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Tudi letos nas je Poljanska dolina pričakala z rahlo meglo, ki se je kot pajčolan razprostrla po njenih 

nižjih delih, njeni vrhovi pa so se že odevali v sonce. Malce izven naselja Poljane nad Škofjo Loko, kak 

kilometer naprej od prvotno predvidene lokacije za zbor je skupina 27-ih pohodnikov, t.j. članov 

društva in vabljenih veteranskih kolegov iz OZZVS Škofja Loka parkirala svoja vozila na dvorišču žage 

Dolenc. Prisrčno dobrodošlico nam je tudi letos pričaral vodja pododbora za Poljansko dolino Peter 

Jeraša, sicer domačin iz bližnjega zaselka Volaka, ki nam je na svoji improvizirani stojnici postregel z 

domačimi kuhanimi klobasami, s prilogami, kruhom, čajem in domačim žganjem. Po okrepčilu je 

vodja škofjeloškega odbora Brane Virant, pohodnikom še enkrat predstavil načrt poti.  

Nato smo v pohodni koloni, pod vodstvom našega člana Vladimirja Koračina, krenili po lokalni cesti 

skozi slikovito vas Volča in nato mimo Lovskega brda, kjer je bil na okoliških lokacijah, po 

istoimenskem romanu slovenskega pisatelja Ivana Tavčarja in pod vodstvom pokojnega režiserja in 

scenarista Matjaža Klopčiča posnet legendarni celovečerni film »Cvetje v jeseni«. Pohod navkreber je 

mineval v medsebojnih pogovorih ter odkrivanju zanimivih detajlov ob poti, ki smo jih nekateri ob 

dvigajočih se skrivnostnih meglicah tudi ovekovečili s fotoaparati. Seveda pa je največ navdušenja 

požela tudi najdba nekaj resnično lepih kapitalnih primerkov poletnih gobanov in celo enega 

prekrasnega jesenskega gobana, ki so seveda romali v nahrbtnike.   

Na sedlu, neposredno pod vasjo Malenski vrh (698 mnv), smo za trenutek obstali in se očarano 

zastrmeli v vrhove Kamniško - Savinjskih Alp, Blegoša, dolin in vzpetin Poljanske doline in 

Polhograjskih dolomitov. Po predahu smo nadaljevali pot in se zbrali poleg objekta nekdanje 

podružnice OŠ Poljane – Malenski vrh. Tu nas je s prijazno besedo in dobrotami v obliki piškotov, 

žganic in eksotičnega sadja (asimina) pričakal sedanji lastnik objekta, akademski slikar in kipar ter 

docent na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, mag. Metod Frlic, ki ima 

zdaj v tem objektu že nekaj let svoj umetniški atelje. Tu sta nato takoj za tem naš vodja odbora 

Škofja Loka, Brane Virant in predsednik društva Ivan Hočevar pozdravila in se zahvalila gostitelju 

mag. Metodu Frlicu. Slednjemu je nato predsednik društva v zahvalo svečano izročil izvod zbornika 

»Vojni ujetniki na Gorenjskem – 1991«. Seveda se je gostitelj temu primerno odzval in avtorju 

zbornika kot darilo izročil svojo publikacijo in sicer monografijo svojih umetniških del z naslovom 

»SOČASNI SVETOVI – PARALLEL WORLDS (op.: izdala založba Modrijan, 2020). Kolega Virant je nato 

kot nekdanji komandir PM Škofja Loka prisotne pohodnike okvirno seznanil z obstojem in delovanjem 

začasnega zbirnega centra za cca 55-60 zajetih vojnih ujetnikov iz vrst JLA (oficirji, podoficirji in 

vojaki škofjeloške vojašnice JLA), ki so ga v objektu te nekdanje podružnične šole v 

osamosvojitvenem letu 1991 organizirali škofjeloški miličniki.  

Besedo je nato predal avtorju zbornika »Vojni ujetniki na Gorenjskem – 1991«, Damjanu Renku, ki je 

nato v obliki okrogle mize predstavil bolj poglobljen vpogled v to tematiko na regijski ravni (glej 

prilogo članka). V zaključnem delu okrogle mize se je v debato vključil tudi mag. Metod Frlic in sicer 

se je strinjal z avtorjevo omembo negativnih posledic posttravmatske stresne motnje (PTSM) ali t. i. 

vietnamskega sindroma, ki je običajno posledica preživetja izjemno hudega dogodka (travme), kjer pa 

žal v poosamosvojitvenem obdobju državne institucije o tem očitnem družbenem tabuju vse do sedaj 

niso niti razpravljale ali ga skušale reševati. Mag. Frlic je nato prisotne udeležence pohoda oz. okrogle 

mize  seznanil z obstojem projekta OMRA, katerega sofinancira Ministrstvo za zdravje RS, vodi pa ga 

njegova življenjska sopotnica, po poklicu psihoterapevtka. V bistvu je poglavitni cilj tega inovativnega 

programa v seznanitvi prebivalstva o tem, kaj je duševno zdravje in kako se soočiti ter obvladovati 



motnje razpoloženja. Program je v splošnem namenjen vsem, še posebej pa ranljivejšim skupinam, 

kot so na primer otroci, mladostniki, starejši, osebe s težavami v duševnem zdravju in njihovi svojci, 

Romi, osipniki, prebivalci raznolikih podeželskih okolij in morda tudi vojni veterani, ki so morda še 

slabše obveščeni in motivirani za ukrepanje v primeru duševnih stisk.    

Po zaključku okrogle mize smo se poslovili od našega gostitelja mag. Frlica in se odpravili do bližnje 

vasice Dolenja ravan, na turistično kmetijo »Martinuc«. Na tej lokaciji sta med osamosvojitveno vojno 

takratni komandir PM Škofja Loka Brane Virant in komandant 35. ObmŠTO Škofja Loka Stanislav 

Bertoncelj, v največji tajnosti za tri tedne pod ilegalnim imenom »Mirko« nastanila takratnega 

komandanta vojašnice JLA v Škofji Loki podpolkovnika Vlada Radulovića. Njegova osebna varnost in 

varnost njegove družine je bila namreč takrat realno ogrožena s strani kontraobveščevalne službe 

(KOS) JLA, ki je njegovo vlogo pri predaji škofjeloške vojašnice brez večjih žrtev in zapletov predal 

slovenskim obrambnim strukturam in njegov prestop v enote TO ocenil kot veleizdajo. Ceno je takrat 

žal z življenjem plačal komaj osemnajstletni domačin iz Škofje Loke, ki se je povzpel na hrib nad 

vojašnico in opazoval napad nanjo. Za pravo identiteto podpolkovnika Radulovića je vedela le 

takratna gospodarica Angela, mati sedanjega gospodarja Francija.  

Na kmetiji »Martinuc« sta nas pričakala gospodar Franci in gospodinja Milena, ki sta nam pripravila 

degustacijo kruhkov z domačo zaseko, gobjo pašteto, sveže pečeno ocvirkovko in šestimi vrstami 

domačih žganic in likerjev. Vse navedeno je nekaj pohodnikov tudi nakupilo. Naš povratek na 

izhodiščno točko pohoda je potekal po isti poti, kjer smo se nato z vozili odpeljali v bližnje Poljane, do 

250 let stare gostilne »Na Vidmu«, znano še iz časov dr. Ivana Tavčarja, kjer smo se nato pohodniki 

okrepčali z bogračem in joto.  

Po kosilu sta predsednik društva Ivan Hočevar in sekretarka društva Aneta Lavtar v skladu s sklepom 

upravnega odbora PVD Sever – Gorenjska svečano podelila spominske medalje ter listine ob 30. 

obletnici samostojne in neodvisne države Republike Slovenije vsem članicam in članom PVD Sever - 

Gorenjska, ki imajo veteranski status in so se udeležili pohoda ter okrogle mize. Ob tej priložnosti je 

bila prisotnemu predsedniku OZZVS Škofja Loka, Pavlu Jerebu predana tudi določena kvota izvodov 

našega zbornika »VOJNI UJETNIKI NA GORENJSKEM 1991«, ki bo razdeljena članom OZVVS Škofja 

Loka.  

Omenjeni pohod bo zaradi svojih vsebin nedvomno postal tradicionalen. Zahvala za njegovo letošnjo 

brezhibno izvedbo tudi letos velja predvsem našima marljivima organizatorjema in sicer: vodji odbora 

Škofja Loka, Branetu Virantu in sekretarki Aneti Lavtar, ki sta poskrbela za organizacijski del pohoda. 

Zahvala prav tako velja tudi vodji pododbora za Poljansko dolino Petru Jeraši, ki je sodeloval pri izbiri 

poti, predvsem pa je samoiniciativno in na lastne stroške tudi letos organiziral dodaten okusen zajtrk 

za vse udeležence pohoda. Seveda velja naša zahvala tudi našemu vodji pohoda Vladimirju Koračinu, 

ki je poskrbel za to, da je ta potekal brez zapletov.  
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