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Ukrajinka, ki obozuje golaz v koci
na Lubniku

Skofjelocana Matjaza Vouka je pred tremi leti zadela Amorjeva puscica. Zaijubil sejev simpaticno 28-letno Ukrajinko
Viktorio Shnurovo iz Dnipropetrovska oz. Dnipra. Ljubezen sta leta 2014okronala s poroko v starem mestnem jedru

tisocletnega mesta, kjer sta si tudi ustvarila bivalisce. Vika ima sicer nostalgijo po svoji domovini, a priznava,
da sta ji Loka in Slovenija neizmerno pri srcu.

Matjaz jeze vrsto let koordinator
mednarodnih aktivnostipriskofje-
loskem Zavodu 0, ki je v zadnjih
osmih letih v okviru programa
Evropske prostovoljne sluzbe v
Lokigostil 59 mladih iz dvajsetih
razlicnih drzav. Ena od njih je bila
pred stirimileti tudi Viktoria, kije
Zavodu 0 urejala spletne strani in
pomagala privsakodnevnih dejav-
nostihzamlade.Vtemenoletnem

obdobju sta veliko casa prezivela
skupaj, iskricaje preskocila in apri-
la leta 2014 sta si na loski obcini

obljubila vecno zvestobo. »Datum
poroke sva najblizjim sporocila
tik pred zdajci, prijateljem celo
zgolj en dan prej. Iztega dogodka
nisva zelela delati velikega pompa,
nenazadnje sva se porocila zaradi
naju. Na porocni dan sva priso-
tne dodatno presenetila z novi-
co, da ze cez nekaj ur odpotujeva
na medene tedne v ltalijo,« je o
porocnem pobegu pripovedoval
Matjaz, ki naj bi osvojil dekletovo
srce tudi zaradi prijaznosti in ku-
harskih veScln.

Ukrajinka dela Slovensko
planinsko pot
Vika,kot jo klicejo prijatelji, pravi,
da zanjo Skofja Loka sploh ni
dolgocasno mesto, saj zivi na
Mestnem trgu, kjer se po njenih
besedah pogosto kaj dogaja.
»Obozujem tudi vaso naravo in

Vrh Nanosaje bilosvojen v hudi burji, vlozen trudpaje bilnagrajen
z izjemnim razgledom.

hribe. Pogosto se povzpnem na
Lubnik, kjer imajo zelo okusno
hrano, npr. golaz, ricet in joto,
odlocila pa sem se opraviti tudi
Slovensko planinsko pot. Do-
slej sem se najvisje povzpela
na Storzic, za vrhunec pa me
bo Matjaz peljal na Triglav,« je
povedala diplomirana ekono-
mistka, ki pravi, da je v Sloveniji
na podrocju racunalnistva, kjer
ima sama veliko znanja, tezje
najti sluzbo kot v Ukrajini. In
kako njen izbranec dozivlja to
vzhodnoevropsko dezelo? »V
ukrajinski drugacnosti uzivam
kak teden, potem pa ne vem vec,
kaj bi tarn pocel. VSloveniji je vec

Ta veselidan aliVika se mozi vSlovenijo: navihanafotografija s
Krizne gore z obema porocnima pricama.

moznosti za aktivno prezivljanje
prostega casa, narava je bolj ra-
znovrstna,« pravi in dodaja, da
je soprogo v podalpski dezeli
navdusil tudi za kolesarjenje. »Pri
njih je cestnoprometna kultura
slabo razvita, nimajo urejenih
kolesarskih poti, zato je voznja
s kolesom skoraj samomorilno
dejanje.« Zakonski par sicer pri-
sega na dopustovanje z avtom.
Lani poleti sta prepotovala kar
dvanajst evropskih drzav, to je
8500 kilometrov. Na koncu poti
je Vika na vprasanje, kje ji je bilo
najbolj vsec, odgovorila, da v
Skofji Loki.

Carinik, Ukrajinka in
sedem moskih

Matjaz je omenil, da so na obliko-
vanje ukrajinskega nacionalnega
karakterja najbrz vplivale tezke
zgodovinske izkusnje - stoletja
raznarodovanja, komunizem z
gulagi, cistkami in ovadustvi, ki so
ga nadomestila divja tranzicijska
leta, razvejana korupcija in trd
kapitalizem s socialnim razsloje-
vanjem, ki je viden vsepovsod.
»Dotujcev so nezaupljivi, njihovi
obrazi so resni. V trgovinah te
prodajalci sploh ne pozdravijo
in ti drobiz izrocijo na mizo, ne
na roko.« Vika je ob tern dodala,
da Slovenci bolj znamo uzivati v
zivljenju in zaradi vecje blaginje
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Simbola milijonskega Dnipra
sta mogocna reka Dneper, po
kateremje mesto dobilo ime,
in nedokoncan 28-nadstro-

pni hotel Parus na njegovem
obrezju.

tudi bolj pogosto hodimo ven.
»Koje moja mama prisla na obisk
v Loko,sva jo z Matjazem povabila
na pico. To je bil zanjo poseben
dogodek, saj je med ljudmi njene
generacije zahajanje v restavra-
cije sila redek pojav.« Matjaz je
ob koncu povedal zgodbo s sil-
vestrovanja v Zagrebu, kamor
sta se zaljubljenca odpravila s
kombijem, v katerem je poleg
njiju sedelo se sest prijateljev
mocnejsega spola. »Na meji je
hrvaski carinik pogledal potne
liste in po njegovem nasmesku si
vedel, kaj si misli. Vsi ljudje smo
polni predsodkov do ljudi iztujih
dezel, tudi do Ukrajink, a ce jih
spoznamo, lahko spremenimo
mnenje. Ko smo pred mnogimi
leti zaceli s programom medna-
rodnega prostovoljstva, je bila
Loka do tujcev precej zaprto in
vase zaverovano mesto. Danes

je slika povsem drugacna. Locani
so sprejeli mlade iz drugih drzav,
hocejo jih imeti za svoje prijatelje.
Zato lahko recem, da se je Loka
s tern programom odprla in se
kljub svoji majhnosti postavila
nazemljevidsveta.«

Damjan Likar


