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KEKČEVA PESEM 

 

KAJ MI POJE PTIČICA, PTIČICA SINIČKA? 

DOBRA VOLJA JE NAJBOLJA, TO SI PIŠI ZA UHO, 

MILE JERE, KISLE CMERE Z NAMI V ŠTRIC NE POJDEJO. 

 

KAJ ODMEVA MI KORAK, KO PO STEZI STOPA? 

DOBRA VOLJA JE NAJBOLJA, BODI DAN NA DAN VESEL, 

SMEJ SE, VRISKAJ, PESMI PISKAJ, PA LAHKO BOŠ SREČO 

UJEL. 

 

KAJ MI POTOK ŽUBORI, KO PO KAMNIH SKAČE? 

DOBRA VOLJA JE NAJBOLJA, NA VSEJ ŠIRNI ZEMLJI TEJ, 

LICA RDEČA, SMEH IN SREČA, TO ZAKLAD JE, HEJ JUHEJ! 

(Frane Milčinski – Ježek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Slika 1: Kekec (vir:https://www.vrtecbambi.si/2018/07/04/pesem-kaj-mi-poje-pticica/) 
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Povzetek  

ŠOLA: Center Gustava Šiliha Maribor, enota Dom Antona Skale, Majcigerjeva 37, 

2000 Maribor 

 

tel: 02/429 57 02   e-mail: dom.antona-skale@guest.arnes.si  

 

Naslov raziskovalne naloge: Igre dobre volje 

 

Avtorji:  

1. Deja Mlakar 

2. Matic Prah 

3. Amadeja Smodiš 

4. Milan Stošić 

5. Lana Jevremovič 

 

Mentorici: Natalija Ekart Misleta, Anja Ferlin 

 

 

Igre dobre volje so nastale leta 1977 na študijski skupini vzgojiteljev domov in 

zavodov za otroke s posebnimi potrebami. Vzgojitelji so občutili potrebo po druženju 

otrok, ki so ga začinili z vsakoletno predstavitvijo skupin s kulturno-umetniško točko in 

zabavnimi štafetnimi igrami. Tradicionalno organizator na igre povabi znane športnike, 

da promovira koristnost športa in priljubljene slovenske glasbenike, da jih zabava.  

 

Vsako leto igre gosti drug dom. Dom Antona Sklale je igre zadnjič gostil leta 

2013 in potem še leta 2022, po epidemiji. Leta 2013 smo po ideji Vesne Kolenko dali 

izdelati zastavo, ki se vsako leto preda organizatorjem sledečih Iger dobre volje. Istega 

leta je Zlatko Štramec napisal besedilo in glasbo za himno Iger dobre volje, ki se 

imenuje Dobrovoljska in daje ton vzdušju na igrah. 

 

Na igrah sodelujejo naslednje organizacije: Dom Antona Skale Maribor, CUDV 

Črna na Koroškem, CIRIUS Vipava, CUDV Dobrna, Center za  usposabljanje, vzgojo 

in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana, OŠ Ljudevita Pivka Ptuj, enota dom, OŠ IV 
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Murska Sobota, enota dom, OŠ Glazija Celje in OŠ Minke Namestnik – Sonje 

Slovenska Bistrica (Reisman ″et. al″, 2016). 

 

Kot organizatorji 45. Iger dobre volje smo se odločili igram in veselemu druženju 

dodati še turističen vidik in doseči, da se le ta v prihodnje dodaja pri vseh organizatorjih 

naslednjih Iger dobre volje. V nalogi smo tako podrobneje predstavili zadnje Igre dobre 

volje in našo idejo za naprej. 

 

 

Ključne besede: Dom Antona Skale Maribor, otroci in mladostniki s posebnimi 

potrebami, druženje, Igre dobre volje. 
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1 Uvod 

 

 Danes je Dom Antona Skale Maribor enota Centra Gustava Šiliha Maribor.  Še 

vedno pa je drugi dom otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami, ki se 

izobražujejo po osnovnošolskem programu z nižjim izobrazbenim standardom ter po 

posebnem programu vzgoje in izobraževanja. Nekaj mladostnikov pa se izobražuje 

tudi v nižje poklicnih programih srednjih šol, saj jim je v domu nudena vsakodnevna 

strokovna pomoč za premagovanje specifičnih učnih težav. 

 

 V sklopu doma se poleg vsakodnevnega učenja, izvaja več projektov, s katerimi 

se otroci in mladostniki vključujejo v širše okolje. Projekti, še posebej športni, imajo na 

vse udeležence, tako otroke/mladostnike in mentorje ali spremljevalce veliko pozitivnih 

učinkov. Slednji temeljijo predvsem na spodbujanju pozitivnih medsebojnih odnosov in 

sodelovanju. Ugotavljamo, da je ravno druženje na takšnih projektih bolj sproščeno in 

prijetno ter pripomore k razvijanju socialnih veščin. Tudi zakonodaja na področju 

vzgoje in izobraževanja danes omogoča, da imajo otroci in mladostniki s posebnimi 

potrebami enake možnosti za razvoj svojih sposobnosti ter zmožnosti, kar nam 

vsekakor omogoča tudi udeležba na festivalu Turizmu pomaga lastna glava.  

 

 Letošnja tema festivala Turizmu pomaga lastna glava nas je napeljala do tega, da 

predstavimo naš festival Igre dobre volje, v katerem se prepletata šport in zabava, v 

zadnjem obdobju pa smo se osredotočili tudi na turistični vidik druženja in ukvarjanja 

s športom. V turistični nalogi bomo tako predstavili naše tradicionalne Igre dobre volje, 

podrobneje se bomo posvetili našim 45. igram dobre volje, katerih organizatorji smo 

bili v letu 2022. Podlaga za nastanek tematike iger je ena izmed nalog, ki so nastale v 

okviru festivala Turizmu pomaga lastna glava, hkrati pa nas je sodelovanje pri vašem 

festivalu spodbudilo k temu, da smo igram dodali še turistični pridih in goste oziroma 

sodelujoče pri igrah iz celotne Slovenije popeljali na Pohorje, da jim razkažemo naš 

Maribor iz ptičje perspektive.  

 

 Cilji naše naloge so: 

• Predstaviti Igre dobre volje širši javnosti 

• Spodbuditi turistični pridih Igram dobre volje tudi v prihodnje. 
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Slika 2: Igra z žogo (vir: Dom Antona Skale) 

2 Igra 

 

Termin »delo z igro« označuje delo strokovnjakov, ki pri delu z otroki in mladostniki 

uporabljajo igro tako, da jo omogočajo in bogatijo. Brown (2010) definira delo z igro kot 

proces prilagajanja celotnega okolja z namenom izboljšanja možnosti za igro, Hughes 

(2013, v Krašovec, 2016) delo z igro opiše kot »znanost in umetnost omogočanja 

otroške igre«. Vsaka igra pa ponuja otrokom in mladostnikom zadovoljstvo in veselje 

in je povezana z lepim rezultatom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Volja 

Splošno pravimo, da je volja zmožnost subjekta, kateri lahko zavestno upravlja 

svojo aktivnost za doseganje zastavljenega cilja. Le-tega si lahko zastavimo tako, da 

nam je daleč ali blizu. Včasih je potrebno celo življenje, da ga mogoče dosežemo, kajti 

na poti do zastavljenega cilja se neštetokrat srečamo z zapleti, ki so lahko minimalni 

ali pa zahtevajo od nas hud napor. Da ga lahko premagamo, potrebujemo voljo, le-ta 

pa je del človekovega duševnega življenja, ki je usmerjen v doseganje zastavljenih 

ciljev. 

https://sh-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Psiha?_x_tr_sl=sr&_x_tr_tl=sl&_x_tr_hl=sl&_x_tr_pto=sc
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3.1  Dobra volja 

Za samo dobro voljo pa pravimo, da je zdrava in nujno potrebna, kar potrjujejo tudi 

zadnje raziskave možganov. Kdor si namreč nenehno prizadeva izboljšati svoje 

razpoloženje, prispeva k trdnejšemu telesnemu in duševnemu zdravju, pravi 

psihologinja Umek (2016). 

3.2  Igre dobre volje 

Za Igre dobre volje velja, da so ena izmed najbolj pozitivnih aktivnosti za otroke in 

mladostnike s posebnimi potrebami. Na sami prireditvi lahko povežemo vse od glasbe, 

športa in plesa, vse točke pa prepleta tudi duh tekmovalnosti in dobra volja. 

 

 

Slika 3: Prevzem pokala (vir Dom Antona Skale Maribor) 

 

4 Simbola Iger dobre volje 

Spoštovanje do Iger dobre volje smo izkazali v Domu Antona Skale Maribor tudi 

tako, da smo zanje izdelali zastavo in himno. Leta 2013/2014 je bila ob organizaciji 

iger z naše strani prvič zapeta himna ob kateri pa je tudi zaplapolala zastava.  
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4.1  Himna 

DOBROVOLJSKA 

 

»Sloni letijo proti vetru vedno tja,                                                                                                                            

kjer se domišljija dobre volje igra.                                                                                                                                                        

Na srebrni travi, sonce z luno se lovi,                                                                                                        

mavrica oglata pa prijazno se smeji. 

 

To so Igre dobre volje,                                                                                                                                                

kjer smo prijatelji doma,                                                                                                                                           

vsi enaki, vsi junaki,                                                                                                                                                     

smo in veselega  srca.« 

 

(Štramec, 2013, v Reisman ″et. al″, 2016) 

 

4.2  Zastava 

 

 

Slika 4: Zastava Igre dobre volje (vir: Dom Antona Skale) 
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5 Zgodovinski oris Iger dobre volje  

 

Prvotne Igre dobre volje so potekale v obliki sodelovanja med domovi podravske 

regije (Ptuj, Slovenska Bistrica, Maribor) na srečanjih gojencev, ki so se pomerili med 

seboj v malem nogometu in šahu. Iz kronike Doma Antona Skale Maribor lahko 

razberemo, da se je prvo tekmovanje ekip v malem nogometu odvijalo 22. 4. 1977 v 

Ptuju. Moštvo Doma Antona Skale je bilo uvrščeno na drugo mesto (zapisi v Kroniki 

doma 1978/79). 

 

 

Slika 5: Prva nogometna ekipa (vir: Dom Antona Skale) 

V juniju 1986 je bil organizator srečanja naš dom, naša ekipa nogometašev pa 

je priigrala prvo mesto. Vse do aprila 1992 so srečanja takrat gojencev Ptuja, 

Slovenske Bistrice in Maribora bila načrtovana že v začetku šolskega leta, in sicer v 

Letnem delovnem načrtu (planirane prireditve). Skozi vse leto pa so priprave za čim 

boljše uspehe potekale v okviru interesnih dejavnosti (nogometni krožek, šahovski 

krožek), slednjima se je pridružil s področja športa tudi namizni tenis (zapisi v Kroniki 

doma 1986/1987, 1993/1994). 
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Naslednji kroniški zapis pravi, da smo bili v šol. l. 1994/1995 organizator tekmovanja, 

katerega smo poimenovali Igre brez meja. Poleg že vsakoletno sodelujočih ekip so se 

nam tokrat pridružili še varovanci iz domov v Murski Soboti, Celju in Novem mestu. 

Namen iger je vsekakor bil spoznavati nove prijatelje, same igre pa so postale bolj kot 

tekmovalne, le še razvedrilne. Zaključek smo popestrili s piknikom in glasbo (zapisi v 

Kroniki doma 1996/97). 

 

 

Slika 7: Ekipa Iger brez meja (vir: Dom Antona Skale) 

Slika 6: Šahovsko tekmovanje (vir: Dom Antona Skale) 
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In tako so igre, zdaj že, v različnih športnih disciplinah s pridihom tekmovalnega 

duha bile organizirane vsako leto v enem izmed domov za otroke s prilagojenim 

programom. V juniju 1997 je športno-družabno srečanje potekalo v Celju, naš dom pa 

je sodeloval z vrhunsko pripravljeno ekipo (zapisi v Kroniki doma 1996/97). 

 

 

Slika 8: Igre v Celju (vir: Dom Antona Skale) 

 

10. junija ob zaključku šolskega leta 1997/1998 smo tekmovali v Ptuju. 

Vsestransko pripravljeno ekipo je tokrat vodila predstavnica nežnejšega spola, katera 

je dobro obvladala igre z žogo (zapisi v Kroniki doma 1997/98, 1998/99). 

 

 

Slika 9: Igre dobre volje 10. junija 1998 (vir: Dom Antona Skale) 
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Slika 10: Nogometno športna ekipa iz leta 1999 (vir: Dom Antona Skale) 

 

 

Slika 11: Igre dobre volje 27. maja 1999 v Slovenski Bistrici (vir: Dom Antona Skale) 

    

25. 4. 2013 so na Srednji lesarski šoli Maribor potekale Igre dobre volje, katere 

je organiziral Dom Antona Skale Maribor. Sodelovalo je devet domov, in sicer: takrat 

Dijaški dom Murska sobota, takrat Dijaški dom Ptuj, dom pri OŠ Minke Namestnik 

Sonje, dom pri OŠ Glazija, dom pri Zavodu Janeza Levca, dom pri OŠ Dragotina 

Ketteja, CUVD Dobrna, CIRIUS Vipava in izvrstno moštvo organizatorja. Zbranih okrog 

sto tekmovalcev pa je vzpodbujalo še več kot petdeset gledalcev in spremljevalcev 

ekip. 

 

Ves potek iger je bil prepleten z zgodbo Drevo, katero je naša gledališka skupina 

tudi zaigrala vsem udeležencem. Avtorica zgodbe Drevo je dr. Jerca Legan Cvikl, 

katera nas je tudi na ta dan obiskala. 
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Osrednji gostji, glasbenici Tanja Žagar in Kim Begovič sta nas dobro razgibali s 

svojim programom. Medtem, ko je vse prisotne, še posebej pa tekmovalce nagovoril 

eden izmed najuspešnejših slovenskih nogometašev, kapetan NK Maribor Marcos 

Magno Morales Tavares. Da pa so igre potekale z obilico dobre volje sta poskrbela 

Duo Romi in Janja. 

 

Zmagovalci iger so bile vse ekipe, CUDV Dobrna pa je prevzela zastavo, do 

organizacije iger v naslednjem šolskem letu (zapisi v Kroniki doma 2012/13). 

 

 

Slika 12: V boju za medaljo (vir: Dom Antona Skale) 
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Slika 13: Ostanimo prijatelji... (vir: Dom Antona Skale) 

Nato so se igre odvijale letno na različnih lokacijah. Večine le-teh smo se 

udeležili, nekaterih pa tudi ne, zaradi drugih obveznosti ali zasedenosti tekmovalcev.  

10. maja 2018 smo tekmovali na Igrah dobre volje v Vipavi. Slednje je popestrila 

s svojo navzočnostjo tudi enota rimskih vojakov.  

 

Slika 14: Člana ekipe z legionarjema in ekipa Doma Antona Skale (vir: Dom Antona Skale) 
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Leta 2019 so se Igre dobre volje odvijale v Ljubljani (zapisi v Kroniki doma 

2018/19). 

 

 

Slika 15: Zastava in ekipe Iger dobre volje v Ljubljani (vir: Dom Antona Skale) 

 

 

Slika 16: Med tekmovanjem in ekipa z ljubljanskim zmajem (vir: Dom Antona Skale) 

 

Prav tako ni bil igram in drugim športnim dejavnostim naklonjen čas kovida, 

kateri nam je prekrižal vse načrte za daljše obdobje.  

Zaradi tega smo bili v šolskem letu 2021/2022, 26. maja, toliko bolj veseli, ko 

nam je ponovno uspelo uspešno izpeljati še ene Igre dobre volje, na temo »Lisica išče 

talent«. Zgodba govori o lisici, ki je iskala svoj talent in nazadnje ugotovila, da je njen 

talent smučanje. Od takrat naprej je nastala “Zlata lisica”, ki bo ostala v spominu 

Maribora, za vse čase. Na igrah je sodelovalo devet ekip iz cele Slovenije. 
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5.1 Lisica išče svoj talent – 45. Igre dobre volje 

 

Dom Antona Skale je v mesecu maju 2022 organiziral že tradicionalne 45. Igre 

dobre volje. Povabilu so se odzvali naslednji sodelujoči: CUDV Dobrna, Center Janeza 

Levca Ljubljana, enota Dom, Osnovna šola Glazija Celje, enota Dom, Osnovna šola 

Minke Namestnik Sonje, Slovenska Bistrica, CIRIUS Vipava, Osnovna šola Ljudevita 

Pivka Ptuj, CUDV Črna na Koroškem in Osnovna šola IV Murska Sobota. Tako se nas 

je zbralo okrog 100 tekmovalcev s spremljevalci. 

Igre dobre volje so bile posvečene lisici, ki je iskala svoj talent in nazadnje 

ugotovila, da je njen talent smučanje. Takrat je postala Zlata lisica, na katero bo spomin 

v Mariboru trajal večno. 

Zgodbo Gremo na Lisičko so v obliki slikanice v okviru 33. festivala Turizmu 

pomaga  lastna glava pripravili učenci OŠ Ludvika Pliberška Maribor pod mentorstvom 

Violete Škrabl, prof. in Tadeje Krajnc, prof., mi pa smo na tematiko zgodbe za otvoritev 

Iger dobre volje sodelujočim pripravili zanimivo dramatizacijo. Po uradni otvoritvi Iger 

dobre volje, ki so potekale v telovadnici Centra Gustava Šiliha, smo začeli s 

tekmovalnim delom. Vse igre so se navezovale na tematiko lisice, ki išče svoj talent. 

Tako smo vse sodelujoče še dodatno preko iger seznanili z zgodbico o naši Zlati lisici. 

 

1. IGRA - LISICA PREIZKUSI SVOJ TALENT V POMETANJU 

Tekmovalec si na startu priveže lisičji rep. V roko vzame metlo in z njo vodi žogo 

med ovirami do drevesa in nazaj na start, kjer metlo preda naslednjemu tekmovalcu.  

Ovire:  brlog, stol, drevo, par stožcev, potka. 

V igri sodeluje 8 tekmovalcev. 
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2. IGRA - LISICA PREIZKUSI SVOJ TALENT V VOŽNJI SLALOMA S 

SKIROJEM 

Na startu si tekmovalec okoli pasu oprta lisičji rep, stopi na skiro in z njim vozi 

slalom med stožci. Nato zapelje okoli drevesa in naravnost do starta, kjer skiro preda 

naslednjemu tekmovalcu. 

Ovire: stožci. brlog, drevo 

V tej igri sodeluje 8 tekmovalcev. 

 

 

 

 

 

3. IGRA - LISICA PREIZKUSI SVOJ TALENT V ZADEVANJU TARČE 

Tekmovalec si na startu priveže lisičji rep in stopi do označene črte. Tam vrže 3 

žogice v tarčo. Ko opravi 3 mete, igro preda naslednjemu tekmovalcu, 

Ovire: tarča, drevo, brlog ..... 

V tej igri sodeluje 8 otrok.  

 

 

 

 

 

 

     4. IGRA - LISICA SE PREIZKUSI V KURNIKU 

Na startu si tekmovalec priveže lisičji rep, prime ročaj vozička in ga  povleče do 

označene črte pred kurnikom. Tam v roke  vzame palico in z njo sname kokoš. Kokoš 

položi v voziček in jo odpelje do starta. Tam voziček in palico preda naslednjemu 

tekmovalcu. 
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Ovire: voziček, kurnik, drevo, brlog ..... 

V tej igri sodeluje 8 otrok. 

 

 

 

 

5. IGRA - LISICA SE PREIZKUSI V ISKANJU SKRITEGA ZAKLADA 

V telovadnici bodo vse ekipe izžrebale vsaka svojo barvo, ker bodo v tej igri (po 

topli malici) na Pohorju vsi člani ekipe iskali škatlice tiste barve, ki so jo izžrebali. V 

bližini se bo skrivala tudi plišasta lisica, ki si bo jo zmagovalna ekipa lahko odnesla v 

dom. Le kam se bo skrila? 

Ovire: raznobarvne škatlice za vse tekmovalce, s sladkarijami. 

V tej igri sodelujejo vsi člani ekipe. 

 

 

 

 

 

 

Po izžrebanih barvah za potrebe 5. igre so udeleženci dobili toplo malico, potem 

pa smo se vsi skupaj odpravili pod Pohorje, kajti končni cilj iger je bil na vrhu Pohorja. 

Naše goste iz celotne Slovenije smo tako presenetili in jih z gondolo zapeljali na vrh 

Pohorja, tako da so v sklopu iger in druženja lahko občudovali še čudovito Pohorje in 

seveda naše mesto Maribor kar iz ptičje perspektive. Presodili smo, da je en dan 

absolutno premalo za ogled vseh lepot mesta, zato smo jim omogočili, da ga vidijo kar 

celega, tako od daleč. K temu turističnemu dodatku športni dejavnosti nas je 

spodbudilo naše vsakoletno sodelovanje pri festivalu Turizmu pomaga lastna glava.  

Po zanimivi vožnji z gondolo in prihodu na vrh je sledilo nadaljevanje zadnje 

igre. Udeleženci so na različnih lokacijah iskali škatlice z izžrebanimi barvami, 
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najmlajšim učencem iz OŠ VI Murska Sobota pa je uspelo najti tudi plišasto zlato 

lisičko. V škatlicah so se skrivali sladki priboljški za vse sodelujoče. 

Sledila še je slavnostna podelitev zlatih medalj v obliki lisičke vsem 

udeležencem, nato pa smo se še malo podružili na Pohorju. Polni čudovitih vtisov in 

sklenjenih novih prijateljstev smo se z gondolo odpravili nazaj v dolino in se poslovili z 

mislijo na naslednje Igre dobre volje.  

 

Slika 17: V tekmovalnem duhu na Pohorju (vir: Dom Antona Skale) 

 

Nekaj izjav sodelujočih, ki so nam jih posredovali po Igrah dobre volje: 

• »Bilo mi je super tekmovati s skirojem. Malo me je bilo strah gondole, ampak je 

bilo potem super. Na Pohorju je svež zrak.« 

• »Najboljše je bilo iskati lisico na Pohorju. Njen talent je smučanje, zato je zlata 

lisica.« 

• »Uživala sem v Mariboru. To je veliko mesto.« 

• »Igra z metlo je bila težka. Najboljša je bila tista, ko smo se peljali gor z gondolo 

in tam iskali zaklade.« 

• »Bilo je dobro kosilo. Spoznala sem fanta in se z njim peljala z gondolo.« 

• »Bila je lepa predstava o lisici in igre o lisici so bile super.« 

• »Najtežje mi je bilo nositi lisičji rep, najlepše pa se peljati z gondolo.« 

• »Bilo je najlepše!« 
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6 Zaključek 

 

Različni projekti združujejo različne oblike dela in spretnosti. Tako naredijo bivanje 

v domu zanimivejše, v prvi vrsti za otroke in mladostnike, kakor tudi za vse ostale 

udeležence v projektu. Otrokom in mladostnikom pomagajo razvijati individualne 

sposobnosti, logično mišljenje, socializacijo in delovanje v skupini. Na eni strani se 

tako razvija individualnost posameznika, hkrati pa se udeleženci naučimo tudi 

skupinskega dela, kar pomeni biti del skupine in hkrati prisluhniti drugemu.  

 

Ker v takšnih projektih neizmerno uživamo, dosegamo odlične rezultate in vedno 

na novo snujemo nova prijateljstva, si želimo, da trajajo še vrsto let. Naslednje Igre 

dobre volje nas čakajo že letos, organizirajo jih naši prijatelji iz Ptuja. Prepričani smo, 

da bomo tudi mi letos zraven zabavnih iger, druženja in sklepanja novih prijateljstev 

izvedeli še kaj novega o mestu Ptuj in tako zapolnili še turistični vidik projekta. 

 

Vsekakor smo prepričani, da smo oziroma bomo z našo nalogo dosegli zastavljena 

cilja. Vsekakor bomo širši javnosti predstavili Igre dobre volje, saj bomo na turistični 

tržnici predstavili nekaj iger naše lisice, ki je iskala svoj talent, hkrati pa bo našo nalogo 

zaradi festivala Turizmu pomaga lastna glava prebralo kar nekaj ljudi. Hkrati smo glede 

na izjave udeležencev naših Iger dobre volje skoraj prepričani, da bodo tudi v prihodnje 

organizatorji naslednjih Iger prav tako dodali še turistični vidik, ki jim je bil pri nas zelo 

všeč. Na tak način bomo otroci in mladostniki s posebnimi potrebami, ki bivamo v 

domovih za učence s posebnimi potrebami dobili še dodatno možnost, da poleg 

druženja in športnega udejstvovanja spoznavamo še turistične znamenitosti naših 

čudovitih slovenskih krajev. 
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