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Otroci imajo kratke noge, 

a delajo največje korake 

do sonca, 

do sreče, 

do sveta 

in puščajo za vse zanesenjake 

v prihodnosti sled. 

(Tone Pavček) 

 

Spoštovani starši in skrbniki naših vrtčevskih otrok! 

 

Za nami je še eno v dogajanju pestro, z izkušnjami bogato in v spominih neprecenljivo 

vrtčevsko leto. Velika večina otrok s šolskimi počitnicami to vrtčevsko leto tudi zaključuje, 

slabo tretjino teh, ki ostajajo tudi čez poletje, pa letos pod šolsko streho čakajo pestri, zagotovo 

zabavni in ustvarjalni poletni trenutki. Sam se namreč nadvse dobro zavedam, da naše 

odgovorno delo temelji na zaupanju – zaupanju v nas in naše delo. Po svojih najboljših močeh 

se trudimo, da smo vam, cenjeni starši,  v pomoč pri skrbi za varstvo in vzgojo vašega otroka.  

Trudimo se čim bolj približati vašim željam in potrebam, predvsem pa želimo narediti in delati  

vse v dobro otrok. V svojem imenu in v imenu vseh zaposlenih v vrtcu Sonček se vam za to 

zaupanje zahvaljujem in vam želim, da bi vam bilo v poletju, ki je pred nami, vse lepo in dobro. 

Predvsem pa vam iskreno želim, da bi skupaj z otroki užili prav vsak trenutek njihove majhne 

popolnosti in bi se veselili vsakega dne njihovega srečnega odraščanja. 

 

       Ravnatelj Bojan Juras 

 

 

 

Veseli smo, da ste bili v tem šolskem letu vi in vaši otroci z nami. Trudili smo se, da se je vaš 

otrok med nami počutil varno, prijetno ter da je vsak dan rad prihajal v vrtec. 

Vzgojitelj je kot kipar otroške duše in naš vrtec je dokaz, da imamo med nami veliko odličnih 

kiparjev, ki jim nikoli ne zmanjka idej in energije. Pred vami je zbornik, ki to tudi dokazuje.  

Želimo vam lepe, polne radosti in s soncem obsijane poletne počitnice. 

Veliko užitkov ob branju naše revije. 

 

           Dominika Podgoršek, pomočnica ravnatelja 



 
Skupina 1–2 leti 

Vzgojiteljica: Nina Domanjko 

Pomočnica vzgojiteljice: Tanja Kočnik 

 

Zabavne otroške pesmi so nas spremljale v uvajalnem obdobju skozi 

trenutke, ko smo spoznavali vrstnike in se navajali drug na drugega ter na 

vzgojiteljice. Kljub vsem težkim trenutkom smo uspešno prikorakali do konca 

vrtčevskega leta. Jok iz naše igralnice se je spremenil v smeh in čebljanje se 

je spremenilo v govorjenje. Pripravljeni smo na nove dogodivščine. 

 

 

 



 

Skupina 1–2 leti 

Vzgojiteljica: Monika Žibret 

Pomočnica vzgojiteljice: Alenka Mohor 

 

Mi smo mali veseljaki, se igramo skupaj radi.   

 Radi tudi pojemo, zraven še zaplešemo.  

Skupaj nam je vsem lepo, zato se v vrtec vedno z veseljem vrnemo. 

 

 



 

Skupina 2–3 leta 

Vzgojiteljica: Bojana Slapnik 

Pomočnica vzgojiteljice: Janja Cesar 

 

V našem kraju bivat' je lepo, 

tu pravkar vrtec nov nam zidajo. 

 

Na počitnice zdaj kmalu odhitimo, 

v jeseni spet rumeni palčki se dobimo. 

 

Ko pa v nov vrtec pridemo … zarajamo, 

zaplešemo, titrajlala, titrajlala, 

titrajlalejla la. 



 

Skupina 2–3 leta 

Vzgojiteljica: Lea Kuzman 

Pomočnica vzgojiteljice: Mojca Založnik 

Spremljevalka: Tjaša Bela 

 

 

Naš vrtec je domek, kjer se igramo, pesmice pojemo in radi se imamo. 

Lepo nam je tukaj, še bomo prišli, zapojmo vsi skupaj, naj vrtec živi. 

 

 

 



 

Skupina 3–4 leta 

Vzgojiteljica: Judita Kolenc 

Pomočnica vzgojiteljice: Andreja Voga 

 

 

Ko jesen se prebudi, v vrtec gremo vsi. 

Veliko se igramo, še rajši klepetamo. 

Do deset že znamo šteti in vesele pesmi peti. 

Ko nas objameta Judita in Andreja, 

pa je v naših srcih veliko veselja. 

 



 

Skupina 3–4 leta 

Vzgojiteljica: Andreja Vodovnik 

Vzgojiteljica: Maja Novak 

Pomočnica vzgojiteljice: Jerneja Pernat 

 

MODRIjani smo mi 

in raznolikost nas bogati, 

gradimo prijateljstvo, 

čare otroštva odkrivamo. 

 



 

Skupina 4–5 let 

Vzgojiteljica: Alenka Bizjak 

Pomočnica vzgojiteljice: Vera Obal 

Spremljevalka: Sara Janže 

 

Oranžni palčki v šolskem vrtcu smo doma. Naša skupina 20 članov ima. 

Radi raziskujemo, telovadimo, se igramo, včasih ponagajamo, a nikdar ne 

podivjamo; za to Alenka, Vera in Sara poskrbijo. 

Kar naprej ustvarjamo in v plesu se vrtimo, ker smo že veliki, pa po kosilu 

več ne spimo. 

Igrišče za nas je pravi raj, na sprehodih pa redno raziskujemo domači kraj. 

Ko se od staršev zjutraj poslovimo, nam ni prav nič hudo, saj v vrtcu vsak 

dan znova se imamo prav lepo. 



 

Skupina 5–6 let 

Vzgojiteljica: Klavdija Ažman 

Vzgojiteljica: Maja Novak 

Pomočnica vzgojiteljice: Tamara Forštner 

 

Mi smo mali maturantje, 

ker več nismo cicibani 

iz vrtca gremo mi, hej! 

 

Za nas se igra bo končala hej, hej, hej, 

šola nam bo dela dala hej, hej, hej, 

a prav nič se ne bojimo hej, hej, hej, 

šole vsi se veselimo hej, hej, hej! 



UTRIP LETOŠNJEGA LETA 
 

 
❖ PROJEKTI v sklopu ozaveščanja otrok o ekologiji 

Zbiralne in ozaveščevalne akcije: 

– ločeno zbiranje odpadkov, 

– zbiranje papirja, 

– zbiranje zamaškov za Žiga Vrabiča, 

– urejanje zeliščnega vrta. 

 

 

❖ ZELENI NAHRBTNIK 

Sodelovale so: 

• skupina 2–3 leta, vzg. Bojana Slapnik, pom. vzg. Janja Cesar; 

• skupina 2–3 leta, vzg. Lea Kuzman, pom. vzg. Mojca Založnik, Tjaša Bela; 

• skupina 3–4 leta, vzg. Judita Kolenc, pom. vzg. Andreja Voga; 

• skupina 3–4 leta, vzg. Andreja Vodovnik, vzg. Maja Novak, pom. vzg. Jerneja Pernat; 

• skupina 4–5 let, vzg. Alenka Bizjak, pom. vzg. Vera Obal, Sara Janže; 

• skupina 5–6 let, vzg. Klavdija Ažman, pom. vzg. Tamara Forštner. 

 

 

❖ MALI SONČEK: športni program 

Sodelovale so: 

• skupina 2–3 leta, vzg. Bojana Slapnik, pom. vzg. Janja Cesar; 

• skupina 2–3 leta, vzg. Lea Kuzman, pom. vzg. Mojca Založnik, Tjaša Bela; 

• skupina 3–4 leta, vzg. Judita Kolenc, pom. vzg. Andreja Voga; 

• skupina 3–4 leta, vzg. Andreja Vodovnik, vzg. Maja Novak, pom. vzg. Jerneja Pernat; 

• skupina 4–5 let, vzg. Alenka Bizjak, pom. vzg. Vera Obal, Sara Janže; 

• skupina 5–6 let, vzg. Klavdija Ažman, pom. vzg. Tamara Forštner. 

 

 

❖ VARNO S SONCEM 

Sodelovale so vse starostne skupine. 

 



❖ ZDRAVI ZOBKI 

Sodelovale so: 

• skupina 3–4 leta, vzg. Judita Kolenc, pom. vzg. Andreja Voga; 

• skupina 3–4 leta, vzg. Andreja Vodovnik, vzg. Maja Novak, pom. vzg. Jerneja Pernat; 

• skupina 4–5 let, vzg. Alenka Bizjak, pom. vzg. Vera Obal; 

• skupina 5–6 let, vzg. Klavdija Ažman, pom. vzg. Tamara Forštner. 

 

 

❖ BRALNA ZNAČKA OSTRŽEK 

Sodelovale so:   

• skupina 3–4 leta, vzg. Andreja Vodovnik, vzg. Maja Novak, pom. vzg. Jerneja Pernat; 

• skupina 4–5 let, vzg. Alenka Bizjak, pom. vzg. Vera Obal; 

• skupina 5–6 let, vzg. Klavdija Ažman, pom. vzg. Tamara Forštner. 

 
 
 
 

SEPTEMBER 

 

❖ VRTEC V NARAVI 

Otroci predšolskih skupin (Rdeči in Oranžni palčki) so se v mesecu septembru, 29. 9.–

1. 10. 2021, udeležili vrtca v naravi v Kampu Menina. Vrtca v naravi se je udeležilo 20 

otrok s tremi vzgojiteljicami. Bivali so v lesenih hiškah, trije dnevi pa so zaradi veliko 

dejavnosti kar prehitro minili. 

 

 

 

 



❖ PIKIN TEDEN 

Letos je bila Pika na obisku v našem vrtcu v času od 13. do 17. 9. 2021. Čeprav Pika 

navadno ne mara pravil, je tokrat naredila izjemo – varnost in zdravje sta ji na prvem 

mestu, zato je upoštevala navodila, ki jih je priporočal Nacionalni inštitut za javno 

zdravje zaradi preprečevanja okužbe z virusom SARS-CoV-2. In tako so se razigrane 

dejavnosti odvijale po posameznih oddelkih. Otroci so skupaj s Piko premagovali ovire 

na gibalnem poligonu, se lepotičili v Pikini lepotilnici, prepevali pesmi, rajali ob glasbi, 

likovno ustvarjali, gradili vilo Čira – čara in izdelovali gusarsko ladjo. Otroci so si še 

ogledali, kje je vila Čira – čara, Pika pa je za vse otroke spekla tudi slastne palačinke. 

 

 

 

❖ POD ENO STREHO 

V sklopu projekta Pod eno streho, ki ga izvajamo z Osnovno šolo bratov Letonja 

Šmartno ob Paki, smo si ogledali predstavo Lili in Bine, ki sta jo odigrala učenca 5. 

razreda pod mentorstvom učiteljice Anje Zajamšek. 

 

 



❖ DAN SLOVENSKEGA ŠPORTA 

Redna telesna dejavnost je izjemnega pomena za zdravje, ki je skupaj z duševnim 

zdravjem najpomembnejša sestavina zdravega življenjskega sloga. Tega se v našem 

vrtcu dobro zavedamo. Vsakodnevno se trudimo biti čim več na svežem zraku še 

posebej, ko smo se vsi skupaj zbrali na nogometnem igrišču v Logu in tako počastili 

dan slovenskega športa. 

Obuli smo športne copate, vzgojiteljice smo pripravile različne športne aktivnosti; 

poligon, igranje z žogami, skakanje v obroče, ples, igro s padalom in prav vsi otroci so 

z navdušenjem aktivno sodelovali. Skupaj smo izvajali dejavnosti, ki imajo številne 

pozitivne učinke, krepijo zdravje, vzgajajo in spodbujajo kolektivne odnose. Tudi vreme 

nam je bilo naklonjeno in to je bil za nas pravi športni dan.  

 

 

 



OKTOBER 

 

❖ TEDEN OTROKA 

Razigran uživaj dan  je bila osrednja tema letošnjega Tedna otroka. V našem vrtcu smo 

dneve v tem tednu posvetili druženju, igri, plesu, glasbi, umetnosti. Zadnji dan pa nas 

je z obiskom razveselil gospod ravnatelj Bojan Juras in nam prinesel sladka 

presenečenja.  

 

 

 

❖ KOSTANJEV PIKNIK V DOPOLDANSKEM ČASU 

 

 



❖ EVAKUACIJA in OGLED GASILSKE POSTAJE 

V mesecu oktobru smo v našem vrtcu izvedli evakuacijo. Vzgojiteljice smo otrokom 

najprej razložile, kaj to sploh pomeni, ogledali smo si kratek film o gasilcih in na 

povabilo gasilcev Gasilskega društva Šmartno ob Paki odšli še na ogled  gasilske 

postaje.  

 

 

 

 

NOVEMBER 

 

❖ TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 

V petek, 19. novembra, smo v vrtcu obeležili Tradicionalni slovenski zajtrk, ki letos 

poteka pod sloganom  »Zajtrk s sadjem – super dan!«. 

Na ta dan uživamo in promoviramo slovensko lokalno pridelano hrane. Tako smo si za 

zajtrk  privoščili domači med, maslo, kruh, mleko in krhlje suhih jabolk. Vse vodene 

dejavnosti smo posvetili zdravju in zdravemu načinu življenja. 

 

                 



DECEMBER 

 

❖ PRAZNIČNI STRIP IN PRAZNIČNA VOŠČILNICA 

Otroci skupin Rumeni in Rožnati palčki, pod mentorstvom vzgojiteljic Bojane Slapnik 

in Lee Kuzman, so se udeležili prazničnega likovnega natečaja, ki ga že sedemnajstič 

tradicionalno organizira Muzej Velenje. 

Nagrado za likovno delo je prejel Matija Mikek z mentorico Bojano Slapnik, za 

kar jima čestitamo. 

Z vzgojiteljico Bojano sta izdelala praznični strip z naslovom “Skrivnostna zgodba o 

Velenjskem gradu”. Od 103 prispelih likovnih izdelkov, ki so jih izdelali otroci vrtcev 

in osnovnih šol Šaleške doline, so izbrali 7 nagrajencev. Med njimi tudi Matija. 

 

 

 

 

 

 

 

 



❖ OBISK DEDKA MRAZA in KRASITEV SMREČICE NA OBČINI 

Mesec december je mesec, ki je zapolnjen z veselimi dogodki in različnimi praznovanje. 

Zaradi covid situacije je bilo praznovanje bolj okrnjeno in ločeno po skupinah. Obiskal 

nas je Dedek Mraz in nas obdaril. Skupina Zelenih palčkov pa se je odpravila na občino 

in z okraski, ki so jih izdelali sami, polepšali njihovo smrečico. 

 

    

 

 

JANUAR 

 

❖ SMUČARSKI TEČAJ 

Konec januarja je Vrtec Sonček v sodelovanju s Smučarskim klubom Velenje izvedel 

petdnevni smučarski tečaj, katerega so se lahko udeležili otroci, ki z naslednjim šolskim 

letom odhajajo v šolo.  

 

 



FEBRUAR 

 

❖ OBELEŽITEV SLOVENSKEGA KULTURNEGA PRAZNIKA V NAŠEM 

VRTCU 

V dneh pred 8. februarjem so se v skupinah Oranžni, Rdeči in Modri palčki pogovarjali 

o državnem prazniku, spoznavali so državne simbole in se s Povodnim možem spomnili 

našega največjega pesnika dr. Franceta Prešerna. Otroci so kot pravi umetniki 

risali njegov portret in preko knjige Mojiceje Podgoršek: O dečku, ki je pisal pesmi, 

spoznavali življenje in delo našega pesnika. Pripravili so si krajši kulturni program. 

Uvodoma so zapeli slovensko himno. Otroci, ki so želeli, so se predstavili s pesmijo, 

deklamacijo. Prisluhnili so še branju knjige Povodni mož. Kulturni program so zaključili 

z ogledom videoposnetka dr. Prešerna, ki se sprehaja po Kranju in se pogovarja z otroki. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 



MAREC 

 

❖ PUST, VESELIH UST 

Zaradi počitnic smo praznovanje pusta pričeli že v petek. Otroci in vzgojiteljice pa smo na 

pustni torek s povorko skozi kraj preganjali mraz in zimo.  

 

 

 

 



❖ BODI UMETNIK – 15. Mednarodni likovni natečaj » Igraj se z mano « 

V omenjenem natečaju so sodelovale vse tri skupine šolskega vrtca, in sicer na stalno 

temo natečaja “Igraj se z mano” (igraš se lahko s starši, prijatelji, babico, dedkom, 

lahko se igraš z različnimi igračami, igraš se lahko v šoli, v vrtcu, na travniku …) ter 

na posebno temo, ki je vsako leto drugačna. Letos je bila “Zdravko Lidl priporoča …” 

Izbrana so bila naslednja dela: 

V  skupini Modrih palčkov: 

Ajda Dvornik, z likovnim delom Z roko v roki z Zdravkom Lidlom. 

V skupini Oranžnih palčkov: 

Luka Babič z likovnim delom Z dedijem s traktorjem peljeva kravo na 

prikolici; 

Dejan Šarac z likovnima deloma Recept za bananine palačinke in Z bratom 

sestavljava kocke pred hišo. 

V skupini Rdečih palčkov: 

Ajla Vezaj z likovnim delom Zdrava prehrana: Banana; 

Andraž Podvršnik z likovnim delom Zdrava prehrana: Ananas. 

Vsem dobitnikom priznanj in njihovim vzgojiteljicam iskreno čestitamo! 

 

 

 

 



❖ PLAVALNI TEČAJ PREDŠOLSKIH OTROK 

Najstarejši otroci v vrtcu so v tednu od 21. marca in do 25. marca obiskovali 10-urni 

plavalni tečaj na kopališču v Velenju. Navajali so se na vodo, potapljanje glave, začetno 

tehniko plavanja. Vsi pa so se veselili novih, mokrih in predvsem zabavnih 

dogodivščin.  

 

 

 

 

❖ SKUPNO DRUŽENJE S STARŠI IN STARIMI STARŠI  

 

Tudi letos smo zaradi ukrepov in zdravja vseh nas obeležili dan družine in priredili srečanja za 

starše in stare starše na daljavo. Starši iz vsakega posameznega oddelka so po elektronski pošti 

prejeli video posnetek s pesmimi, deklamacijami in plesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



❖ NASTOP OB SPREJEMU ZA NOVOROJENČKE 

V sredo, 30. marca 2022, je v dvorani Marof novorojence pozdravil gospod župan Janko 

Kopušar. Za to priložnost so otroci skupine Zeleni palčki skupaj z vzgojiteljicama Judito 

Kolenc in Andrejo Voga razveselili novorojence in njihove starše s kratkim nastopom. 

 

 

 

 

APRIL 

 

❖ ŠTORKLJE ZOPET MED NAMI 

V začetku meseca aprila so se na dimnik vrtca zopet ugnezdile štorklje; vsi komaj 

čakamo povečanje družine. 

 

 



❖ SVETOVNI DAN ZAMLJE (22. april) 

22. april je svetovni dan Zemlje, katerega namen je opozoriti družbo na dejstvo, da je 

planet, na katerem živimo, minljiv in ranljiv, zato ga je potrebno ohranjati. Svetovni 

dan Zemlje je bil prvič organiziran že leta 1970, od takrat pa se vsakoletno obeležuje v 

več kot 192 državah. Koordinira ga globalna mreža dneva Zemlje. Tudi vzgojiteljice 

našega vrtca so ta dan z otroki ekološko obeležile. Po skupinah so potekale različne 

dejavnosti na to temo.  

  

 

 

 

 

 

 

 



MAJ 

 

❖ MOJI BELI ZOBKI 

V začetku maja so po dolgem času skupine šolskega vrtca obiskale medicinske sestre 

iz Zdravstvenega doma Velenje v sklopu projekta Zobozdravstvena vzgoja in 

preventiva. Z otroki so se pogovarjale o dejavnikih, škodljivih za ustno in zobno 

zdravje, ter jim prebrale knjigo Obisk pri zobozdravniku. Otrokom so pokazale 

pravilno tehniko čiščenja zob, z njimi reševale učni list »Zdrav in bolan zob« in jim 

razdelile pobarvanke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



❖ ŠPORT-ŠPAS 

Sobota, 14. 5. 2022, je bila pestra, delovna in zanimiva za vse učence Osnovne šole 

bratov Letonja in otroke vrtca Sonček, ki so se udeležili že tradicionalnega 8. 

dobrodelnega Sončkovega teka. Na prireditvi Šport-špas so se predstavili čebelarji, 

gasilci, taborniki, Rdeči križ Velenje, Zdravstveni dom Velenje, plesna šola M-dance 

in pa osrednji gostji prireditve, Gloria Kotnik, dobitnica olimpijske medalje, ter 

domačinka, smučarka Ana Drev. Šport-špas je vseslovenski projekt, ki udeležence 

združuje preko medgeneracijskega sodelovanja mladine, staršev, starih staršev in 

drugih udeležencev v različnih športnih dejavnostih. Osnovni namen tega projekta je 

tudi v spodbujanju solidarnosti, ekološko osveščati ter k sodelovanju pritegniti 

različna lokalna društva in javne organizacije. 

 

❖ LIKOVNI SVET OTROK 

Na 54. državni razstavi Likovni svet otrok je Zala Zajamšek, z mentorico Leo 

Kuzman, prejela bronasto priznanje. Čestitke obema. 

      



❖ SVETOVNI DAN ČEBEL 

20. maja praznujemo svetovni dan čebel. Pobudo zanj je pred osmimi leti dala prav 

Slovenija, ki je ta datum izbrala, ker se je 20. maja rodil slovenski pionir sodobnega 

čebelarstva Anton Janša. Danes je že vsaka tretja žlica hrane odvisna od opraševanja, 

čebelji pridelki pa so bogat vir nujno potrebnih hranil. 

    Tudi v vrtcu Sonček smo obeležili ta poseben dan z API-delavnicami, ki nam jih je 

pripravila vzgojiteljica Judita, z znanjem in veščinami, ki jih je pridobila na  

izobraževanju API-pedagogike. 

 

 

 

 



JUNIJ 

❖ OBISK KRAJEVNE KNJIŽNICE 

V sredo, 1. 6. 2022, so se skupine 2. starostnega obdobja našega vrtca odzvale na 

povabilo krajevne knjižnice, kjer so nam v sklopu nedavnega svetovnega dneva čebel 

pripravili delavnico. Zeliščarka, gospa Kata, nam je uvodoma podala nekaj zanimivih 

informacij o zeliščih. Sledila je delavnica, kjer si je vsak posameznik iz slanega testa 

in nabranih zelišč izdelal obesek. Pred slovesom pa so nam postregli še z okusnim 

zeliščnim čajem, ki je vsem zelo teknil.  

 

 

❖ ZAKLJUČNO SREČANJE  

Ob zaključku šolskega leta smo se vsi skupaj z vlakom odpeljali na zaslužen izlet v 

Celje v Otroški muzej Hermanov brlog. V velikem številu smo se zbrali na železniški 

postaji in se odpeljali dogodivščini naproti. Že na vlaku je bilo veliko veselja, 

otroškega smeha in sproščenega čebljanja med prijatelji. V muzeju, ki ponuja veliko 

zanimivih, interaktivnih tem, smo ustvarjali in si ga ogledali, na koncu pa odšli še na 

potep po mestu in si privoščili sladoled. Tako smo zaključili še eno zgodbo, ki nam bo 

za vedno ostala v spominu. Iskrice v otroških očeh, pristen objem in nasmeh na 

obrazih so za nas največja pohvala za celoletno delo z našimi malčki. 

 



 

❖ PODELITEV BRALNE ZNAČKE OSTRŽEK 

V petek, 10. junija 2022, so se otroci skupin Modri, Oranžni in Rdeči palčki v 

Kulturnem domu Šmartno ob Paki udeležili podelitve predšolske bralne značke – 

Ostržka ali bralnega priznanja. Prireditev je organizirala Medobčinska zveza 

prijateljev mladine Velenje. Ogledali so si predstavo Medvedja simfonija, v izvedbi 

gledališča KU – KUC. Sledila je podelitev, in sicer so otroci, ki bodo jeseni postali 

šolarji, prejeli Ostržka, mlajši pa so osvojili bralno priznanje. 

 

 

 

 

 

 



❖ KOLESARSKI DAN IN DAN S SKIROJI 

Najstarejše skupine otrok vrtca so si tako kot že vrsto let tudi letos pričarale športno 

dopoldne s kolesi in skiroji. Pripravili so si čisto pravi poligon, kjer so preizkusili 

svojo spretnost. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 



 

NARAŠČAJ NAŠIH ŠTORKELJ 
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