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Uvod glavne urednice
Sem Ana Mari Vajde in obiskujem 3. letnik Ekonomske
šole Celje, smer ekonomski tehnik. Mentorici učnega
podjetja Veles, d. o. o., profesorici Suzana Suholežnik in
Andreja Tanšek, v katerem sem zaposlena, pravita, da
sem ustvarjalna, zanesljiva in da se ne ustrašim nobene
naloge. Poklicali sta me in vprašali, ali bi bila
pripravljena spraviti v življenje prvi, krizni in
najaktualnejši časopis, ki bo rezultat skupnega dela
vseh učnih podjetij na naši šoli. Zastavljeno nalogo sem
sprejela z velikim navdušenjem, brez omahovanja.
Skupaj smo izbrale ime najaktualnejšega časopisa tega
leta, povezanega s temo tega časa – koronavirusom
oziroma covidom-19, virusnim obolenjem, ki nam je vzelo svobodo: KORONKO.
Izbrale smo tudi slogan nastajajočega internega časopisa:
»DOLGČAS DOMA? NIČ ZANIMIVEGA ZA BRATI? PREBERI MENE!«

Preberite naš časopis in preverite, ali naš slogan drži. Spoznajte poslovne zgodbe učnih
podjetij na naši šoli, ki tudi v času karantene delajo s polno paro. Vas zanima nagovor
naše ravnateljice in mentoric učnih podjetij? Preberite. Pri izdelavi Koronka sodelujejo
vsi zaposleni v učnih podjetjih. V prvi številki najdete njihove zanimive prispevke. V želji
po odzivu v čim večjem številu vas vabim, da pozorno preberete NAGRADNI IZZIV
ZAŠČITNA MASKA DIY V DUHU DOBRODELNE NOTE, na strani 14. Zamotite se lahko tudi
z reševanjem nagradne križanke. Zelo bomo veseli povratnih informacij: pozitivnih ali
negativnih kritik in predlogov za nove vsebine in seveda vaših prispevkov. Pošljite jih na
elektronski naslov: vajde.anamari@gmail.com. Prepričana sem, da to ni zadnja številka
internega časopisa naše šole. Pomagajte nam oblikovati naslednje.
V upanju na boljše čase naj z vami, dragi bralci, delim odlomek iz pesmi Toneta Pavčka:

Ne verjemite njim, ki vam pravijo: Ta svet je grozen, grob, grd.
Ni res. Res je, da je lahko še hujši.
Toda za vas je to vaš edini svet, edini, ki v njem živite,
da se v njem udomite in ga v dobrem naravnate po svoji podobi.
Ne verjemite tudi njim, ki vam pravijo: Življenje je trdo, trpko in težko.
Ni res. Res je, da je lahko še hujše.
Toda za vas je to življenje edino, enkratno in neponovljivo.
Vaše je, da iz njega naredite vse, kar je v dobrem mogoče.
Glavna urednica: Ana Mari Vajde
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Nagovor ravnateljice
Kako ranljiv je človek?
Poznamo milijone različnih vrst virusov, ki jih
najdemo v vseh ekosistemih. Virusi so načeloma
izredno preprosti majhni patogeni, ki se lahko
razmnožujejo le v živih celicah. Virus je izven celice
videti kot neživ skupek organskih molekul. Ne giblje
se, v njem ne potekajo procesi presnove in se ne
razmnožuje. Znanstveniki viruse ne uvrščajo med
živa bitja.
Človek – Homo sapiens, je v primerjavi z drugimi organizmi visoko razvito bitje. Ima izredno
razvite možgane, sposobnost samoopazovanja in abstraktnega mišljenja.
Med virusom in človekom ni možna primerjava na nobenem področju, a vendar si je virus
popolnoma pokoril človeka.
Zakaj? Kako mu je to uspelo?
Morda zaradi pomanjkanja spoštovanja človeka do narave? Smo samo prestopili mejo, ki jo je
od nas zahtevala narava. Morda kaj drugega?
Veliko stvari bo potrebno narediti v prihodnosti, da ne bo človekovo neodgovorno ravnanje tisto,
ki bo odločalo o življenju vseh nas. Tarnanje in godrnjanje v tem trenutku ne bosta rešila
ničesar, le uničila bosta še tisto veselje, ki ga imamo v sebi.
Drage dijakinje in dijaki, na daleč se izognite negativnemu razmišljanju. Življenje je lepo, če ga
živimo s prijaznimi, dobrimi ljudmi, ki se znajo družiti (trenutno druženje poteka malo drugače)
in se veseliti majhnih stvari. V življenju vedno štejejo ljudje, ne samo vam dragi, ampak prav
vsi.
In kaj že pravi tisti rek?
Sprejmi tisto, česar ne moreš spremeniti. Spremeni tisto, kar lahko. In nauči se ločiti eno od
drugega.
Dragi mladi,
želim vam vse dobro, ostanite zdravi in optimistični vedno in povsod, kajti optimizem nam
omogoča, da se lažje spopademo z izzivi, ki nam jih prinaša življenje. In izzivov bo še veliko.

Vaša ravnateljica
Bernarda Marčeta
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Nagovor mentoric

OHRANIMO RAZDALJO!
Dragi najini mladi podjetniki. Šolsko leto smo začeli z
velikim zanosom in veseljem. Zastavili smo si številne
naloge, lotili smo se jih z vso resnostjo in zavzetostjo.
Kot bi vedeli, da je pred nami težka preizkušnja, ki bo do
temeljev zamajala naša življenja in način našega dela.
Rdeča nit delovanja naših učnih podjetij je povezovanje
z gospodarstvom. Povezali smo se s številnimi podjetji
in jih nekaj obiskali, tako Grafiko Gracer, Vivapen,
Čokoladnico Olimje, L'Occitane in Slaščičarno Zvezda.
Direktor podjetja Kemoplast, Peter Lapornik, se je z veseljem odzval našemu povabilu in nas obiskal na
Ekonomski šoli Celje. Željno smo sprejemali njegove napotke in jih upoštevali pri našem delu. Z velikim
veseljem smo naše delo predstavili na informativnih dnevih. Intenzivno smo se pripravljali na
Mednarodni sejem učnih podjetij. Posneli smo radijski oglas, reklamni filmček, načrtovali ureditev
stojnice … Želeli smo svoje znanje in energijo nameniti tudi v dobro drugim. Organizirali smo zbiranje
hrane za zapuščene živali.
Svoja trženjska znanja smo uporabili v projektu Objem topline in z našo pomočjo je Društvo proti
mučenju živali prejelo prepotrebno denarno donacijo v višini 400 evrov. Z rezultatom smo bili izredno
zadovoljni. Povezali smo se s celjskim Društvom proti mučenju živali in jim predali zbrano hrano.
Koronavirus in z njim povezani ukrepi naše delovne vneme niso zamajali. Nasprotno, delamo še bolj
zavzeto in zagnano. Dane razmere so razlog za rojstvo kriznega časopisa Koronka. Vsa pohvala velja
ustvarjalni glavni urednici Ani Mari Vajde, ki je izziv sprejela z velikim zanosom. Oblikovanju našega
časopisa, pri katerem sodelujemo vsi, posveča ogromno časa in energije. To počne z dobro voljo in
velikim razumevanjem. Zahvaljujeva se dijakinji Ani Mari Vajde za ves trud, ki ga vlaga v rojstvo našega
kriznega časopisa. Z velikim veseljem v uredniškem odboru pozdravljava profesorico Majdo Lesjak, ki
je naš časopis jezikovno popravljala z veliko natančnostjo in zavzetostjo. Bila si stroga in od nas veliko
zahtevala. Zdaj, ko imamo časopis pred seboj, smo ti hvaležni. Hvala Majda. Zahvala je namenjena tudi
vsem ostalim, ki ste se odzvali in nam poslali prispevke za časopis Koronko.
Z velikim veseljem pričakujeva prvi izvod in verjameva, da ni zadnji. Začel se je v kriznih razmerah,
nadaljeval se bo tudi, ko se bomo vrnili v šolo na svoja delovna mesta.
Ostanite doma in ostanite zdravi. Stopimo skupaj, a bodimo narazen. Uspelo nam bo.

Suzana Suholežnik in Andreja Tanšek
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Predstavitev učnih podjetij
UP VELES, d. o. o., proizvodnja in prodaja
naravne kozmetike
Ekološka pridelava izdelkov in kvalitetne
sestavine nam pomenijo veliko, zato se
zavzemamo za okolje in čisti svet. Embalaže
naših izdelkov so s tem razlogom ekološke in
okolju prijazne. Zadovoljstvo strank je naša
prioriteta in potrditev za dobro opravljeno
delo. Želimo, da bi vsi kupci izdelkov uživali v
naših proizvodih, po njih posegali z veseljem in
jih priporočali prijateljem in znancem, s tem
pa širili dober glas. Nabava naših sestavin
sestoji zgolj iz imen slovenskih proizvajalcev,
saj se zavedamo domače kakovosti.
Direktorica UP VELES, d. o. o.
Ana Mari Vajde
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UP Medena nebesa, d. o. o., izdelava in prodaja
izdelkov iz medu
Logotip in vizija našega podjetja se nahajata v otvoritveni
ponudbi, kjer smo na kratko opisale naše podjetje,
vključno z izdelki, ki jih podjetje ponuja.
Navedimo še začetke našega podjetja.
Učno podjetje Medena nebesa je ustanovilo pet dijakinj
EŠC v oktobru 2019. Na prvi uri učnega podjetja nam je
profesorica predstavila potek ure in povedala, da
potrebujemo izvirne ideje za delovanje našega podjetja.
Soglasno smo se odločile, da bomo poskusile ozavestiti
ljudi o pomembnosti naše avtohtone čebelice Kranjske
sivke. Pričele smo z izdelavo ponudbe in raznih dopisov,
potrebnih za otvoritev podjetja. Vsaka si je izbrala
ustrezno delovno mesto v učnem podjetju. Tako smo z
velikim navdušenjem vstopile v svet podjetništva. V veliko
pomoč nam je profesorica Suzana Suholežnik, na katero
se lahko obrnemo v vsaki zagati ali pri vsakem vprašanju.
Naši profesorici se želimo posebej zahvaliti, kajti brez nje
bi bilo težko ali celo nemogoče delati. Profesorica
poskrbi, da so učne ure zabavne in zanimive, zato ji
izrekamo en velik HVALA. Naše učno podjetje posluje eno
šolsko leto. Menim, da smo skupaj naučile veliko
uporabnega znanja.
Direktorica UP Medena Nebesa, d. o. o.
Patricija Ratej
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UP Mintee, d. o. o., oblikovanje in prodaja
personaliziranih rokovnikov in zvezkov

Ustanovitelji učnega podjetja smo tesni prijatelji in
sošolci, ki radi skupaj preživljamo prosti čas.
Velikokrat smo se dogovarjali, kdaj se bomo spet
srečali. Zanimalo nas je tudi, kdaj ima kdo rojstni dan.
Želeli smo si, da bi imeli pregled nad dejavnostmi
vsakega izmed nas, da bi se lahko uskladili. Zamikalo
nas je nekaj povsem novega, ustvarjalnega in lepega
na pogled, zato smo izdelali vsak svoj unikatni
rokovnik. Kmalu smo spoznali, da je ta ideja všeč tudi
drugim. No, tako se je začela naša skupna pot v svet
izdelovanja personaliziranih rokovnikov. Postani z
nami del spreminjanja idej v podjetju Mintee, zato si s
pomočjo naše spletne strani izdelaj čisto svoj
edinstven rokovnik Mintee.
Direktorica UP MINTEE, d. o. o.
Lara Vrečko Kotnik
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UP Choco Drop, d. o. o., prodaja čokoladnih
izdelkov

Naše podjetje sestavlja skupina mladih, ustvarjalnih
podjetnikov. Ukvarjamo se s prodajo vrhunskih
čokoladnih izdelkov, ki temeljijo na lokalnosti in
zdravju. Naši izdelki so unikatni, ročno izdelani in
narejeni iz čokolade z veliko vsebnostjo kakava. Naše
izdelke prilagajamo željam strank in potrebam trga,
zato so lahko popolno darilo za vse priložnosti.
Želimo se razviti v eno vodilnih podjetij, kjer je eden
izmed glavnih ciljev povezovanje sladkega razvajanja
z zdravjem. Cilj našega podjetja je postati zaupanja
vredno rastoče podjetje prepoznavno po slovenskih
proizvodih.
Direktorica UP Choco Drop, d. o. o.
Ana Korošec
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PRISPEVKI naših

DIJAKOV

Na žalost nas je vse doletela nesreča v obliki, zdaj že vsem znanega, koronavirusa.
Naš vsak dan se je vključno z vsemi navadami drastično spremenil, saj nas je
včasih neuresničljiva želja po ostajanju doma pripeljala do tega, da ne vemo, kam bi
s prostim časom in kaj bi počeli. Sama si čas krajšam s šolo, saj je z njo preko
računalnika veliko več dela. Zagotovo se bomo v tem obdobju navadili večje
organiziranosti, kar v veliko primerih pride še kako prav.
Seveda se kak dan ali dva v tednu najdeta za moje kuharske podvige, ki sem si jih v
večini zamislila že leta nazaj, a do njih zaradi pomanjkanja časa in volje nikoli
nisem prišla. Filmi so za večino verjetno zdaj prioriteta, sama pa se še vedno
neodločno nagibam k nakupu Netflixa, zato bom v kratkem verjetno tudi jaz ena
izmed njih. Ker je v vsem slabem nekaj dobrega, moram izpostaviti, da se v času
karantene veliko več družim in pogovarjam z domačimi, na kar se po navadi s
hitrim tempom vsakdana grdo rečeno nisem niti ozirala.
Večere si po večini krajšamo z igranjem včasih čisto pozabljenih namiznih iger. Na
novo sem se naučila igrati Šnops, katerega verjamem, da bom v tem obdobju
utrdila.
Prilagam recept ene izmed mojih do zdajšnjih kuharskih mojstrovin:
ruske kape: https://oblizniprste.si/slastne-sladice/ruske-kape/
Špela Savski, 3. a ET
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Vsako jutro vstajam zgodaj in pozajtrkujem, potem
pregledam elektronsko pošto, ki jo dobivam od
profesorjev. Tekoče naloge rešujem sproti, prav tako
prepisujem in predelam nove učne snovi. Delo za šolo si
razporedim enakomerno čez ves dan, med nalogami
imam odmor za kosilo, malice in večerjo. Če imam
zvečer čas, grem na kratek sprehod in gledam
televizijo. Tudi dopoldan grem pogosto v hribe ali pa
doma naredim kondicijske treninge.
Lara Šelih, 3. a ET

V karanteni sem nesrečna, ker se ne morem družiti s
svojimi vrstniki, a sem ob enem izredno vesela, ker
imam veliko časa zase. V svojem prostem času sem
zelo aktivna. Vsaj enkrat na dan naredim vaje za telo in
grem na sprehod. Veliko časa mi vzame delo za šolo.
Zelo rada jem, zato velikokrat kaj dobrega skuham.
Pogledam tudi kakšen dober film ali serijo.
Ines Mulej, 3. b ET
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Zjutraj se zbudim zgodaj, po navadi že prej kot ob sedmih. Najprej
spijem kavo, pojem zajtrk, se uredim in takoj preverim
elektronsko pošto profesorjev. Če je poslano kakšno novo delo,
se ga sprotno lotevam. Z delom običajno končam pozno popoldan.
Vmes imam odmore (pojem kosilo, malicam, nahranim muco
Mikico …).
Ob večerih gledam kviz Milijonar, resničnostno oddajo Preživetje
v naravi, nadaljevanko Esmeraldo … Enkrat tedensko tudi kaj
spečem. Danes bom spekla breskove rezine z grškim jogurtom.
Občasno me obišče tudi triletna soseda, s katero pogledava njeno
najljubšo risanko Maša in medved, jo gugam, skupaj kaj nariševa
…
Ines Škrabl, 3. a ET

Naša dijakinja Ines Škrabl nam je poslala sličici njenih navihanih muck,
Mikice in Smokija.
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Za časopis pošiljam recept za pijano nevesto, ki sem jo spekla med
časom karantene.
Ines Škrabl, 3. a ET

Območje s prilogami
SESTAVINE
• 9 žlic moke
• 9 žlic mleka
• 9 žlic olja
• 9 žlic sladkorja
• 4 žlice kakava ali
čokolade v prahu
• 1 pecilni prašek

Sestavine za testo mešamo tako dolgo, da zmes
postane gladka. Vlijemo jo v pomaščen
pekač kvadratne oblike, visok naj bo več kot 6
centimetrov.
Testo pečemo v pečici pri 200 stopinjah približno 20
minut oziroma dokler ni pečeno.
Medtem ko se testo peče, stopimo sladkor v treh
decilitrih vročega mleka. Ko se ohladi,
dodamo 7 žlic ruma in polijemo po vročem testu.
Skuhamo puding in ga zlijemo po testu. Ko se puding
strdi in testo ohladi, premažemo
pecivo s stepeno sladko smetano.

• 1 vanilin sladkor
• 3 jajca
• Za preliv
• 3 dl mleka
• 6 žlic sladkorja
• 7 žlic ruma
• 2 pudinga (najboljši
je vanilijev)
• 3/4 l mleka
• 1,5 l sladke smetane
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Nagradni izziv
NAGRADNI IZZIV »ZAŠČITNA MASKA DIY« V DUHU DOBRODELNE NOTE
Dragi bralci Koronka, vabim vas, da sprejmete izziv in sami izdelate zaščitno masko.
Potrebe po maskah so ogromne, saj jih primanjkuje po vsem svetu. Zaloge ne zadostujejo
niti za zdravstvene delavce, ki jih nujno potrebujejo pri svojem delu. Ko se odpravimo po
nujnih opravkih v trgovino ali lekarno, se moramo obvezno zaščititi z zaščitno masko. Za
tovrstno rabo je dovolj učinkovita tudi doma izdelana maska, ki bo preprečila morebitno
okužbo z novim koronavirusom, saj so doma narejene maske boljše kot nikakršna zaščita.
Pobrskajte po spletu, kjer ne manjka številnih navodil za izdelavo zaščitne maske.
Zdaj pa veselo na delo. Prepričani smo, da boste izdelali prave mojstrovine. Poslikajte
svoje mojstrovine in jih pošljite na elektronski naslov vajde.anamari@gmail.com
Objavljene bodo v naslednji številki Koronka. Bralci boste lahko glasovali za najbolj
všečno. Oblikovalec z največjim številom glasov bo prejel sladko nagrado.
Hkrati vas pozivam, da tudi v tem času izkažete svojo dobrodelnost. Ste pripravljeni
izdelati večjo količino mask? Podarili bi jih domovom za ostarele v naši okolici, ki jih nujno
potrebujejo. Če je kdo pripravljen donirati bombažno rjuho ali brisačke, kuhinjske krpe in
tudi šivati, naj to sporoči na elektronski naslov suzana.suholežnik@guest.arnes.si.
Povezali se bomo in tudi tokrat pomagali.

Glavna urednica,
Ana Mari Vajde
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Novičke iz sveta slavnih
Priljubljena igralka Angelina Jolie preživlja izolacijo doma, kjer so se ji pridružili vsi njeni otroci,
med njimi je njen najstarejši Maddox, ki se je vrnil s študija v Južni Koreji. Zvezdnica je presenetila
z lepo gesto, saj je darovala ogromno denarja neprofitni organizaciji, ki si prizadeva za zmanjšanje
lakote med otroki.
Številni zvezdniki preživljajo izolacijo v krogu svoje družine in so z oboževalci povezani preko
družbenih omrežij. Tako je tudi pri igralki Angelini Jolie, ki je zaradi koronavirusa znova obdana z
vsemi otroki, ki jih ima z Bradom Pittom.
»Vestno opravljajo svoje domače naloge, učijo se jezike, igrajo instrumente, družabne igre in
pomagajo kuhati večerjo,« je še dejal vir blizu družine in dodal, da se jim življenje ni veliko
spremenilo, ker so discipline vajeni že od prej.
Zvezdnica je ena izmed tistih, ki so darovali denar najbolj potrebnim. Skoraj milijon evrov je
darovala neprofitni organizaciji No Kid Hungry, ki se osredotoča zmanjšanju lakote med otroki v
ZDA in drugod po svetu. »Od tega tedna je več kot milijarda otrok po vsem svetu doma zaradi
izbruha koronavirusa,« je dejala Angelina v izjavi za E! News. »Številni otroci so odvisni od hrane,
ki jo dobijo med šolskimi urami, med njimi je skoraj 22 milijonov otrok v Ameriki, ki se zanašajo
na to podporo. No Kid Hugry si prizadeva, da bi pomoč dobilo čim več otrok.
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Tom Hanks se je s soprogo po dveh tednih
izolacije srečno vrnil v ZDA
Tom Hanks in Rita Wilson sta končno prispela domov, potem ko sta se okužila z novim
koronavirusom in sta izolirana obtičala v Avstraliji. Na letališču in v avtomobilu na poti proti
svojemu domu so ju ujeli paparaci.
Pred dvema tednoma sta Tom Hanks in Rita Wilson opravila test, ki je pokazal, da sta okužena z
virusom covid-19. Ker sta obtičala v Avstraliji, sta zelo srečna, ker sta se sedaj lahko vrnila
domov v Los Angeles.
Hanks in Wilsonova sta bila v Avstraliji zaradi predprodukcije filma o Elvisu Presleyju – Hanks
bo igral Elvisovega menedžerja Colonela Toma Parkerja, film pa bo režiral Baz Luhrmann. Med
obiskom sta si ogledala Sydneyjsko operno hišo, kjer je Rita tudi nastopila. Kmalu sta opazila
simptome, ki so značilni za novi koronavirus – utrujenost, bolečine v telesu, mrzlico in rahlo
vročino. Takoj sta odšla na testiranje in izkazalo se je, da sta se okužila z novim virusom.
Preživela sta teden dni v izolaciji v eni od avstralskih bolnišnic, nato pa še teden dni v izolaciji na
domu.
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Telovadi z nami

Minuta za zdravje je učinkovita oblika ohranjanja zdravja
in dobrega počutja na delovnih mestih in v izobraževalnih
ustanovah. Redno izvajanje nam omogoča boljše zdravje,
večjo sprostitev, boljšo koncentracijo, obnovo delovne
energije in izboljša splošno počutje.
Naše učno podjetje Choco Drop, d. o. o. , ki jo sestavlja
skupina mladih in ustvarjalnih podjetnikov, se ukvarja s
prodajo vrhunskih čokoladnih izdelkov, povezanih z
zdravjem. Ker si prizadevamo za ohranjanje zdravja in
dobrega počutja zaposlenih, smo v učnem podjetju redno
izvajali minuto za zdravje.
Zaradi nevarnih okoliščin širjenja koronavirusa in izvajanja izobraževanja na daljavo jo
dijaki skupaj z mentorico Andrejo Tanšek izvajamo doma, saj se zavedamo, kako
pomembno je varno krepiti svoje zdravje. Dijaki učnega podjetja Choco Drop, d. o. o.
delujemo s sloganom Z gibanjem do zdravja. Ostani doma. Za obiskovalce šolske spletne
strani smo pripravili nekaj vaj za ohranjanje zdravega duha v zdravem telesu.
Priporočamo, da jih izvajate vsaj enkrat dnevno. Lahko sami s pomočjo priloženih vaj ali s
strokovnim vaditeljem Andrejem Milutinovičem, dvakratnim svetovnim prvakom v fitnesu.
Vadba je na sporedu vsak dan ob 14.35 na Planet TV od ponedeljka do petka.

Videoposnetke pravilnega izvajanja vaj najdete na naslednjih povezavah:
siol.net/planet-tv/novosti/svetovni-prvak-s-kavca-vstanite-s-kavca-521076
www.youtube.com/watch?v=2L2lnxIcNmo
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NAGRADNA KRIŽANKA
V spodnjo križanko vpiši odgovore na naslednjih devet vprašanj. Na
osenčenem polju boš dobil/-a trenutno aktualen pojem.
1. Zapiši ime učnega podjetja na EŠC, ki prodaja čokoladne izdelke?
2. Kako rečemo propagandi še drugače?
3. Na katerem dokumentu prikažemo obračun vrednosti prodanega
blaga?
4. Kaj predstavlja več istovrstnih delovnih mest?
5. Navedi ime učnega podjetja na EŠC, ki prodaja naravno kozmetiko?
6. Kako se imenuje učno podjetje na EŠC, ki prodaja personalizirane
rokovnike?
7. Kako še drugače imenujemo podjetje?
8. Kako se imenuje oddelek v podjetju, ki izstavlja ponudbe, račune in
dobavnice?
9. Kako imenujemo plačilo delavca za opravljeno delo?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
GESLO KRIŽANKE JE __________________________.
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Ko križanko rešite...
... geslo, ime in priimek pošljite na elektronski
naslov: vajde.anamari@gmail.com.
Izžrebali bomo tri nagrajence, ki bodo prejeli
pisala podjetja Vivapen, d. o. o., Celje. Nagrajenci
bodo objavljeni v drugi številki časopisa Koronko.
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