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»Bilo je izjemno, to je 
prava pustolovščina!  
Želel sem si prespati v 
naravi in slišati rastline, 
kako dihajo, kako nara-
va diha z nami. Ljudje 
se iščemo, iščemo od-
govore, zato izkušnjo 
priporočam vsem, ki si 
želijo spoznati samega 
sebe,« je za Playboy  
dejal Dejan Zavec.
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 NEUSTRAŠNI
dejan zavec

»Z Dejanom sva od prvega trenutka začutila 
povezanost, tako osebno kot z naravo, kar 
pa je itak osnova za vsako prijateljstvo. Moje
mu povabilu se je odzval takoj z veliko željo 
ter voljo po sodelovanju, saj je narava tudi v 
njegovem življenju igrala in še igra veliko vlo
go,« je povedal Brane. »V nekaterih pogledih 
sva si z Brankom zelo podobna, zelo identič
na,« je dodal Dejan, »saj sem dokaj povezan 
z naravo, zato mi je vse to toliko bolj blizu. 
Sem pa impresioniran nad Branetovim razu
mevanjem in poznavanjem narave.«

Brane je nadaljeval: »Ko je Dejan prišel, 
sva se le za trenutek pogledala v oči, si poda
la roki in se objela. 'Greva,' sem dejal, 'greva,' 
je rekel. Takoj ko sva prišla v divjino, sem za
čutil njegovo veličino, kako nadzoruje čas in 
prostor, in bil sem pomirjen, da bo z njim zelo 

lepo delati in ga poučevati o življenju v naravi 
oziroma o preživetju v divjini. Skoraj nemudo
ma se je prelevil iz človeka, ki živi sredi tempa 
ponorelega časovnega stroja civiliziranega 
sveta, v človeka iz pradavnine. Brez pomis
lekov sem ga najprej popeljal v svet rastlin. 
Pokazal sem mu tako tiste za prehrano in  
alternativno medicino kot tiste strupene, ki se 
uporabljajo v lovu na živali. Vsako rastlino,  
ki je bila temu namenjena, je brez zadržkov 
poizkusil in pri tem ugotovil, da današnji člo
vek pozna le malo čistih okusov, kajti v skoraj 
vsaki jedi doma prevladuje sol, brez nje pa  
je itak vse zanič.« »Spoznal sem, da nas de
jansko obdaja obilje hrane, ki pa jo moramo 
poznati, da jo znamo uporabiti,« je na kratko 
komentiral Dejan, Brane pa obširneje dodal: 
»Do nekaterih rastlin in njihovih glavnih upo

rabnih delov se je moral Dejan zelo potruditi, 
saj jih je veliko teže izkopati, kot se zdi. Tako 
je prišel do gomoljev, ki jih je pod zemljo vča
sih tudi za več kot kilogram in so po okusu in 
videzu podobni krompirju, le da imajo še veli
ko bolj božanski okus. V Dejanovo presene
čenje sva si iz njih kasneje, ko se je naučil  
narediti ogenj, pripravila pomfrit.« »Spoznal 
sem,« je pojasnil Dejan, »da nas je mati nara
va zelo obdarila, ampak na žalost ljudje vse to 
prehitro zapravljamo. Prav je, da vzameš toli
ko, kolikor potrebuješ za preživetje, ne pa,  
da si nagrabiš hrane za eno leto vnaprej.  
Zakaj bi imel človek pet avtomobilov, če pa 
potrebuje samo enega? Če potrebuje dva,  
naj ima dva, če jih potrebuje pet, pa naj jih ima 
pet. Pri tem sem se spomnil reka severno
ameriških Indijancev: 'Šele ko bo zastrupljena 
zadnja reka, šele ko bo posekano zadnje dre
vo, šele ko bo ujeta zadnja riba, šele potem 
boste ugotovili, da denarja ni mogoče jesti.'«

»Dejan je že pred prihodom izrazil željo,  
da si želi spoznati primitivno tehniko netenja 
ognja,« je dejal Brane. »Priti do ognja brez pri
pomočkov sodobnega sveta ni lahko, vendar 
ko tehniko enkrat usvojiš, za vedno ostane 
tvoja. Našla sva primeren les, nato pa je Deja
na presenetilo, kako težko je sprva. Kar po
šteno se je namučil, da mu je uspelo priti do 
žgoče lesene moke in da je z njo zanetil 
ogenj. Ko mu je uspelo prvič, sem mu dejal: 
'Prvič ti je le sreča naklonjena, dokaži, da boš 
to lahko storil kadarkoli!' In, ups, neuspešno. 
Njegova najboljša lastnost, neustavljiva volja, 
mu je zdaj prišla še kako prav. Ni in ni odne
hal, dokler mu ni spet uspelo. Sledilo je nepo
pisno veselje in zadovoljstvo. 'Iz nič sem ustva
ril ogenj!' je zakričal.« »Ogenj mi je dal vetra!« 
je komentiral Dejan. »Ko je Brane to mojstrsko 
izvedel, sem pomislil, da je pa to res mačji ka
šelj. Potem pa sem začel sam in mi je spodle
tela palčka, nisem naredil prave jamice, da bi 
v njej naredil tleče žgočo leseno moko. Nato 
pa moraš še z občutkom pihati v žgočo moko 
in netivo, kajti če pihneš preveč, ne gori. Pri 
tej preizkušnji sem se res spotil, da sem bil 
ves moker! Ko pa je ogenj zagorel, hej, ne 
morem vam opisati tega čudovitega občutka!«

»'Zdaj pa lovit ribe!'« je nadaljeval Brane. 
»Pred tem sva seveda sama izdelala kopje za 
ribolov in sva šla ribarit ... toda Dejanu ni všeč 
hladna voda … pa sem mu naredil uslugo in 
sem se vanjo vrgel. Ha, drugega kot to, da mi 
je sledil, ni mogel. Izjavil je le, da ga še nihče ni 
pripravil na to, da bi skočil v mrzlo vodo, saj jo 
naravnost sovraži. Nato nama je z malo taktike 
in naklonjenosti matere narave uspelo naloviti 
kar nekaj rib.« »Glede lova rib sem bil prepri
čan,« je komentiral Dejan, »da je to tako lahko. 
Potem pa sem sprva prazno pikal v vodo, a za
vedajoč se, da moram ujeti, sicer si v divjini  
lačen. Ko se svetloba zlomi in je riba v svojem 
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najšibkejšem položaju, jo z lahkoto ujameš. Za to ne potrebuješ posebne 
hitrosti, spremljati moraš svetlobo in narava ti ponudi, kdaj lahko ribo ulo
viš. Biti moraš usklajen z naravo.« 

Brane je njuno avanturo sklenil z besedami: »Pri Dejanu moram po
udariti predvsem njegovo voljo, logičen pristop k reševanju problemov, 
delovne navade in tudi izvrstno motoriko, tako da se je hitro prilagajal  
izzivom. Spoznal sem, da je Dejanu resnično izjemno mar za ohranitev 
narave, da ceni vse, kar je v njej, in kako rad bi vse to, česar je bil dele
žen v svoji avanturi, prenesel tudi na svoje otroke. Pozno v noč sva se 
pogovarjala, ali je to sploh še mogoče pri takem odnosu, kot ga imamo 
danes do narave, ali bodo naši otroci še deležni tega prelepega planeta 
ali bomo popolnoma izgubili stik z njim in ga videvali le še v virtualnem 
svetu, ki pa ne vodi v nobeno prihodnost. Jutro sva dočakala pozitivna, 
toda z vedenjem, da ničesar ne smemo jemati za samoumevno.«

Dejan: »Današnji vrvež življenja je turbulenten, takšen, da se ne ustavi
mo. Kar je grozno. A ustaviti se je treba. Zato, da slišiš, kako narava govo

V divjini s S.S.F.N. 

Brane T. Červek, inštruktor preživetja v naravi, je zasnoval 
projekt V divjini s S.S.F.N. s ciljem ozaveščanja ljudi o pomenu 
narave. »Dokler bomo bogastvo videli le v materializmu, in ne v 
svojih otrocih, družinah, prijateljih, v naravi, ne pričakujmo spre
memb. Vsi se moramo učiti strpnosti do drugih. Iz pomanjkanja 
znanja izhajajo nestrpnost, jeza in ljubosumje. Zavedati se je 
treba teže lastnega odločanja, biti pošten do sebe in drugih, 
do narave, živali in rastlin, spoznavati in skušati razumeti druge 
ljudi. Dojeti moramo, kakšne so posledice negativne energije, 
kaj pomeni delitev sreče ter odgovornost izrečenih besed in 
dejanj. Vseskozi ponavljam, da je treba videti in slišati vse, tudi 
tisto, česar nočemo, kajti tam je preprosto resnica.«  
Brane v okviru projekta gosti znane ljudi, ki se preizkusijo 
v preživetju v divjini. Gost razkrije svoj pogled na naravo in 
današnjega človeka, predvsem pa na to, zakaj je nujno, da se 
borimo za ohranjanje narave, in kako ga je ta izkušnja obogatila 
oziroma kako se bo zavzemal za boljšo prihodnost vseh nas,  
za prihodnost naših otrok. www.ssfn.si/guests

Sixt SloVeNija prejel preStižNo Nagrado
Konec leta 2015 je slovenska podružnica družbe Sixt AG dosegla nov izjemen uspeh,  
saj je prejela najprestižnejšo nagrado Sixt Leasing Glory 2015. 
»Izjemno motivirani ekipi zaposlenih v podružnici Sixt Slovenija je uspelo tradicionalno po
nudbo leasinga vozil prilagoditi novim poslovnim modelom, ki uvajajo svetovanje s področja 
mobilnosti in upravljanja voznega parka. Nove storitve so strankam ponudili v resnično 
kratkem času. Prav ta prilagodljivost in predanost potrebam strank predstavljata način 
dela družbe Sixt, zato slovenski ekipi iz srca čestitam za prejeto nagrado,« je ob podelitvi 
nagrade povedal izvršni direktor Sixt Leasing AG dr. Rudolf Rizzolli.
»Na nagrado smo nadvse ponosni. Podjetja danes ciljajo na zniževanje stroškov,  
ki jih imajo z voznim parkom, vedno več pa jih po vzoru tujih korporacij želi voziti okolju 
prijaznejša vozila in tako dodatno prispevati k družbeni in okoljski odgovornosti. V Sixtu 
smo s poslovnim letom 2015 in uvedenimi novimi storitvami izredno zadovoljni, saj smo 
uresničili in presegli vse načrte ter že načrtujemo dodatne novosti,« je dodal generalni 
direktor Sixt Slovenija Klemen Pur.

ri, in za to ne potrebuješ veliko. Samo umiriti se moraš in ji prisluhniti, 
saj govori jezik, ki ga govori ves svet. Takšno izkušnjo absolutno pripo
ročam! Vredno je spoznati Branetove veščine, škoda bi ne bilo črpati 
iz njegovega znanja. Kajti popelje te v čas, ko vidiš, da določenih stva
ri, za katere si prej mislil, da brez njih res ne moreš, ne potrebuješ. Ter 
da si življenje preveč kompliciramo. Pri Branetu to lahko hitro spoznaš, 
preklopiš v glavi in spoznaš, da si lahko srečen že z zelo malo, kar pa 
je v resnici veliko.« 
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V svetu izposoje vozil in upravljanja voznih par
kov je ime Sixt dobro znano. Gre za enega  
vodilnih ponudnikov rentacar storitev z več  
kot 100letno tradicijo in z okoli 5000 posloval
nicami v več kot 100 državah po vsem svetu. 
Slovenija je res le ena izmed njih in slovenski 
Sixt je eden od najmlajših članov v tej svetovni 
rentacar verigi, toda v ničemer ne zaostaja za 
visokimi kriteriji poslovanja, ki mu jih nalaga 
nemško materinsko podjetje.

V Sixt Slovenija so se izzivov lotili s svežo 
energijo in veliko drznostjo. V začetnem obdo
bju poslovanja so osvojili več kot deset odstot
kov trga, podvojili število poslovalnic in v zelo 
kratkem času povečali floto vozil za več kot  
sedemkrat! Odločeni so, da dosegajo prvo 
mesto na slovenskem trgu rentacar storitev. 
To dosegajo le tako, da kot podjetje delujejo 
na način, ki njihovim partnerjem, dobaviteljem 
in sodelavcem prinese zadovoljstvo in omogo
či še bolj uspešno opravljanje njihovega posla.

Z inovativnostjo in fleksibilnostjo opravljajo 
vse storitve na področju mobilnosti: izposojo 

Slovenija

Pri Sixtu si štejejo v ponos, da so kot 
podporniki del projekta Braneta T. 
Červeka V divjini s S.S.F.N. s ciljem 
ozaveščanja ljudi o pomenu narave. 
Hkrati se priznanemu inštruktorju 
preživetja v naravi Branetu T. Červeku 
zahvaljujejo za izkušnje, ki so jih bili 
deležni na team building izobraževanju, 
ki je nepozabno za ves kolektiv.

poslovnih limuzin, celotno paleto rentacar sto
ritev, kratkoročni najem vozil (short rental term) 
in upravljanje voznih parkov, ponudbo storitev 
pa so še obogatili s prevozi oseb (transferji), 
dolgoročnim najemom vozil za pravne osebe  
in z rezervacijami najema vozil v tujini.

Pri Sixtu so boljši, hitrejši, fleksibilnejši …  
So drugačni! Kadar dosežejo uspeh, se ne 
predajo počitku. Vedno znova se trudijo iskati 

nove koncepte, ki bodo še bolj pisani na kožo 
njihovim strankam. Njihove storitve so standar
dizirane, zato lahko kot uporabniki Sixtovih sto
ritev v katerikoli Sixtovi poslovalnici kjerkoli  
po svetu pričakujete storitve enake kakovosti. 
Pa še nekaj jih ločuje od drugih: odnos! Nad 
problemi se ne pritožujejo, ampak se jih lotijo 
zavzeto in s srcem. Nenehno iščejo rešitve,  
ki vam vedno omogočajo popolno mobilnost.
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