
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KORAK VODITELJA 
PP na služenju v veji VV 

 
 
 
 
 
 

»Vsi pravijo, da naj bi bil klan najmočnješa veja. Jst sem razmišljal  in  se mi zdi, da naj bi bili volčiči 
najpomembnejši. Takrat otroci začnejo hodit in pomemebno je, al ti je všeč pr skavtih al ne. Tako ostaneš z 

lepimi spomini al pa nehaš« 
(popotnik, Zagorje 1). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jasna Razpotnik, 

Steg Zagorje 1 
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PODATKI O VODITELJU IN SOPOTNIKU 
 
Voditeljica: Jasna Razpotnik, Razigrana miška, steg Zagorje 1. 
Sopotnica: Veronika Repanšek, Navihana miška, steg Zagorje 1.  
Naslov koraka voditelja: Jesenovanje v veji IV; 24.10-26.10.2008. 

POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE 

 
Za korak voditelja sem si izbrala povezavo med vejo VV in vejo PP. Opravila sem taborno 
šolo metode veje PP, vendar sem že četrto leto voditeljica v veji VV. 
Glede na analizo trenutnega stanja je bil ta korak nujen in neizbežen, saj smo imeli v 
stegu kar nekaj težav s popotniki na služenju v veji VV. Popotniki in popotnice so bili v 
našem stegu do letošnjega leta najšibkejša veja. V klanu jih je bilo malo, tisti ki so pa bili, 
pa so se za služenje raje odločali za vejo IV. Letošnje leto se je veja popotnikov in 
popotnic okrepila. Dobili so nekaj članov iz veje IV in dva nova člana. Izbira koraka je 
odgovor na potrebe veje, katero vodim. Čeprav je nekoliko bolj usmerjena na delo s 
popotniki in popotnicami, pa prinaša novo moč in spodbuja popotnice za odločitev k 
služenju oziroma voditeljstvu v veji VV. 
  
Ključne besede: Volčiči in volkuljice, popotniki in popotnice, služenje v veji VV, dejaven 
odnos med starejšimi in mlajšimi 

FAZE NAČRTOVANJA 

Analiza stanja 

Skupina otrok v veji volčičev in volkuljic šteje 12 članov. Krdelo je precej heterogeno, 
otroci se grupirajo v skupine po 2 ali 3, prihaja tudi do določenih izločanj med njimi. 
Srečanja obiskujejo bolj ali manj redno. 
 
Večjih disciplinskih problemov nimamo, čeprav pogosto prihaja do zmerjanj in 
nerazumevanja nekaterih otrok. 
Imamo redna tedenska srečanja, jesenovanje, zimovanje in tabor.  
Voditelji se redno dobivamo in načrtujemo srečanja. 
Z drugimi vejami sicer pogosto sodelujemo (na stegovih dogodkih), vendar ugotavljamo, 
da imajo volčiči in volkuljice rajši srečanja krdela oziroma dogodke na katerih ni 
prisoten cel steg, kljub temu pa zelo radi vidijo, če je na srečanju kakšen od starejših 
skavtov. 
 
Težave imamo s služenjem popotnikov na večdnevnih aktivnostih ali srečanjih, saj 
trenutno nimamo nikogar,ki bi si izbral služenje v naši veji. 
Popotniki in popotnice se raje odločajo za služenje v veji IV, vzrok za to bi lahko pripisali 
»splošnemu javnemu mnenju stega«, ki daje velik pomen veji IV kot »pravi skavtski 
veji«. 
Na poletnem taboru volčičev in volkuljic smo tako imeli na služenju starejšega 
popotnika, ki zaključuje svojo skavtsko pot in voditeljico IV, na jesenovanju sta služili 
voditeljica veje IV in bivša voditeljica. 
Lansko leto je v veji VV služila voditeljica v SKVO-ju brez veje (»suha veja«). 
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Namen 

 
Zagorski popotniki in popotnice bodo seznanjena z značilnostmi veje volčičev in 
volkuljic in preko služenja na taborih in srečanjih spoznavali delovanje veje VV. 

Cilji 

 Vsak PP bo prisoten vsaj na enem srečanju z volčiči. 
 Izvedena bo predstavitev veje VV na srečanju PP. 
 Na zimovanju VV bosta služila vsaj dva popotnika/popotnici. 
 Pred zimovanjem, tekom zimovanja in po zimovanju bodo popotniki na služenju 

deležni osebnega spremljanja in uvajanja v značilnosti služenja. 
 Veja VV bo dobila nove »džungelske like«, ki bodo prisotni na srečanjih. 
 Volčiči in volkuljice bodo za PP pripravili zabavni program. 

Program 

 
Korak, ki sem si ga zastavila vključuje dve veji in je na prvi vtis bolj korak voditelja veje 
PP in ne veje VV. Kljub temu, da s korakom posvečam veliko pozornosti skavtom 
najstarejše veje, pa posredno vplivam na bodočnost našega krdela in sedanje člane, ki so 
zelo veseli kadar jih na srečanju obišče kakšen od starejših skavtov. 
  
Zavedam se, da je prevzemanje odgovornosti preko služenja v določeni veji kontinuiran 
proces, sem si celotno izvedbo koraka zamislila po naslednjih korakih1: 

1. Prvi vtis in teorija 
2. Konkretna izkušnja 
3. Refleksija izkušnje 
4. Prakticiranje 

Časovni potek 

 
V naslednjih točkah bom opisala časovni potek srečanj in na kratko razložila vsebino 
posameznih srečanj.  

1. SREČANJE  

 
10.12.2011: PRVI VTIS 
Prvo skupno srečanje volčičev in volkuljic ter popotnikov in popotnic je potekalo v 
soboto 10.12.2011 od 9.00-12.00 ure. Za tehnični del srečanja (priprava sestavin in 
pripomočkov za peko) sta poskrbela voditelja projekta »adventni sejem«, saj smo na 
srečanju pekli piškote, katere smo naslednji dan prodajali v okviru adventnega sejma. 
Sama sem poskrbela za vsebinski del: igre in duhovno misel za udeležence na srečanju. 

Spoznavanje preko  
- duhovne misli (Priloga 1), 
- iger za spoznavanje (Priloga 2), 
- učenje sodelovanja z delom preko peke piškotov.  

                                                        
1  Koraki nekoliko spominjajo na Kolbov krog izkustvenega učenja (konkretna izkušnja-> razmišljujoče 
opazovanje->abstraktna konceptualizacija->aktivno eksperimentiranje ->konkretna izkušnja,->…) 
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2.  SREČANJE  

 
1.2.2102: »TEORIJA« 
Na srečanju PP sem imela predstavitev veje VV. Najprej je vsak udeleženec srečanja 
dobil listek na katerega je napisal asociacijo, ki mu pade na misel, ko pomisli  na vejo VV.  
Nato smo si zamenjali listke, prebrali zapisane besede (otroci (2x), najmlajša veja, igre, 
zabava, knjiga o džungli, piškoti) in se o njih pogovorili. Nekateri so bili že sami pri 
volčičih in so z nami radi podelili njihove izkušnje. Na srečanju sta bila tudi dva novinca, 
ki o volčičih nista vedela skoraj ničesar.  
Sledilo je pripovedovanje del 1. zgodbe iz Knjige o džungli z vmesnimi igrami (Priloga 3). 
Na koncu sem imela še predstavitev v Power pointu, preko katere sem predstavila še 
ostale džungelske like in vlogo PP-ja na služenju v veji VV (Priloga 4). 
Popotnike in popotnice sem povabila, da se nam pridružijo na srečanju, ki je sledilo 
njihovemu srečanju. Ena izmed popotnic je ostala na srečanju in prevzela določene 
naloge tekom srečanja. 
Trije od popotnikov so se odločili, da se nam pridružijo na zimovanju. Gre za tri 
popotnike, ki so novi v klanu in še niso bili na služenju v veji. 
 

  3.  SREČANJE  

 
 17.2.-19.2.2012: KONKRETNA IZKUŠNJA 
Nekaj dni pred zimovanjem sem popotnikom poslala elektronsko sporočilo s   
programom in navodili glede služenja (Priloga 5). 
Dan pred pričetkom zimovanja sem vsakega od njih poklicala in se dogovorila še o 
zadnjih malenkostih glede prevoza, hrane in programa. 
Na zimovanju sem z igro VV-jem predstavila naše nove džungelske like: želvo U, ata 
volka in škarnika čil. 
Na zimovanju sem uvedla »minutke za PP na služenju«, ki so bile dobro izpeljane le dva 
dni (zaradi pomanjkanja časa so v nedeljo dobili le preverbo, katero so izpolnili doma). 
 
»Minutke za PP na služenju« so bile v petek namenjene pogovoru o: 
 Pričakovanjih in strahovih, ki jih imajo v zvezi z zimovanjem, ter o njihovih 
sposobnostih oz. o tem kaj je tisto s čimer lahko oni pripomorejo pri delu v veji VV. 
Strahovi so se navezovali na konkretne naloge v zvezi z kuhanjem (ne znam delati 
krofov), pričakovanja so vključevala volčiče in volkuljice (želim si zapomniti imena vseh 
VV-jev, želim si da bi se igrali in imeli fajn). K zimovanju pa bi lahko prispevali z igranjem 
kitare, igranjem z otroci. 
V soboto smo se pogovorili o preteklem dnevu, o tem kaj jim je bilo najbolj všeč in kaj bi 
spremenili. 
V nedeljo sem jim dala za izpolnit preverbo, katero so mi vrnili po zimovanju (Priloga 6). 
Med »minutkami za PP na služenju« smo se pogovorili tudi o programu in njihovih 
zadolžitvah. 
 
VV so na zimovanju pripravili zabavo za PP in obiskovalce (nekateri člani SKVO). 
Popoldne pred večerno zabavo sem se dobili s svetom starejših volčičem in se z njimi 
pogovorila o tem kako naj bi zabava potekala. Svet starejših volčičev je nato imel nalogo, 
da razdeli naloge med ostale volčiče in organizira samo zabavo, tako s tehničnega kot s 
programskega vidika. VV zelo radi nastopajo, predvsem prej starejšimi skavti med 
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katerimi imajo tudi svoje vzornike. Tako so celo popoldne izdelovali verige iz 
časopisnega papirja, napihovali balone in vadili dramsko igrico, katero so zvečer zaigrali. 
Na zabavi so bili 4 popotniki oz. popotnice in večji del SKVO-ja. 
 

4. SREČANJE 

 
22.2.2012: REFLEKSIJA IZKUŠNJE 
Srečanje po zimovanju je potekalo od 19.00-20.30h v gostišču Kum, kamor sem PP na 
služenju povabila na pijačo in praznovanje po zimovanju. Na srečanju, ki je bilo bolj 
neformalne narave smo se pogovorili o samem poteku zimovanja. Povedali so tudi nekaj 
predlogov za prihodnje (bilo je fajn, otroci so navdušeni nad skavti,dobro smo se držali 
urnika, imeli smo malo preveč dela v kuhinji, otroci so zelo živahni, voditelji so ok, treba bi 
bilo naslednjič prinesti s seboj kitaro) in podali njihovo mnenje o našem vodenju 
(nekateri voditelji so preresni, živčni, drugi bolj prijazni). 
 
Nazaj so mi prinesli izpolnjene preverbe ( v prilogi) in dogovorili smo se glede služenja 
na prihodnjih srečanjih. 
 

5. SREČANJE 

PRAKTICIRANJE: Na prihodnjih srečanjih bo večji poudarek na samostojnosti in 
ustvarjalnosti popotnikov na služenju. Dogovorili smo se, da pride en popotnik na 
srečanje, ki bo 3.3.2012, dva popotnika na srečanje, ki bo 10.3.2012. Pred vsakim 
srečanjem se bomo dobili in šli skupaj čez program srečanja, prav tako bodo popotniki 
sami na vsakem srečanju prevzeli in pripravili 20 minut programa (igre,..). 

Za nadaljnja srečanja se bomo dogovarjali sproti. 

Preverba 

 
Vmesna preverba koraka voditelja je bila izvedena že na srečanju s popotniki po 
zaključenem zimovanju. Vmesna preverba zadanih ciljev: 
 Vsak PP bo prisoten vsaj na enem srečanju z volčiči/delno izveden (tisti PP,ki bolj 

redko hodijo na srečanje še niso bili na srečanju z VV). 
 Izvedena bo predstavitev veje VV na srečanju PP/cilj je izveden. 
 Na zimovanju VV bosta služila vsaj dva popotnika/popotnici/cilj je uresničen, na 

zimovanju pa so služili kar trije PP-ji. 
 Pred zimovanjem, tekom zimovanja in po zimovanju bodo popotniki na služenju 

deležni osebnega spremljanja in uvajanja v značilnosti služenja/cilj je skoraj 
popolno izveden, ugotovila sem, da bi nekateri izmed PP-jev potrebovali še več 
vodenja. 

 Veja VV bo dobila nove »džungelske like«, ki bodo prisotni na srečanjih/cilj je 
deloma že izveden, deloma se bo izvedel v naslednjih mesecih. 

 Volčiči in volkuljice bodo za PP pripravili zabavni program/cilj je izveden. 
 

Celotna preverba sledi ob koncu skavtskega leta, ko se bo ovrednotilo dosedanje delo in 
naredil načrt za naprej. 
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OSEBNI NAPREDEK 
 
Sama sem tekom izvajanja koraka izboljšala svojo komunikacijo s sovoditelji, popotniki 
in popotnicami in volčiči. 
Ozavestila sem pomen določenih stvari, ki so mi tekom let postale samoumevne, ena 
izmed ključnih je, kako pomembno se je postaviti v vlogo skavta in na 
program/projekt/nalogo pogledati z njegove perspektive. 
 

PRIPOROČILA ZA VODITELJE 
 
Zelo pomembno se mi zdi, da na srečanjih in večdnevnih aktivnostih poskrbimo za 
dobro informiranost in vključenost tehnične ekipe, ki nam pomaga pri izvajanju 
programa. 
Čas, ki si ga vzamemo za »naše naslednike« je neprecenljive vrednosti, saj je le-ta zanje 
priložnost za učenje. Sodelovanje s popotniki na služenju v veji zahteva čas in energijo, 
ki pa sta povrnjena takoj, ko popotniki postanejo samostojnejši, odgovornejši in začnejo 
prevzemati del aktivnosti/programa. 
Tekom koraka sem spoznala, da so vodene »minutke za PP« dobra praksa, ki bi morala 
postati del vsakršne aktivnosti. 

PRILOGE 

Priloga 1: duhovna misel 

Stojimo v krogu, na sredini kroga je košarica v njej pa piškot. Poslušamo zgodbo, nato pa 
o njej spregovorimo nekaj besed. 
 
Ženska, ki je čakala na polet, se je v letališki avli usedla in začela brati knjigo. Čez čas se je 
poleg nje usedel moški, ki je tudi začel brati knjigo. Ženska je zatopljeno brala in roko 
stegnila v vrečko s piškoti, da si ga postreže. Naenkrat to naredi tudi moški. Pa spet tudi 
ženska, pa ponovno moški in to delata vse do zadnjega piškota. Medtem, ko je moški mirno 
jedel piškote, je to žensko zelo motilo, saj da nekdo brez dovoljenja je njene piškote, je pa že 
višek predrznosti. Ko je moški potegnil iz vrečke zadnji piškot, je najprej pogledal v vrečko, 
in ko je ugotovil, da je vrečka že resnično prazna, je piškot razdelil na pol in drugo polovico 
vrnil v vrečko. To je sodu izbilo dno, zato je ženska moškemu z grimaso nazorno pokazala 
svoje mnenje o njem in odločno zapustila svoj sedež. Kasneje na letalu, ko je odprla svojo 
torbico, je zagledala popolnoma zaprto vrečko z enakimi piškoti. Šele takrat se je zavedla, 
da moški poleg nje ni jedel njenih piškotov, ampak ona njegove. Če bi kdo imel razlog za 
razburjanje, bi ga opravičeno lahko imel le on, pa je namesto tega raje delil piškote z njo. 
Postalo ji je žal in bilo jo je sram, vendar napake žal ni mogla več popraviti. Tudi mi smo v 
svojem vsakdanjem življenju večkrat kot ta ženska, namesto da se najprej prepričamo, z 
lahkoto obtožimo, mnogokrat tudi po krivem. 

Priloga 2: igre za spoznavanje 

 
Imamo listke različnih barv. Vsak VV oz. PP dobi svoj listek. Ta listek je prepognjen na 
dva dela in na vsaki strani, ter na sredini lista ima narisan nek znak. 
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Najprej se razdelimo po prvem znaku (oblak, srce,puščica,zvezda) v skupine. Vsak v 
skupini mora članom s pantomimo pokazati kaj rad dela v prostem času. 
Nato se razdelimo po drugem znaku (1,2,3,4) v nove skupine. Sedaj mora vsakdo 
povedati koliko bratov/sester ima in toliko nog oz. rok mora skupina imeti na tleh. 
Spet znova se razdelimo po tem 
kakšne barve je packa, ki je 
narisana na sredini listka. Sedaj si 
povemo svoja imena in neko stvar 
na prvo začetnico svojega imena. 
Na koncu se razdelimo po barvah 
listkov in se v novih skupinah 
postavimo v kolone in igramo igro 
bandrolgi. 
 
 
 
»Kako je pa tebi ime?« 
 
 

 
 
 
»Ti pa zagotovo rada poješ!« 
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Priloga 3: del 1. zgodbe iz Knjige o džungli 

 
Bilo je nekega toplega večera, globoko nekje v Sijonijskemu hribovju. Ata volk se je ravno 
zbudil in pretegnil svoje šape,da prežene zaspanost s svojih okončin. Mati volkulja je ležala 
med svojimi četverimi mladiči, ki so se prekopicevali sem in tja, ter cvilili in se igrali (Igra: 
prekopicevanje).  Ata volk se je ravno odpravil na lov, ko je pred brlogom zagledal 
Tabakija. Tabaki je lažnivi in priliznjeni šakal, ki pogosto ponori ko kaj ni po njegovo. 
Igra norenja: tabaki ponori in po džungli lovi prebivalce džungle 
 
… Tabaki je prinesel v krdelo novico, da je tiger Širkan.. Veste kdo je Širkan? Šepavi 
hudobni tiger… preselil svoja lovišča in sedaj lovi v bližini brloga ata volka. In res se je iz 
daljave zaslišalo rjovenje mogočnega tigra: auuuuuuuu!  »Toda, danes ne lovi živali, danes 
lovi človeka«: je rekla mati volkulja. Tuljenje je bilo namreč podobno tuljenju divjega tigra, 
ki lovi človeka (Igra: Širkan lovi) 
… Oče volk je imel zelo dober sluh in vid. (Igra: kdo se premakne). ..oče volk je šel iz brloga, 
nato pa zaslišal šumenje blizu brloga. Bil je že pripravljen, da skoči, se pognal in 
zagledal..človeka! V grmovju se je skrival pravi mali človeški mladič. 
Širkan je lovil tega malega mladička. 
… Mati volkulja se je zavzela za mladiča. Rekla je:« Naj živi in teka s rkdelom!« Toda, 
Širkan je bil mnenja, da mali človek ne more nikoli postati del džungle. 
 
O tem ali bo Mavgli postal del džungle ali ne bodo odločili na Skali posveta. To je kraj kjer 
se zberejo vsi prebivalci džungle, po navadi enkrat na mesec ob ščipu.  
Če vas zanima kaj se je na skali posveta dogodilo,…pa pridite k volčičem!  
 

Priloga 4: Power point predstavitev 

 

 
 

 
 

VOLČIČI IN 
VOLKULJICE
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DVA VOLČJA ZAKONA

• Volčič živi v krdelu v veselju in 
poštenosti

• Volčič misli na drugega kakor na 
samega sebe

 
 

STAROST VOLČIČEV IN VOLKULJIC ?

a.) 12-14 let

b.) 7-10 let

c.) 8-12 let

d.) 385000 kokosovih padcev

 

 

KAJ ME ČAKA, ČE SE KOT KLANOVEC NA 
SLUŽENJU PRIDRUŽIM VOLČIČEM?

1. PREVIJANJE OTROK
2. KUHANJE MAKARONOV ZA 15 LJUDI
3. USMERJANJE PROMETA V SNEŽNIH RAZMERAH
4. IGRANJE DRUŽABNIH IGER
5. POMIVANJE OKEN S STELEX TEKOČINO
6. BRANJE ZGODBIC ZA LAHKO NOČ
7. POTIKANJE PO DŽUNGLI
8. HOJA PO VSEH ŠTIRIH
9. VOŽNJA AVTOBUSA ZA NA TABOR
10. IGRANJE NOGOMETA
11. PEKA KROFOV
12. PRIPRAVLJANJE ČAJA
13. UMIVANJE ZOB OTROKOM
14. ŽVIŽGANJE DO ONEMOGLOSTI
15. FOTOGRAFIRANJE AKTIVNOSTI
16. KUHANJE ČAJA

 
p.s.: izbrali smo pravilne trditve  
 

POTEM TOREJ “IZGUBIM” SVOJE IME IN 
POSTANEM…

SIVI BRAT

JEŽEK IKI

ŠKARNIK ČIL
MAMA RAKŠA

ŽELVA U
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Priloga 5: pismo popotnikom na služenju 
 

Živjo! 
  

Vi ste torej ekipa, ki bo z nami preživela letošnje volčje zimovanje. Super! :D 
Naše zimovanje bo letos malce pustno obarvano, saj gremo na zimovanje ravno na pustni 
vikend. 
O temi zimovanja še ne bom zgubljala besed, da se ne bo komu zareklo ;) Vam pa 
namignem, da je popolnoma v kontekstu pustnega dogajanja. Zdaj pa možgančke na pašo 
in razmišljajte,... :) 
Pa da preidem k bistvu... 

  
Naloga klanovca na služenju je, da: 

-> pomaga voditeljem pri izvajanju aktivnosti, 
-> poskrbi za tehnične stvari (da se ve kje je kovček z didaktičnim materialom, kje 
so lopatke,ipd.), 
-> pripravlja obroke in poskrbi, da je pijača stalno na voljo (čaj, sok), 
-> izvede aktivnost po naročilu ( v vašem primeru je to zabavni večer v petek 
zvečer), 
-> se druži in igra z otroci... 
  

V prilogi pošiljam okvirni program zimovanja, kjer so dopisane vaše zadolžitve ( z velikimi 
krepkimi črkami). 
Poleg glavnih zadolžitev in  nalog, (ki sta priprava zabavnega večera in skrb za hrano) 
imate še nalogo, da sestavite jedilnik in mi ga do četrtka zvečer posredujete. 

  
Kaj vzeti s seboj? 
S seboj vzameš stvari, ki jih po navadi potrebuješ na skavtskem zimovanju/taboru: 

- topla oblačila 
-spalka, armafleks 
...  
- pustno maska (v soboto imamo pustno zabavo) 
- oblačila za na sneg. 
  

Kako do Podčetrtka in nazaj? 
Volčiči gredo na vlak v petek ob 14.34h iz Zagorja. Dobimo se ob 14.15h na železniški 
postaji. 
Če ti je to prezgodaj greš lahko z mano (grem z avtom) ob 15.00h. 
Zaključimo v nedeljo ob 15.00h, ko pridejo po volčiče njihovi starši.  

  
Vem in verjamem, da ste super dream team in veselim se že, da bomo skupaj preživeli naše 
zimovanje! Za vsa vprašanja sem vam na voljo na ta mail ali telefon (040 475 812). 

 
Lp, Jasna 
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Priloga 6: preverba zimovanja ( ležeča pisava so odgovori PP) 

 
PREVERBA ZIMOVANJA VV 2012 

 
 
VŠEČ MI JE BILO, KO….smo imeli pustno zabavo/nas je na 
pustni zabavi obiskal klan 
 
ŽELEL/A SEM SI, DA …da bi lahko bila več časa na taboru/ da 
bi lahko spali dlje 
 
GROZNO SEM SE POČUTIL/A… nikoli!:)/ko sem pogledala kup nepomite posode 
 
NAJBOLJ ME JE SPRAVILO V SMEH… koliko krofov se je speklo in pojedlo/vožnja do doma 
 
ČE BI ZAVRTEL/A ČAS NAZAJ BI…ne bi zaspala/šla še enkrat na zimovanje z VV 
 
VOLČIČI SO… face/živahni in glasni 
 
VODITELJI VV ME SPOMINJAJO NA… hm, ne vem ampak res so dobri, tko u izi/triperesno 
deteljico 
 
ZAPOMNIL/A SI BOM…naš prihod k volčičem/peko krofov 
 
NASLEDNJI TABOR BO…še boljši/še boljši kot ta 
 
 
MISLIM, DA BI MORALI…imeti tabor dalj časa/s seboj prinesti kitaro 
 
VČASIH NISEM VEDEL/A… da se lahko tako hitro pospravi/če vse naredim prav 
 


