziv našel na Gorenjskem.
»Ko sem se šolal za pilota na letališču v Lescah, sem bil reden gost
restavracije, ki se je kasneje žal
zaprla. Tako lepo urejeno in prijazno letališče v čudovitem naravnem
okolju pa z zaprto restavracijo
in tako sem vodenje restavracije,
po novem tudi picerije vzel kot
priložnost in izziv. V ponudbi smo
ohranili blejsko grmado, po kateri
je bila restavracija znana daleč
naokrog. Restavracija in picerija
bo z marcem spet odprta vsak
dan, med tednom bomo postregli
z malicami za 4,5 evra, ob koncih
tedna pa z nedeljskimi kosili že od
od 8,5 evra in večjo izbiro sladic.
Imamo tudi jedi po naročilu, testenine in jedi na žaru,« je kulinarično ponudbo preletel Anton Jus.
Restavracija & picerija privablja
tudi s čudovitim vrtom s pogledom na letališko stezo in Triglav.
»V notranjem delu restavracije je
možno organizirati razna srečanja,
poroke, prireditve, obletnice za
skupino do 60 gostov, letna terasa
pa ima prostora za še 60 gostov,«
je dodal Anton Jus.

Od avtošole do letalske šole
Anton Jus je podjetje ustanovil
že decembra 1989, aprila naslednje leto pa je že začel poučevati
kandidate v lastni avtošoli, je
učitelj vožnje vseh kategorij.
Nekdanji policist ni mogel povsem

iz »miličniške« kože in se je v
letu 1993 začel ukvarjati tudi z
detektivsko službo in zasebnim
varovanjem. Zdaj je v podjetju
osnovna dejavnost varovanje ljudi
in premoženja, po tej dejavnosti
je podjetje tudi najbolj znano.
Prodajajo in montirajo protivlomne alarmne sisteme za objekte,
video nadzorne kamere, požarne
sisteme, še posebej pa so znani kot
varnostniki, ki z intervencijami na
varovanih objektih ne samo prepodijo vlomilce, jih kar v precejšnem
številu uspešno primejo in predajo
policistom. Podjetje Jus security je
družinsko podjetje z več zaposlenimi in združuje vse te dejavnosti,
vključno z dejavnostmi na letališču
v Lescah. Pred nekaj leti je Anton
Jus uresničil tudi željo iz otroških
let in se izšolal za pilota z licenco
ULN in PPL/A. Danes ima na
letališču Lesce tudi letalsko šolo.
»Teoretično in praktično usposabljamo bodoče pilote na letalih Tecnam, Cessna, Diamond, Citabria
... Od starosti šestnajst let naprej
sprejemamo učence na šolanje
za pridobitev licenc – športnega
pilota ULN, LAPL/A, PPL/A,« je
povedal in dodal še eno ponudbo,
oddajanje letal: »Več letal je pripravljenih za šolanje ali oddajanje v najem pilotom z veljavnimi
licencami.«
Panoramske lete – tudi za mladoporočence! – izvajajo z letalom
Cessna 172 za tri potnike. Standardni leti so do Bleda, Bohinja in
Triglava lahko pa se dogovorite za
let po želji na območju Slovenije. //

JUS SECURITY, D.O.O.,
      
T: +386 1 721 98 90, G: +386 31 638 007
E: jus.security@siol.net
W: www.jus-security.si
RESTAVRACIJA & PIZZERIA »AIRPORT LESCE«
PE Letalska šola in restavracija,
Begunjska cesta 10, 4248 Lesce
T.:+386 059 032 578, G: +386 41 638 007
E: anton.jus@siol.com
špela&gregor //
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Na gradu, v parku ali pod planinami
            
            
  Q     
Jasna Paladin

U

radna prostora za izvedbo civilnega poročnega obreda
na območju Upravne enote Kamnik, ki pokriva občini
Kamnik in Komenda, sta zgolj dva: v Kamniku je
to poročna dvorana v občinski stavbi v središču mesta, v
Komendi pa prostori nekdanje Glavarjeve bolnice – a seznam
priljubljenih prostorov, ki si jih mladi zaželijo za svoj poročni
dan, je bistveno daljši.
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Razgibano območje občine namreč omogoča izbiro okolja za
vse okuse – od cvetočega parka, grajskega okolja, travnika pod
kamniškimi planinami, znanih kamniških gostiln ali pred
očmi javnosti skrite galerije. S pogledom na srednjeveško
mesto, gorske vršace, zeleni gost ali pa cvetoče gredice. »Mladi si res vse raje izbirajo lokacije zunaj uradnih in tradicionalnih poročnih prostorov. Tako vsako leto vse več parov poročimo v Arboretumu ali na območju Golfa Arboretum, v Galeriji
Repanšek v Rudniku, na Malem gradu, na gradu Zaprice, v
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prostorih hotela Malograjski dvor, v Gostilni Repnik, pri Jurju v Kamniški Bistrici in
drugod. Za te neuradne lokacije je sprva
potreben dogovor z lastnikom prostora za
najem, na podlagi tega dogovora in plačila
v višini 170 evrov pa matični urad izda potrebno odločbo. Mladi imajo pri izbiri prostorov za civilne poročne obrede kar precej
domišljije in večinoma jim res gremo na
roko, čeprav imamo tudi matičarji nekaj
omejitev,« nam je zaupala Suzana Hribar,
matičarka iz Matičnega urada Kamnik in
v smehu dodala, da je delo matičarjev prav
zaradi prilagajanja željam mladoporočencev vse bolj naporno.
Da je Kamnik resnično okolje, ki omogoča
več tematskih porok in številna prijetna
okolja tako za poročne obrede kot za slavja,
pa dokazuje vse več parov, ki v Kamnik na
svoj najlepši dan v življenju prihajajo iz
vseh koncev Slovenije. //

Poroke

 `   

v gostilni Repnik
Gostilna in penzion Repnik v Vrhpolju
pri Kamniku se ponaša z dolgoletno
tradicijo in kakovostno kuhinjo, ki so jo
nadgradili z znakom kakovosti Gostilna
Slovenija in Okusi Kamnika, priljubljena
pa je tudi med mladoporočenci. Civilne
poroke organizirajo tako v svoji dvorani,
kot na domači cvetoči livadi, umaknjeni
od pogledov, kjer od maja do septembra
v prijetni senci paviljona ob ribniku gostijo
manjše in večje družbe. Ob vrtu je velika
maneža, kamor lahko ob obredu spustijo
konje, mladoporočenca pa lahko pripeljejo
tudi v prestižni kočiji viktoriji. V novem
penzionu pa odslej gostom nudijo tudi
drugačno izkušnjo hotelskega bivanja.

Gostilna Repnik, Vrhpolje pri Kamniku 186, 1241 Kamnik, E: info@gostilna-repnik.si, T: 01/839 1293, www.gostilna-repnik.si
špela&gregor //
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Negovani lasje so lepi lasje
»V trendu so »hitre« poroke in teh je veè ob sredah kot ob sobotah,« zadnje èase
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ana Grohar, Klavdija Urbanec
Šlibar in Urška Pozvek imajo bogate
izkušnje v frizerstvu. »Učile smo se
pri znanih slovenskih frizerjih, bile smo
sodelavke, ki smo se pred dobrimi tremi
leti odločile, da želimo na svoje,« so pove-

20 // špela&gregor

dale. Vmes je bila tudi kakšna porodniška in zdaj vse tri spet delajo v popolni
zasedbi. In ker se bliža pomlad in se iz
zimskega dremeža zganejo tudi močnejša čustva ljubezni, so izkušene frizerke
rade volje svetovale poročne frizure. Za
spremembo začnimo z ženini. »V trendu
so malce daljši lasje, moški se spet feni-

rajo, vrača se volumen, prečka,
t. i. elegantni »look«. Pričeske se več oblikujejo s škarjami na glavnik in klasičnimi prehodi, kot pa s strižniki las. Novost
so barve za moške, ki jih diskretno, le za
nekaj minut nanesemo kar na umivalniku; če so lasje že malce sivi, je sivih
las manj za polovico. Videz je še vedno

naraven, a pomlajen,« so povedale in dodale,
da se ženin za striženje odloči raje teden ali dva
pred poroko, saj moški že tako nimajo radi, da
so videti kot ravnokar od frizerja.
Neveste so praviloma že same poučene o tem,
kakšno poročno obleko, pričesko, ličenje si
želijo. »Zelo pomembna informacija za nas pa
je, da nam nevesta – ali pa ženin – pove, kakšna
bo poroka v celoti. Neveste pogosto pridejo v
salon s fotografijo ali posnetkom na dlančniku,
kakšno pričesko si želijo. Ob prvem obisku
pri nas gre vedno za posvet, prvi obisk svetujemo že kakšna dva meseca pred poroko. Sledi
poskusna pričeska približno mesec dni pred
poroko, kar je brezplačno. Nevesto tudi fotografiramo, da doma lahko v miru pogleda in se
še s kom posvetuje, ali je pričeska primerna.
Predlagamo ji tudi, naj v salon še pred poskusnim friziranjem prinese fotografijo poročne
obleke. Pomemben je namreč stil obleke; ali
bo imela nevesta gola ramena ali zakrita ,«
svetujejo sodelavke in prijateljice iz Frizerskega
kranjskega salona Tricut in poudarijo, da so
pomembni detajli: »Tudi to, kakšno rožo ali

drug modni dodatek bo nevesta imela v laseh
in kateri cvetličar oziroma oblikovalec zna to
narediti.« Urška, Klavdija in Jana sodelujejo
z vizažistko, ki na željo neveste pride v njihov
salon in jo naliči. One pa pridejo tudi na dom,
če je takšna posebna želja neveste, prič v
Kranju in okolici.
Povpraševanja po negi las je v zadnjem času
veliko med vsemi strankami, ne samo med
nevestami. »Res ni lepše fotografije, kot je
videti lep zdrav las na posnetku,« so zatrdile.
V Tricut uporabljajo linijo za nego las Paul
Mitchell, revolucionarno Awapuhi, ki do 80
odstotkov obnovi lase. Profesionalni izdelki
blagovne znamke Paul Mitchell so ekološki,
niso testirani na živalih, ne povzročajo alergij
in se lahko uporabljajo tudi doma. »Prve smo v
Kranju, ki smo začele uporabljati to negovalno
linijo,« so še povedale Urška Pozvek, Klavdija
Urbanec Šlibar in Jana Grohar, ki strankam
rade svetujejo: »Tudi za ženske pričeske pa
velja, da je v trendu volumen las, naraven videz
in malce daljši lasje z valovitimi kodri.« Kot
lahen vetrič, ki se pozibava v laseh ... //

Pravoèasno poskusno
oblikovanje poroène
prièeske nevesto precej
razbremeni in sprosti
na poroèni dan, saj ve,
kaj lahko prièakuje,
koliko èasa si mora
vzeti za prièesko na
poroèni dan. Poskusna
prièeska je brezplaèna.

Urška Pozvek s.p., Jelenčeva ulica 1, Kranj

Pričakujejo vas:
Klavdija, Jana, Urška
TRICUT frizerski salon
Jelenčeva 1 (bivši IBI), 4000 Kranj

T: 05/90 56 470
Delovni čas: od ponedeljka do petka
od 8. do 19. ure, sobota od 8. do 12. ure

Luksuzna nega v salonu Tricut

Salon je opremljen z wirelles intrenetom
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Rdeèe zlato za poroèni prstan
»Kombinacija poroènega prstana v belem in rdeèem zlatu postaja znak
modnih smernic in moderne elegance,« pravi zlatarski mojster Zoran Sitar.
S. K. // Foto: Tina Dokl

P

oročni prstan je izdelan iz plemenite kovine in nas v trenutku sklenitve
zakonske zveze opominja na trajnost in zvestobo. »Poročni prstan je
nakit, ki naj bi ga nosili vse življenje, zato je pomembno, da je všečen,
kvalitetno izdelan, prilagojen načinu življenja in značaju osebe, ki ga nosi.
Lahko je narejen iz različnih plemenitih kovin in je seveda tudi različnih
debelin in različnih površinskih obdelav. Pri ženskih prstanih se bolj poudarjajo kamni, ki so lahko večji ali manjši, posuti po vsem prstanu in v ravnih ali
vijugastih kanalih. Prav tako pa z brilijanti, ki še bolj poudarijo dragocenost
prstana, dodamo prstanu poseben čar, svojevrstnost in prestiž. Pri izdelavi se
vse bolj uveljavljajo različne barvne kombinacije zlata, prevladuje kombinacija
v belem in rdečem zlatu, ki postaja vse bolj znak modnih smernic in moderne
elegance. Še posebej se za to odločajo pari bolj predrznih načel in pogledov, ki
dajejo poudarek modnim trendom,« je povedal zlatarski mojster Zoran Sitar.

Rusko zlato

}  } W   q W & I7Q 

Obarvano zlato je zlitina zlata in določenih kovin v različnih razmerjih. Obstajalo naj bi več sto različnih kombinacij tovrstne zlitine, v glavnem pa da zlitina
zlata in bakra rdeče zlato, zlitina zlata in kovine bele barve (kot so platina, iridij
in srebro) pa belo zlato. Večji delež druge kovine posledično vpliva na čistost
zlata, ki se meri v karatih.
Rdeče zlato je zlitina zlata in bakra, kar daje v splošnem rdečkasto barvo. Na
začetku 19. stoletja bilo priljubljeno v Rusiji, zato je znano tudi pod imenom
rusko zlato. Pri večjem deležu bakra je rdeča barva bolj izrazita; bolj rozasto
zlato ima manjši delež bakra, rdeče zlato pa ima večji delež bakra. Največ
karatov ima t. i. kronsko zlato, 22 karatov. 18-karatno zlato navadno ne vsebuje
25 odstotkov bakra, ampak 4 odstotke srebra ter 21 odstotkov bakra. 14-karatno
zlato na območju Srednjega vzhoda vsebuje 41,67 odstotkov bakra. //

www.zlatarstvo-sitar.com
info@zlatarstvo-sitar.com
GSM: 041 616 301
TEL.: 04/ 233 04 55
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Krog je simbolièna oblika,
ena najstarejših, ki velja za
mistièno obliko, s pomoèjo
       
obvarovati vsega zla. Obroè
naj bi pomenil varnost,
veènost, moè, dostojanstvo ...

Zaroèni prstan je prvi korak
Zaroèni prstan je v primerjavi s poroènim po videzu tanjši in ima obièajno veè
kamnov. Tradicionalno se kot kamen zaroènega prstana izbere diamant, v današnjem
              
S. K.

Z

aročni prstan predstavlja prvi
korak k zavezi za skupno prihodnost in ni novodobna muha,
saj se je prvič pojavil že v starem Egiptu in Rimu. Tradicionalno se zaročni
prstan nosi na prstancu leve roke,
ker so stari Egipčani verjeli, da iz
tega prsta vodi žila do srca. Uporaba
diamantov v zaročnem prstanu se je
prvič pojavila v 15. stoletju in spodbudila običaj podarjanja zaročnega
prstana kot simbola velike vrednosti,
kar je izbranki predstavljalo finančno
varnost v primeru, da do poroke ni
prišlo. Običaj podarjanja zaročnega
prstana se je v zahodnem svetu množično pojavil konec 19. stoletja.
»Za izdelavo zaročnega prstana se
največkrat uporabijo zlato, platina in
diamanti. Včasih se skupaj z zaročnim prstanom kupita tudi poročna
prstana, čeprav se ju začne nositi šele
ob poroki,« so povedali v Zlatarstvu
Koman iz Škofje Loke in pojasnili, kaj
se zgodi z zaročnim prstanom, če se
poroka prekliče: »V nekaterih državah
je zakonsko predpisano, da mora
ženska vrniti zaročni prstan, v drugih
pa se zaročni prstan tretira kot darilo
in ga ni treba vrniti.«
Po njihovih izkušnjah približno tretjina moških kupi tudi zaročni prstan, ta
trend se še povečuje. »Skoraj izključno zaročne prstane kupujejo moški,
večinoma kot presenečenje, včasih pa
se oglasi par skupaj in skupaj izbere
prstan zanjo. Zaročnih prstanov je več
oblik, odvisno od želja in osebnosti,

so še pojasnili v Zlatarstvu Koman: »Zaročni prstani elegantnih oblik so na primer
primerni za klasične romantike, ko sta pomembna namen in izražanje pozornosti,
zaroko pa par jemlje predvsem kot intimen dogodek med moškim in žensko. Tak par
ima rad preproste oblike in jasno sporočilo. Za kamenček mogoče izbereta briljant.«
Poleg cirkonov in briljantov se marsikateri par odloči za zaročni prstan z barvnim
kamnom po lastnem okusu. »Poleg zaročnih prstanov iz klasične ponudbe in prstanov po naročilu izdelujemo tudi lastno serijo zaročnih prstanov. Zajema več modelov,
ki jih je mogoče kupiti v belem, rumenem ali rdečem zlatu in z različnimi kombinacijami kamnov, od poldragih kamnov različnih barv do briljantov,« so še povedali v
Zlatarstvu Koman. //
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Pomlad, èas cvetoèih nevest
Pomlad je posveèena ljubezni. Prav v dneh, ko se tema umika dnevu in zima poletju,
se mnogo parov zaène pripravljati na najveèji dogodek na skupni poti – poroko.
Marjana Ahaèiè

K

je se bo zgodilo, koga povabiti, kakšen bo poročni jedilnik ; kakšno obleko izbrati za nevesto in
kakšno za ženina. Pripraviti skromno poroko ali raje
veličastno, klasično s pridihom tradicije, morda sodobno,
drugačno, celo »odštekano«
Posebej neveste po navadi posvetijo zelo veliko pozornosti
izbiri poročne obleke. Skupaj z njo pa tudi poročnemu
šopku, ki je sestavni del oprave mladoporočencev.
»Vsak naj izbere po svoje, tako kot mu ustreza. Poroka je
namenjena predvsem ženinu in nevesti in onadva jo morata organizirati tako, da se bosta v tem prelomnem življenjskem dogodku počutila dobro in nepozabno,« prvi izkušeni
florist Tomaž Spaans iz Radovljice, ki je v svoji dolgoletni
cvetličarski karieri svetoval že mnogo nevestam, ne le na
Gorenjskem in v Sloveniji, temveč tudi po Evropi.
Zato, pravi, je pravzaprav težko govoriti o trendih v pripravi
poročnega šopka. »Ne glede na to, ali pripravljaš šopek
za eminentne pare ali za mlada zaljubljenca iz sosednje
vasi – vedno je osnovno pravilo to, da se posvetiš vsakemu
posebej. Ljudje smo si med seboj različni in vsakemu ustreza kaj drugega. Zato je prvo pravilo, ki se ga – poleg tega,
da sledimo svetovnim florističnim trendom na splošno –
držimo pri nas, individualni pristop,« pravi Tomaž Spaans.
»S parom se seznanimo, pogovorimo, skupaj pogledamo
obleko, se pozanimamo o prostoru, v katerem bo poroka, pa
tudi vtis o značaju in željah para, ki se bo poročil, dobimo
med temi pogovori. Tako skupaj ustvarimo idejo šopka,
namizne dekoracije, okrasitve avtomobila , ki ga potem
izkušeni in izobraženi floristi pripravimo za ta poseben
dogodek,« je še povedal.

Poroèni šopek tudi kot element slovesne namizne dekoracije

Klasièna romanca v belem

Klasièna romanca v belem
Klasičen, malce romantičen šopek v belem. Številne neveste
se odločijo za stil, ki nekako simbolizira zvezo dveh mladih,
romantično zaljubljenih ljudi, ki sta se odločila, da stopita
na skupno pot. Tudi če je šopek klasičen, to nikakor ne
pomeni, da mora biti nevznemirljiv, še manj enak tisočem
drugih podobnih šopkov. Izkušen florist bo tudi klasiki znal
vdahniti osebno noto, posebnost, ki je enkratna, neponovljiva in namenjena izključno izbranemu paru in njegovemu
dogodku.
24 // špela&gregor

Ne glede na to, ali pripravljaš šopek za eminentne
pare ali za mlada zaljubljenca iz sosednje vasi
– vedno je osnovno pravilo to, da se posvetiš
vsakemu posebej.

Pisano, drzno, avantgardno
Pa vendar – kdo pravi, da mora biti poroka vedno le v belem?
Posebej v zadnji letih so poroke postale vse prej kot zgolj razkošja
v nežnih pastelnih tonih, morda dopolnjenih z rdečimi vrtnicami,
simboli vroče ljubezni. Poročnemu šopku, oblikovanemu iz cvetja,
ki ga morda ne bi pričakovali v rokah neveste, floristi pravijo avantgardni. Včasih malce navihan, predvsem pa drzen, drugačen in
izstopajoč je čudovit tako v rokah mlade, odločne ženske, ki ve, kaj
hoče, kot morda v naročju dame srednjih let, ki se je po treznem
premisleku nepreklicno odločila, da vendarle stopi na novo pot.

Poroèni šopek tudi kot element slovesne
namizne dekoracije
K poroki običajno sodi tudi slovesnost, zabava, obed. Brez cvetja
na slavnostni mizi pač ne gre in tudi zato je prav, da je usklajeno
z željami mladoporočencev. Po navadi je namizna dekoracija tako
kot vse drugo usklajeno z videzom in duhom mladoporočencev.
Pogosto so namizni cvetlični aranžmaji celo podaljšek osrednjega
florističnega izdelka poroke – poročnega šopka – oziroma je ta
vkomponiran v cvetlični aranžma na praznični mizi poročnega slavja. Cvetje, ki spremlja malodane vsako poroko, seveda ne ostane
za zmeraj. Vtis in občutki ob tem pomembnem dogodku pa prav
gotovo. Prav cvetje jih pomaga ustvarjati in vtisniti v spomin za
dolgo, dolgo let. //

Ponujamo klasične poročne šopke
že od 50 evrov naprej, malo bolj
ekstravagantne pa od 80 do 100 evrov.
Za 150 evrov lahko dobite klasičen
poročni aranžma, ki vsebuje poročni
šopek, naprsne aranžmaje za ženina in
priči, okrasitev avtomobila in namizno
dekoracijo.

Cvetličarna Spaans
Tomaž Spaans, s. p.
Kranjska 2, 4240 Radovljica
Telefon: 04 530 0 550
Faks: 04 530 0 777
GSM: 041 781 315
E-pošta: info@spaans.si
Delovni čas:
Od ponedeljka do petka od 8.00 do 19.00 ure
Sobota od 8.00 do 12.00 ure
Nedelja in praznike zaprto
Pisano, drzno, avantgardno
špela&gregor //
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Lea Peterlin
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Modnem svetu Lady Man
zaposleni z največjim veseljem
poskrbijo, da iz njega izstopite v
novi obleki zadovoljni.
»Pomembno za vse nas je, da pozabimo na vsakdanje skrbi in poiščemo
srečo v sebi, ko si nadenemo obleko, v
kateri nas bo obdalo veselje in osebno
zadovoljstvo.«

Modni boste, ko boste sreèo na
        
Pri njih lahko izbirate med pestrim
naborom uveljavljenih in kakovostnih
ženskih in moških blagovnih znamk.
Zelo pomembna je tudi izbira modelov,
kakovost tkanine in seveda barv, katere
ustrezajo vašemu osebnemu stilu. Ob
tem lahko združite modne trende tudi
z nekaj drznosti. Trende pa narekujejo svetovno znani modni kreatorji in
dobavitelji Modnega sveta Lady Man
jim zvesto sledijo.
»Modni trendi za to pomlad in poletje
so barviti, pastelni uniji in živahni,
energijsko polni vzorci. Najmočnejšo
skupino to pomlad predstavljajo barviti
topli toni. Drznejše gospe si lahko pri
nas izberejo unikatne kose nakita, ki
se oblikovno in barvno zlijejo z obleko.
Blagovna znamka Neny s predstavlja
bogato izbiro ročno izdelanega nakita,
ki se sklada s ponudbo kolekcij v naši
prodajalni.«
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Pomemben del ponudbe
predstavljajo oblaèila za moške
V kranjskem Modnem svetu Lady Man
se fantje, svetovalci – katerim gospodje
tudi najbolj zaupajo, potrudijo in najdejo prava oblačila za njih.
»Ob tem naj izpostavimo, da v ponudbi naše trgovine predstavljajo največji
delež moška oblačila za slovesne priložnosti in poslovne obleke. Te so izdelane
iz žlahtnih volnenih tkanin..«
Posebej vabijo k obisku ženine, saj imajo v ponudbi kar nekaj moških poročnih
oblek v kombinaciji s srajco, svečanimi
telovniki, plastroni – skratka, uredijo
lahko celostno podobo ženina v temni
ali slovesno svetli kombinaciji.

Moda v zadnjih letih moškim pri oblaèenju dovoljuje veè
svobode
Včasih je za delo primerno tudi tako imenovano casual oziroma
urbano oblačilo. Ležerne hlače, zanimiva srajca in pulover ter športni suknjič. Tako oblečen moški se lahko po službenih obveznostih
sreča še s prijatelji ali pa pelje na večerjo svojo najdražjo. Z izjemo
slovesnosti in poslovnih oblek je dovoljeno bolj svobodno oblačenje, kar pomeni, da oblečete srajco brez kravate. Vendar v tem
primeru srajca ne sme biti preprosta. Na srajci morajo biti izdelani
detajli, kot so šivi, kombinacije materialov na notranjih straneh
manšetnega rokava, ovratnikov, paspul. Barvne kombinacije pa se
navezujejo na osebni stil. Spekter barv je širok – od pastelnih do
močnih barvnih odtenkov.

Pomlad in poletje navdihujeta, da se obleèemo modno,
celo drzno
Moški, predvsem pa ženske smo radi urejeni tako v vsakdanjiku,
službi kot ob posebnih, slovesnih priložnostih, ki jih praznujemo
sami ali s svojimi bližnjimi, kot so poroke, mature, zakramenti,
obletnice In v Modnem svetu Lady Man v središču Kranja radi
ustrežejo damam in gospodom, ki iščejo sebi primerno oblačilo za
katero od naštetih priložnosti.

Stilsko svetovanje je vedno dobrodošlo
»S predstavitvijo naše ponudbe in ob morebitnih vaših željah
skupaj z vami poiščemo oblačila, posebej primerna za vaš osebni
stil. Oblačila ustrezno kombiniramo, po potrebi krojaško prilagodimo vaši postavi in stilsko zaključimo s primernim okrasjem.
Če pa želite samo dokupiti ali osvežiti svojo garderobo z novim
kosom, vam z veseljem pomagamo tudi pri tem.« //

v centru Kranja

Oblaèila za vašo pomladno
  
www.modnisvet.si
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Manj je
lahko veè
TRGOVINA Z VOLNAMI IN
ŠIVILJSKA POPRAVILA
Alenka Brun // Foto: arhiv Aleskandre Nikoliæ
(Domen Blenkuš)

V

In kje smo?
V cvetličarni Vijolica na Planini v Kranju,
prvo nadstropje.
Sonja Križmanič s.p.,
Ul. Juleta Gabrovška 2, Kranj
Delovni čas:
od ponedeljka do petka od 8. do 18. ure,
sobota od 8. do 12. ure

t: 030 278 658
Strokovno svetovanje
Dolgoletne izkušnje
Hitra in kvalitetna popravila oblačil

ečina dam ima doma manjši ali večji kup ličil, si
dnevno vsaj z maskaro polepša trepalnice, z lip
glossom potegne po ustnicah. Ko pa se odločimo,
da bo naš obraz danes vseeno prenesel več ličila, tudi kakšno senčilo, puder in šminko, je pametno, da spoštujemo
nekatera modna pravila, predvsem dnevno: manj je več.
Najpogostejše napake, ki jih ženske delajo pri ličenju
je napačna izbira barve tekoče podlage (pudra). »Pri
dnevnem ličenju velja ma nj je več i n večina deklet se liči
ravno nasprotno,« razlaga umetnica ličenja Aleksandra
Nikolić. »Dekleta pri ličenju ne morejo zgrešiti z maskaro, bleščilom za ustnice (lip gloss) ter z nežnim rdečilom
(blush) v roza ali marelični barvi.«
Ko smo se zadnjič pogovarjali z Aleksandro, je beseda
tekla tudi o tem, zakaj naj bi se ženske sploh odločale za
strokovnjake. Kozmetičarke kot tudi profesionalne vizažistke zadnje čase precej poudarjajo pravilno nego kože.
V prvi vrsti to. Je pa res, da ko se posameznice v življenju
srečujejo s posebnimi, slovesnimi dogodki, je izbira strokovnjaka, nekoga, ki se spozna na ličenje, verjetno boljša,
če ne kar prava odločitev. Zakaj? Ker se laže prilagodi
željam, strokovno kombinira izdelke in s tem zagotavlja
večjo obstojnost in kvaliteto ličenja, nam je pojasnila Aleksandra. Uporablja tudi izdelke in pripomočke, za katere
lahko po nepotrebnem zapravimo kopico denarja ali pa
jih v običajni praksi redko uporabljamo. Pa tudi strokovno
skrije morebitne nepravilnosti.

Senèke v barvi sivke
Tokrat pa smo Aleksandro povprašali o trendih ličenja
za letošnje leto. Pravi da letos pridejo do izraza oranžna

Po ugodnih cenah nudimo sukance,
zadrge, volne, elastike …

Vse za ročna del na enem mestu
28 // špela&gregor

           
zadimljenih oèi v svetleèih odtenkih zlate in
bronaste, v kombinaciji s èrnim èrtalom ter
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barva ustnic in precej bolj poudarjeno črtalo – mačje oči, pravzaprav. »Prav tako so letošnji hit senčke v barvi sivke. Živahna
barva, ki je hkrati zelo elegantna.«
Večina deklet si še vedno zaželi nežen s mokey eyes (zadimljene oči), v svetlečih odtenkih zlate in bronaste, v kombinaciji
s črnim črtalom ter nežno poudarjene ustnice. Starejše pa
prisegajo na klasiko: naravna in sijoča polt, rdeče ustnice ter
črtalo na zgornji veki.

Veèna rdeèa
In ko že govorimo o klasiki, kaj naj bi pravzaprav bila večna klasika pri ličenju. »Večna klasika je glamurozno, prefinjeno ter
zapeljivo naličen obraz.« Rdeča šminka kot simbol klasičnega,
elegantnega ter obenem zapeljivega stila v kombinaciji z nežno
poudarjenimi očmi.

Lepota z učinkom!

SPA N AT UR A

SVET LEPOTE IN DOBREGA POČUTJA

Kozmetični saloni
Kranj, tel: 04/ 287 22 33
Domžale, tel: 031/ 333 150

www.spanatura.si

Lepe maturantke
Ker bodo maturantski plesi tu, kot bi mignil, nas je zanimalo
še, kako je z bodočimi maturantkami, kakšne so Aleksandrine
izkušnje z njimi. Pridejo dekleta že z izdelano idejo o ličenju
ali se najdejo tudi take, ki preprosto rečejo: tukaj sem, se vam
popolnoma prepuščam.
»Preden pridejo dekleta k meni na ličenje, jih ima večina
že vizijo, željo o končnem videzu. Prinesejo ali pokažejo mi
kakšno sliko, največkrat znanih oseb. Seveda se poskušam že
takoj na začetku posvetovati z njimi, ali jim to, kar si želijo,
pristaja ali ne. Prav tako jim svetujem, da se ne osredotočijo
na določen videz oziroma modne trende, ampak na tisto, kar
njim najbolj pristoji. Moje zlato pravilo je, da ličenje prilagodim osebi. Odražati mora njeno celostno podobo. Da uživa v
svoji lepoti, je vesela in bolj samozavestna.« //

ODKRIJTE KVALITETO ORIGINALA
IN  

 NA VAŠI POROKI
LUXUSLASHES™       
   

 

              
  

 !"  

59€*

*velja do 31.3.2014
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Kakšen stil
poroène obleke
izbrati?
Lea Peterlin

S

til poročne obleke je najpomembnejši dejavnik pri izbiri
poročne obleke in ustvarjanju vaše poročne zgodbe,
pravijo v Poročni zvezdi na Bledu. Stil se dopolnjuje
in nadgrajuje z vašo postavo, poudari vaše lepe in skrije
vaše slabše dele postave. Hkrati pa govori o vašem osebnem
karakterju.

Linija A / Princesa
Obleka ima značilno obliko črke A: ozek zgornji del, ki se
potem zlije v razširjen spodnji del. Značilna klasična enostavna linija je primerna za vse vrste porok. Stil A optično zoži
linijo telesa in ustvari lepo silhueto. Dolga linija lahko ustvari
vtis višje višine in ožje silhuete. Videz lahko nadgradite z
dodatkom pasu, saj pas optično zoži postavo.

Imperij
Obleka Imperij je opredeljena s postavitvijo pasu, ki leži tik
pod prsmi, preostala obleka pa pada prosto navzdol na rob.
Ta slog je večkrat v paru s kvadratnimi izrezi, širokimi trakovi
ali daljšimi rokavi. Ta stil je zelo vsestranski, saj pokrije širok
pas in skrije majhne prsi. Optično poviša višino neveste. V
primeru večjih prsi te poudari, da so videti še večje. Še posebej je stil imperij primeren za neveste z manjšimi prsmi, saj
lepo poudarja vratni izrez, in nosečnice.

Prenovljena Poroèna zvezda Bled
vas prièakuje s poroènimi in
sveèanimi oblaèili za najlepše trenutke
    

Linija I / Stolpec
Obleka Stolpec ima ozko obliko, ki teče naravnost od vratnega
izreza navzdol na rob. Ta obleka je kot tulec, ki objema telo
in ne skrije ničesar. Mehke, plavajoče linije in graciozen slog.
Zelo lepo se poda višjim in vitkim ženskam. Prav tako lepo
deluje na postavah z manjšimi konfekcijskimi številkami.

Pravljièna obleka

Oblaèila so na voljo za nakup ali izposojo.

Poroèna zvezda
Cesta svobode 19, 4260 Bled
040 277555, 040 698102, 041 517171
info@porocnazvezda.si
www.porocnazvezda.si
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Stil je sestavljen iz zgornjega oprijetega dela – steznika in
polnega krila. Obleka je primerna za velike tradicionalne
poroke, za vitke in / ali hruškaste oblike postav in spada med
najbolj romantične. Polno krilo pomaga poudariti pas in skriti spodnji del telesa. Če imate velike prsi, bo ta slog pomagal
ustvariti videz peščene ure , saj poudarja linijo pasu.

Morska deklica
Morska deklica je silhueta, ki obriše telo od prsnega koša do
kolen, nato pa se široko razširi navzdol. Poudarja ženstvenost
in mehke krivulje ženskega telesa. Namenjena je samozavestnim nevestam. Če želite ustvariti hollywoodski čar, je ta
obleka kot nalašč. Ko obleko pomerjate, poskusite, kako se v
njej tudi sedi. //

Otoki ljubezni
in romantike
Sejšeli, rajski otoki v Indijskem oceanu,
so idealen kraj tudi za poroko.
Suzana P. Kovaèiè

S

ejšeli ležijo pod ciklonskim pasom, na podnebje vplivajo pasatni vetrovi, ki od maja do septembra pihajo z
jugovzhoda in prinašajo vlago in prijetne temperature
med 24 in 32 stopinj Celzija. Od oktobra do aprila so temperature nekoliko višje, višja je tudi vlaga in količina padavin.
Kopanje je možno skozi vse leto.
Zakaj izbrati Sejšele? Zaradi neokrnjenih plaž, edinstvene
flore in favne, edinstvene dediščine The Vallee De Mai
Garden in Aldabra Atoll, ker imajo eksotično kuhinjo z
odličnimi recepti. Sejšeli veljajo tudi za otočje ljubezni in
romantike – idealen kraj za poroko.

Glavni otoki so Mahe, Praslin in La Digue
Na otoku Mahe, ki je največji otok Sejšelov in meri 32 krat 8
kilometrov, se boste sprehodili skozi glavno mesto Victoria,
obiskali lokalne tržnice in vasi, si ogledali Narodni muzej,
Narodni park Morne Sejšeli, botanične vrtove častitljive starosti, tovarno čaja, umetnostne galerije, se popeljali na izlet
na druge otoke, se sprehodili po urejenih poteh in uživali
na plaži, v snorklanju in drugih vodnih športih v turkiznem
morju. Otok ima kar 75 čudovitih plaž, najbolj znana plaža
je Beau Vallon.
Otok Praslin je nižinski, dolg je 13 in širok 4 kilometre.
Znan je po narodnem parku Vallee De Mai z več kot sedem
tisoč palmami in značilnim dvojnim kokosom ter črno
papigo. Priporoča se tudi obisk Praslin Ocean kmetije pa
Morskega narodnega parka Curieuse, izlete na druge otoke
Na otoku so urejene sprehajalne poti Na splošno velja
za sanjski tropski otok.
Stvari, ki jih morate storiti na La Digue, pa so džungla ture;
volovska avto vožnja, obisk kolonialne Hiše in plaž Grand
Anse, Anse kokos, Anse Source d Argent, enodnevni izleti
na Otok Grande in petit soeur, kokos in otok Marianne.
Občudovali boste želve velikane, si ogledali tovarno kopra in
plantažo vanilje Za otoček celo pravijo, da naj bi bil med
najbolj fotografiranimi na svetu. Po belem pesku je posejan
rožnati granit, ki zažari ob sončnem zahodu. //
špela&gregor //
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Na dvatisoèaka po stopnicah

Adamov vrh v osrèju Šrilanke je sveta gora štirih religij – budizma, hinduizma, islama
                 
               Y  
metrov višinske razlike do vrha te 2243 metrov visoke gore namreè premagamo
s pomoèjo veè kot pet tisoè stopnic.
32 // špela&gregor

Jasna Paladin // Foto: Jasna Paladin
in Aleš Leben

A

damov vrh, druga najvišja gora na
Šrilanki in vrh pogorja Sri Pada,
je na robu šrilanškega osrednjega gorovja z 2243 metri opazen že na
desetine kilometrov stran, ob jasnem
vremenu tudi iz okoli dvesto kilometrov
oddaljenega glavnega mesta Kolomba.
A v vsem svojem sijaju se nam pokaže
obsijan v opoldanskem soncu, ko se
pripeljemo do našega izhodišča, vasice
Maskelya. Že na poti do našega skromnega hotela smo srečevali na desetine pisanih in okrašenih avtobusov in kombijev,
polnih romarjev vseh generacij, ki so
utrujeni spali na svojih sedežih. Večina
romarjev se na Adamov vrh namreč poda
sredi noči, saj na vrhu najraje pričakajo
sončni vzhod. No, mi bomo tako sončni
vzhod kot zahod, ki naj bi bil ob lepem
vremenu menda prav tako čudovit, z
vrha zamudili, a nič ne de, popoldanska
hoja se je kasneje izkazala še za najbolj
prijazno, vsaj kar se gneče tiče. Ta zna v
nočnih in zgodnje jutranjih urah namreč
biti zelo velika. Adamov vrh je že več kot
tisoč let priljubljena romarska točka pripadnikov štirih različnih ver, ki v templju
na vrhu častijo skalno vdolbino kot odtis
stopala – budisti odtis pripisujejo stopalu
Bude, hindujci boga Šive, muslimani v
tem vidijo prvo stopinjo Adama po izgonu iz raja (od tu tudi ime gore), kristjani
pa odtis svetega Tomaža. Mesto, kamor
naj bi vsak budist na Šrilanki romal vsaj
enkrat v življenju, si greva polna pričakovanj pogledat tudi midva.
Kot se za pohod s tisoč metri višinske
razlike spodobi, se opremiva s pohodnimi čevlji in nahrbtnikom z vodo,
prigrizkom za energijo, fotoaparatom ter
toplo vetrovko – vremenska napoved za
vrh je na sicer topli Šrilanki za ta večer
namreč napovedovala hladnih 12 stopinj
špela&gregor //
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Celzija. A kaj kmalu nama postane
jasno, da bova s svojo opravo zelo izstopala, domačine pa s tem celo zabavala.
Romarji so se na pot vsi po vrsti podali
v natikačih ali celo bosi, mnogi oblečeni v slavnostna, večinoma bela oblačila,
a jih je – kar se je zanimivo zdelo nama
– kljub skorajda vročemu popoldanskemu soncu veliko na glavah nosilo kape
iz flisa, ki so jih nižje v dolini kot spominke prodajali na številnih stojnicah.
Kljub kulturnim razlikam pa so nas
prav vse po vrsti čakale iste stopnice.
Teh naj bi bilo do vrha natanko 5831.
Pot se iz naselja ob glavni cesti sprva
vije ob množici pisanih in do vrha
založenih stojnic, nato pa se začne s
stopnicami vzpenjati proti osamelemu
vrhu. Stojnice so – vse višje sicer bolj

na redko posejane, romarjem zveste do
samega vrha, na njih pa prodajajo plastenke vode in gaziranih pijač, čokolade
in slane prigrizke, kuhano čičeriko in
olive s čilijem, posamezne sadeže, sveže pečene kruhke s pikantnimi nadevi,
pa tudi različne religiozne spominke,
plišaste igrače ter takšno in drugačno
kramo. Rezultat pestre stojnične ponudbe je žal ogromno odpadkov ob poti.
Čeprav je gora sveta, je na moje veliko
razočaranje tudi polna smeti, ki resnično kazijo sicer čudovito naravo. Na
poti srečamo tudi budističen tempelj s
spečo Budo, zdravstveno postajo in prostore za masažo stopal, nekaj stranišč,
ki si jih človek ne želi pogledati pobliže,
in kar tri (improvizirane) policijske
postaje. Ob stojnicah je mogoče popiti

metrov so prepredli z belimi nitmi, ki so
jih, kot nama zaupa prijazen romar, skupaj z vrečkami posebnih semen in iglami
napeljali kot zahvalo za dosego vrha in
s tem svojega religioznega cilja. Neredki za pot do vrha porabijo šest ur hoje
ali tudi več, a kljub temu se vsi po vrsti
zdijo dobre volje. Med romarji vidimo
tako družine z majhnimi otroki, skupine
mladih kot zelo stare ženice, ki so mi
bile, priznam, pod vrhom, ko stopnic ni
in ni bilo konec, pravi navdih. Številni
so se med seboj podpirali, nekatere so
celo nesli. Nehote se mi v misli prikrade
glavno načelo Budinega nauka – življenje
je trpljenje. Predvsem mladi so naju v
smehu pozdravljali, nagovarjali v skromni angleščini in spodbujali, da do vrha
ni več daleč. Kot bi spoštovali najin trud,
tujcev je bilo med romarji namreč le peščica. In ko je na eni od stojnic pisalo Last
hotel and last tea (zadnji hotel in zadnji
čaj), je bilo jasno, da do vrha ni več daleč.
In res po dveh urah in pol hoje po strmih

odličen čaj z mlekom ali na Šrilanki
redko kavo ali pa se preprosto spočiti
in zadihati – stopnice iz metra v meter
namreč postajajo vse višje in bolj
strme. Grizenje kolen popestri pogled
na živo pisane zastavice v barvah
budizma, kakšna opica, metulj ali
pisan ptič, predvsem pa ljudje. Ti so
neverjetno prijazni. Nekateri med
hojo pojejo ali recitirajo sveta besedila,
drugi se prešerno smejijo in pogovarjajo. Del poti v dolžini približno sto

stopnicah zmagoslavno prisopihava na
vrh, kjer naju pričaka popoldansko sonce
in čudovit razgled po širni okolici.
Tempelj na vrhu (v teh dneh ga ravno
obnavljajo, potreben material pa na plečih na vrh nosijo predstavniki šrilanške
vojske) si ogledava bosonoga, kot je
zapovedano v vseh budističnih templjih,
odtisa stopal pa zaradi gneče niti ne
vidiva, a najin cilj je dosežen. Povsem
prepotena se očiščena počutim tudi
sama.
Sledil je še spust v dolino, ki pa ni
bil nič krajši in skorajda nič lažji od
vzpona. Bil pa je še bolj poseben, saj
sva zadnji del poti prehodila v soju luči,
ki osvetljujejo pot povsem do vrha. S
prvo temo so se stopnice spet napolnile
z množico romarjev, ki so se na Adamov
vrh podali dočakat sončni vzhod, naju
pa so poleg prijetne utrujenosti in lepih
spominov na dogodivščino še nekaj dni
spominjala razbolela meča. Na toliko
stopnic se človek pač težko pripravi. //

ALTERNATIVNO ZDRAVLJENJE
z življenjsko energijo – na dotik ali na daljavo
VEDUNJA
Dunja Škofic s.p.
Podvrh 29, 4223 Poljane nad Škofjo Loko
GSM: 051 429 008
e-pošta: dunja.skofic@gmail.com
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Do idealne poroke
s cateringom Čadež
Podjetje Čadež je med drugim znano tudi kot ponudnik
vrhunskih narezkov in obloženih kruhkov ter tudi kot
odličen izvajalec cateringa.

Izdelujejo narezke in obložene
kruhke po naročilu.
Za tistega, ki si ne želi razkošne in drage
poroke, ampak želi, da njegovo poročno slavje poteka na domu ali na prostem, je odlična rešitev catering mesarstva Čadež. Vešči so
organizacije preprostih cateringov, slovijo pa
tudi po odlični izvedbi in še boljši domači
hrani. Mesarstvo Čadež je ponudnik odličnih
mesnin in drugih dobrot z žara, kar je pogosto tudi del gostinske ponudbe na porokah.

MESARSTVO ČADEŽ
Mesarstvo Čadež je družinska mesarija iz
Gorenjske z več kot 25-letno tradicijo predelave mesa. V podjetju se vse vrti okrog kakovosti. Pri tem ni ne bližnjic ne kompromisov,
zato je v izdelkih mesarstva Čadež izključno
meso najvišje kakovosti. To potrjujejo mnoge
medalje in priznanja, ki so jih prejeli na ocenjevanjih kakovosti mesnih izdelkov (gorenjska zaseka, gorenjski želodec, tatarski biftek
…) in pripravljenih gotovih jedi (telečja obara, goveji golaž, vampi po gorenjsko …).
Zavedajoč se pomena uživanja zdrave hrane,
so v zadnjem času še posebno veliko truda
in znanja vložili v razvoj ekološke (EKO) linije
izdelkov. To so izdelki, katerih sestavine so
v celoti pridelane po ekoloških standardih,
ekološka pa je tudi predelava v končni izdelek.
NAREZKI, OBLOŽENI KRUHKI
IN CATERING
Zadnje čase je trend, da mladoporočenca
pogostita goste tudi na cerkveni ali civilni
poroki ali pa »šrangarje« na domu. V ta namen
v mesarstvu Čadež za vas pripravijo vrhunske
narezke ali obložene kruhke po vašem izboru.
36 // špela&gregor

Jezerska šunka je odličen izdelek,
vsebuje malo soli in maščob, v njej je
veliko vitaminov in mineralov ter velik
delež oleinske kisline.

Poseben pečat odličnim mesninam Čadež
dajejo mesarji in kuharji mesarstva Čadež,
ki delajo z znanjem, ljubeznijo ter spoštovanjem do tradicije in s strastjo do dobre hrane. To se čuti pri vsakem grižljaju. Občutite to
tudi vi na svoj poseben dan, saj za Čadeževe
dobrote velja, da so »za prste oblizn't«.

Zakaj mesni izdelki
Mesarstva Čaodličdenegaž?okusa,

Ker so za prste obliznit, ker so
25 let.
ker jih za vas delamo že več kot
Pa tudi zato:
šje kakovosti,
5 Ker želite meso izključno najvi
ij.
vzrejeno na pašnikih okoliških kmet
narejeni
5 Ker želite izdelke, ki so resnično
kov,
mest
(100%) iz mesa, brez mesnih nado
vlaknine …
kot so soja, škrob in prehranske
(brez
5 Ker želite izdelke brez alergenov
.
glutena, brez laktoze, brez soje)
arek na
5 Ker je pri izdelavi mesnin poud
tradiciji, kakovosti in okusu.
žite le
5 Ker si vi in vaše zdravje zaslu
najboljše.

MESNICE ČADEŽ Škofja Loka Kapucinski trg 4 (Nama) I Jesenice Cirila Tavčarja 6
I Kranj Jezerska c. 3 in Koroška c. 26 I Bohinjska Bistrica Triglavska 36 (Lipa)
www.mesarstvo-cadez.si
Naše mesne izdelke najdete v prodajalnah SPAR, E. Leclerc, TUŠ, NAMA in franšizah Mercator.

Frajer je tisti, ki ne kadi
Damjana Šmid,
prof. soc. pedag.

Kajenje že nekaj časa ne sodi več med dejavnosti,
s katerimi bi se človek dokazoval svetu. Treba
je pokazati nekaj več, predvsem če si obetaven
mladostnik. Kajenje ni nobena spretnost, s katero
bi se lahko pohvalil. Potreben je le vdih in izdih,
to pa zna vsak živ človek. V tujini vas bodo gledali
s pomilovanjem, če boste kadili. Pri nas smo še
malo v zaostanku s tovrstno inteligenco in zato se
vam lahko zgodi, da boste imeli celo občudovalce,
ko boste prižgali cigareto. Ampak vsak kadilec ima
razlog za kajenje. Kakšen razlog naj bi imel mlad
človek? Mogoče celo več razlogov. V večini primerov je prva cigareta prižgana zaradi radovednosti.
Ker je prepovedana, ima zato še slajši (čeprav
kašljajoč) okus. Pogosto začnejo mladi kaditi,
če se družijo z vrstniki, ki že kadijo. Potrebno je
veliko samozavesti, da odkloniš večkrat ponujeno
cigareto in braniš svoje nekadilsko stališče. Pravi
prijatelji ne ponujajo cigarete, niti alkohola in
drugih drog. Če to naredi prijatelj, ga lahko črtate
s seznama prijateljev. Ali bi vas prijatelj postavil
na tračnice in gledal, kako vas bo povozil vlak?
Med pogoste razloge za začetek kadilske kariere
sodi tudi preživeto in zastarelo mišljenje, da boš
v družbi izpadel večji frajer, da boš občudovan,
ker si upaš kaditi. Nikoli nisem razumela, zakaj bi
nekoga občudovali, ker kadi. Ponavadi ne občudujemo ljudi, ki počnejo škodljive stvari. Za občudovalce si bo potrebno izmisliti nekaj boljšega, kot je
puhanje oblačkov. Mogoče dosego točk za zlatega
maturanta? Ali prvo mesto na državnem prvenstvu v smučanju? Ali naziv najboljšega picopeka
v naselju? Veliko dejanj obstaja za občudovanje.
Najdite jih, v sebi in okrog sebe. Nekatere punce
pravijo, da so fantje, ki kadijo, seksi. Hm. Punca
sem že veliko let, pa še nisem povezala seksi videza s cigareto. Le kaj sem lahko zgrešila? Prižgeš
cigareto, pripreš oči, puhneš in odpihneš bejbo v

posteljo? Kot v risanki o volku in treh prašičkih.
Puhnem in pihnem in ti srce odpihnem? Bojim
se, da je cigareta slab pripomoček za osvajanje. V
postelji je kvečjemu nevarna, saj lahko zažgete lase
sebi in svoji izbranki. Razen, če so vam všeč stari
filmi. Kajenja je bilo v njih vsaj toliko kot filmskega traku. Ampak to so bili res zelo stari časi, ko
so ljudje še verjeli, da je kajenje znak odraslosti.
Mogoče tudi znak uporništva. (Vidiš, ata, kadim
in nič mi ne moreš. Res ne, mali, to so tvoja
pljuča, ampak kadil boš lahko za svoj denar, ne za
mojega. In puuf, žepnina izgine iz vašega računa.)
Našteti razlogi niso ravno prepričljivi, da bi kadili,
kajne. Glede na to, da sem pri štirinajstih tudi
sama pokadila prvo cigareto, verjamem, da je le-ta
in še nekaj naslednjih odločilnih za to, ali postaneš
kadilec ali ne. Če je prva cigareta eksperiment,
so vse naslednje že večji razlog. Da jih obdržiš
za prijateljice, v žepu, v torbi ali v skritem predalu svoje sobe. Nadaljevanje kajenja ima globlje
vzroke, kot je radovednost. Psihologi in psihiatri
bi vam povedali dolge zgodbe o njih. Tako kot pri
ostalih odvisnostih je lažje začeti kot končati. Meni
se je zdelo kajenje dolgočasno. Mogoče bi me
osvojilo, če bi bile cigarete čokoladne, kokosove ali
bananine palčke. Tako pa … Tobačna industrija
že ve, zakaj in kako. Prepovedovati vam, mladim,
cigarete je brez veze. Jih boste že izbrskali. Treba
vas je tako zelo navdušiti za življenje, da boste
frajerji brez cigarete. Z globokim, zdravim vdihom
vam bodo na voljo tako lepe punce kot zabavna
družba in velika doživetja. In punce? Punca s cigareto kliče po pozornosti, po ljubezni, po varnosti.
Puh, puh, puh. Upam si, glejte me. Zakaj bi vas
gledali, mladi kadilci? Zakaj bi vas kregali? Morali
bi vas vzeti v naročje in vas ujčkati, dokler se ne bi
počutili zadosti varne. Da bi znali in upali živeti
brez cigarete. //
špela&gregor //
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Skrajni èas je bil, da nekdo
dobi zlato ...

... je dan po prvi zlati
medalji, ki jo je na
zimskih olimpijskih
igrah za Slovenijo
prismuèala Tina Maze,
rekel legendarni Jurij
Franko, ki je pred
tridesetimi leti v Sarajevu
za tedanjo skupno
  !  
prismuèal prvo
zimsko olimpijsko
kolajno.
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Jurij Franko, dobitnik prve slovenske kolajne na zimskih olimpijskih
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Marjana Ahaèiè
// Foto: Arhiv Jurij Franko
Kako spremljate letošnje olimpijske
igre? Sedi pred televizijskim zaslonom nekdanji olimpijec, smuèarski
strokovnjak, smuèar, zgolj navijaè?
»Vse to, ampak v prvi vrsti prav gotovo
navijač. Pri tem ugotavljam, da je biti
navijač bistveno težje kot akter. Ko si sam
v igri, imaš vse vajeti v rokah, dogajanje
je v glavnem odvisno od tebe. Kot navijač
pa nimaš nobenega vpliva. Kar se je
dogajalo včeraj, me je popolnoma vrglo
iz tira: ne spomnim se, da bi bil kdaj tako
nervozen, ko sem za nekoga navijal. Zbudil sem se že ob pol šestih zjutraj, nisem
mogel spati, ker me je tisti smuk tako
preganjal. Nervoza. Želja po Tininem
uspehu. Takega se sploh ne poznam.
Šlo je do te mere, da nisem imel občutka,
kako se bo izšlo, pa imam po navadi pred
tekmami kar dobo intuicijo. No, tokrat
sem bil čisto izgubljen. Upaš na najboljše, veš pa tudi, da je lahko zelo slabo
Glede na Tinina precejšnja nihanja v tej
sezoni je bilo vse mogoče. Popolnoma
drugače kot lani na svetovnem prvenstvu,
ko so se druga mesta menjavala s prvimi
in si, ko se je pripeljala v cilj, gledal samo
še to, ali se bo na ekranu pokazala številka ena ali dve «
Letos je drugaèe …
»Tako je. In proga v Sočiju je bila zelo
zahtevna. Na njej ni bilo prostora za tiste,

ki niso v formi. Če Tina ne bi bila v formi,
ne bi imela nobene možnosti, da pride do
kolajne. Prvi dober znak tistega dne je bilo
lepo vreme, ki ji odgovarja, od tam naprej
pa jo je bilo prav lepo gledati.«
Spremljate tudi druge?
»Seveda. Fenomenalni so, začenši s
Prevcem, Fabjanovo in Gregorinovo.
Dosegli so ogromen uspeh, ki je rezultat
mnogih let trdega dela. Ko se v končni
fazi vse sestavi v zmagovalno zgodbo,
je res enkratno. S tem, da je vedno, tudi
v Tininem primeru, treba imeti nekaj
športne sreče. Vesna Fabjan je za milimetre prišla v finale, ampak potem tudi
za milimeter zgrešila srebro. Ampak tudi
to je zame lepota športa. Kar je bistveno,
je to, da so naši tekmovalci vedno v vrhu
in da so vedno »zraven«. Če nisi zraven,
pač nimaš nobenih možnosti. Tako je
trenutno pri našem moškem smučanju:
fantje niso zraven in ne gre pričakovati,
da se bo zgodil čudež, pa če imajo še
toliko športne sreče.«
Soèi, trideset let po Sarajevu … Se
v teh dneh pogosto spomnite na
»svoje« olimpijske igre?
»Ah, seveda se spomnim. Včeraj, po
Tinini medalji še zdaj me malce stisne
v grlu. Toliko lepih emocij pride na plan.
Predvsem veš, kaj vse je potrebno, da
prideš do tja. Dostikrat slišim športnike,
ki rečejo, da gredo na olimpijske igre
uživat. A igre so le končna faza, ki ji lah-

ko dodaš nekaj sproščenosti, sicer so pa
daleč od kakršnegakoli užitka. Da sploh
lahko sodeluješ, je potrebna izjemno velika količina dela, odrekanja pa poškodb,
vzponov in padcev pogosto si na robu
človeške zmožnosti.
No, tole Tinino zmago smo res že vsi
težko čakali. Moja zgodba o olimpijski
kolajni je bila namreč že zelo stara in
oguljena, a sem jo seveda ob Tini podoživljal. Je bil že skrajni čas, da nekdo dobi
še zlato olimpijsko kolajno. Tini je, tako
kot takrat meni, uspelo tisto, za kar so se
borile generacije. To so trenutki, ki jih
imaš za vedno spravljene v posebnem
»predalčku«. Ko pridejo na plan, se to
zgodi v vsej svoji čustvenosti in lepoti.«
Zadnjiè sem poslušala Alenko Dov  
        
Tina Maze naznanila, da gre z ekipo
na svoje, številni preseneèeni, a so
kasneje ugotovili, da nekateri smu        
pristop. Bi ga pred tridesetimi leti
   ( 2               
    4 # ( 2    
èasih kaj takšnega sploh mogoèe?
»Ne. Predvsem sem svojo smučarsko
kariero moral končati zaradi poškodb.
Imel sem okvare kolkov, zaradi katerih
so mi zdravniki že pri osemnajstih letih
rekli, da bi moral nehati tekmovati. Druga skupina strokovnjakov je takrat predlagala, naj počakamo, pa bomo videli, kako
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Odgovor na vprašanje, èe bi s svojo ekipo lahko
dosegel veè, pa je: niti sluèajno. Naša moè takrat
je bila namreè prav v ekipi. Mislim, da je tako še
vedno za veèino reprezentanc.
bo. No, kolki so zdržali do srebrne olimpijske kolajne, po tem
pa nisem imel več izbire.
Odgovor na vprašanje, če bi s svojo ekipo lahko dosegel več, pa
je: niti slučajno. Naša moč takrat je bila namreč prav v ekipi.
Mislim, da je tako še vedno za večino reprezentanc. V obdobju
pred Sarajevom je bil pri nas Bojan Križaj tisti, ki je najbolj
izstopal. In čeprav so bili treningi občasno malce prilagojeni
njemu, mu je ekipa zelo ustrezala. Tudi zato, ker ti skupina na
treningih ustvari pogoje, kakršne imaš potem na tekmi – nikoli
niso idealni. Poleg tega te skupina razbremeni, v močni ekipi
so športniki drug drugemu konkurenca. Mi smo bili takrat
res vrhunska ekipa, v določenem obdobju najboljša ekipa v
veleslalomu na svetu. To je med drugim pomenilo, da si že na
treningu vedel, kako dober si. Pa še drug drugemu smo bili
motiv. Meni je bil na primer v tistem sarajevskem veleslalomu
v drugi vožnji prvi cilj prehiteti Borisa Strela, ki je kot peti peljal
drugi tek tik pred menoj. Jasno, da sem hotel čim boljši rezultat, ampak glede na to, da je bil Boris človek velikih tekmovanj,
sem tudi vedel, da bom, če bom prišel v cilj in premagal njega,
že veliko naredil. Če imaš ob sebi nekoga, ki ga dobro poznaš
in za katerega veš, da ga lahko premagaš, to v smislu samozavesti ogromno pomeni. Če si sam, tudi vse breme nosiš sam.«
4 #       
 !
»Seveda. Če imaš močno ekipo, je več favoritov za medalje in ne
leži vse samo na tebi. V Sloveniji so zdaj vsa pričakovanja skoraj
izključno na Tini, zato tudi opazimo več nihanj v njenih reakcijah na to, kako pelje. Nima se za koga skriti. Ko smo vozili mi,
se ob prihodu vsakega posameznega tekmovalca na cilj z njim
ni nihče prav dolgo ukvarjal, ker so vsi že čakali, kako bo peljal
naslednji. To je velika prednost ekipnega dela. Zato tudi na splošno menim, da je ekipna opcija boljša od individualne. A če želiš
imeti močno ekipo, potrebuješ širšo bazo mladih smučarjev, da
prideš do velike količine dobrih tekmovalcev.«
4       ! %     
 !
»Tako je. Tudi sama smučarska industrija je bila do nedavnega v veliki krizi. Izgubili smo Elan, ki nas je podpiral od
pionirjev naprej, država je bila športu v mojih časih bistveno
bolj naklonjena. Sredstva za treninge in tekmovanja so prihajala iz vse tedanje Jugoslavije. Mi resda nismo nič zaslužili,
smo pa imeli vse pogoje za trening. Današnji mladi smučarji
si morajo treninge večinoma plačevati sami. V naših časih sta
skrb za to, ko si enkrat prišel do pionirjev, prevzeli reprezentanca in država, starši niso imeli nobenih posebnih stroškov
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več. Bili so drugi časi, ki jih z današnjimi
enostavno ne moremo primerjati.«
Èe ostaneva pri drugih èasih: v smuèariji kot tekmovalnem športu se
je veliko spremenilo, v olimpijskem
gibanju tudi.
»Odnos do športa se je spremenil. Ni več
amaterski, kot je bil v našem času, in s
tem se vse spremeni. Tudi olimpijske
igre. Takrat smo morali biti vsi sodelujoči zapriseženi amaterji. Legendarni
Ingemar Stenmark v Sarajevu sploh ni
vozil, ker je po olimpijskih igrah v Lake
Placidu, kjer je dobil dve zlati medalji,
podpisal tako imenovano b-licenco, po
kateri je lahko od sponzorjev uradno
prejemal denar. To ga je avtomatično
vrglo iz olimpizma, ki je bilo zapriseženo amaterizmu. Danes pa je olimpijada
en velik komercialen projekt. Saj je bila
že takrat, a ne tako, kot je sedaj, ko se
obračajo veliko večje številke, gledanost
je po vsem svetu enormna. Glavni in prvi
premik v komercializaciji olimpijskih
iger se je zgodil leta 1984 na igrah v Los
Angelesu, kjer so organizatorji prvič
dobro zaslužili. Do takrat so bile olimpijske igre s finančnega vidika predvsem
investicija v infrastrukturo, ki je opravičevala stroške. Po tistem se je veliko
spremenilo. Pomembna so sponzorstva,
vsi sodelujoči športniki so zdaj profesi-

Ne spomnim se, da bi bil kdaj
tako nervozen, ko sem za
nekoga navijal. Zbudil sem se
     
mogel spati, ker me je tisti smuk
 H & 
       
 
onalci. Saj je tako prav. Vsa svoja mlada
življenja posvetijo športu. Če pogledamo
samo naše tri dobitnice medalj – Fabjanovo, Gregorinovo in Mazejevo – tretjina
njihovega aktivnega odraslega življenja je
za njimi, nekako morajo tudi preživeti. S
tem, da je tistih, ki dosežejo najvidnejše
uspehe, zelo zelo malo. Onih drugih, ki
so prav tako ogromno časa in energije
vložili v šport, pa ne vidimo. Saj se tudi
oni znajdejo, tako kot sem se jaz. Ko sem
pri triindvajsetih moral končati smučarsko kariero, sem se odločil, da odidem
v ZDA in na Japonsko, kjer sem potem
našel tudi poslovno pot «
Izkušnje iz športa – vztrajnost,
     5 
verjetno pri tem pomagale?

»Brez skrbi. Saj na to niti ne pomisliš, ker
imaš vse v sebi. Pomagajo tudi uspehi, na katere se lahko opreš vedno, ko
rabiš samozavest. Pogosto se spomnim
dogodka s kolegi Američani. Nekdo od
bivših smučarjev me je spraševal o poslu
z Japonci in me prosil za posredovanje.
Rekel sem mu: pojdi in vprašaj sam, saj
me ne potrebuješ zraven. Ne morem
pozabiti odgovora, ki sem ga dobil takrat:
»Saj res – ni me bilo strah stati na vrhu
smuka v Kitzbühlu, zdaj me je pa strah
iti do tega človeka in ga vprašati, če bi bil
pripravljen sodelovati z mano « Uspehi
so torej tisto, na kar se nekako vračaš,
dajo ti potrditev in predstavljajo vzorec,
na katerega se naslanjaš tudi kasneje v
življenju.«
V Sarajevu vas po vseh teh letih še
vedno poznajo …
»Bolj kot v Sloveniji, res je, pa ne
mislim s tem nič slabega o prepoznavnosti doma «
To pomeni, da ste bili v tistem èasu
v Sarajevu športniki del mesta. V
%    ! 7
   8    9!
»Sarajevo je pripravilo zadnje »romantične« olimpijske igre. Olimpijska vas je
bila v centru mesta in vsi udeleženci smo
stanovali tam. Zdaj športniki prebivajo
špela&gregor //
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Sarajevo je pripravilo zadnje »romantiène« olimpijske igre. Olimpijska vas je bila v centru mesta
         }                
           
v satelitskih vaseh, razdalje
med prizorišči so pač tako
velike, da drugače ne gre.
To je prinesla modernizacija
olimpijskih iger; ne gleda se
več na to, kaj bi bilo dobro
za športnike, pomemben je
komercialni uspeh. Olimpijske igre so v tistih državah,
ki si to lahko privoščijo in
kjer imajo od tega dobiček.
Sarajevo pa je bilo krasna
olimpijska izkušnja za vse
tekmovalce. Športniki smo
se lahko srečevali, družili

med seboj; drsalci, hokejisti,
tekači, skakalci s rečal sem
lahko Katarino Witt, Billyja
Johnosona, Mattija Nykänena D rug za drugega
smo vedeli, pa smo se imeli
zunaj olimpijskih iger redko
možnost srečati. Imeli smo
vsak svoj urnik, vsak svoje
prizorišče tekmovanj. Na
olimpijskih igrah pa si z
vsemi temi ljudmi skupaj, z
njimi nekaj deliš, čutiš, da si
del skupne zgodbe. Zdaj se
olimpijski duh za tekmo-

PRIHRANEK

NA ZAVAROVANJE ZA AVTO IN DOM

ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3a, 6503 Koper

OLIMPIJSKA
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30 %

Olimpijski prihranki in druge ugodnosti
t 30 % prihranek na novo sklenjeno zavarovanje osebnih vozil*
t 30 % prihranek na novo sklenjeno stanovanjsko zavarovanje
t Brezplačno enoletno zavarovanje prehodne oskrbe zaradi nezgode ob sklenitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja
t Brezplačno nezgodno zavarovanje za smučarje ob sklenitvi življenjskega zavarovanja

Izkoristite jih med 1. in 28. februarjem.
Preverite pri svojem zastopniku, na www.as.si ali pokličite 080 11 10.
*Velja za izkušene voznike,ki v zadnjih dveh letih niso povzročili škode.
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www.as.si

PE Kranj, Kidričeva 2, Kranj, T: 04 28 170 00

42 // špela&gregor

valce izgublja. Na veljavi
pridobiva televizijski spektakel, ki mu je pravzaprav vse
podrejeno.«
Sarajevo je povezalo tudi
     !
»Olimpijske igre so bile
vsedržavni projekt, ki nas je
združeval, Sarajevčani pa so
bili srce vsega dogajanja. Ravno pred časom sem spet slišal zgodbo o tem, kako je, ko
je nenadoma zapadel sneg,
prišla tako rekoč s hribov in
dolin vsa razpoložljiva jugoslovanska vojska, ki je očistila
prizorišča, ljudje pa so vojakom sredi noči nosili čaj in
hrano, da so lahko delali. Vsi
smo živeli s tem, tudi zato,
ker so bile to prve in edine
olimpijske igre v Jugoslaviji,
katerih uspeh je bil odvisen
tudi od tega, da bo nekdo
osvojil medaljo. Do takrat
se namreč še ni zgodilo,
da ne bi kdo od gostiteljev
dobil vsaj ene medalje. Za
nas je bila še pomembnejša,
ker bi bila prva. Z mislijo
nanjo se je pravzaprav šlo v
kandidaturo. Medalja je bila
zelo želena in pričakovana.
V teh okoliščinah je bilo
normalno, da je, ko sem jo
prismučal, vse eksplodiralo.
V dobrem smislu.«

»Plavanje v nasprotju s
smučanjem ni odvisno
od opreme. In smučarska
oprema se je v tridesetih letih
tako spremenila, da pogosto
rečem, da danes sploh ni
treba več znati smučati – zato
da lahko smučaš. Mi smo
trenirali dvajset let in več, da
smo bili sposobni dobro izpeljati zavoj brez oddrsavanja
– to delajo zdaj brez večjih
težav že desetletni otroci. No,
dobra stran vsega skupaj je,
da tudi meni ni treba skrbeti,
kako bom videti na smučeh,
ker oprema opravi večino
dela.
Predvsem sem začel spet z
užitkom smučati; za to sem
potreboval kar nekaj časa.
V aktivni dobi vrhunskega
športnika je namreč vsega
preveč. Pa da sem odklopil razmišljanje o tem, da
bi morda še zmeraj lahko
tekmoval. Sam sem bil pač
primoran prenehati tekmovati zelo zgodaj, ko so najboljša
leta šele prihajala in vsega
še nisem imel priložnosti
izživeti. Pogosto sem se zato
fizično še čutil sposobnega.
Vedel sem, da ne morem
zaradi telesnih omejitev, a
neka želja, da bi bil še vedno
tekmovalec, ostane še dolgo
po koncu športne kariere.«

Spomnim se govoric, ki so
        
2  ; ! ' 
bi ga videli na morju, kjer
so tisti, ki ga niso poznali,
mislili, da ne zna plavati,
ker je šel po koncu športne kariere v vodo samo
     <

Kakšen smuèarski uèitelj
ste svojima otrokoma?
»Dober, ker ju v nič ne silim.
Želel sem, da se naučita
dobro in pravilno smučati,
tekmovala pa gotovo ne
bosta; bosta že našla vsak
svoje področje, na katerem se
bosta uveljavila.« //

DOBRODOŠLI
NA ADRENALINSKI
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»Dirkanje je umetnost. Dirkanje s
strastjo pa vrhunska umetnost,« je, na
   ( { Y   %  
(Need for Speed). Izjemno popularna
serija istoimenskih raèunalniških iger je
'# #!  {   ' #     #    ~)%
  #   { $    tografu Cineplexx v Kranju bo Veèer za
moške z avtomobilskim spektaklom.
Parkirišèe pred nakupovalno zabavišè   ! !  ! H
Tuning Team spremenil v galerijo superšportnih in predelanih jeklenih konjièkov,
manjkalo pa ne bo niti avtomobilsko
#    !     
vas tudi nagradna igra.
Kako je, èe èast in mašèevanje rešujete
'     { Y  
hitrosti (Need for Speed), ki je nastal po
predlogi izjemno popularnih istoimen% (% )   _# 
%
#    ~)%    #
# ) #    {% H #
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spremljamo zgodbo Tobeyja (Aaron
Paul), ki je v zaporu pristal zaradi obje       >
Cooper). Ta je s svojo neodgovorno
 ' (   !   )
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prijatelja. Mašèevanje sledi v obliki divje
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V kinematografu Cineplexx v Kranju pri   #   Y   %  
ki bo, zagotovo, dvignila adrenalina.
Poimenovali so jo Veèer za moške, saj
!    !   #  
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potekalo zanimivo dogajanje in številna

 (  < ## #  
'  !    !  bilski in motoristièni kaskaderski šov z
 H )
X!    !     
kako dobrodošle na Veèeru za moške,
bodo lahko sodelovali tudi v razliènih
) #% ) % <   ) #
bosta poskrbela www.izberi-barvo.si in
Elmoplast, ki bosta pred predvajanjem
{ Y   %   !  (  ' !  > ' !? )èila preobrazbo avtomobila, najveèje
preseneèenje pa naj ostane še skrivnost.
Pa še opozorilo: ne izvajajte avtomobilskih vragolij, ki jih boste obèudovali v
{
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CENA
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5 ,9 €

CINEPLEXX KRANJ
GAS TUNING SHOW
OD 1 5 .00
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avtomobilski in motoristièni šov

Cineplexx d.o.o., Cvetkova ulica 1, Ljubljana

CELJE, MARIBOR, KRANJ, KOPER,
NOVO MESTO, MURSKA SOBOTA
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Adam za Evo
"       #     
avto? Lahko bi tako rekli, vendar potem bi bil moški
   
Miroslav Cvjetièanin

V

adamu moškim veliko bolje
pristaja sedeti na sopotnikovem
sedežu. Pri Oplu vedo, komu
ponuditi nekaj zelo lepega, kvalitetnega
in zelo trendovskega. Mar bo zdaj ženska
kupila torbico, ki se bo najbolj prilagajala
njenemu avtu? Zakaj pa ne? Sodobni
svet se razvija veliko hitreje, kot si upamo
priznati, in avtomobilska industrija mu
zelo dobro stopa ob strani.
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Opel Adam je narejen za vsako žensko
oziroma za vsakogar. Avto za mala in
velika mesta. Urbani malček, mu pravijo
v Oplu. Da bi se prilagodili prav vsakomur, so naredili živahnega opla adama
slama, odštekanega adama jama in
elegantnega adama glama. Torej, med
katere spadate? Najbrž med mlade in
odštekane? Mogoče ste ljubiteljica ali
ljubitelj športne vožnje? Ne. Elagantna
dama, zaposlena, prezaposlena, taka, ki
potrebuje avto za natrpan vsakdan, in

taka, ki tudi v pločevinasti gneči sredi
prometnega zamaška hoče biti videna,
opažena, modna
Ampak adam ni privlačen le od zunaj.
»Notranjost se prav tako ponaša s slogom
in prepoznavno obliko. Zelo smo se
trudili narediti najbolj všečno notranjost
avtomobila. Notranjost je lahko opremljena s tremi različnimi oblazinjenji, od
katerih vsako ustvarja popolnoma drugačno razpoloženje. Za notranjost modela
adam je na voljo kar 19 barv okrasnih

elementov armaturne plošče, vzorcev
in tekstur, ki so izdelani iz vrhunskih
materialov, v katere se boste zaljubili
na prvi pogled. Prijetno vzdušje v
kabini ustvarja igriva kombinacija čiste
oblike ploskev ter tekoče linije in prehodi. Notranjost in zunanjost adama je
prava združitev kiparske umetnosti z
nemško natančnostjo,« so dejali Oplovi
oblikovalci.
Okrogli merilniki, ki spominjajo na
mehanske ure, in kromirane obrobe
stikal izražajo natančnost športnega
značaja na izjemno eleganten način.
Kot protiutež kromiranim ohišjem so
ozadja kazalcev in številčnic merilnikov
osvetljena v razposajeni rdeči barvi.
Čudovito tridimenzionalno oblikovan
volan skriva pod pokrovom učinkovito
pakirano zračno blazino. Tak volan je
preprosto užitek držati v roki, kakor ga
tudi gledati. Za še večje navdušenje pa
poskrbijo matirani kromirani okraski
krakov volana. Fiksno strešno okno,
ki je na voljo opcijsko, kabino adama
oblije s svetlobo. Stropno oblogo lahko
opremite tudi s posebnimi motivi za
osvetlitev kabine. Adamov reklamni
katalog se bere kot recenzija kake umetnine. No, pardon, Opel Adam je umetnina. Umetnina na štirih kolesih. //

TEHNIKALIJE
Tokrat nas ne zanima, kaj ima
adam pod pokrovom motorja,
ampak kaj ga dela zabavnega.
Svojega adama lahko opremiš
z vsestranskim multimedijskim
sistemom IntelliLink. Podpira
povezavo s pametnimi telefoni s
sistemom Android ali iOS. V svet
) !  #    ) {
in zemljevidov vstopaš prek 7-palènega barvnega zaslona na dotik
v armaturni plošèi. Izbor zvoènih
sistemov omogoèa upravljanje
radijskega sprejemnika ter naprav,
prikljuèenih prek prikljuèka USB,
vtiènice Aux-in za zunanje naprave
in povezave Bluetooth®. Sistem
IntelliLink omogoèa organiziranje
glasbe v napravah, prikljuèenih
prek prikljuèka USB, s programom
Gracenote®, ki prikazuje podatke
o glasbi in ovitke plošè. Grace      
radia. Èe sistem še ni seznanjen
'      dila za seznanjanje. Ko se sistem
seznani z mobilnim telefonom,
prenese tudi telefonski imenik, ki
se shrani v sistem IntelliLink. Ta je
izdelan tako, da podpira nekatere
aplikacije pametnih telefonov.
Aplikacija BringGo je obièajni
navigacijski program, ki deluje na
podlagi sistema GPS ter podpira
3D-zemljevide in branje besedila,
tako da boste zagotovo vedno na
pravi poti. Funkcija branja besedila
deluje na podlagi pametnega
telefona, zato sistem ne potrebuje
lastne. Aplikacija BringGo deluje
prek povezave USB za telefone
iPhone oziroma povezave Bluetooth® za telefone s sistemom
Android in omogoèa predvajanje
navigacijskega programa telefona
na zaslonu sistema. Navigacija
BringGo ima naslednje funkcije:
informacije o policijskih postajah,
gasilskih enotah in bolnišnicah za
nujne primere, toèke zanimanja,
iskanje s programom Google,
prikaz trenutne lokacije, prometna
obvestila, 3D-zemljevide. Dostop
do interneta ni potreben, zato ni
stroškov za prenos podatkov in
gostovanje.

Notranjost adama na 19 naèinov

Eleganca in modnost na cesti

Adam Jam za »odštekane«

     

  !
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Udobna in prostorna
soba za dvojèke
Jernej Èervek, u. d. i. a.

Bralca Nina in Miha nameravata svojo spalnico
preurediti v otroško sobo za dvojèka. Pohištvo
bo novo in ne predrago, potrebujeta dve
postelji in dve pisalni mizi, veliko garderobno
omaro ter regale. Otroška soba naj bo udobna
za uèenje in prostorna za igro.
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Postelji sta sestavljeni v pograd, pri èemer sta obrnjeni pravokotno
ena proti drugi. Na višjo posteljo vodijo stopnice, ki so hkrati tudi
predali za oblaèila ali igraèe.

G

lavni vsebini otroške sobe sta
igranje in učenje, temu bo prilagojena razporeditev in izbira
pohištva ter barve, tako da bosta fanta
v sobi odraščala do konca osnovne šole.
V levem delu sobe se nahajata postelji
in velika garderobna omara. Postelji
sta sestavljeni v pograd, pri čemer sta
obrnjeni pravokotno ena proti drugi.
Na višjo posteljo vodijo stopnice, ki so
hkrati tudi predali za oblačila ali igrače.
V kotu je postavljena velika garderobna omara. Na drugi strani si sledijo
pisalna miza, regal za knjige in igrače
ter druga pisalna miza. Pisalni mizi
imata možnost, da se delovna površina
dvigne za lažje risanje in branje. Stola
se prilagaja višini in ju lahko čez nekaj
let zamenjate za vrtljiva stola. Stene

sob in pohištvo je obarvano v rjavih,
modrih in zelenih barvah. Stene sobe so
v svetlo rjavih tonih, predel pod pogradom v svetlo zeleni barvi. Velika garderobna omara ima veliko predalov, ki so
obarvani v modrih in zelenih odtenkih,
vsaka barva za enega od dvojčkov. Preostalo pohištvo je v barvi naravnega lesa s
posameznimi odtenki modre in zelena
za lažje razlikovanje.
Pohištvo je izbrano v slovenskih in tujih
trgovinah. Cena za eno visoko garderobno omaro, dve postelji, dve pisalni mizi
s stoloma ter regalom je 1200 evrov. //

VABILO
Èe išèete rešitev za
preureditev stanovanja,
nam opišite in skicirajte vaš
problem. Ne pozabite na
mere in druge podatke,
# #     * (
veèji meri jih bomo skušali
upoštevati. Pisma pošljite
na naslov: Gorenjski glas,
»Arhitekt«, Bleiweisova cesta
4, 4000 Kranj ali na
suzana.kovacic@g-glas.si
špela&gregor //
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OVEN
(21. 3.–21. 4.)

RAK
(22. 6.–22. 7.)

TEHTNICA
(24. 9.–23. 10.)

KOZOROG
(22. 12.–20. 1.)

Ona: Obèutek boste
imeli, da ste zaèeli na celi
èrti popušèati, in naredili
boste vse v tej smeri, da s
tem zakljuèite. V zadnjem
obdobju ste bili veèkrat
preobremenjeni, kar so le
posledice utrujenosti.

Ona:      
ravnovesje med prijatelji
in ljubljeno osebo. Za vse
vam bo primanjkovalo èasa.
     
hoèete vedno vsem ustreèi.
S tem, ko si boste zaupali,
se najde tudi prava rešitev.

Ona: Jezili se boste,
       
  
v vaši okolici. Vendar èe
boste le hoteli, boste hitro
nadoknadili zamujeno.
Proste trenutke boste
posvetili prijateljem.

Ona:     
zelo trudil okoli vas, boste
vi še vedno trmasto vztrajali
in še nekaj èasa postavljali
ljubezen na stranski tir. Na
poslovnem podroèju vam
bo z veliko dobre volje nekaj
uspelo.

On: Nauèili se boste
upoèasniti svoj tempo
       
samo za lenarjenje, ima
poseben èar in s tem
notranje zadovoljstvo.
Poslovno boste uspešni, kot
  

On: Ker se ne bojite
      
za vsestransko akcijo. Nove
ambicije vas bodo popeljale
k novim uspehom. Kljub
temu ostajate skromni in ne
prevzetni.

On: Bolj boste premišljevali,
     
mimo vas. Na vidiku je
denar, s tem pa tudi boljše
     
         
trikrat premislite.

On: Velikokrat dvomite v
       
nekdo dvomi o vas. Tokrat
    
in spoznali boste obèutek
nezaupanja, ki lahko samo
   
oziroma niè.

LEV
(23. 7.–23. 8.)

ŠKORPIJON
(24. 10.–22. 11.)

Ona: Z dobro voljo in
       
       
vam bo v tem èasu nihalo
     
obveznosti vas bodo precej
izèrpale, a kljub temu bodo
lepi trenutki.

Ona: V prihodnjih dneh
boste imeli neprièakovane
izdatke. Situacija vas bo res
      
   
vsemu našli dobre rešitve.
V ljubezni ne prehitevajte
 

On: Hoteli boste izpeljati
veè stvari naenkrat, a
v celoti vam ne more
      
zaèetku vedeli sami, a kaj
ko ne znate popustiti. Na
èustvenem podroèju boste
prišli do doloèenih spoznanj.

On: &      
sprememb in vse boste
naredili tako, da bo do njih
res prišlo. Ujeli boste vsako
     
obeta niz resnièno prijetnih
   
      
popustili.

BIK
(22. 4.–20. 5.)
Ona: Kljub utrujenosti
boste izpolnili obveze,
tako tiste, ki jih imate do
    H 
se bo spomnil na vas z
lepim darilom, brez da bi
prièakoval karkoli v zameno.
Preseneèeni boste.
On:    
èustvenem podroèju bo
moèno vplivalo na vaš naèin
razmišljanja. Bilanca, ki jo
boste izraèunali, vas bo v
istem hipu razoèarala in tudi
presenetila. Zaèeli se boste
zavedati napak.

DEVICA
(24. 8.–23. 9.)

VODNAR
(21. 1.–19. 2.)
Ona: Obèutek, da ljudje veè
prièakujejo od vas, kot ste
tisti trenutek sposobni dati,
vas bo obremenjeval kar
nekaj èasa. Ob spoznanju,
da vsaka stvar zahteva svoj
èas, boste v prihodnost
    
On: Poslovno se boste
kar naenkrat poèutili zelo
utrujeno. Vzeli si boste
par dni oddiha, saj bo to
nujno potrebno za vaše
kakršnokoli nadaljnje
delovanje. Ljudje vam bodo
   

STRELEC
(23. 11.–21. 12.)

RIBI
(20. 2.–20. 3.)

Ona: Visoko merilo, ki
      
lahko mašèuje. Ponavadi
se ravno v majhnih stvareh
skriva sreèa. Prisiljeni boste,
da to sreèo poišèete v sebi,
in s tem boste ponovno
našli notranji mir.

Ona: Hoteli boste
spremenite vse okoli sebe,
saj z nièimer ne boste
zadovoljni. Na koncu
bodo stvari ostale take,
kot so, saj še v pravem
trenutku spoznate, da
je bilo napaèno le vaše
razmišljanje.

Ona: Obremenjevali se
boste z malenkostmi, ki
so vam bile še pred kratim
èisto vsakdanje. A bodite
brez skrbi, panika bo odveè,
saj bo to le prehodno
 H     
bo malce zmedel.

Ona: Zaradi odloèitve, da
      
kar sicer sploh ni v vaši
    W
tem boste najbolj osreèili
sebe, kar pa je zelo veliko,
saj vedno v ospredje dajete
  

On: Ker sebe poznate bolje,
    
se morate pri odloèitvah
zanesti samo nase in
poslušati tisto, kar vam
      
       
preprièanj.

On: Nekdo vas bo zaman
opozarjal in vam z dobrim
     
dejstva, a vi ne boste
sposobni sprejeti nobene
informacije oziroma
nasveta. Ne bo jasno, ali je
to le trma …

On: V kratkem èasu se vam
bo zvrstil niz neprièakovanih
    
     
vèasih je pametno poslušati
   Q      
    
rokave.

On: Pred vami so velike
spremembe. Najveèji
val boste obèutili okoli
   Y   
ne bo uspela dohajati, a vi
o tem ne boste imeli èasa
razmišljati. Glede èustev se
boste nekoliko ohladili.

DVOJÈKA
(21. 5.–21. 6.)
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Poslovna cona A 18, 4208 Šenčur
M: 040 234 436, www.beli-lotos.si
Odprto od ponedeljka do sobote
od 12. do 22. ure
Beli lotos, tajski wellness center v Šenčurju pri Kranju, vam ponuja pestro
izbiro najboljših masaž na Gorenjskem.
V Belem lotosu se lahko razvajate tudi
v savnah in kopelih VIP ali pa si privoščite odlično nego obraza, pedikuro,
manikiro in druge kozmetične storitve.
Idealna izbira za razvajanje posamično
ali v dvoje. Z darilnimi boni pa lahko
razveselite svoje najdražje.

   }  (>& 

Nagrade:
1. nagrada:
Aroma terapija, 60 minut
2. nagrada:
VIP Finska savna za 2 osebi za 2 uri
3. nagrada:
Antistresna masaža, 30 minut

q    >)    ' (  '  ( %       '   ?  # #  $     H   ) 
       \  q  % ## #  !  H   ) )        
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Kupujete nepremiènino?
Marjana Tièar Bešter
Notarka v Škofji Loki,
predsednica Notarske
zbornice Slovenije
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Bralka sprašuje: Na kaj je treba biti pazljiv pri
nakupu nepremiènine (hiše oziroma stanovanja)? V katerem primeru pravoèasno poiskati
pomoè notarja?
Nepremiènino lahko kupite prek posredniške
   
  
tudi, èe sta se s prodajalcem sama »našla«.
Pogodba mora biti sestavljena pravno pravilno, da se boste po zakljuèku posla vpisali kot
lastnik v zemljiško knjigo, zato je pametno,
èe njeno sestavo prepustite strokovnjaku, na
primer notarju, predhodno pa opravite ogled
nepremiènine na terenu, da se preprièate o
dejanskem stanju nepremiènine. S prodajalcem
se morate sporazumeti o višini kupnine, naèinu
plaèila kupnine ter o plaèilu stroškov nakupa
nepremiènine in podatke posredujete notarju, ki vam bo sestavil pogodbo, varno za obe
pogodbeni stranki. Notar vas bo opozoril na
morebitna bremena, ki bremenijo nepremiènino
in so vpisana v zemljiško knjigo – to so lahko
morebitne prepovedi odtujitve nepremiènine
(v tem primeru bo moral prodajalec pridobiti
izbrisno dovoljenje osebe, v korist katere je
prepoved vpisana) ali hipoteke (èe dolg še ni v
celoti poplaèan, bo notar v tem primeru pritegnil v posel tudi upnika oziroma banko in boste
kot kupec del kupnine za dokonèno poplaèilo
dolga nakazali kar na banko, ki vam bo po
plaèilu izdala izbrisno dovoljenje).
Pogodbo najprej podpišeta obe pogodbeni
          
upravi zaradi odmere davka na promet nepremiènin (razen èe gre za obdavèitev z davkom
na dodano vrednost), nato pa lahko prodajalec
na pogodbi overi svoj podpis oziroma notar

izdela odpravke, èe je bila pogodba sklenjena v
obliki notarskega zapisa. Pogodba mora vsebovati izrecno in nepogojno dovoljenje prodajalca,
da se lahko pri nepremiènini kot njen lastnik
vpiše kupec.
Èe boste kupnino plaèevali v veè obrokih, pro 
      
vam izroèi pogodbo, ki vam bo omogoèala vpis
v zemljiško knjigo, lahko kupnino nakazujete
 X       
ki ga notarju odpre banka poleg njegovega
rednega poslovnega raèuna. Sredstva na tem
raèunu so po zakonu sredstva strank, zato so
varna in nanje ne morejo poseèi dedièi v prime           nosti notarja. Preden se zaènejo nakazila na ta
raèun, morate notarju dati toèna navodila, kdaj
       
raèun prodajalca oziroma naj vam jih vrne, èe
do realizacije posla ne bo prišlo.
Po drugi strani pa se prodajalec zaradi svoje
varnosti lahko odloèi, da pri notarju hrani
pogodbo (pogodbo z overjenim podpisom
prodajalca ali odpravek notarskega zapisa, ki je
namenjen vpisu v zemljiško knjigo). Notarju se v
          ško knjigo, ko so izpolnjeni (enaki) pogoji kot
za hrambo denarja. Ko se vsi pogoji izpolnijo,
        
          ninske pravice.
V vsakem primeru priporoèam, da pogodbe ne
sestavljate sami, temveè vse okolišèine nakupa
zaupate notarju, ki vas bo varno popeljal do
         
varen posel. //

Vajina poroka je vajina pravljica.

Doživita jo na gradu Bogenšperk.
Bel grad sredi zelenih gozdov vama nudi razkošje baročne poroke v grajski dvorani in veličastno doživetje
poročnega dne pod krošnjami mogočnega lipovega drevoreda. Številni poročni protokoli, dragocene izkušnje
in vrhunska kulinarična postrežba vama bodo zagotovilo za nepozaben spomin na izjemno grajsko doživetje
vajinega poročnega dne. Valvasorjev Bogenšperk, grajska destinacija z najdaljšo poročno tradicijo pri nas.
Kontakti: Javni zavod Bogenšperk, Bogenšperk 5, 1275 Šmartno pri Litiji, T: 01 8987 867, M: 041 703 992
E: info@bogensperk.si, www.bogensperk.si

Najlepše
poročne zgodbe
v prenovljenih dvoranah Ljubljanskega gradu
Ustanoviteljica

I: +386 1/306 42 93
E: info-center@ljubljanskigrad.si
W: ljubljanskigrad.si

