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1 Sporazumevanje na daljavo, srečanje čete, 
Šranga, Loška dolina 1, foto: Ema Avsec
2 ”Z rutko (in kolesom) na pot! Aja, pa vodo smo 
tudi vzeli.”, vodovo srečanje medvedov, Pre-
bold-Polzela 1, foto: Mark Anton Ramšak
3 Skrb za prekrvavljene možgane, poletni tabor 
BB, Kamnik 1, foto: Meta Štrumbelj
4 Srdelce v živi meji, Komenda 1, foto: Katja Jerič
5 Zavoji, pričakovanje, dež in radost, naši sprem-
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na Koroškem - Prebold, Prebold-Polzela 1, 
foto: Mark Anton Ramšak
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SKVO srečanje, Poljanska dolina 1, 
foto: Eva Mur Eržen

9 Premočeni, a vseeno nasmejani, Koronatrek, 
Golovec, Ljubljana 2, foto: skupina Samgreš

Fotografije iz vaših skavtskih dogodkov nam 
lahko pošljete na zala.dimc@skavt.net. 
Navodila za oddajo voditelji najdete na 
Skavtskem portalu.
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Sveti Jurij je tipični primer, kakšen naj bo 
skavt: čeprav je soočen s težavo ali nevarnostjo, naj 
bo ta še tako velika – celo v pojavi zmaja, ne pozna 
nikakršnega umika in strahu!

- Robert Baden-Powell

Odločitve, odločitve

Piše: Elektra Korošec, Zmedena papiga, Cerknica 1

Z vsakim letom mojega življenja, mi postaja bolj 
jasno, da je celoten proces … življenja mnogo 
bolj enostaven, kot ga dojemamo sami. Vse je 
zgolj stvar odločitve. Nisi zadovoljen? Spremem-
ba je zgolj odločitev stran. Seveda proces ni 
tako premo sorazmeren, kot morda te plastične 
okoliščine slikajo, kajti vsaka odločitev je kot lo-
komotiva, ki za seboj (po)vleče nepredstavljivo 
število vagonov. Morda nepredstavljivo (prese-
netljivo) malo, ali pa ravno nasprotno – neka na 
videz enostavna odločitev zapolni celotni prvi in 
zaenkrat še edini tir slovenske južne železnice. 

Če nadaljujemo s prispodobo lokomotive; 
strojevodja si prav ti. To niso neke novodobne 
parole. Svoj lik strojevodje lahko dojemaš kot 
osebo, ki svobodno sprejema odločitve in živi kot 
individuum, s pozitivno konotacijo (in-dividuum, 
ne le kot individualni posameznik, temveč kot 
ne-deljiva, celostna oseba). Ta privilegij (?) nam 
je podaril Bog in če to hočeš ali ne, stojiš za kr-
milom svoje lokomotive. Ta je – če to hočeš ali 
ne – od trenutka ko si se rodil v gibanju, včasih 
hitreje, včasih počasneje vozi v smeri, za katero 
se odločaš.

Odločaš. Izbiraš pot. Izbiraš bolje, izbiraš slabše, 
a se nenehno odločaš, tehtaš, ocenjuješ in pre-
cenjuješ. Katera je tista, najbolj optimalna pot?

Odločitve so zanimiva stvar. Povejo veliko o tebi. 
Lahko si za krmilom svojega vlaka sam. Sam v 
dobrem in sam v slabem. Kristjani imamo velik 
privilegij, saj se nam kar sam ponuja ko-stroje-
vodja, partner, prijatelj, ki želi z nami upravljati 

ta vlak življenja. Ne namesto nas, ampak z nami. 
Kakšna je razlika? V tem procesu ne nastopamo 
pasivno, imamo sposobnost komunikacije – vse 
kar moramo torej storiti je, da začnemo komu-
nicirati. Tako enostavno, pa hkrati tako komplici-
rano. Pa vendar sem vsakič znova presenečena, 
koliko ljudi se na podlagi nekih »racionalnih« 
izgovorov raje odloča za solo upravljanje tako 
pomembnega, velikega, kompleksnega, ranlji-
vega in včasih skoraj smešno krhkega stroja kot 
je vlak. Resno? Človekova kratkovidnost in (ne)
sposobnost predvidevanja je preprosto preveč 
slaba, da bi sploh pomislila zaupati zgolj in samo 
vase. Gre dokler gre, a ko pride nevihta, ko mo-
jemu vlaku grozi nevarnost da iztiri, se razleti in 
nastane nepopravljiva škoda, v vsej veličini svoje 
kratkovidnosti in (ne)sposobnosti predvidevanja 
panično iščem pomoč. Vedno bolje pozno kot ni-
koli, a ne glede na diverziteto karakterjev v sve-
tu, je preventiva vedno boljša izbira kot kurativa. 
Vprašajte svojega zdravnika, če mi ne verjamete.

Tako pridemo slej ali prej, racionalno ali empirič-
no, do zaključka, da je partnerstvo vedno boljša 
ideja kot težko obvladljiv individualizem. Konec 
koncev to ni neko bedasto kvazi marketinško 
partnerstvo. Voditi vlak življenja v partnerstvu, 
odnosu z Jezusom je tista rešilna formula, ki pa 
nam ne zagotavlja lažje poti – od nas zahteva ve-
liko več. Od nas zahteva da sprejemamo odločit-
ve ne kot nomadi, vagabundi ali turisti, temveč 
kot romarji, ki so na poti. Na poti ki ima smisel in 
jasen cilj.

In na koncu – je vse stvar odločitve. Levo ali des-
no, gor ali dol. Vedno imaš izbiro. »Morati« se v 
našem življenju nanaša zgolj in samo na smrt.

Ave!
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Trenutke, ki ste jih ujeli na film in še posebej 
predstavljajo Zdravje z rutko, smo aprila 
zbirali v fotografskem natečaju. Zmagoval-
ka natečaja je Katja Jerič, voditeljica VV iz 
stega Komenda 1. Katja je avtorica fotogra-
fije, ki jo lahko občudujete na naslovnici. 
Iskrene čestitke!

»Njihovi obrazi sreče in veselja so pri igri 
neprecenljivi. Pravijo, da je smeh pol zdrav-
ja, in res je. Najboljši večeri pa so ob ognju, z 
zabavnimi večeri prežetimi s petjem pesmi, 
bansanjem, smehom, igrami okoli ognja in 

najboljšo večerjo: hrenovkami in twistom.« 
- Katja Jerič

Delo žirije ni bilo lahko, prispelo je namreč kar 
nekaj odličnih fotografij. Ker smo se težko od-
ločili le za eno fotografijo in ker si tudi ostale 
zaslužijo pozornost, smo poleg zmagovalne, 
naredili izbor še petih najboljših fotografij. 
Ostale fotke ki so sodelovale na natečaju, pa 
lahko najdeš med foto utrinki na zadnji strani.

Kaj torej skavtom pomeni zdravje?      

Z vseh strani smo bombardirani z idejami, 
zahtevami in ideali, kako naj bi poskrbeli 
za svoje zdravje (in kaj vse moramo kupiti, 
da bomo to dosegli). Pa je lahko stvar čisto 
preprosta in skavti to počnemo že vrsto let. 
Radi smo v naravi, podimo se po gozdu in 
dihamo svež zrak. Kondicijo nabiramo s pre-
magovanjem klancev, prenašanjem hlodov 

in iskrenim krohotom. Na vsakem srečanju 
radi kaj dobrega pojemo, hrano si znamo 
poiskati v gozdu in si jo sami pripraviti. 
Tako, mimogrede poskrbimo za kar nekaj 
kljukic na seznamu zdravih navad. Pravza-
prav bi lahko pregovor Zdrav kot riba kar 
spremenili v Zdrav kot skavt. Se strinjaš?
Pišejo: Elektra Korošec, Maja Krajnc, Rok Lužnik, 
Zala Dimc

Zdravje z rutko

Če si ne vzameš trenutka, da 
se ga navzameš, lahko v spominu 
ostaneš brez njega.

Fotografijo sem posnel zgodaj zjutraj na svo-
jem najljubšem potepu. Ta je bil po Logarski 
dolini, ki mi je blizu že zgolj zaradi narave, kaj 
šele zaradi ljudi in kulture. Potep je zaznamo-
vala pomoč kmetu, pri katerem smo prvič pres-
pali v senu, zdrava in domača hrana ter trenutki 
uživanja v Božjem stvarstvu. Zdi se mi, da ta 
fotografija tako dobro predstavlja zdravje pri 
skavtih, ker jo res povezujem z življenjem kme-
ta v Logarski dolini. Kjer dovolj in trdo delaš, 
dobro in zdravo ješ, zgodaj vstajaš in se dovolj 
naspiš, ter si zmoreš in znaš vzeti čas za sočlo-
veka in lepoto stvarstva, ki te obdaja. Vse to, k 
čemur tudi skavti na taborih in sicer stremimo.

Mark Anton Ramšak, Prebold – Polzela 1

Sladkarija na taboru mora biti omejena, pa 
še takrat, ko je je malo, je slajša, če jo deliš s 
prijateljem!

Metka Štrumbelj, Kranj 1

Fotografijo močno povezujem z zdravjem, ker 
se pri roverčku gibaš, to pa je zelo pomembno 
za zdravo življenje.

Štefan Čop, Breznica 1
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Nagrada

glavnega mesta Ljubljane

Skavti smo letos med prejemniki nagrade 
glavnega mesta Ljubljana!
Fotografira: Benjamin Kovač

Hvaležni in ponosni smo, ker je Mestna občina 
Ljubljana, ki tudi sicer podpira naše delovanje, 
prepoznala pomembne dosežke našega več 
kot 30-letnega dela na področju vzgoje ter 
izobraževanja otrok in mladih.

Podelitev nagrad je bila na slavnostni seji 
Mestnega sveta MOL v petek, 7. maja 2021. 
Naša načelnica Tjaša Sušin je v imenu ZSKSS 
ponosno prejela nagrado glavnega mesta.

Komisija je med drugim prepoznala naš izje-
men doprinos mestu Ljubljana kot tudi širše-
mu slovenskemu prostoru. 

Tega zagotovo ne bi bilo brez vas, 
dragi skavti, ki z gorečnostjo in veseljem 
prihajate na vsa srečanja, zimovanja, tabore 
– ker nam tako kažete, da je čudovito imeti 
skavtsko srce.

Posebna zahvala gre vam, dragi starši in dru-
žine, ki nas podpirate ter nam vsak dan znova 
zaupate svoje otroke.

Dragi voditelji, v zadnjem letu in pol živimo 
v nenavadnih časih. Hvala, ker kljub vsakič 
novim situacijam vztrajate in za rast naše or-
ganizacije prispevate nešteto ur svojega časa.

Vemo, da se bomo vsi skupaj še naprej odgo-
vorno in pripravljeno trudili graditi našo kot 
tudi širšo lokalno in državno skupnost.

Fotografija nosi naslov Zdravje z rutko v skritih 
kotičkih narave. Nastala je prav z namenom 
tega natečaja, nekje na Gorenjskem - marsik-
do bi rekel v 'govcih'. Veje na fotografiji so del 
lipe, pod katero se rada ustavim in se prepus-
tim zvoku in vonju narave. Zdravje skavtov ni 
le rekreiranje, ampak je tudi počitek in obču-
dovanje stvarstva.

Eva Mur Eržen, Poljanska dolina 1

Zdrav skavt diha svež zrak! 

Meta Štrumbelj, Kranj 1
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Dobrodošli na pragu moje, tvoje, 

NAŠE Skavtske hiše.
Ni se treba sezuvat.

Njena kvadratura bo sprejela neomejeno idej, 
prešernega smeha in pristnih doživetij. Skozi njena vrata 
se bomo odpravili podvigom nasproti, ki ne poznajo le 
nadmorske višine, temveč tudi širino nasmeha.

Prostrana okna bodo vabila na načrtovanje večerov ob 
tabornih ognjih, ki bodo zaiskrili nepozabne spomine. A 
pred tem nas čaka še nekaj korakov, da pa bo hiša zrasla, 
potrebujemo tvojo pomoč.

Tako kot včasih – na tri, štiri, zdaj – poprimi za svoj konec 
platna in nam pomagaj postaviti našo Skavtsko hišo. 
Pridruži se nam. Pod skupno streho.

Kako je pričel šotor sredi urbane Ljublja-
ne dobivati temelje, si lahko pogledaš na 
fotografijah:

1 Ko je narava še spala, se je pričelo rušenje 
hiše, ki je stala na mestu, kjer bo nekoč stala 
čisto prava Skavtska hiša.

2 Za staro hišo je izginila vsakršna sled.

3 Načelnica in načelnik sta opravila pregled in 
zakopala prvo lopato. Podpisali smo namreč 
gradbeno pogodbo!

4 Počasi, a vztrajno nastajajo prvi temelji!

1

2

3

4
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Imele smo srečo klepetati z gospo Ireno 
Rupar iz družinskega podjetja Racman. 
Prav ona in njen mož Aleš sta kriva, da smo 
tudi v Sloveniji spoznali pralne plenice in 
nato še pralne vložke. Kako sta prišla na to 
idejo, kaj so prednosti pralnih izdelkov, ki 
jih delajo aktualne in še kaj zanimivega, si 
lahko preberete v zapisu našega pogovora. 
Pišejo: Neža Knific, Ustvarjalni jež, Škofja Loka 
1, Monika Golja, Iskriva taščica, Breznica 1, Ana 
Ocvirk, Neustavljiva riba, Celje 2, Ema Bešter, 
Cortkana žirafa, Škofja Loka 1

Kdaj in kako se je vse začelo?

Pred 20 leti se nama je z možem rodila če-
trta hčerka, za katero smo sešili prve pralne 
krojene plenice. Ko sem pri prijateljici videla 
krojene plenice, ki jih je kupila v Avstriji, sem 
navdušena rekla: “To je to, kar hočem za svojo 
hčerko - pralne plenice iz naravnih materialov 

in krojene, da so enostavne za uporabo”.  S to 
idejo in lastnim razvojem smo potem izdelali 
zase in še za par prijateljev, sorodnikov… 
Začela sva razmišljati, kakšna škoda je, da se 
takih plenic v Sloveniji ne dobi in sva sklenila 
to ponuditi še drugim slovenskim staršem. 
Ko sva samo idejo podelila z nekaterimi, so se 
nam smejali, da v tem ne bo kakšnega kruha, 
kaj šele kaj več zaslužka, kje pa bi našli ljudi, ki 
bili danes še pripravljeni prati plenice.. Vendar 
nama je bila ideja tako zelo všeč, tako močno 
sva verjela vanjo, da sva kar rinila naprej in bila 
presrečna, ker sva kmalu našla starše, ki so 
podobno razmišljali kot midva in so z veseljem 
posegli po pralnih plenicah. Pred tem se nisva 
ukvarjala s šivanjem, tako da je bil to res za-
četek nečesa novega, a ker šivanje ne zahteva 
velikega začetnega finančnega vložka v stroje, 
sva se odločila kljub ne najboljšim obetom 
poizkusiti. 

Kako je pralno postalo

aktualno

tudi v Sloveniji
Od kod ideja o imenu podjetja? 

Želela sva slovensko ime in ko sva opazovala 
svojega otročka, ki se je plazil al hodil v naši 
plenički, sva si rekla, pa 
sej je kot ena račka - 
zaradi malo večje ritke, 
ki jo naredijo plenice v 
primerjavi s tistimi za 
enkratno uporabo. 

In kako se je rodila ideja o pralnih vložkih? 

Nekaj let kasneje so nas te mame, ki so upo-
rabljale pralne plenice, začele spodbujat k 
izdelavi pralnih vložkov. Priznam, da sama 
nisem ali pa ne bi prišla na to idejo, te mame 
pa so rekle: “Glej če imaš materiale za plenice, 
mi pa še vložke sešij, sej je podobno.” Sem si 
mislila, no ja, ne vem koliko je podobno ampak 
dejmo probat :) Tako da tudi pralne vložke ši-
vamo že približno petnajst let. V prvih sedmih 
ali osmih letih smo jih v primerjavi z zdajšnjimi 
količinami naredili in prodali zelo malo. Nekaj 
let nazaj, ko smo videli, da ženske začenjajo 
več razmišljati o tem, smo veliko razvijali, 
dodali vložkom več različnih pisanih motivov, 

posodobili kroj in samo izdelavo in pa napisali 
tudi kar nekaj člankov na to temo. Predvsem 
glede pranja in kako je z uporabo, če nisi doma. 
To, kar so najpogostejše dileme, ki se pojavlja-

jo. Vzpostavili smo tudi 
svojo Facebook stran 
pralni vložki in dejansko 
so se začeli vložki bi-
stveno bolj prodajat. 

Kako ste se odločili za 
material pralnih vložkov? 

Materiale smo imeli že od pralnih plenic, kjer 
so podobni visoki kriteriji. Morajo biti pralni na 
95 stopinj, zelo trpežni in obenem čim bolj na-
ravni. Bombaž in bambus smo torej že imeli, 
tudi podoben nepremočljiv material, ki nudi 
tisto dodatno zaščito smo že uporabljali pri 
plenicah, tko da smo ga lahko dobili pri istem 
dobavitelju.

To pomeni, da vložek sestavljata dve plasti? 

Sestava vložka gre takole: spodnja plast je 
nepremočljiva, potem pa sledi nekaj plasti 
blaga, ki predstavlja vpojnost. Pri najmanjšem, 

Vendar nama je bila ideja tako 
zelo všeč, tako močno sva verjela 
vanjo, da sva kar rinila naprej in bila 
presrečna, ker sva kmalu našla starše, 
ki so podobno razmišljali.
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najtanjšem 
vložku sta 
to običaj-
no ena ali 
dve plasti, 
potem pa 
se dodajo 
pri srednjem 
dve ali tri, od-
visno od izvedbe, 
pri večjem potem še dodatne… Računica je 
tukaj res preprosta - več plasti blaga, večja je 
vpojnost, medtem, ko pri vložkih za enkratno 
uporabo vpojnost zagotavlja gel - natrijev po-
liakrilat, ki želira in v stiku z mokrim to mokro-
to vsrka vase. To sicer do neke mere povzroči 
drugačen občutek suhosti, kot pri pralnih 
vložkih, vendar ima ta suhost pravzaprav kar 
visoko ceno, ki pa se je ne zavedamo. Poleg 
tega, da nase veže menstrualno kri izsušuje 
tudi kožo, povzroča srbečice in vnetja. 

Kaj je bilo pri pralnem za vas tako navdušujoče 
- je bilo v ospredju zdravje, udobje ali varstvo 
narave? 

Za plenice smo izhajali čisto iz osebne potre-
be, pravzaprav se je vse to prepletalo. Najprej 
gotovo ta zdravstveni vidik, grozno mi je bilo 
z geli prepojene plenice dati dojenčku na rit-
ko, potem sem videla kakšen kup smeti smo 
vsak dan s tistimi plenicami pridelali, da me je 
bolelo srce. No, pa naj dodam še to: dostikrat 
imamo pri ekološkem vidiku v mislih le kupe 
smeti, je pa tudi en bolj skrit vidik. To je sama 
proizvodnja in transport teh izdelkov za enkra-
tno uporabo. O tem ponavadi ne razmišljamo, 
ampak recimo v Sloveniji imamo samo enega 
proizvajalca vložkov za enkratno uporabo, vsi 
drugi vložki, ki jih imamo na izbiro v trgovinah, 
pa do nas pridejo od daleč, po dolgi poti.

Katere so prednosti pralnih pred vložki za enkra-
tno uporabo? Kaj dekleta najbolj pritegne? 

Velikokrat punce mika, da bi poskusile, pa je 
polno vzrokov zakaj ne - ne morem prat, se še 
s tem ukvarjat, ne vem kako je ... Tudi začetni 

finančni vlo-
žek ni maj-
hen, se zdi 
lažje kupit 
tisti paketek 

ali dva vlož-
kov, pa je men-

struacija mimo. 
Tukaj pa z dvema ali 

tremi vložki nikakor ne moreš 
čez ciklus, ker je treba vmes oprati in posušiti. 
Pogosto se odločijo začeti z nakupom parih 
vložkov, toliko da poskusijo, občutijo, da vidijo 
kako je, nato pa ponavadi čez mesec ali dva 
ponovno naročijo. Dostikrat tako postopoma, 
kakor jim tudi finance dopuščajo, malo in po 
malo naberejo in tiste za enkratno uporabo 
sčasoma popolnoma zamenjajo s pralnimi. 
Kljub večjemu začetnemu finančnemu za-
logaju se potem veliko povrne. Prednost je 
tudi ta neodvisnost, da ni treba razmišljati, 
kdaj bo naslednja menstruacija, da kupiš 
paket vložkov, saj pralne po uporabi tako ali 
tako opereš, posušiš in čakajo pripravljeni na 
naslednji cikel. Uporabni so veliko let. Skoraj 
vse stranke, ki se oglasijo, ne morejo prehvalit 
kakšna razlika je v občutku. Dokler ne posku-
siš ne moreš vedeti, da je res razlika v počutju 
ob uporabi pralnih vložkov napram tistim za 
enkratno uporabo.

So se pralni vložki začeli hitro prodajati, ko ste 
jih dali na tržišče, ali je bilo pri strankah še kaj 
previdnosti? 

Ko smo začeli še z vložki, smo takrat prek no-
vičk na spletni strani in maila stranke obvestili, 
da obstaja tudi ta možnost. Vendar smo jih v 
začetku prodali zelo malo, potem se je začelo 
o tem več govoriti in danes prodamo veliko 
več vložkov od plenic. Še vedno pa opažamo, 
da je menstruacija velik tabu. Je dobrodošlo, 
da tudi organizacije, kot ste skavti, poskušate 
takšne tabuje razbijat, ker vendarle je to ne-
kaj tako zelo naravnega, pa se tolikokrat čuti 
zadrega že ob sami besedi. Tudi mož in sin 
povesta, da ko se javita na službeni telefon 
večkrat na drugi strani naletita na zadržanost.

Zakaj bi pralni vložke priporočili skavtinjam? 

Veliko ljudi hitro najde toliko lepih besed, kako 
bi se dalo varovati okolje, ampak je to bolj stvar 
besed, skavtinje in skavti pa ste ljudje dejanj, 
ne potrebujete veliko govorjenja, ampak vam 
je skrb za naravo ena od osnovnih stvari. In 
nek tak trajnostni izdelek bodisi skodelica ali 
pralni vložki, gotovo je nekaj, kar odgovarja na 
ta vprašanja. 

Kako pa epidemija vpliva na vaše delo? 

Gotovo se do neke mere pozna finančni strah 
pri strankah, ker je bilo recimo pri študentih 
ovirano delo, po drugi strani, pa kdor razmišlja 
bolj trajnostno, je lahko nakup pralnih vložkov 
ena od stvari za katero vemo, da ko jo kupimo, 
jo bomo imela za veliko let, potem pa ni več 
stroškov in je manj skrbi. Tudi te krizni časi 
do neke mere pripomorejo k ozaveščanju, da 
si razporedimo prioritete. In zdaj, ko večino 
študija in dela poteka od doma je to dobra 
priložnost za preizkusit pralne vložke, ker se-
veda, ko jih kupiš, jih želiš najprej preizkusiti 
doma, v varnem okolju. Mi smo hvaležni, da se 
spletna prodaja ni ustavila in smo lahko ves ta 
čas delali, tudi potrebe so ostale.

Kaj vam je pri delu v največje zadovoljstvo?  

Res veliko nam pomenijo vsi odzivi, tako po 
socialnih omrežjih, kot v komentarjih ob naro-
čanju, ali ocenah po nakupu artiklov. To nam 
je res eno tako posebno veliko veselje, da de-
lamo nekaj, kar z veseljem delamo, v kar sami 
verjamemo in da tudi potem ve uporabnice 
date ta odziv zadovoljstva naprej. 

Res nam je eden prvih ciljev ne samo da nekaj 
prodamo, ampak da prodamo izdelke, ki imajo 
dolgo življenjsko dobo in so kvalitetni. 

Kaj pa največji izziv? 

Uf, izzivov je v podjetništvu veliko. V zadnjih 
letih smo, sploh z vstopom tudi na svetovni trg, 
kot podjetje zelo rasli, s tem pa so nastali tudi 
novi organizacijski izzivi. Prej, ko je bilo par lju-
di, je vsak vse vedel in znal, sedaj, ko smo večja 
ekipa, stvari skušamo zapisati, sistematizirati, 
da je kar se da pregledno. Ker smo zrasli iz čisto 
družinskega podjetja imamo tudi prostore ure-
jene iz gospodarskega poslopja tukaj na kmetiji 
na deželi. Želeli bi si lepše, predvsem prostor-
nejše industrijske hale, vendar ja ... te stvari so 
potem izzivi, ki se jim je treba prilagajat.

In še za konec, kakšni so cilji podjetja za 
prihodnost? 

Nimamo zelo sistematičnega dolgoročnega 
načrta. Smo vedno pozorni na impulze, ki jih 
dobivamo. Prav uporabniki naših izdelkov ste 
nam s svojimi idejami in odzivi velik navdih in 
marsikdaj spodbuda tudi za izboljšave. V tem 
smislu smo hvaležni za pozitivne pohvale, ki ti 
dajo polet za naprej, da se lažje spoprimemo 
s težavami, smo pa veseli tudi vsake konstruk-
tivne kritike. Te je dobro, če pridejo po mailu, 
telefonu ali osebno, da se lahko odzovemo, 
ker prek socialnih omrežjih mogoče problema 
ne opazimo. Če se pa obrnete direktno na nas, 
imamo tudi mi že nek nabor rešitev, s katerimi 
morda lahko potem pomagamo. Konec koncev 
imamo res bogate izkušnje, saj smo izdelali in 
prodali že preko pol milijona pralnih vložkov.

V spletni trgovini Racman s kodo ZSKSS dobiš 5% popust.
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Kaj pa vam

vnema srca?

P a g o d a . 
Simbol skavt-

skega tabora, na kate-
rega izvidniki in vodnice zvečer 

pogledujejo s ponosom in podnevi z željo 
po premagovanju višine. Višine, s katero 
se voditelji pohvalijo na DSV-ju, tehnični 
na metodi, bodoči vodniki na TZV-ju … 
''Enkrat skavt, vedno skavt'' in skavt si za 
vedno zapomni rekordno višino pagode, za 
katero se je znojil in garal tudi več dni.
Pišeta: Ernestina Lavrih, Navdušena levinja in 
Peter Kanduč, Postavni aligator, Litija 1

Vsakdo, ki je že postavljal velik ogenj, se rad 
ozre na svoje delo in pridobljene žulje. In verja-
memo, da nas ni malo, ki nas prevzame poseb-
na evforija, ko se prvi ognjeni zublji dotaknejo 

vrha sredinske palice in naša grla zapojejo tako 
ljubo melodijo. 

In tako so si izvidniki in vodnice litijske čete, 
30 jih je, lani na taboru zaželeli veliko pagodo. 
5-metrsko. Voditelji smo se ob omembi te ide-
je začeli živčno prestopati, a smo hitro sešteli 
voljo, skavtskega duha in mišice naše čete in 
sklepčno zaključili, da nam bo uspelo.

Začnimo z 9. skavtskim zakonom. Skavt je dela-
ven in varčen. Pri pagodi velikanki na varčnost 
pozabimo, zato se toliko bolj osredotočimo 
na delavnost. Kot se vodov kuhar drži svojih 
receptov, smo se mi za izgradnjo 5-metrske 
pagode držali tega recepta in teh navodil.

Varnost je na prvem mestu.
Sušno obdobje močno poveča možnost, da 
ogenj ''uide'', poškoduje šotore, zastave in os-
talo opremo. Zato svetujemo, da spremljate 
vremenske razmere in v bližino ognja nujno 
prinesete dovoljšno količino vode, ki bi jo 

uporabili za gašenje. Ob prižigu se morajo vsi 
skavti umakniti na varno razdaljo – tako velika 
pagoda oddaja veliko toplote in je blizu nje 
ZELO vroče.

Primeren prostor in material.
Ognjišče naj bo dovolj oddaljeno od gozda, ta-
bornih zgradb in šotorov, teren naj bo raven in 
naj ne visi. Primeren material so sušice in vse 
suho, kar najdemo na tleh. (Pridobite dovolje-
nje lastnika zemljišča! Mi se na tem mestu zah-
valjujemo lastniku gozda in travnika, kjer smo 
taborili, ki nam je radodarno dovolil uporabo 
gozda).

Vpeljana ekipa voditeljev in 
izvidnikov.
Pri takšnem podvigu je zelo pomembno, da 
poznamo sposobnosti in znanje svojih izvidni-
kov, saj lahko le tako preprečimo poškodbe 
in zagotovimo, da delovišče obratuje. Večji in 
močnejši izvidniki in vodnice pomagajo vodi-
teljem v gozdu pri spravilu lesa, ostalo četo 
razdelimo na prinašalce lesa (iz gozda) in tiste, 
ki ta les razžagajo in razsekajo na primerno 
dolžino. Posebno pomembna delovna mesta 
so še tista čisto pri pagodi, kjer pod nadzorom 

voditelja delajo tehnično najbolj podkovani in 
izkušeni izvidniki ter vodnice. Ti so zadolženi 
za sestavljanje pagode. 

Prehrana in (re)hidracija.
Ob vročih poletnih dneh in veliki količini dela 
lahko pozabimo na malico in količino popite 
tekočine. Zato si predhodno zagotovimo 
ekipo skavtov kuharjev, ki na delovišče redno 
prinašajo velike količine vode in piškotov.

Oprema za 5-metrsko pagodo• 10 manjših sekir• 5 velikih sekir• 10 večjih žag• 10 vrvi za delo v gozdu• Konopljina vrv za vezave
• Plahta za ogenj in netivo (da ostane suho)• Primerne količine vode (za morebitno gašenje)

• Hrana in pijača
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Za začetek se spom-
nimo osnove fizike 
pri izgradnji pagode. 
Lahko si ogenj in 
osnovne višine na 
hitro skiciramo. Na 
sredino dovolj velike-
ga ognjišča zapičimo 
dovolj veliko palico, 
okoli katere bomo 
dodajali material. 
Pomembno je, da je 
ogenj grajen na trdnih temeljih. V spodnje hlo-
de zažagamo in vsekamo utore, pri bolj ''kri-
tičnih'' hlodih dodamo tudi vezavo z vrvico, ki 
gori. Če so temeljne brune zgrajene čvrsto in 
v ''vaservago'', imamo zagotovilo, da se ogenj 
med gradnjo in gorenjem ne bo prevrnil. Ne 
smemo pozabiti, da gradimo veliko pagodo in 
potrebujemo na spodnjem delu čim večje hlo-
de, da ti slučajno ne pogorijo pred zgornjim 
delom. Na tleh pripravimo prostor za netivo, 
ki ga sicer lahko dodamo tudi kasneje. Vhodi 
za netivo naj bodo štirje – na vsaki stranici po 
eden. Za netivo uporabimo suho dračje in lu-
bje. Pri količini velja čim več, tem bolje. V višjih 
delih pagode ne uporabljamo utorov, ampak 
hlode oz. polena med seboj povezujemo z 
vezavami z vrvicami, ki gorijo. Pri določeni 
višini vrha pagode ne bomo več dosegli s tal. 
Kaj pa sedaj? Preostane nam spretno plezanje 
po pagodi, kar sicer predstavlja tveganje za 
padec in poškodbe. Tu se prvič zares izkaže, 
kako trdno je pagoda grajena v spodnjih nivo-
jih. Sproti polnimo notranjost s suhim materi-
alom – lesom različne debeline. Če želimo, da 
ogenj tudi lepo gori, je zanj potrebna velika 
količina materiala. Svetujemo, da ga napolnite 
do zadnjega prostorčka. 

Priporočljivo je, da ogenj zakurimo na vseh 
štirih straneh in da so vsi vhodi enako polni 

z netivom. Na ta na-
čin dosežemo, da se 
ogenj vname sime-
trično, in preprečimo, 
da bi kasneje na enem 
koncu pogorel hitreje 
in se prevrnil na stran. 
Za prižig smo upora-
bili 5 bakel iz smreko-
vega lesa, smole ter 
dračja. 

Če želimo ogenj postaviti v doglednem času, 
je potrebno konstantno (pre)razporejanje 
delovne sile. Skrbimo, da se kdo ne iztroši po-
polnoma in da orodje ves čas ''laufa''.

Voditelji poudarjamo, da je nujno, da se izvi-
dniki in vodnice za gradnjo tako velike pagode 
odločijo sami, saj delo od vsakega posame-
znika terja veliko napora (lahko tudi več dni). 
Ko je tako prva iskra zanetena s strani čete, 
voditelji prevzamemo pobudo in nadaljujemo 
z deljenjem nalog ter vodenjem postavljanja 
pagode. Želen cilj sicer lahko zahteva več dela 
in napora, kot se četa zaveda, ko si nalogo 
zada, a je pomembno, da vmes ne obupa. 
Misel Baden-Powella »Če v svojem življenju 
obupaš nad skromnim začetkom, se spomni, 
da je tudi hrast, tisto veliko in močno drevo, 
začelo kot majhen želod, ki je ležal na tleh'' 
je tista, ki naj v manj optimističnih trenutkih 
žene celotno četo naprej.

Večer ob ognju v skavtu vzbudi posebna 
čustva in priporočamo, da gradnjo velike pa-
gode načrtujete tako, da z njenim prižigom 
obeležite kakšen lep trenutek. Našo pagodo 
velikanko je zadnji večer na taboru prižgalo 5 
odhodnikov. Njim in vsem prisotnim bo ravno 
ta pagoda še dolgo vnemala skavtska srca.

Zanka ledena sveča

Ljudska imena:  ledena 
zanka, ledenosvečna zanka, 

tesna zanka, zlizanka, raztezanka, 
potezanka ...
Piše: Gašper Stojc, Neustavljivi volk, Breznica 1

Uporaba
Zanko uporabljamo vsakič, ko drog ali vrv obre-
menjujemo vzporedno. S to zanko bi lahko 
pulili kline, navezali kavelj za kotel na trinožnik, 
vlekli vrv v sistem škripčevja ali pa izpulili razbo-
lel gladek okel ranjenemu slonu Hatiju.

Kako jo zavezati?
Pri začetnih zavojih upoštevajmo, da se bo ob 
zategovanju zanka malo raztegnila po drogu. 
Na fotografijah sta prikazana dva načina, pri 
prvem zanko samo nataknemo na palico, 
medtem ko jo pri drugem vpletemo. Na fo-
tografijah vedno obremenjujem samo eno 
vrv, drugo samo pridržim zaradi prikaza, pri 
končnem zategovanju samo spremenim smer 
obremenitve. 

Vozli so kot pesmi, naučimo se jih na pamet in 
potem nam krajšajo čas. Prijetno vozlanje!

1 2 3 4

Lastnosti:

• Srednje zahtevna zanka, 

• hitro se razveže,

• nepopustljiva tudi na zelo gladkih 

površinah (od tod ime),

• malce potratna z vrvjo,

• drži tudi na ledeni sveči, medtem 

ko ledena sveča ne drži tebe 

(preizkušeno).
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Poklical je k sebi dvanajstere ter jim dal moč 
in oblast nad vsemi demoni in za ozdravljanje 
bolezni. Poslal jih je oznanjat Božje kraljestvo 
in ozdravljat bolnike. Rekel jim je: »Ničesar ne 
jemljite na pot, ne palice ne torbe ne kruha ne 
denarja; tudi ne imejte dveh oblek. V katero 
koli hišo stopite, ostanite tam in od tam poj-
dite dalje. In kjer vas ne sprejmejo, si otresite 
prah z nog, ko odidete iz tistega kraja, v pri-
čevanje proti njim.« Razšli so se in hodili od 
vasi do vasi ter povsod oznanjali evangelij in 
ozdravljali. (Lk 9,1-6).

Piše: Luka Tul, Dobrodušni slon, Postojna1 
Fotografija: Tristan Pineda

Morda bo še kdo iz teh evangeljskih besed 
dognal, da je Jezus apostole poslal – po skavt-
sko rečeno – na potep. Poučil jih je in jim dal 
natančna navodila o tem, kako naj gredo 
na pot, kako naj se obnašajo in kaj je njihova 
naloga. Ob tem evangeljskem odlomku po-
mislimo, kako se pripravljamo na naše poletne 
tabore, na potepe in služenje, katero opremo 
vzamemo s seboj in kateri je namen vseh teh 
dejavnosti, ki so gotovo srčika skavtskega leta 
in se jih še leta kasneje radi spominjamo, se na-
smejemo zaradi kakšne posebne prigode in si z 
malo nostalgije želimo, da bi doživeli še veliko 
takih dogodivščin.

Dovolite mi, da izbrani evangeljski odlomek za-
pišem malo drugače. Prepričan sem, da je Jezus 
zelo vesel, kadar njegovo besedo prenesemo v 
naše življenje in jo uresničujemo,tam kjer smo, 
oz. nas je poslal on sam. Pa poskusimo.

Analiza stanja in potreb:
• V okolju, kjer smo in delujemo, razsajajo 

nevarne bolezni.
• Vzdušje je »onesnaženo« s sumničenjem in 

škodoželjnostjo.

• Opažamo, da se ljudje počutijo negotove in 
so prestrašene, da se zapirajo v svoje hiše, 
stanovanja in, kar je še najnevarnejše, vase.

• Pošiljali smo sporočila, delili svoja doživetja 
in tako ohranjali medsebojne stike ter ko-
maj čakali naslednje srečanje.

• Izurili smo se v znanju veščin (tudi ob pomo-
či na daljavo in od zgoraj) in opravili izpit.

• Ugotovili smo, kako dragoceno je srečati se, 
se pogovarjati in skupaj delati.

Namen:
Skavtinje in skavti s svojim delovanjem in pris-
topom zaznamo in odgovarjamo na potrebe 
tistih, h katerim smo poslani in so nam zaupani, 
in s svojim zgledom kažemo, kako pustiti svet 
za spoznanje boljši, kot smo ga prejeli.

Cilji:
• S seboj vzemite samo najnujnejše stvari, 

ostale lahko spotoma pridobite ali jih sami 
izdelate.

• Prenočujte skupaj na varnem kraju, kjer vas 
sprejmejo in dajo s tem priložnost, da s svo-
jim služenjem naredite nekaj dobrega.

• Ne jemljite si k srcu in ne bodite jezni na tis-
te, ki vam ne odprejo vrat ali ne dajo svoje 
parcele ali hiše na razpolago.

• Svoj čas, znanje in moči uporabite najprej in 
predvsem za izpolnjevanje naloge, ki vam je 
zaupana.

Nadaljnje korake (program, izvedba, preverba 
in praznovanje) pa, dragi brat skavt in sestra 
skavtinja, prepuščam tebi, tvoji koloniji, gruči, 
krdelu, vodu, četi, klanu, SVOD-u, SKVO-ju in 
kar je še drugih okolij, kjer se srečujete, rastete 
in skupaj delate. Uživajte v njih in ne izpuščajte 
nobenega od njih. Izkoristimo možnosti, ki jih 
imamo. Ker so bile naše medsebojne vezi na 
precej veliki preizkušnji, je nevarno, da se nas 

Kateheza
loti »demon« z imenom črnogledost in se nale-
zemo »bolezni«, kot je recimo nepotrpežljivost.

Ko Jezus pošlje svoje apostole na potep, jim 
pove, da so veliko bolj kot oprema, ki jo nosijo 
s sabo ali spotoma pridobijo, pomembni oni 
sami in ljudje, s katerimi bodo gradili odnos. 
Njihovo sporočilo ni: »Poglejte, kako velike in 
težke nahrbtnike imamo na ramenih, kako lepi 
so na pogled in kaj vse je v njih,« temveč: »Prišli 
smo, da vas povabi-
mo iz životarjenja v 
življenje.« Iz stiske, ki 
jo čutimo, iz razpolo-
ženja, ki nas tlači, in 
iz zatohlega ozračja, 
ki nam ne daje dihati, 
nas rešuje to, da iz-
koristimo priložnosti, 
ko smo lahko skupaj, 
ko smo blizu, ko smo z drugimi in jim stojimo 
ob strani.

Kako lahko  s svojim kratkim potepom pova-
bimo iz životarjenja v življenje? Pogosto se 
stvari spremenijo že s tem, da se pojavimo. 
Nobena sprememba ne gre mimo neopažena. 
Ko vstopim, pa čeprav za kratek čas v življenje 
drugih, že gradimo odnos. Naš stil, naš pristop, 
naš zgled nagovarjajo že s tem, da nas nekdo 
zagleda. Besede sledijo same od sebe. Ne poza-
bimo, da dobra beseda dobro mesto najde, tudi 
kratka kot sta kratki besedi »prosim« in »hvala«. 
Ljudje so veseli, če jim ponudimo to, kar znamo 
in nosimo v sebi. Verjetno si ne bodo dosti po-
magali s tem, kar nosimo v nahrbtniku, gotovo 
pa bodo veseli naših rok, ki jih bomo ponudili v 

pomoč in za kakšno dobro delo. Vse to dela svet 
za spoznanje boljši, kot je bil pred našim priho-
dom. Velikokrat sem tudi sam slišal in doživel, 
da najglobljo sled in najboljši vtis pusti dobro 
delo, za katerega se ponudimo in ga naredimo. 
Ko delamo skupaj, besede pridejo same od sebe 
in pogovor kar sam od sebe steče. Ko naš bližnji 
začuti dobroto, jo bo tudi delil. Nekateri potre-
bujejo več časa in priložnosti, da se odprejo, a 
naj nas to ne jezi. Rajši dajmo pri Bogu kakšno 

dobro besedo zanje, 
kot pa da nanje stre-
semo slabo voljo, pa 
čeprav neizgovorje-
no. Kjer sami ne zmo-
remo več, prosimo in 
pustimo, da nadaljuje 
Bog. Načrti se tako še 
boljše uresničijo, kot 
si mislimo.

Jezus je poslal apostole odganjat demone iz 
ozdravljat bolezni. Katere stvari v današnjem 
času in svetu »smrdijo«? Kakšno je ozračje, ki ne 
daje dihati? Izurimo svoj zunanji in notranji nos 
in zavohajmo, zaznajmo, katero potezo lahko s 
svojimi rokami naredimo. Človek veliko lažje za-
diha, kadar spregovorijo bližina, dobra dela in 
dobre besede. Te so kot prijeten vonj, kot svež 
zrak, ki ga skavtinje in skavti dihamo, ko se sku-
paj potepamo po stvarstvu, in ga prinašamo, ko 
delamo za takšen svet, kot si ga Bog želi.

Blagoslov Vsemogočnega Boga Očeta in Sina 
in Svetega Duha naj pride na vas, nad vami ved-
no ostane in se po vas širi med tiste, ki jih boste 
srečali. Amen.

Ko Jezus pošlje svoje 
apostole na potep, jim pove, da 
so veliko bolj kot oprema, ki jo 
nosijo s sabo ali spotoma pridobijo, 
pomembni oni sami in ljudje, s 
katerimi bodo gradili odnos.
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Pot k sreči: »Vsak skavt naj ima neko reli-
gijo.«. BP ne govori samo o veri, ki je nekaj 
intimnega, zasebnega in pri vsakem člo-
veku originalnega. Vsak človek je original 
in tudi veren je na svoj način. BP govori o 
religiji, torej o sistemu, kjer se ta zasebna 
vera prepozna, organizira, se izraža in jo 
sistem podpira in usmerja. Ko govorimo 
o religiji, govorimo o sistemu pravil, obre-
dov in resnic, ki so kot varna pot, označe-
na, zavarovana  in speljana čez mostove in 
prepade. Markirali so jo tisti, ki so hodili 
pred nami. Posebno v mladosti smo malce 
nagnjeni k temu, da skačemo čez potok, 
kjer je most in iščemo pot  po brezpotjih. 
Pri skavtih vemo, da je dobro, da se vrneš 
na izhodišče, kadar se izgubiš in zmanjka 
poti. Dobro je začeti znova na tisti točki, 
ko si bil še varno in gotovo na pravi poti. V 
naših iskanjih nam prihaja nasproti Jezus, 
ki pravi sam o sebi »Jaz sem pot«.?

Piše: Janez Kobal, generalni duhovni asistent 
Fotografija: Francesco Alberti, 
Simone Mascellari

Začetniki katoliškega skavtstva v Sloveniji 
so imeli idejo, da postavljajo društvo, v 
katerem bi katoličani lahko skavtsko živeli 
in ohranili svojo katoliško pripadnost, ki 
so jo prejeli pri krstu. Pozneje smo orga-
nizacijo odprli za vse in začeli razmišljati, 
da je katoliško skavtstvo v vrednotah, ki 
so izražene v obljubi, zakonih, statutu in 
listinah. Katoliško dobesedno pomeni »ves 
svet obsegajoče«. Istočasno pa pomeni, da 
delamo v povezavi s katoliško Cerkvijo na 
Slovenskem in v svetu, kot in kakor je izra-
ženo v listinah in zavezah.

Vsebine vzgajanja na področju katoliške 
duhovnosti tako pridobivamo iz knjige Sve-
tega pisma  in knjige stvarstva. Naša kato-
liškost pa tema dvema izviroma dodaja še 
tretjega, ki mu rečemo nauk Cerkve. Nauk 
Cerkve je izražen v Katekizmu katoliške 
Cerkve, v  Koncilskih dokumentih, encikli-
kah in pismih. Tega je res zelo veliko, zato 
imamo v skavtstvu po statutu pomočnike, 
asistente, ki zadeve malo bolje poznajo 

Vera je bolj umetnost,
kot znanost.

in jih več študirajo. Običajno pa je, da pri 
iskanju skritega zaklada ni potrebno, da 
zelo podrobno poznaš zemljevid celega 
sveta. Dovolj je, da imaš natančna navodila 
za delček območja, kjer se gibaš, ter kakšno 
opozorilo glede opreme in nevarnosti.   

Teologi smo v skušnjavi, da bi iz vere nare-
dili znanost in pravni sistem. Iz Evangelija 
izvemo, da je vera bolj umetnost kot zna-
nost. Religioznost sicer ima svoja pravila, a 
tudi umetnost jih ima. Pravila so pomemb-
na, ko mešaš barve in načrtuješ izdelek. Še 
več pravil obstaja v glasbi. Vendar so to 
pravila, ki usmerjajo svobodnega človeka, 
da išče originalen 
umetniški izraz. 
Tako je vsak člo-
vek edinstven in 
originalen tudi v 
verovanju. Vsak 
veruje v istega 
Boga malo na 
svoj način. Ni vsak, ki gre kot gledalec na 
razstavo ali na koncert, zaradi tega že 
umetnik. Umetnik slika in muzicira. Triletni 
otrok slika drugače od šestnajstletnika, ker 
drugače gleda na stvari in ker ima različno 
zgodovino vadbe. Tudi z verovanjem je 
tako. Pri skavtih se trudimo, da se tudi v 
verovanju išče za vsakega svoj izraz. Dobro 
je, da v religioznosti naši člani niso samo 
opazovalci, ampak da so aktivni. Voditelji 
jih motiviramo predvsem z zgledom, da 
verujejo in da se jim zdi vredno razvijati 
ta talent. Brez vaje pač nihče ne postane 
mojster, to velja tudi za religioznost. S tem, 
da pri veri ne gre za nastop ali razstavo. Ne 
gre za to, da bi nas občudovali, ampak gre 
za srečo, ki jo je potrebno deliti. Deliti tako, 
da bodo vsi postali srečni. Srečni kot ljudje. 
V vseh treh razsežnostih. Srečni v lastnem 
telesu, srečni v duhu (razumu) in v duši, ki 
išče vsemu bivanju smisel. Veliko užitkov 
pri duhovnem ustvarjanju želim.

ki jih vsak dan vidimo in preberemo, lahko 
gotovo najdemo tudi nekaj minut za branje 
Božje besede. Tudi čas epidemije za skavta 
ne sme biti izgovor, da ne bi šel k sveti maši 
ali k spovedi. Preko zakramentov in oseb-
nega iskanja Jezusa bo rasla naša vera. Ver-
jemi, da lahko eno iskreno pričevanje vere 
skavtom prinese več dobrega kot tisoč ur 
načrtovanja, kaj moramo narediti. Zaupaj, 
Jezus je znan po tem, da rad dela čudeže!

In nikar se ne prilagajajte temu 
svetu, ampak se tako preobražajte z 
obnovo svojega uma, da boste lahko 
razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je 
dobro, njemu všečno in popolno. 

-Rim 12,2

• V Z G A J A M O •• V Z G A J A M O •
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Castor fiber

Kdo gloda drevje neprestano, gradi in koplje, 
plava razigrano? Ima ploščat rep, vendar ni 
kljunaš. Le beri dalje, pa še bolje ga spoznaš!
Piše: Tinkara Požar, Zanesljiva kengurujka, 
Nova Gorica 1 
Fotografije: Aquaviva, Britannica, LIFE Bober

Bober je največji glodavec v Evropi. Njegovo 
telo je prilagojeno za življenje v vodi: ima gost 
kožuh, plavalno kožico med prsti zadnjih tac 
in sploščen, luskast rep. Med potapljanjem 
bober zapre nosnici in sluhovod, oči prekrije s 
posebno prozorno opno. Pod vodo lahko zdrži 
do 15 minut. Odrasel bober tehta okrog 30 
kg, v dolžino meri 75-100 cm, njegov rep pa 
dodatnih 30-40 cm. Prepoznamo ga tudi po 
značilnih zobeh, močnih oranžno-rjavih sekal-
cih. Bober je dober plavalec in potapljač, na 
kopnem se giba počasneje.

Prehranjevalne navade
Bober večino časa preživi v vodi, na kopno se 
poda po hrano in lesni material. Je rastlinojed: 
prehranjuje se s skorjo, z listi in poganjki raz-
ličnih lesnatih rastlin (vrbe, leske, topoli, jelše 
…), s koreninicami, z zelišči in vodnimi rastli-
nami. Na dan zaužije do 2 kg lesne mase. Če v 
obvodnem pasu ni dovolj vegetacije, se bober 
odpravi tudi na polja, travnike in v sadovnjake. 

Družina in življenjski prostor
Bobri živijo v družinskih skupinah, ki jih imenu-
jemo kolonije. Kolonijo sestavlja do 8 bobrov: 
starševski par ter njuni mladiči zadnjih dveh 
generacij. Med seboj se sporazumevajo z 
oglašanjem, telesnimi držami ter vonjavami. 
So teritorialne živali - svoj življenjski prostor 
označijo z izločki močnega vonja in tako spo-
ročajo drugim bobrom, da je območje zasede-
no. Kolonija si na mirni vodi zgradi bobrišče, 
kamor vodijo le podvodni vhodi, osrednji 
prostor pa se razprostira nad vodno gladino. 
Pri gradnji uporabljajo blato, veje in kamenje. 

Bobri se radi naseljujejo v vsaj 1 meter globo-
kih in 2 metra širokih vodotokih, v katerih je 
dovolj vode skozi vse leto. Če jim prostor ne 
ustreza, si ga uredijo po svoje, kar včasih po-
meni, da zgradijo jez.

Zakaj bobri gradijo jezove? 
Gradnja jezu zmanjša pretok vode, kar povzro-
či dvig vodne gladine. Na delu reke nad jezom 
se ustvari stoječa voda, nekakšno jezero, ki 
lahko sega prav do dreves. To bobrom olajša 
dostop do hrane, saj se v vodi premikajo hit-
reje in so tam bolj varni pred plenilci. Jezovi 
jim tudi zagotavljajo bolj stalno količino vode 
skozi spremenljiva, sušna in deževna obdobja 
leta. S svojimi gradbenimi posegi v okolje bob-
ri spreminjajo vodne in obvodne ekosisteme. 
Bobra zato imenujemo ekosistemski inženir. Z 
ustvarjanjem in vzdrževanjem mokrišč zagota-
vlja ugodne življenjske razmere tudi mnogim 
drugim vrstam živali in rastlin. Za tako okolje 
rečemo, da ima bogato biodiverziteto ali bio-
loško pestrost.

Evropski bober
Ali poznaš živali iz bobrišča?

Vprašanje za skavtske bobre in bobrovke: 

Poskusi našteti imena vseh bobrov in bobrovk 

iz vaše kolonije!
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Je bober koristen ali škodljiv?
Lastnik obrežnega zemljišča gotovo ne bi bil 
vesel, če bi se ob njegovem sadovnjaku naselila 
kolonija lačnih bobrov in si za kosilo privoščila 
nekaj mladih dreves. A takšnim in podobnim 
neprijetnim situacijam se je mogoče izogni-
ti. Bober se ne bo odpravil na dolgo pot do 
sadovnjaka, če je v bližini bobrišča veliko ve-
getacije, v kateri najde dovolj hrane za vso ko-
lonijo. Bolje kot 
bobre poznamo 
in razumemo 
njihove navade, 
lažje najdemo 
rešitev, ki je 
ugodna za vse. 
Ne smemo 
pozabiti na vse 

dobre vplive, ki jih bober prinaša okolju. Bobri 
nam vsem nevede pomagajo tudi v boju proti 
podnebnim spremembam! Bobrovi gradbeni 
posegi ustvarjajo pomembna vodna okolja, 
mokrišča. Ta delujejo kot ogromne vpojne 
gobe, ki preprečujejo suše in poplave ter de-
lujejo kot naravne čistilne naprave za vodo. 
Poleg tega so bogat vir dobrin ter nudijo 

dom številnim 
vrstam. Če 
bobrov ne pre-
ganjamo, bomo 
tudi mi uživali 
v storitvah, ki 
nam jih ti eko-
loški inženirji 
zagotavljajo.

Ali veš?

• Evropskega bobra latinsko imenujemo Cas-

tor fiber, njegovega sorodnika kanadskega 

bobra pa Castor canadensis.

• Bobrovi zobje sekalci rastejo neprestano, in 

to kar do 0,5 cm na mesec.

• Bobrovski par ostane skupaj celo življenje.

• Pred desetletji je bil bober zaradi pretirane-

ga lova že na robu izumrtja. 

• Sedaj poteka projekt za ohranitev bobra, 

LIFE Bober. Raziskovalcem lahko pomagaš 

tako, da jim preko spletnega obrazca sporo-

čiš, če v naravi opaziš bobre ali znake njihove 

prisotnosti.

Slovarček pojmov:
Vegetacija
vse rastlinstvo določenega območjaEkosistemski inženirživalska vrsta, ki bistveno spreminja okolje, 

v katerem živi
Mokrišče
področje, ki ga redno preplavlja voda (npr. 
močvirje, barje, kraško polje) Vodotok

tekoča voda v strugi (reka, potok)Biološka pestrost ali biodiverzitetapojavljanje velikega števila različnih rastlin-
skih in živalskih vrst na določenem območju

KOLIKO VEŠ O ŽIVLJENJU 
BOBRA ŠTEFA?

SAM ALI S STARŠI SI PREBERI PRISPEVEK O BOBRIH, POTEM PA PREVERI 
SVOJE ZNANJE TAKO, DA REŠIŠ SPODNJE NALOGE. SREČNO, TRDEN JEZ!

KAKO SE BOBRI MED SEBOJ SPORAZUMEVAJO?

KJE ŽIVI BOBROVSKA DRUŽINA?

KAKO IZGLEDA 

BOBROVSKI DOM?

NARIŠI BOBROVSKI JEZ!

NAŠTEJ PO DVE STVARI: ZAKAJ SO BOBRI KORISTNI IN ZAKAJ NE?

KAJ BOBER ŠTEF JÈ, 

S ČIM SE PREHRANJUJE?
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1. Pozimi zapade veliko snega in starejša soseda te prosi, da ji pomagaš pri odmetavanju snega. Kaj 
storiš?

Sosedi rečem, da nimam časa (čeprav ga imam).

Sosedi pomagam, ampak le za kratek čas, potem pa se grem sankat s prijatelji.

Sosedi z veseljem pomagam, saj vem, da potrebuje pomoč. 

2. Po kosilu je miza polna krožnikov, vilic in nožev. Mama te prosi, da ji pomagaš pospraviti in pomiti 
posodo. Kaj storiš?

 Mamo preslišim in grem v sobo.

Pomijem nekaj krožnikov, nato pa grem k prijatelju, bo že mamica pospravila do konca.

Pomagam pospraviti posodo, nato pa se grem igrat.

3. Zvečer želiš gledati svojo najljubšo risanko, brat pa želi gledati film, ki je na sporedu ob istem 
času? Kaj storiš? 

Gledala bova mojo risanko in pika, cel dan že čakam na to!

Z bratom se dogovoriva, da televizijo vsak gleda nekaj časa.

Bratu pustim, da gleda film, jaz pa bom risanko pogledal naslednji dan.

4. V razredu na tleh najdeš sošolkin dnevnik. Kaj storiš?

Preberem ga, nato pa pokažem še vsem ostalim sošolcem in sošolkam. Dnevnik je res 
smešen! 

Na hitro ga preletim, nato pa vrnem sošolki.

Vem, da dnevnik sošolki zelo veliko pomeni. Ne odpiram ga in ji ga čim prej vrnem.

5. Z družino greste na izlet v hribe. Ob naporni hoji postaneš utrujen, žejen in lačen. Kaj storiš?

Ustavim se sredi poti in trmarim, da ne želim več naprej!

Celo pot do vrha sprašujem, kdaj bomo prispeli na cilj – »A je še daleč? A je še daleč? A je 
še daleč? A je še ...«

Prosim za kratek postanek. Popijem malo vode, nato pa hodim naprej. 

6. Po taboru rutico ali kožušček ...

Vržem v omaro med ostala oblačila. Bom že poiskal, ko bom stvar ponovno potreboval.

Pozabim na avtobusu, zato moram do starih volkov, da jo dobim nazaj.

Postavim na vidno mesto v sobi, da me ves čas spominja na skavtske dogodivščine in 
radosti. 

7. Napovedan je lep sončen dan, prijatelji te povabijo na izlet. Kaj storiš?

 Raje cel dan sedim za računalnikom in igram računalniške igrice. 

Ker bi zjutraj rad dlje spal rečem, da ne grem na izlet. 

Z veseljem se jim pridružim, to bo super izkoriščen dan!

Največ rdečih šap – Tvoj rezultat je precej slab. Kadar te ni na srečanju ali tabo-
ru, hitro pozabiš volčja zakona in postavo džungle. Tudi kadar ne nosiš rutice 
ali kožuščka, si volčič, hkrati pa del velike skavtske družine, zato se moraš po 
svojih najboljših močeh potruditi, da se boš poboljšal. 

Največ modrih šap – Si na dobri poti, a včasih te premaga lenoba in površno 
upoštevaš volčja zakona. Svoj odnos lahko hitro izboljšaš – kdaj poskusi preč-
kati svojo cono udobja in stori kakšno dejanje, ki ti ni tako zelo ljubo (do konca 
pomij posodo, pomagaj sošolcu ...), na koncu boš ponosen nase, hkrati pa boš 
postal zgled ostalim skavtom. 

Največ zelenih šap – Si pravi volčič! Prav takšen, o katerem govori zgornja pe-
sem. Si dober, srčen in aktiven. Držiš se postave džungle in spoštuješ voljča 
zakona! Odlično, le tako naprej!

Se še spomniš pesmi Priden volčič? »Priden volčič jaz postati si želim / in spoštovati obljubo 
vseh volkov. / Prijazen in bolj vljuden z vsemi vedno bom / in dobra dela rad delal bom.« Kak-
šen volčič pa si ti, ko nisi na srečanju in ne nosiš kožuščka? Si zgleden skavt ali ne? Preizkusi 
se s spodnjimi vprašanji in ugotovi, kakšen volčič si ...
Piše: Nina Oražem, Potrpežljiva levinja, Homec 1

Si ponosen in zgleden volčič
tudi ko ne nosiš kožuščka?
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April - skavtski
mesec zdravja

Skavti že več let v aprilu obeležujemo me-
sec zdravja. Tudi letos smo ga pospremili 
z mnogimi zanimivimi aktivnostmi, ki so 
člane, njihove družine in širšo javnost na-
govarjale k zdravemu življenjskemu slogu.

Piše: Maja Krajnc, Utrgana koala

Mesec zdravja se je pričel z velikonočnim 
ponedeljkom, ko se sicer po tradiciji obiskuje 
prijatelje in sorodnike, kar imenujemo pot 
v Emavs. Ker letos zaradi situacije to ni bilo 
mogoče, se je vsaka družina odpravila na 
romanje v bližini doma, nabrane kilometre pa 
smo seštevali, da bi skupaj dosegli cilj: sveto-
pisemski Emavs, mesto blizu Jeruzalema, ki 
se danes imenuje Al-Qubeiba. Na romanje se 
je odpravilo 122 družin po celi Sloveniji, kar 
skupno pomeni kar 445 parov nog. Cilj smo 
celo presegli, saj smo namesto 3.398 km 
skupno, zbrali kar 4.598 kilometrov. Bravo!

To je bil obenem otvoritveni izziv za družine, 
ki so se prijavile k sodelovanju v družinskem 
izzivu. Kar 88 družin, s preko 400 člani je 
namreč sprejelo 12 izzivov, ki so jih prejemali 
tekom meseca. Krepili smo zdravje na vseh 
področjih: ob ponedeljkih je bil čas za giba-
nje, ob sredah za razmislek in povezovanje, 

ob petkih pa za kulinarična raziskovanja. Vsi 
izzivi so zbrani v knjižici, ki jo najdete tudi 
na Facebook profilu projekta Izzivaj – uživaj. 
Primerni so za vsak mesec, ne le za april, zato 
vas spodbujamo, da zberete svojo družino na 
kup in se jih lotite!

S skavtskimi voditelji smo se družili na izo-
braževanju, kjer smo dobili praktične nas-
vete za nakup brez embalaže, prostovoljke 
z Zveze podeželske mladine Slovenije pa so 
nam predstavile pomen kupovanja lokalne 
hrane. Naučili smo se nekaj konkretnih vaj, s 
katerimi bomo popestrili srečanja in prisluh-
nili nasvetov psihoterapevtke. Če bo hrana 
na letošnjem taboru še bolj slastna in jutranja 
telovadba končno prijetna, veste zakaj!

Še vedno se po Ljubljani in Mariboru vozita 
avtobusa s skavtsko poslikavo, ki mimoidoče 
nagovarja k zdravemu življenjskemu slogu. 
Če ujamete enega izmed avtobusov in ga 
fotografirate, lahko zadenete lepo nagrado! 
To je krasna ideja za sestanek, saj lahko s ko-
lesom ali peš tekmujete, kdo bo prej ugledal 
avtobus s skavtsko reklamo. Poleg tega da 
se boste razmigali, lahko prav vi zmagate v 
žrebu za eno izmed nagrad!

4598 km4598 km

445 parov nog445 parov nog

122 družin122 družin

Kako lahko sodelujete v nagradni igri, si 

preberite na spletni strani projekta Izzivaj 

– uživaj:  izzivajuzivaj.si/aktualno/.

12 izzivov12 izzivov
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Se še spomniš tistega slavnega bansa, ob 
katerem smo se zabavali vsi - majhni in ve-
liki skavti? Upam, da kmalu pride priložnost, 
da bomo na travnikih spet lahko skupaj 
prepevali, se igrali banse … Vsi pa vemo, 
da prihajajo toplejši meseci, kar pomeni, da 
bomo skavti zagotovo še več časa preživeli 
v naravi, zato nikakor ne smemo pozabiti, 
da tam nismo sami. Obdaja nas mnogo živih 
bitij, ki bodo v tem času tako kot mi tudi bolj 
aktivna in na katera moramo biti pozorni, da 
ne bomo drug drugega preveč motili. Najbrž 
se ti je že  večkrat zgodilo, da si na sprehodu 
v gozdu srečal katerega od njegovih prebi-
valcev. Kaj pa »medvedka« iz bansa, si ga že 
kdaj srečal? Verjetno ne tistega na kolesu, 
lahko pa se zgodi, da srečaš kosmatinca na 
štirih nogah. In kaj tedaj?!
Piše: Mirjam Kerin, Predana netopirka, trop SOV 
Fotografije: Fabe Collage, Janko Ferlic 
Ilustracije: Lovska zveza Slovenije

Prehranjevalne navade
Populacija rjavega medveda (Ursus arctos L.) 
v Sloveniji je v ugodnem stanju ohranjenosti, 
v zadnjih desetletjih je številčno narasla in 
se prostorsko razširila. Spomladanska, torej 
najvišja letna ocena števila medvedov za leto 

2020, je bila ocenjena na 990 osebkov (860 – 
1120 osebkov).

Medved je največji predstavnik zveri v Evropi. 
V prvi vrsti je nočna žival, čeprav ga neredko 
vidimo tudi podnevi. Giblje se v hodu ali drncu. 
Čeprav je na videz neokreten in počasen, lah-
ko zelo hitro teče. Je dober plavalec, mlajše 
(in lažje) živali pa tudi dobro plezajo. Njegov 
vid je šibak, dobro pa sta razvita sluh in voh. 
Počiva v podzemnih votlinah, sicer pa glede 
brloga medved ni preveč izbirčen. Včasih mu 
zadostuje že zavetje pod podrtim drevesom 
ali gost sestoj mladega drevja. Medvedov 
življenski prostor so zato listnati, iglasti in me-
šani gozdovi v nižinah in gorah.

Medved je vsejed, hrani se z glivami, gozdnimi 
plodovi, podzemnimi deli rastlin in njihovimi 
zelenimi deli, nevretenčarji, glodalci in mrho-
vino. Odrasle parkljarje (jelenjad in srnjad) lah-
ko ujame samo v visokem snegu, priložnostno 
pa pleni tudi domače živali.

Srečanja med človekom in medvedom so v 
naravi običajno redka, saj je medved previ-
dna žival, ki se človeku praviloma izogiba. 
Kljub temu pa lahko ob redkih priložnostih 
pride do srečanja, še posebej kadar medved 

En medvedek je ...

naše prisotnosti ne zazna in se ne umakne 
že preden ga opazimo tudi mi. Kadar se torej 
odpravimo na sprehod ali morda celo na tabor 
na območju medveda, je dobro poznati nekaj 
priporočil, s katerimi lahko v veliki meri zago-
tovimo, da do srečanja z medvedom ne bo 
prišlo ali pa se bo morebitno srečanje končalo 
brez slabih posledic za oba.

Medvedi ne marajo presenečenj. Z dobro raz-
vitimi čutili za voh in sluh se ljudem večinoma 
uspešno izogibajo. Če se želimo medvedu 
izogniti, moramo biti dovolj glasni, da ga ne 
presenetimo. Obisk v gozdu naj ne bo preveč 
tih, nase opozarjajte še posebej pri prehodu 
skozi gosto vegetacijo in na nepreglednem 

območju. Ko medved zazna človeka, takoj 
zapusti območje, v večini primerov še preden 
zaznamo njegovo prisotnost.

Ob srečanju z medvedom je najbolj po-
membno, da ostaneš miren in presodiš 
situacijo. Medved se lahko dvigne na 
zadnje noge, da preveri okolico. S to 
držo ne izkazuje napadalnosti, temveč 
radovednost. Opozorite nase z mirnim 
glasom. Medved bo tako zaznal bližino 
človeka in se umaknil.

Kaj pa kadar imamo 
bližnje srečanje?
Medvedi v Evropi napadejo človeka 
le, kadar se zaradi strahu ali občutka 
ogroženosti temu ne morejo izogniti. Z 
upoštevanjem spodnjih navodil boš ob 
srečanju varen.

Če se ti medved približuje in te še ni 
opazil, opozori nase z mirnim glasom 
in se počasi umakni. Medved ima slabo 
razvit vid, zato te mora prepoznati kot 
človeka, hkrati pa mora zaznati, da ni 
v nevarnosti. Medved se bo v tem pri-
meru praviloma umaknil, kljub temu pa 
spremljaj njegovo vedenje.

Ne meči kamenja ali drugih predme-
tov proti medvedu. S tem bi povečal 
možnost napadalnega vedenja, saj se 
medved, ki se počuti ogroženega, lah-
ko prične braniti.

Preventiva:
• Na svojo prisotnost opozarjaj s pogovorom/z žviž-

ganjem/s petjem.

• Ostankov hrane ali drugih organskih odpadkov 
ne odlagajte v gozdu, v bližini planinskih koč ali 
v bližini gozdnega roba. Odpadke odlagajte v 
ustrezne medvedu nedostopne smetnjake ali jih 
odnesite s seboj.

• Psa imejte na povodcu, če pes naleti na medveda 
in ga razdraži, bo v iskanju pomoči medveda pri-
vedel naravnost k lastniku.

Če opaziš medveda:
• se mu nikoli ne približuj in ga ne moti (na primer z 

metanjem kamenja), temveč se počasi, brez hitrih 
gibov umakni v smeri svojega prihoda. Nikoli ne teci!

• Nikoli ga ne hrani, tudi če je videti prijazen in zvedav.

• Ne približuj se mu, ko se hrani z mrhovino. V večini 
primerov se medved od hrane umakne, vendar pa se 
lahko odloči, da bo vir hrane branil pred vsiljivcem.

• Nikoli se ne približuj medvedjim mladičem, tudi 
če so videti radovedni ali zapuščeni. Če jih opaziš, 
se umakni, saj medvedka ni daleč stran. Prav tako 
se ne približuj medvedjemu brlogu.
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V izjemnih primerih lahko medved izvede tako 
imenovani lažni napad, pri katerem ne pride 
do fizičnega stika. Namen takšnega odziva je 
prestrašiti neželenega obiskovalca. V primeru 
napada se nikoli ne brani. Obstani ali počasi 
lezi na tla z obrazom navzdol, roke pa položi 
okrog vratu, da zaščitiš glavo in obraz. Naj-
verjetneje se bo medved ustavil tik pred tabo 
in ne bo prišlo do fizičnega stika. S pretvarja-
njem, da si mrtev, preden pride do fizičnega 
kontakta, medvedu pokažeš, da nisi grožnja. 
Poskušaj ostati čim bolj tiho do konca napada. 
Preden vstaneš, seveda preveri, ali se medved 
še vedno nahaja v bližini.

Zapomni si: pred medvedom nikoli ne beži ali 
plezaj na drevo. Medvedi so dobri plezalci, v 
teku pa lahko dosežejo hitrost tudi do 50 km/h. 
Ujamejo te lahko v nekaj metrih, ne glede na 
vrsto terena. Izjema je le, kadar lahko varno 
mesto (npr. avto) dosežeš v nekaj korakih.

Zdaj veš kaj in kako. Poskrbi, da bodo obiski 
v naravi varni zate ter prijazni do vseh živih 
bitji, s katerimi si delimo naše čudovito 
Stvarstvo. Zdaj pa čim prej ven 
in uživaj!

Odtis zadnje leve šape

Stopinje prednjega
  

in zadnjega stopala

30 cm30 cm Odtis sprednje desne šape
Odtis sprednje desne šape

sled

stopinjaRjavi medved (Ursus arctos L.)

Telesna dolžina (odrasel osebek): 

samci 161–257 cm, samice 120–200 cm

Teža (odrasel osebek): samci 150 – 300 kg,

samice 70 – 180 kg

Parjenje: april – junij

Brejost: 7 – 9 mesecev

Kotitev: pozimi v brlogu, 1 – 4 mladiči

okoljeskavta

Skavtski okoljski center 
Kočevski rog
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Nebeška lojtrca

Prijetna igrica za po-
pestritev tabornega 
dneva ali popoldne-
va. Včasih so si z igro 
krajšali čas pastirji in 
otroci. Igro so se igrali na 
travniku ali dvorišču. Potreb-
na sta vsaj dva igralca.

Piše: Lucijan Černe, Radovljica 1

Čim bolj razvejana veja služi za igralno 
polje, haklc za figuro in razklana palica pa 
namesto igralne kocke.

Vejo pokonci zapiči v tla. Na vrhu veje so ne-
besa, prva veja čisto spodaj pa pekel. Vsak 
igralec potrebuje haklc. To je vejica v obliki 
narobe obrnjene črke V, ki je lahko tudi ne-
simetrična. Služi kot igralna figurica, ki jo za-
tikaš na posamezne veje. Začneš v peklu in 
se pomikaš proti nebesom. Točke za premi-
kanje haklca pa pridobiš z metanjem prepo-
lovljene veje v zrak. Za veljaven met stisneš 
v pest obe polovici veje v celoto in jo vržeš v 

z r a k . 
Ko pade 

na tla in se 
razpolovi, prešte-

ješ točke. Če pade veja 
na tla in je na obeh polovicah 

vidno lubje, meče naslednji igralec. 
Če je na obeh viden les, se pomakneš dve 

veji proti nebesom. Ob primeru lubja in lesa 
se premakneš za vejo navzgor. Zmaga prvi 
v nebesih.

Varianta  igre je lahko tudi taka, kjer se doda 
vice. Pri tej vsi začnejo v vicah in se pomikajo 
proti nebesom ali peklu. Pri tej metanje pa-
lice poteka malo drugače. Če pade veja na 
tla in je na obeh polovicah vidno lubje, greš 
polje proti peklu. Če je na obeh viden les, se 
pomakneš proti nebesom. Ob primeru lu-
bja in lesa ostaneš na veji in meče naslednji 
igralec. Zmagovalec je prvi v nebesih. Tisti, 
ki pade nazaj v pekel, pa lahko dobi nalogo 
za poboljšanje

Avtor: Juta Korošec, Iznajdljiva delfinka, Cerknica 1

Ognjiščne križanke



10 Barvanje pirhov v skavtskem vzdušju, Gornja 
Radgona 1, foto: Luka Štrakl
11 Bojevniki, Koronatrek, Golovec, Ljubljana 2, 
foto: skupina Nedeljsko razpoloženi
12 Igrivost na kupu, PP srečanje, Gornja Radgona, 
foto: Julija Vajs
13 Pripravljeni na boj, Koronatrek, Golovec, Lju-
bljana 2, foto: skupina Tanartabol
14 Dajmo smeti tja, kamor spadajo!, Dan Zemlje 
2021, Šentilj, Šentilj 1, foto: Iskriva stonoga

15 Letošnje prve skupne vezave, srečanje PP, 
Breznica, Breznica 1, foto: Rok Lužnik
16 Ali gre še hitreje?, Koronatrek, Golovec, Lju-
bljana 2, foto: skupina Nedeljsko razpoloženi
17 Koliko nas je še lahko na tem motorju?, Koro-
natrek, Golovec, Ljubljana 2, 
foto: skupina Tunin tatarski biftek
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