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1. nagrada raziskovalnega projekta
Vodni detektiv

V torek, 31. 5. 2011, je v Kongresnem centru Brdo pri Kranju potekala zaključna prireditev treh nateča-
jev, in sicer Moja reka si, Postani donavski umetnik in Vodni detektiv. Prireditve se je udeležil tudi minister 
za šolstvo in šport, dr. Igor Lukšič. V raziskovalni kategoriji Vodni detektiv: Kako varujemo pitno vodo so 
učenke Nastja Krajnc, Vivien Meško, Manja Balaj in Urška Fekonja v skupini učencev III. triade pod men-
torstvom Irene Fišer osvojile 1. mesto. Čestitamo! Več o projektu boste lahko prebrali v naslednji številki Šolarčka.
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Zaključek bralne značke

V torek, 10. 5. 2011 je našo šolo obiskal pisatelj 
Franci Rogač, ki se je rodil 23. aprila 1974. Govoril 
je o svojih življenjskih izkušnjah, padcih in vzponih. 
Osnovno šolo je obiskoval v Novih Jaršah, kasneje pa 
je izobraževanje nadaljeval na srednji pedagoški šoli 
v Ljubljani. Tam je spoznal pankersko družbo in se 
jim pridružil še sam. Zaradi videza in ne dela v šoli 
se je sprl s starši ter tako pristal na cesti. Po potovanju 
v Berlin je sklenil, da mora, če hoče preživeti, svoje 
življenje spremeniti. Zaposlil se je v enem od ljubljan-
skih lokalov in naredil tečaj za pomočnika natakarja. 
Želja po uspehu ga je gnala, da je končal trgovsko šolo 
in se izšolal za elektrotehnika. Nato se je vpisal na Fa-
kulteto za socialno delo in 11. junija 2007 predčasno 
diplomiral. Leta 2006 je dobil podporno štipendijo 
Rotary kluba Ljubljana kot spodbudo za nadaljnje 
delo. Pohvalil se je tudi s tem, da bo v začetku novega 
šolskega leta pridobil magisterij, kasneje pa poskusil 
še z doktoratom. Pokazal nam je tudi nekaj svojih 
knjig kot so Izgubljena slončica, Luna, Nosku se zgodi 
čudež in druge. Veliko pomaga tudi otrokom v bolni-
šnicah, tako da jim bere knjige in jim jih poklanja. 

Pohvalimo pa lahko tudi devetošolce, saj so skoraj 
vsi uspešno končali bralno značko. 

Špela Peserl, 8. a 

Ekodan

V soboto, 7. 5. 2011, smo v šoli imeli eko dan. Zelo 
smo se zabavali. Izdelovali smo plakate. Prebrali smo 
knjigo z naslovom Jurček in Packarija. 

Mogoče si mislite, da vas bo nekakšen Jurček učil 
packanja po listu ali kako hišo spremeniti v velik sme-
tnjak. Če si mislite tako ali malo drugače, se motite. Ta 
knjiga govori res o Jurčku, a Jurček živi v Zeleni deželi. 
V Zeleni deželi živijo »ekoljudje«. Če pa greste malo 
naprej od Zelene dežele pa pridete v Packarijo. Tam 
živijo packoni. Svojo deželo prav packajo. 

Poglejte malo okoli sebe. Živite v Packariji ali Ze-
leni deželi? »Ekoljudje« so se odločili, da Jurčka po-
šljejo v Packarijo. Jurček bi packone naučil, kaj je prav 
in kaj ne. 

Medtem, ko smo mi učenci poslušali tole zgodbo, 
smo se tudi zraven učili. Naučili smo se, da moramo 
odpadno steklo nositi v zabojnik za plastiko. Naučili 
smo se še, da živali ne smemo mučiti ter rastline po 
nepotrebnem trgati, da zraka ne smemo preveč one-
snaževati itd. Priporočam, da knjigo preberete. Če bo 
knjigo prebral kak packon, se bo ta zagotovo kaj na-
učil.

Larissa Vogrin, 4. a

Pojemo, plešemo in igramo

V petek, 13. 5. 2011, smo učenci kot vsako leto v 
tem času skupaj z učitelji pripravili prireditev Pojemo, 
plešemo in igramo. Na njej so se nam predstavili pev-
ci, plesalci in instrumentalisti ter nam prikazali, kaj 
vse so se naučili v tem šolskem letu. V zlate melodije 
ubranega petja sta nas zazibala OPZ s pomladnima 
pesmima in MPZ z Zgodbo o prijateljstvu in pesmi-
jo Pod to goro zeleno, ki so jo izvedli ob spremljavi 
šolskega benda. Ta pa se nam je na koncu prireditve 
predstavil še z znano Avsenikovo polko Na Golici. 
Dolžni nam niso ostali niti plesalci. Videli smo kar 
štiri plesne pare in OFS. Po črnih in belih tipkah so 
se potepali številni pianisti in nas popeljali v svet not, 
notnih pavz, etud, menuetov in sonat, v katerem smo 
plavali tudi ob poslušanju flavtistk. Slišali smo celo 
Ario, zaigrano na kljunasto flavto in pa tudi zvoke 
trobente. Vsi učenci pa smo najbolj nestrpno pričako-
vali nastop naših učiteljic, ki so se predstavile s tremi 
pesmimi. Vokalno inštrumentalna skupina nam je to-
krat zapela o vodi in ledu, seveda pa niso pozabili na 
angleške pesmi in nam predstavili še pesem Hey, soul 
sister. Ne smem pa pozabiti na naše najmlajše iz vrtca, 
ki se že veselijo počitnic in so o njih ter o igrah z žogo 
že prepevali. Ne pozabite, da bomo drugo leto spet 
peli, plesali in igrali ter da vas nestrpno pričakujemo!

Karin Petko, 8. a
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Zaključna ekskurzija 6. razreda 

Vsi veseli 
smo se v sre-
do, 18. 5. 2011, 
odpravili na 
zaključno ek-
skurzijo v Lo-
garsko dolino. 
Najprej smo se 
ustavili v Mo-
zirskem gaju, nato smo se podali v Logarsko dolino. 
Vzpenjali smo se po gozdnih poteh ter skalovju mimo 
izvirov vse do slapa Rinka. Razgled je bil prečudovit, 
vsi smo začudeno opazovali sneg. Po naporni poti v 
dolino smo se lačni in utrujeni z veseljem odpravi-
li proti piceriji Afrika, kjer smo se veselo družili in 
okrepčali.

Vsi zadovoljni smo se nato odpravili domov . 
Sara Vogrin, 6. a

Osvojil sem medaljo

V soboto je bilo v Gradcu v Avstriji tekmovanje v 
judu. Peljala sta me starša. Med vožnjo sem razmišljal 
o pokalu. Malo sem bil vznemirjen. Takoj sem prema-
gal vrstnika iz Avstrije. Oče me je slikal. Na podelitvi 
sem dobil zlato medaljo in pokal. 

Starša sta bila ponosna name. Bil sem srečen.
Rene Hercog, 2. a

Zaključna ekskurzija 7. razreda

V sredo, 18. 5. 2011, smo se učenci sedmega razre-
da odpravili na Dolenjsko. Želeli smo si ogledati grad 
Sevnica, Kostanjevico na Krki ter Otočec. In tako je 
tudi bilo. Najprej smo se zbrali na postaji v Spodnji 
Voličini. Vsi polni pričakovanja smo se odpravili na 
avtobus. Ko je šofer sedel za volan, smo z nasmeškom 
na ustih pričakovali pot. Pot je bila dolga, vendar ko 
smo prispeli na Dolenjsko, se je na nebu pokazalo son-
ce ter nam razvedrilo dan. Najprej nas je šofer odložil 
pod gradom Sevnica. Na gradu nas je sprejel prijazni 
vodič ter nam povedal, kaj bomo počeli. Najprej nas je 
odpeljal v grajski kino in tam smo si pogledali kratek 
film. Nato nam je vodič pokazal grad v živo. Šli smo 
od sobane do sobane in vse so bile zanimive. Ko smo 
si v celoti ogledali grad smo si zunaj privoščili malico, 
nato pa se odpravili na avtobus. Naslednja postaja je 
bila Kostanjevica na Krki, prečudovit kraj na Dolenj-
skem. Ko smo končali z ogledom smo veselo pričako-
vali še zadnjo postajo Otočec. Pot do tja ni bila dolga, 
zato smo hitro prispeli. Najprej smo se sprehodili po 
celem Otočcu, nato pa še pomalicali ob prečudovitem 
razgledu. Ko smo se najedli, smo se polni prelepih do-
godivščin in spominov vrnili na avtobus ter se napo-
dili proti domu. V Voličini so nas pričakali naši starši. 
Res je bil za nami prečudovit izlet.

Jasmina Krajnc, 7. a
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Naša šola sodeluje v projektu Comenius, v kate-
rem je vključenih sedem držav, med njimi tudi Fin-
ska, ki je bila zadnja gostiteljica v tem šolskem letu. 
To srečanje je potekalo od 11. 4 do 17. 4 v glavnem 
mestu Helsinki.

Na Finsko smo odleteli z letalom. Moja gostiteljica 
je bila Sandra Barajakli, ki sem jo gostila na obisku v 
Sloveniji, tako da sva se že poznali. V torek smo bili v 
šoli, kjer smo se spoznali z drugimi učenci. Popoldne 
po šoli smo se odpravili v nakupovalni center » Itake-
skus«, kjer sva bili še nekajkrat. S šolo pa smo bili tudi 
na otoku Suomenlina, kjer smo imeli voden ogled v 
živalskem vrtu, imeli pa smo tudi voden ogled z avto-
busi po Helsinkih. Teden je prehitro minil, spoznala 
sem veliko novih prijateljev in si utrdila angleški jezik. 
Bilo je nepozabno!

Manja Balaj, 8. b

Cake or cage

We're all looking for a sense in our life
It's hard to find and that's not a surprise
We all think we have to fit in somewhere
So people don't have a reason to stare

But we have a choice to be ourselves
Not to be an adult when we're twelve
Don't do what they want you to do
You can just be you

If you live your life just being you
Life can be piece of cake
If you choose to be someone else
Life can be like living in a cage

Maria, Denmark

AKTUALNNO

Srečanje držav partneric na Finskem

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) 
je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

V torek smo si šli v Ljubljano ogledat ŠKL tekmo 
med OŠ Voličina in OŠ Lenart. Zelo sem bila vesela, 
ker smo zmagali. Na koncu sem si kupila sponko. Na 
sponki je bila narisana veverička, napisano pa ŠKL.

Nuša Kurnik, 3. b

Pot v Ljubljano je bila dolga. Najbolj sem se razve-
selil, ko smo zmagali 6 proti 5. Dobil sem tudi značko 
ŠKL. Bilo je zelo napeto in zanimivo.

Tilen Turk, 3. b

Navijal sem za Voličino. Bil sem zelo vesel, ko smo 
zmagali. Bili smo tudi na televiziji. Na avtobusu sem 
sedel s Saro. Bili smo prave klepetulje.

Jan Mastinšek, 3. b

Imel sem se zelo lepo. Najbolj mi je bilo všeč, ko je 
Bračko dal gol. Kupil sem si lahko značko.

Amadej Papež, 3. b

Vtisi učencev 3. b razreda ob finalu nogometne tekme ŠKL v dvorani Tivoli
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Plavanje

Plavalna sezona se deli na dva dela, na zimsko in 
poletno sezono. V zimski sezoni se večinoma tekmu-
je v kratkih 25 metrskih pokritih bazenih. V poletni 
sezoni pa se tekmuje v dolgih 50 merskih bazenih, ki 
so na prostem. 

Poznamo štiri plavalne tehnike: prsno, kravl, hrb-
tno in delfin.

Pri prsnem, kravlu in hrbtnem poznamo osnov-
no, nadaljevalno in tekmovalno tehniko. Pri delfinu 
pa samo nadaljevalno in tekmovalno. Osnovno teh-
niko se začnemo učiti kot majhni otroci ali pa v šolah 
plavanja. 

Pznamo štiri najpomembnejše faze pri prsnem 
plavanju. To so: drsenje, zaveslaj, priprava na udarec 
in udarec. Pri tej tehniki moramo paziti da so zaveslaji 
soročni in udarci sonožni.

Tehnika kravl. Razlika med osnovno tehniko kravl 
in nadaljevalno tehniko je v sestavljenem zaveslaju in 
vračanjem pokrčene roke. Udarci so bičasti iz boka. 

Delfinsko plavanje je najmlajša tehnika in zahteva 
mnogo moči in vaje, da se osvoji. Pri tehniki delfin ne 
ločimo osnovne in nadaljevalne tehnike, ampak samo 
nadaljevalno in tekmovalno tehniko. Razlika je vidna 
le pri tekmovalcih.

Pri tehniki hrbtno ločimo osnovno, nadaljevalno  
in tekmovalno tehniko. Osnovna se od nadaljevalne 
loči po sestavljenem zaveslaju pod vodno gladino. Za-
veslaji so izmenični in kot med rokama je 180 stopinj. 
Udarci so bičasti. 

Starti tehnike prsno, kravl in delfin se od starta 
hrbtno razlikuje v tem, da start hrbtno pričnemo iz 
vode, ostale tehnike pa s skokom s startnega kamna.

Obrat pomeni spremembo smeri plavanja. Ločimo 

nadvodne in podvodne obrate. Nadvodne obrate se 
učimo v plavalnih šolah, medtem ko podvodne obra-
te uporabljajo večinoma tekmovalci, ker so podvodni 
obrati hitrejši. Razlika je v tem, da se pri nadvodnem 
obratu glava ne potopi, pri podvodnem obratu pa se 
potopi celo telo. Po podvodnem obratu sledi pod-
vodni del plavanja, ki je pri vsaki tehniki drugačen. 
Vsem obratom je skupno le, da po obratu ne smemo 
plavati več kot 15 m pod vodo.

Obvezna oprema plavalca so kopalke, ki ne sme-
jo biti daljše od kolen, ženske pa lahko imajo zgornji 
del le na naramnice. Od lani tudi niso več dovoljeni 
posebni materiali, ki so omogočali hitrejšo plavanje. 
Plavalci pa lahko na tekmovanjih uporabljajo tudi 
plavalna očala in plavalne kape. 

Na treningih plavalci uporabljamo različne pri-
pomočke, ki so namenjeni razvijanju moči in tehnike 
plavanja. To so plavalna deska, plovec, plavuti, dihal-
ka in plavalne lopatice. 

V Sloveniji imamo veliko vrhunskih plavalcev. 
Predstavila vam bom nekatere plavalce: Peter Mankoč 
je 8-kratni zaporedni evropski prvak v disciplini 100 
m mešano. V tej disciplini je tudi svetovni rekorder. 

Sara Isakovič je na OI v Pekingu 2008 osvojila sre-
brno medaljo v disciplini 200 m prosto. Trenutno štu-
dira in trenira v ZDA. Sara Isakovič je moja vzornica. 

Plavanje tre-
niram v plaval-
nem klubu Ter-
me Ptuj, in sicer 
imam treninge 
4-krat tedensko. 
Treniram že štiri 
leta in imam naj-
boljšega trenerja 
– mojega očeta. 
Moja najljubša 
tehnika je prsno 
in najraje tekmu-
jem v disciplini 
50 m prsno in 100 
m mešano. Osvo-
jila sem že tudi 
nekaj medalj na 
tekmovanjih. Na 
treningih sem tudi spoznala našega najboljšega pla-
valca Petra Mankoča. 

Tinkara Sternad, 6. a
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Osmi A

Mi prijatelji smo pravi,
v šoli smo kot na zabavi.
Če nas ne opazujete,
sploh ne veste, kaj zamujate.

Tadej z lepilnim trakom se utišuje,
Klemen pa iz njega se norčuje.
Ko pa Klemen pred tablo stoji,
Tadej v razredu šale govori.

Če v težavah obtičimo,
vedno močno »skup'« držimo.
Te nikoli niso prevelike,
ker ne manjka nam olike.

Valentina in Larisa sta tihi kot miši,
nikoli ju nihče prav dobro ne sliši.
Obe pridno se učita,
pri pouku nikdar ne zaspita.

Seveda nam tudi kazni ne uidejo,
učitelji včasih jezni do nas pridejo.
A ukrepi niso preveč strogi,
le če nas zalotijo pri prepisani nalogi.

Žan Petrič je vedno v »pinky« majici,
ga je že kdo videl v srajci.
Aleš pa je zmeraj žrtev nasilja,
s sošolci nikdar ne doseže premirja.

Če učitelji k uri zamudijo,
naši fantje »žur« priredijo.
Seveda smo punce takoj za,
naša zabava se nikdar ne konča.

Špela je vedno v šoli,
Saška pa zaradi slabosti nikoli.
Kljub temu obe petke imata,
pred nobenim tekmovanjem se ne vdata.

Vsak dan težko se zbudimo, 
nikdar v šolo ne hitimo.
Ko zjutraj budilka zazvoni,
pomislimo: »Joj, ko bi še mali bili.«

Aljaž se zmeraj pritožuje
in računalnik obožuje.
Marsel nikoli ne posluša,
naloge narediti niti ne poskuša.

Včasih nas je strah iti k razredni uri,
zaradi vragolij razredničarka se razburi.
Ampak navadno ni tako hudo,
drugače pa raje zobe stisnemo.

Karin in Rebeka vedno domačo nalogo imata,
zjutraj jo fantom za prepisati »data«.
Obe radi se smejita,
še posebej, če je Karin s kakavom polita.

»Švinglcov« veliko v žepih imamo,
da med testi lahko goljufamo.
Pazimo, da nas učitelji ne dobijo,
ker potem že z enkami grozijo.

Kevin Žana klavir uči,
Žan pa pri tem »živčni zlom« dobi.
Zato se Kevina raje izogiba,
ko mu ta z notami pred nosom miga.

To je pač naš super »klas«,
ki ne zmoti ga niti mraz.
Skupaj vedno držimo,
ničesar se ne bojimo.

Karin Petko, Špela Peserl in Rebeka Šnofl, 8. a

LITERARNE STRANI

Rene Capl, 3. a Nejc Kurnik, 6. a
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Obisk v banki

Učenci 7. razreda smo se odpra-
vili na obisk v Novo kreditno banko 
Maribor, poslovna enota Lenart. Že 
na avtobusu smo se nestrpno veselili 
tega obiska. Tam nas je sprejela prija-
zna gospa, ki nam je povedala mno-
go zanimivih stvari. Med njimi tudi 
to, kako deluje varnost in da je ose-
bje zaščiteno z varnostnim steklom. 
Gospa je dovolila, da so nekateri ob-
čutili, kako je svetovati drugim, zato 
so prevzeli mesto bančnika. Povedala 
nam je tudi, kako deluje Skul paket in 
kako si otroci lahko naredijo svoj prvi 
račun. Na koncu nas je še obdarila z 
majhnimi NKBM darili. 

Demi Mihelič, Jasmina Krajnc, 7. a

VARČEVANJE

Križanka o varčevanju

Zala Jug, 6. a

Reši križanko in za geslo boš dobiš še eno stvar, s 
katero je potrebno varčevati. V pomoč ti bodo slike.

Tina Pliberšek, 3. a
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Zvezdicam ni nikoli dolgčas

Kot vedno se je tudi pretekli mesec v skupini Zvez-
dice dogajalo veliko zanimivega. Skupaj smo se uči-
li o varnosti v prometu v okviru projekta Pasavček. 
Spoznavali smo prometna pravila, predvsem kako se 
malčki obnašamo v prometu. V jutranjem krogu smo 
se vsak dan pogovarjali o naši poti v vrtec ter za upo-
števanje Pasavčkovih navodil dobili štempiljko in na 
koncu darilo. Naučili smo se, da pri prečkanju ceste 
vedno dvignemo roko, saj nas tako vozniki lažje opa-
zijo. 

 
Ko smo bili na sprehodu, smo opazili majhne rač-

ke in piščančke na bližnji kmetiji. Nad njimi smo bili 
zelo navdušeni, zato smo se naslednji dan vrnili in jim 
prinesli malo hrane. V vrtcu pa smo se medtem nau-
čili deklamacijo Rac, rac, racman, ki jo večkrat dekla-
miramo tudi med sprehodom do račk. 

Ker pa smo želeli imeti svoje račke tudi v vrtcu, 
smo si naredili svoj ribnik, v katerem veselo čofotajo 
račke in racmani ter žabice in ribice. 

 
To pa še ni vse! Pred kratkim nas je obiskala celo 

sladkosneda deklica Brina, ki je s seboj pripeljala Zob-
no vilo. Ker je Brino med obiskom močno bolel zob, 
nam je Zobna vila povedala, da sladkarije niso zdrave 
za zobke ter da si moramo zobke redno umivati. 

 

Predstavo Zobne vile in deklice Brine smo si ogle-
dali vsi otroci iz vrtca. 

Zvezdice z vzgojiteljicama
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Pomladna križanka
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Zala Jug, 6. a



LENTHERMINVEST
VARČUJE Z ENERGIJO - OHRANJA OKOLJE

BOJLERJI ZA CENTRALNO OGREVANJE

BOJLERJI ZA SOLARNO OGREVANJE

SOLARNI KOLEKTORJI

TOPLOTNE ČRPALKE

ZALOGOVNIKI

HIDROFORJI

LENTHERM-INVEST d.o.o., Industrijska ul. 1, 2230 Lenart, 
Telefon 02/720 70 41, E-mail: info@lentherminvest.si 
Spletna stran: www.lentherm.com

PODJETJE ZA INŽENIRING d.d., 1000 Ljubljana, Parmova 53

Tel.: 02 72 07 353, 02 72 08 152
GSM: 041 755-925

Dejan PUHNER s.p.

Radehova 42, 2230 LENART
GSM: 031 365 560

Govedorejska kmetija
Kocbek Alberto

Zg. Voličina 28

 

TRGOVINA INŽENIRING, STORITVE
d.o.o.

Ormoška cesta 14, 2250 Ptuj
tel.: 02/778-10-11, fax: 02/775-28-61

Izvedba elektro, strojnih in plinskih instalacij. Montaža klimatskih,
hladilnih in prezračevalnih naprav. Servis in montaža gorilnikov.

VINOTOČ RM
Selce 13, 2232 Voličina

Sebastijan Rojs
GSM: 040 797 130

Jože Spevan s. p.
Mariborska cesta 10, 2230 Lenart

GSM: 041 515 537

Elektro in elektronske storitve
Servis oljnih gorilnikov
in regulacija ogrevanja



Izvedba tega projekta je financira-
na s strani Evropske komisije. Vse-
bina publikacije (komunikacije) je 
izključno odgovornost avtorja in v 
nobenem primeru ne predstavlja 
stališč Evropske komisije.

Utrinki iz Finske

Na predstavitvi Slovenije smo jih učili 
plesati polko.

Aprila se led na Finskem še ni stopil. Pri pouku

Ruski vpliv se kaže v arhitekturi in veri.

Vsem sponzorjem in staršem donatorjem se iskreno zahvaljujem za darovana sredstva oziroma za sodelovanje pri izdajanju šolskega glasila Šolarček, 
ki je zagotovo ena izmed posebnosti šole v Voličini. Še naprej se bomo trudili, da bo pouk na šoli s pomočjo novih učnih pripomočkov in knjig, ki jih 
bomo lahko kupili z zbranimi sredstvi, potekal zanimivo in kvalitetno. Ravnatelj Anton Goznik. Pri ustvarjanju glasila sodelujemo: Karin Petko, 
Rebeka Šnofl, Saška Kurnik, Špela Peserl, Valentina Tuš, Sara Hercog, Tine Maher, Demi Mihelič, Amadeja Brus, Zala Jug, Tina Goznik, Tinkara 
Sternad, Sara Vogrin, Kaja Bela, odgovorna urednica: Karin Petko, mentorica in lektorica: Ksenija Trinko, prepisovanje literarnih strani: Silva 
Dokl, računalniška postavitev: Dani Sajtl. Šolarček izhaja zadnji šolski dan v mesecu. Brezplačno ga prejmejo vse družine, katerih otroci obiskujejo 
vrtec oziroma šolo, sodelavci in upokojeni delavci šole, vsi sponzorji, Občina Lenart in Zavod Republike Slovenije za šolstvo OE Maribor.

Imaš nad 10 let?
Zavladaj s kul
banènim 
paketom
SKUL.

paket 

skoči na www.svetavladar.si!PO ZLATE FINANČNE NASVETECNE NASVETE

02 720 63 33 
okrepčevalnica Kmečki hram
bowling center Lenart
kmetijska trgovina
trgovina z gradbenim materialom
prehrambena trgovina Tuš

NAVIGARIS poslovne rešitve, svetovanje, storitve d.o.o. 
 

E: info@navigaris.com                  W: www.navigaris.com 

nezgodna in štipendijska zavarovanja za otroke in mladino

osebna
zavarovanja

Danes za jutri
www.ZavarovalnicaMaribor.si080 19 20

ZOJINA ZAVAROVANJA


