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Škofja Loka – mesto prostovoljcev
Od oktobra smo v Škofji Loki bogatejši za štiri prostovoljce, ki so se udeležili programa EVS, tako imenovane 

Evropske prostovoljne službe, ki skrbi za mobilnost mladih, za spoznavanje novih kultur ipd. Iris (19 let) prihaja
iz Rostocka v Nemčiji, Marie (24) iz Metza v Franciji, Wilson (18) iz Belgije, Plamena (24) pa iz Bolgarije. Vsi si želijo

novih izkušenj, znanj. Raziskati si želijo naše mesto, državo in pomagati vsak na svojem področju. 
Naši someščani bodo deset mesecev, več o njih pa si preberite v spodnjem intervjuju.

Kakšni so bili vaši prvi vtisi, ko ste 
prišli v Slovenijo, v Škofjo Loko? 
Wilson: »Prispel sem ponoči, tako 
da nisem nič videl. Sicer pa je bil 
prvi večer zame najbolj strašen. 
Organizatorji (Zavod O) so nam 
pripravili nekakšno iniciacijo, tako 
da smo se morali znajti ponoči v 
mestu, splezati čez ograjo …«
Iris: »Spomnim se, da je bilo zelo 
vroče. Prispela sem podnevi. Že 
letalo je bilo zelo majhno, tako 
da sem takoj dobila vtis, da je 
Slovenija majhna. Zelo všeč mi je 
bil razgled na Alpe, saj prihajam 
z ravninskega predela Nemčije. 
Všeč mi je pokrajina.«
Marie: »Tudi jaz sem prišla ponoči, 
vendar sem vseeno videla drevesa 
in gozd, krasno naravo. Nato smo 
odšli naravnost v Ostrigo, kjer je 
potekal otvoritveni večer. Tam se 
mi je zdelo podobno kot pri nas.« 
Plamena: »Prve vtise sem dobila 
leto dni nazaj, ko sem bila na mla-
dinski izmenjavi blizu Kobarida. 
Mislila sem si, da sem v raju in da 
moram priti. In sem. Od oktobra 
dalje živim v majhnem raju – Škofji 
Loki. Ko razlagam prijateljem, kako 
je, Slovenijo imenujem 'pomanj-
šana Švica'.« 

Kakšni se vam zdijo Slovenci? Ste 
opazili kake navade, ki jih pri vas 
ne poznate?
Wilson: »Ste zelo odprti, prijatelj-
ski, prijazni, vendar pri mlajših vča-
sih opazim, da se ne znajo ravno 
obnašati, ne vem, če je nesramnost 

prava beseda za to.«
Iris: »Opazila sem, da zelo dolgo 
živite doma pri starših, zaradi siste-
ma. Zdi se mi tudi, da precej kadite 
in ste zelo veseli, če tujec zna kaj 
povedati po slovensko.«
Marie: »Ste prijazni, znate prisko-
čiti na pomoč, vendar se največ 
družim z ljudmi iz organizacije, 
morda zato. Čudim se vaši spro-
ščenosti pri organiziranju, ste zelo 
fleksibilni, prilagodljivi. Pustite 
telefon, da kar zvoni v prazno in 
se ne oglasite takoj. (smeh)« 
Plamena: »Zdite se mi povsem 
normalni, razlike pa so naslednje: 
vsak, ki dopolni 18 let, ima vozniški 
izpit in avto, vsi se ukvarjate s po-
hodništvom (pri tem uporabljate 
palice) in kolesarstvom, veliko vas 
pleza, vsi znate plavati in imate 
veliko plavalnih bazenov, ne reci-
klirate korektno in veliko vas živi 
v hišah, ne v blokih.«

S čim se ukvarjate kot prostovoljci 
v Škofji Loki in kaj ste počeli, pre-
den ste prišli sem?
Wilson: »Maturiral sem iz turizma, 
imam tudi licenco za snemalca. 
Tu se ukvarjam se s tehničnimi 
stvarmi v MKC pri Rdeči ostrigi. 
Sem tudi snemalec in delam na 
svojih projektih. V februarju pri-
pravljam svojo "beatboxarsko" 
delavnico. Sicer pa pomagam pri 
vseh dogodkih, ki se odvijajo, tako 
da večino časa preživim v Ostrigi.«
Iris: »Končala sem gimnazijo, nato 
pa delala kot prostovoljka, takrat 

sem izvedela tudi za ta projekt. 
Delam v multimedijskem centru 
MMC Pulsar, kjer pomagam pri 
različnih stvareh. Odgovorna sem 
tudi za spletno stran in logotip 
Zavoda O – International.«
Marie: »Preden sem prišla sem, 
sem veliko potovala in študirala 
stripe. Slovenija me je zanimala, 
zato sem se prijavila na ta projekt 
in uspela. Delam v Ateljeju. Želim 
organizirati kakšne risarske de-
lavnice, popestriti Atelje z novimi 
idejami, projekti.«
Plamena: »V Bolgariji sem delala 
v zasebnem vrtcu s tri leta starimi 
otroki. Zdaj delam v dnevnem var-
stvu Centra za socialno delo Škofja 
Loka. Pomagam pri organizaciji 
raznih delavnic, se pogovarjam 
z otroki in jim nudim kakršno koli 
pomoč.«

Zakaj ste se odločili priti prav v 
Škofjo Loko? Kakšna pričakova-
nja imate?
Iris: »Že tako sem si želela oditi na 
EVS namesto enega prostovoljske-
ga leta v Nemčiji. Prvi rok za prijavo 
je že potekel, ko sem se začela 
zanimati, zato sem se prijavila na 
naslednji rok. Projekt mi je bil všeč 
in vedno je dobro imeti plan B, če 
se ti študij ne obnese najbolje. 
To leto si želim izkoristiti za nova 
znanja, izkušnje, želim postati 
samostojnejša in se naučiti slo-
venskega jezika. Dobro je priložiti 
čim več stvari k prošnji na želeno 
fakulteto. (smeh)« 

Marie: »Rada bi dokončala vse 
projekte, preživela lepe trenutke v 
Sloveniji, se imela lepo, se naučila 
jezika in obiskala vse vaše gore 
in hribe.«
Plamena: »Kot sem že omenila, 
sem se eno leto nazaj zaljubila v 
to državo (ne samo v državo) in se 
odločila, da pridem nazaj, ko bo 
to mogoče. Ker v Sloveniji ni bilo 
nobenih projektov, sem začela 
delati kot učiteljica. Februarja pa 
sem se prijavila na razpis in uspela. 
Pričakujem, da se bom naučila 
jezika in da bo štopanje lažje. Zato 
nič več pričakovanj, niso dobra za 
moje zdravje. (smeh)« 

Kaj se vam zdi bolj urejeno oz. 
razvito in kaj slabše, če primerjate 
Slovenijo s svojo državo?
Wilson: »Zdi se mi, da je stopnja 
profesionalizma na nižji ravni kot 
pri nas.« 
Iris: »Ljudje ste si zelo blizu, ste kot 
ena velika družina. Tudi študent-
sko organiziranje je bolj razvito 
kot pri nas.«  
Marie: »Zdi se mi, da ljudje tukaj 
ne delajo cele dneve in si vzamejo 
čas zase, za svoje hobije in prosti 
čas. Ne živite pod takim stresom 
kot v Franciji, kjer se ljudje iz služb 
vračajo ob sedmih zvečer. Mislim, 
da je življenje tu boljše.«
Plamena: »Življenjski pogoji so 
boljši in tudi standard je višji. Bolj 
se zavedate svojega zdravja in 
skrbite zase. Jeseni imate manj 
sončnih dni kot v Bolgariji. Sosedje 

Belgijec Wilson pomaga na ekološki kmetiji.
Plamena se je v Slovenijo zaljubila lani v Kobaridu, zato si je želela 
priti nazaj v Slovenijo. Dela v škofjeloškem centru za socialno delo.
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Iris največ časa nameni multi-
medijskemu centru MMC Pulsar, 
za praznike pa bo odšla domov 

v Rostock (Nemčija).

 Marie prihaja iz francoskega 
Metza. Skoraj vsak dan gre peš 

na Lubnik in uživa v naravi.

se tu bolj pritožujejo. Osebje na 
banki je grozno počasno, ampak 
res počasno.«

Katere kraje v Sloveniji ste že 
obiskali?
Wilson: »Bil sem na Ptuju, na Ptuj-
ski gori, v Ljubljani in Kranju, v Slo-
venj Gradcu, na Bledu in v Bohinju. 
Vsa mesta so lepa, vendar tako 
majhna. Ljubljana je kot majhno 
mesto v Belgiji in Škofja Loka je kot 
vas. Hrana je na različnih koncih 
tako različna in zelo dobra. Všeč 
mi je tudi Metelkova.«
Iris: »Bila sem v Kranju, Ljubljani, 
na Ptuju, v Celju in v Slovenj Grad-
cu. Rada bi šla na morje. Pokrajina 
mi je zelo všeč, ker je tako gorata. 
Naš največji hrib je visok 180 me-
trov. Voda v rekah je videti tako 
čista in lepe barve.«
Plamena: »Bila sem v Kobaridu, 
v Ljubljani, na Bledu in v Kranju. 
Država je majhna in prikupna, tako 
da jo lahko raziskujem po dolgem 
in počez.«

Kako vidite študentsko organi-
ziranje, je podobno kot v vaših 
državah? Kaj pa študentje?
Wilson: »Študentje imajo veliko 
različnih možnosti, vendar jih ne 
poznajo dovolj. Tudi v Škofji Loki 
le manjši delež študentov pozna 
MMC, kjer lahko uporabljajo raču-
nalnike, Atelje, Ostrigo in KŠŠ, kjer 
imajo razne ugodnosti. Študentje 
se mi zdijo drugačni, tukaj so tako 
sproščeni, študentje v Belgiji se 
samo učijo, učijo in učijo, ob torkih 
pa imajo zabave.« 
Iris: »Študentsko organiziranje 
se mi zdi zelo dobro. Nisem še 
študentka, zato težko primerjam, 
vendar je najbrž pri vas boljše.«
Plamena: »Ta organizacija mi je 
zelo všeč. Zapomnila si bom nekaj 
idej o brucovanju, snemanju filma 
in o bonih. Te ideje bom skušala 
prenesti na naše študentske orga-
nizacije. Lahko rečem, da ponujate 
veliko več možnosti za koristno 
preživljanje prostega časa. Štu-
dentje pa se mi zdite podobni 
kot pri nas.«    

Kaj najbolj pogrešate?
Wilson: »Družbo in prijatelje.«
Marie: »Sir. Pogrešam veliko izbiro 
sirov, vendar sem Francozinja, zato 
je to razumljivo.«
Iris: »Pogrešam prijatelje, sestro 
dvojčico, mamo, domače živali 
in psa, ki ti priteče nasproti, ko 
prideš domov. Pogrešam tudi več 
možnosti za zabavo, ki je v mestu 
ni veliko.« 
Plamena: »Plezanje! Dvorane za 

plezanje niso tako velike in pleza-
nje v njih je zelo drago.«

Kaj bi se radi naučili od našega 
mesta in kaj bi se lahko mi naučili 
od vas?
Wilson: »Mogoče kakšne nove 
strukture, veliko stvari je lahko še 
boljših. Rad bi se naučil vaše spro-
ščenosti pred velikimi dogodki.«
Iris: »Bojim se, da bi se težko česa 
naučili od mene. Z veseljem bi rada 
kaj dala nazaj, verjetno bo to prišlo 
spontano skozi celo leto.«
Marie: »Ljudje bi lahko pokazali 
več zanimanja, odvisno od človeka 
do človeka. Všeč mi je, ker se učite 
tujih jezikov.«
Plamena: »Prostovoljci imamo 
veliko idej. Pustite se preseneti-
ti.«

Wilson, si morda začutil kakšno 
nestrpnost v mestu?
»Ne, zagotovo ne. Bil sem malo 
zaskrbljen glede tega, ampak je 
vse v redu. So nekatere majhne 
stvari, ampak saj razumem. Ne 
maram pa srednješolcev, ki buljijo 
vame, kot da bi videli duha.«

Kaj se vam zdi ceneje in kaj se vam 
zdi dražje kot pri vas?
Wilson: »Cene so enake kot v Bel-
giji. Samo meso je res zelo drago 
tukaj.«
Iris: »Restavracije, kino in javni 
prevoz se mi zdijo cenejši, hrana 
in pijača pa dražja.«
Marie: »Telefon in hrana sta tu 
zelo poceni.« 
Plamena: »Cene so dvojne oz. 
trojne v primerjavi z Bolgarijo, le 
oblačila in banane so izjema.«

Kaj pa ekologija? Preživeli ste 
vikend na ekološkem kampu, 
kako je bilo?
Wilson: »Pomagali smo na kmetiji 
nekje blizu Slovenj Gradca. Zame-
njali smo tla na skednju. Delali smo 
na osmih metrih višine, tako da je 
bilo kar malo nevarno. Zdi se mi, 
da vam ni treba toliko reciklirati, 
ker ste res zelena dežela. Nimate 
toliko industrije, glede recikliranja 
pa mislim, da imate super urejen 
sistem.«
Marie: »Ja, na ekološkem kampu 
smo preživeli lep vikend. V zame-
no za hrano in spanje smo delali 
šest ur dnevno. Bilo nas je veliko, 
tako da je zmanjkalo dela za vse. 
Tam smo poskusili tradicionalno 
slovensko hrano, bila je odlična. 
Glede recikliranja pa opažam, da 
ločeno zbirate res vsak najmanjši 
delček smeti.« 
Iris: »Na ekološkem kampu smo se 

pogovarjali o tem, kako bi lahko še 
izboljšali sistem ločevanja odpad-
kov in se obnašali bolj ekološko. 
Hrana je bila predobra. Zdi se mi, 
da so vaše ulice čiste, da se obna-
šate ekološko in varčno. V Nemčiji 
sploh ne ločujemo pločevink od 
plastike, vendar pa ločujemo raz-
lične barve stekla.« 

Kje in kako boste praznovali bo-
žične in novoletne praznike? 
Wilson: »Za praznike bom ostal 
v Sloveniji, ker želim videti, kako 
praznujete tukaj in kakšne nava-
de imate. Prijatelji so me povabili 
na božično večerjo, za novo leto 
grem s škofjeloškimi študenti v 
Beograd. Mislim, da bo to lepa 
izkušnja, ker bom prav tako prvič 
v Srbiji. V Belgiji na predbožični 
večer skupaj večerjamo z mamo, 
očetom, bratom, sestro in bra-
trancem. Privoščimo si dobrote, 
sirov bife pa tudi grško in kitajso 
hrano. Za božič gremo z družino 
moje mame v gastronomsko re-
stavracijo, vsak večer pa odpiramo 
darila pod božičnim drevesom. 
Naslednji dan praznujemo še z 
očetovo družino. Za novo leto 
ponavadi ostanem doma, saj če 
želiš kam iti, moraš vse rezervirati 
že mesece prej.«
Plamena: »Božič bom praznovala 
v Bolgariji, novo leto pa upam, da 
v Istanbulu. Tradicionalno se vsa 
družina 24. decembra zbere skupaj 
in kuhamo samo zelenjavne jedi, 
ki naj bi jih bilo neparno število 3, 
5, 7, 9 ali 11. Spečemo hlebec, prvi 
kos damo Devici Mariji (v vsaki 
hiši imamo vsaj majhno Marijino 
znamenje) in kruh položimo pred 
njo. Mize ne smeš zapustiti, dokler 
vsi ne pojedo svoje večerje, kar 
ostane na mizi, pa verjamemo, 
da pride Marija in poje. Na božič 
se ponovno zbere vsa družina, 

izmenjamo si darila, pijemo vino, 
sprejemamo obiske in tudi mi obi-
ščemo sorodnike, prijatelje. Mladi 
fantje, oblečeni v tradicionalna 
oblačila (koledari), obiskujejo hiše 
in pojejo posebne pesmi gospo-
darju hiše. Ta jim podari poseben 
kruh z luknjami (kravai) in vino. 
Pečemo tudi banico, ki spominja 
na burek. Za novo leto pa je tako, 
kot si želi vsak sam. Najboljše je, 
če se ne spomniš ničesar, potem 
to pomeni, da si se zelo zabaval.« 
Iris: »Tako božič kot novo leto bom 
praznovala doma. Komaj že čakam 
božični sejem, prijatelje, družino 
in darila. Naša družina ni ravno 
najboljši primer tradicionalnega 
nemškega praznovanja. Dan pred 
božičem okrasimo božično drevo, 
moj oče pa medtem lovi raco za 
božično večerjo. Nato večerjamo 
in si izmenjamo darila. Ne poč-
nemo nič posebnega. Za novo 
leto jemo klobase in krompirjevo 
solato, nato pa imamo ognjemet.«
Marie: »Odšla bom domov, v 
Francijo. Božič bom praznovala 
v družinskem krogu, za novo leto 
pa bom s prijatelji.«

Kam bi vse radi šli v tem letu?
Wilson: »To je moj seznam: Be-
netke, Celovec, Milano, Dunaj, 
Budimpešta, Zagreb, Sarajevo, 
Bratislava in mogoče Rim.«
Marie: »Rada bi šla v Bohinj, si 
ogledala vaše jame, mogoče Be-
netke, Balkan in Hrvaško. Pred-
vsem bi rada videla tudi vašo lepo 
naravo in gore.«
Iris: »Budimpešta, Dunaj, Benetke, 
Hrvaška … Potovati čim več!«
Plamena: »Povsod seveda! Ampak 
najrajši bi obiskala Turčijo, Armeni-
jo, Azerbajdžan, Češko in Triglav!«

Če bi se tudi vi radi udeležili ka-
kšne izmenjave oz. bi radi izve-
deli več o tem, se lahko obrnete 
na facebook: Zavod O – Interna-
tional oz. pokličite Sabine Ehrig: 
040/185 870.              Anita Pokorn


