
DEJAN KOŠIR, AKVARELI 
Dejan Košir se je rodil 
13. junija 1977 v Kranju. 
Po poklicu je lesarski 
tehnik. Zaposlen je kot 
prodajalec in projek-
tant kuhinj v pohištve-
nem salonu Sint v Škofji 
Loki.

Mladostniška leta je 
preživel v Groharjevem 
naselju, zatem se je leta 
2001 preselil k ženi Moj-
ci na Trnje, kjer sta si ure-
dila dom.

Za risanje se je nav-
dušil že v otroških letih 
ter se preizkušal v raz-

ličnih tehnikah. Vedno bolj ustvarja v akvarelu. Izkušnje 
je pridobival pri kranjskem akademskem slikarju Zmagu 
Puharju. Prvi kritik njegovih del je žena Mojca.

Dejan obvlada arhitektonsko risbo, leži mu akvarel, v 
katerem zgledno napreduje.

Poleg slikanja ga veseli še mnogo drugih in med 
seboj popolnoma drugačnih stvari in hobijev. Njegov 
zvesti spremljevalec je fotoaparat. V objektiv je v zadnjih 
letih ujel nešteto strel, neviht, med drugim tudi nepo-
zabno opazovanje tornada v Italiji. Strele je že kot otrok 
navdušeno opazoval skupaj s starim očetom. Navdušuje 
se nad različnimi zvrstmi znanosti kot so, meteorologija, 
astronomija, geologija, maketarstvo ...

Te in druge dejavnosti mu širijo obzorja ter mu nudijo 
sprostitev in zadovoljstvo.

A glej,  

Zbornik
Župnije sv. Jurija Stara Loka

SLOVESNA PREDSTAVITEV

v soboto, 14. novembra 2015,  
ob 19. uri  

v Jurjevi dvorani v Stari Loki

na tem polju je obrodil stoteren sad
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Cena zbornika je 30 EUR, v kompletu s starološko kroni-
ko pa 50 EUR.



A glej, na tem polju je obrodil stoteren sad.
Po: Lk 8,8, Mt 13,8, Mr 4,20, JT 2015

Na 17. nedeljo po binkoštih, 7. oktobra 1865, na rožen-
vensko nedeljo, je knezo-škof ljubljanski Jernej Vidmar, 
posvetil novo cerkev, ki jo je zgradil starološki župnik in 
dekan Franc Kramer. Stopetdeseta obletnica posvetitve 
nove cerkve na splošno ni nekaj posebnega. Če pa k 
temu prištejemo še osem stoletij njene stare prednice, 
tedaj je vredno temu dogodku dati ustrezno težo. Naš 
zbornik, prvi te vrste v Stari Loki, poskuša prispevati ne-
kaj k tej teži. Skoraj štirideset avtorjev in več kot štiride-
set prispevkov je v njem. Več kot polovico je domačih 
piscev, za nekatere teme pa smo poiskali priznane stro-
kovnjake tudi od drugod.

Vsebinsko nam zbornik nudi geografsko poselitveni in 
prostorski uvid v našo faro, pogled v arheološka obdob-
ja, dotaknili smo se travmatičnih dogodkov po koncu 
druge svetovne vojne, se poglobili v cerkveno zgodo-
vino, spoznali dolgo vrsto dušnih pastirjev in njihovih 
pomočnikov skozi stoletja, si ogledali bogato dediščino 
cerkve in znamenj naše fare, se seznanili z glasbo, pet-
jem in zvonjenjem, obudili 
duhovno in kulturno 
dogajanje na Fari v 
zadnjem desetletju 
ter spoznali, kje se 
nahajajo podatki o 
Fari in znamenitih 
Prifarcih.

TOMAŽ TOZON & VIRIBUS UNITIS

Tomaž Tozon je rojen 29. novembra 1937 v Ljubljani 
v glasbeni družini. Leta 1978 se je z družino priselil v 
Podlubnik, kjer živi še sedaj z ženo Zdenko. Oba sta vklju-
čena v starološki cerkveni pevski zbor.

Tomaž je pevec po sklepu sojenic, v otroštvu Kresniček 
Radovana Gobca in Kekec Marjana Kozine. Po glasbe-
nem izobraževanju pa je bil, med drugim, več kot pet-
deset let mentor, umetniški vodja in zborovodja mnogih 
pevskih zborov. Po zgledu nekdanjih »združenih sloven-
skih oktetov«, je leta 2002 zbral »združene moči« svojih 
pevskih veteranov v Moški pevski zbor Tomaž Tozon & 
Viribus unitis. Nekaj desetčlanska skupina priložnostno 
poje po celi Sloveniji. Leta 2012 so nastopili v škofjelo-
škem Sokolskem domu z mogočnim in odmevnim celo-
večernim koncertom. 

Njihov nocojšnji nastop je posvečen izidu in predstavitvi 
starološkega zbornika. Istočasno pa nas drugi del njiho-
vega nastopa opominja na stoto obletnico preboja so-
ške fronte, kjer so za domovino krvaveli slovenski fantje, 
med njimi tudi naši, starološki. Ker nismo dobili za zbor-
nik avtorja za to temo, naj nanjo spominja vsaj pesem. 
Naj nam združene moči Tomaža Tozona, v nemiru in od-
tujenosti vsakdanjika, odpirajo poljane miru in ljubezni.

Josip Juraja, poznavalec Soške fronte in pevec v zboru, 
bo oboje združil z vezano besedo.M
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