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»V Skofji Loki skoraj nimate
predebelih ljudi!«

Skofjeloski Zavod 0 je v zadnjih osmih letih v okviru programa Evropske prostovoljne sluzbe v srednjeveskem mestu
gostilze 59mladihiz 20razlicnih drzav. Trenutno v Loki svoje izkusnje na podrocju prostovoljstvanabira sest tujcev,

ki so nad lokalnim okoljem navduseni. Tri med njimi,Albanko, Rusain Italijana, smo poblize spoznali.

Spremenila je misljenje o
Skofji Loki
26-letna Albanka Merushe Zeneli,

magistra sociologije, svoje pro-
stovoljstvo opravlja v kranjskem
Dnevnem centru Skrlovec, ki ga
obiskujejo predvsem albanski otro
ci,katerih starsi prihajajo s Kosova.
Skupajs tamkajsnjim osebjem jim
pomaga opravljati domace naloge,
se igra z njimi, organizira kreativne
delavniceinjihposkusa boljevklju-
citi v druzbo. Vcentru pripravlja
tudi t. i.multikulti dneve, na katerih
otroke uci albanske tradicionalne

plese, glasbo, igre ter pripravljati
njihovetradicionalnejedi.»Vprvih
dneh miSkofja Loka nibila prevec
vsec. Videtije bilo,kot da se tukaj
ne dogaja prav dosti. Kmalu sem
spremenila misljenje. V mestu je
kljub majhnosti veliko dejavnosti
in organizacij, ki pokrivajo vsa po-
drocja. Vsec mi je bogata zgodo-
vina mesta, obozujem vaso cisto
in mirno naravo, kjer lahko mimo-
grede srecas gozdne zivali. Prav
tako sem navdusena nad vasim

sportnim videzom. Vmestu skoraj
neopazim pretezkih ljudi in never-
jetno je, da osvajajo Lubnik tako
petletni otroci kot 80-letne babice.
Locani, za razliko od prebivalcev
Tirane, tudi manj zapravljate casa
s pritozevanjem in posedanjem po
lokalih,ampak ste bolj aktivni,«je

VSkofjiLokije imelaMerushe
(na sliki desno) prvil v zivlje-
njupriloznost v zivo spoznati

begunce inse seznaniti z njiho-
vimi zgodbomi.

dejala prostovoljka in pohvalila
gostoljubnost Zavoda 0, ki za vse
mladeiztujine organiziradruzabno
zivljenje,karvkljucujetudi obisko-
vanje gora. »Vzpenjanje navkreber
je naporno, tega v Albaniji nismo
navajeni, a na koncu si nagrajen
s cudovitimi razgledi in okusno
hrano v hribovskih kocah. Ne bom

pozabila soncnega vzhoda na vrhu
Lubnika.« Merushe je srecna, ker
ima priloznost sodelovati pri mno-
gih dejavnostih. Se posebno ji je
v spominu ostal obisk beguncev
iz ljubljanskega azilnega centra.
Obiskali so Skofjo Loko, Meri, kot
jo imenujejo prijatelji, pa jim je
s svojo druzbo in s pomocjo v ta
namen organiziranih delavnicah
popestrila dan. Pravi, da vSloveniji
ni videti, da bi bile socialne razlike

tako velike,kot so v Albaniji.

V loskih restavracijah vecji
obroki kot v Rusiji
Anton Parakhin, 24-letnik iz Adi-
geje, avtonomne republike v Ruski
federacijij'estudiralmednarodne
odnose v Pyatigorsku. Posluzenju
vojskeje zelel potovati, tako da je
bilo prostovoljstvo odlicna prilo
znostza to, da ne le spoznava nove
dezele, ljudiin kulturo,ampak doda
tudi svoj prispevek druzbi. Prijavil
se je na dvajset projektov EVS in
izbral Slovenijo, kerje zelel izkusiti
nekaj novega, eksoticnega, saj o
nasi dezeli ni vedel prakticno nic.
Njegova maticna delovna enota
je Mladinski dnevni center Pod-
lubnik, kamor ucenci pridejo po
zakljucku pouka. »Pomagam jim
pri domacih nalogah, nudim pod-
poro pri ucenju, zanje organiziram
delavnice,« je dejal indodal, da ga
je Skofja Loka ocarala. »To je moje
prvo potovanje v tujino in prvic
sem imel priloznost spoznati sre-
dnjevesko mestozozkimi ulicami in
poslusaticerkvenezvonove. Dotlej
sem taksne prizore lahko videl le
v filmih. VLoki je veliko vecdejav
nosti in dogodkov kot v mojem
mestu Maykop, kijesicerdesetkrat
vecje. Zdi se, kot da vsakdo pocne
nekaj koristnega zase in za druzbo.
To mi je zares vsec. Pri vas so me

Rus Anton Parakhinje otroke izDnevnegacentra OM Skofja Loka
nauiil ruskoabecedo in nekajosnovnih fraz.

navdusile tudi velikeporcije in okus
hrane.VRusiji dobite zgoljpolovico
povprecnega slovenskega obroka
iz restavracije. In ljudje so prijazni.
Sstevilnimidrobnimi pozomostmi
nam poskusajo polepsati inolajsati
bivanjev Loki. Tukaj vSloveniji sem
prvic v zivljenju zacel sam kuhati.
Ni slo brez smesnih zapletov. 2elel
sem si skuhati borsc, zato sem se

odpravil v trgovino po zelje,glavno
sestavino te jedi. Pomotoma sem
kupil solato, kije je bila videti kot
zelje. Seveda borsc potem ni bil
takookusen.«

'Loka' v spanskem jeziku
pomeni 'nor'
Francesco Costa, 28-letniks Sicilije
je po poklicu etolog, ki preucuje
obnasanje zivali in je na Mada-
gaskarju dva meseca preuceval
lemurje. Njegovo glavno delovno
mesto je PUM-ova druzina, kjer
organizira dnevne aktivnosti in
razlicnedelavnice. Med njegovimi
najpomembnejsimi nalogami je
psiholoska podpora udelezencem,
mentorstvo in pomoc pri resevanju
njihovih tezav v soli in druzini. »V
Lokije veliko aktivnosti za vse sta-
rostne skupine. Vsak dan odkrijem
nekaj novega. Zadnjic sem opazil,
da imate celo solo za pse, kar je
neverjetno za tako majhno mesto.
Enakoveljazazalozenost vase knji-
znice, ki je impresivna, navdusen

pa sem tudi nad stevilom njenih
uporabnikov.Vmojem mestu, kije
dvakrat vecjeod Loke, skorajnihce
ne zahaja v knjiznico.Privas vecina
ljudigovori anglesko, karza Italijo
ne bi mogel red. Povabljen sem bil
na0$ Cvetka Golarja inbil prijetno
presenecen nad cistoco, bogato
opremo, otroci so disciplinirani,
pohistvo ni poskodovano, skratka
- vsefunkcionira. JavnesolevItaliji
so v bistveno slabsemstanju,« pravi
mladenic, ki mujeSkofja Loka Tort*.
»Ni prevelika, ni prenaseljena.toda
vedno se kajdogaja. Celonjeno ime
mije vsec. loka' v spanskem jeziku
pomeni 'nora', kar lepo ponazarja
moja obcutja do nje. Navdusen
sem nad odnosom domacinov, ki

so pozitivno naravnani. Ko zelijo
nekaj ustvariti, to tudi storijo. V
Italiji to pogresam. Imamobcutek,
da sem privas postal boljpozitivna
oseba.« Opisalje se nekaj izkusenj
med bivanjem v Loki: »Vsakic, ko
grem v trafiko, prodajalka komaj
caka,da preveri,kakosem izboljsal
znanje slovenskega jezika, ko na-
rocim tobak in kartico za telefon.

Nase ogrevanje v stanovanju na
Mestnem trgu je na drva. Uzivam,
kona dvoriscu sekamdrva inogre-
jem prostor s poleni. To je se ena
od stvari, ki jih prvic pocnem v
zivljenju. Pocutim se prvinsko in
hkrati romanticno.«

Damjan Likar
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