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št. 3 / 2012, od 8. 3.2012  www.skei.si   berimo info SKEI, da izvemo več in prej 

 
Doma  
  
Brez posebnega 
opozorila je k nam 
prikorakala pomlad. In 
že je 8. marec, 
mednarodni dan žena. 
Dan žena (originalno 
"Dan delovnih žena") je mednarodni praznik žensk, 
ki ga v približno 100 državah praznujejo vsako leto 
8. marca. Je dan praznovanja ekonomske, politične 
in socialne enakopravnosti in dosežkov žensk, 
praznujejo pa ga predvsem v bivših komunističnih in 
socialističnih državah. V začetku se je praznoval 19. 
marca na pobudo nemške feministke in socialistke 

Clare Zetkin, rojene 
Eissner (1857-1933). 
Za enakopravnost 
žensk se je začela 
bojevati leta 1889, 
medtem ko je 
pobudo za dan, 
posvečen vsem 
ženskam, dala na 
Drugi mednarodni 

konferenci 
socialističnih žensk 
leta 1910. Praznik je 
nastal tudi v spomin 

na več kot 140 žensk, ki so leta 1911 umrle v požaru 
v newyorški tekstilni tovarni. Večina žensk za razliko 
od moških tedaj volilne pravice še niso imele in 
nemška feministka je prav na ta način naredila prvi 
korak k ekonomski, politični in socialni 
enakopravnosti obeh spolov. Švedski, ki je kot prva 
država že v 19. stoletju ženskam podelila volilno 
pravico, so kmalu sledile Nova Zelandija, Finska, 
Danska, Islandija, deloma tudi ZDA. Švicarke so, 
zanimivo, kot zanje izmed Evropejk, prvič odšle na 
volišča šele leta 1971. Prvič so ga praznovali leta 
1911 v Avstriji, Nemčiji, Švici in na Danskem, takrat 
še na 19. marec. Tudi v Sloveniji so ga praznovali v 
Trbovljah. V državah sovjetskega bloka se je Dan 
delovnih žena v komunizmu praznoval 8. marca in je 
vedno imel velik pomen. V zadnjih desetletjih ga 
tudi socialistke v drugih državah praznujejo 8. in ne 
več 19. marca. Mednarodni dan žensk se 8. marca 

praznuje od leta 1917, saj so se na na ta dan začeli 
protesti v Petrogradu (danes St. Petersburg), iz 
katerih je nastala komunistična Oktobrska 
revolucija. 
 
Tudi v Sloveniji so potekali boji za enakopravnost 
žensk, tako je že leta 1897 začel izhajati ženski 
časopis Slovenka, medtem ko je bilo prvo žensko 
društvo ustanovljeno leto kasneje. Pomembna je 
letnica 1906, ko je Marija Urbas kot prva Slovenka 
doktorirala in sicer iz filozofije na graški univerzi. 
Ženske so se že močno približale enakopravnosti s 
tem, ko je bila leta 1945 uzakonjena splošna volilna 
pravica. Leta 1974 je bilo zapisano v ustavo SFRJ 
določilo, da ima vsaka ženska svobodno odločanje o 
rojstvu otrok, tri leta kasneje pa je bila uzakonjena 
še pravica vsake ženske do umetne prekinitve 
nosečnosti iz drugih, ne le zaradi zdravstvenih 
razlogov. Leta 1989 je začel delovati prvi telefon v 
sili za pomoč ženskam in otrokom, ki so postali žrtev 
nasilja. 
 
V počastitev dneva žena naša krovna organizacija že 
tradicionalno podeljuje vsako leto priznanje Roža 
mogota. Letos ga bo za družbeno odgovornost prvič 
prejela delodajalka in sicer Mojca Lukančič. Več o 
tem na www.zsss.si.  

 
Prav je, da se na današnji dan spomnimo žena in 
mater, a ne pozabimo, tistemu, ki ga imaš rad, ne 
izkazuješ pozornosti le na praznike. 
 
Tako, po tem prazničnem uvodu pa še o tem, kaj 
smo počeli zadnji mesec.  
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Kot običajno, smo izvedli sejo izvršnega odbora. 
Pravzaprav dve. Obakrat smo obiskali veliki dobro 
urejeni podjetji. Februarska seja izvršnega odbora je 
potekala v sodelovanju z Regijsko organizacijo 

Ljubljana in okolica in sicer v družbi Danfoss, kje 
smo se seznanili s podjetjem in njegovo filozofijo, 
marčevsko sejo pa so nam pomagali pripraviti kolegi 
iz Dolenjske in Bele krajine, obiskali pa smo podjetje 
Revoz, edinega slovenskega proizvajalca 
avtomobilov. Kar več kot 200.000 vozil je njihova 
letna kapaciteta, twingo in clio pa najbolj poznana 
izdelka. Na sejah smo obravnavali tematiko z našega 
področja, ukvarjali smo se s težavami v posameznih 
podjetjih, pogledali, kako poteka usklajevanje naših 
aktov, sprejemali poročila in načrtovali aktivnosti za 
letos, pogovarjali smo se o združevanju sindikatov, 
o potrebnih aktivnostih v zvezi z agencijskimi 
delavci, mladimi in ženskami, skratka, obilico tem, 
za katre boste različne materiale našli tudi na teh 
spletnih straneh. 
 
Sestajale so se naše komisije; kadrovska komisija je 
obravnavala predloge za dopolnjevanje ali 
spremembo v organih SKEI, pa tudi predloge za 
kandidate za priznanje ZSSS; komisija za seniorje je 
dokončno dodelala svoj program, športna komisija 
je načrtovala dogodke v letošnjem letu, komisija za 
varnost in zdravje pri delu je pripravila kriterije za 
dodeljevanje soglasij za nočno deli, statutarna 
komisija je usklajevala akte SKEI s statutom, Mladi 
pa so načrtovali svojo dejavnost, sestal se je tudi 
Nadzorni odbor. Posebej seveda velja izpostaviti 
komisijo za ženska vprašanja, ki je že drugič imela 
sejo na »terenu«, tokrat v Zasavju, kjer je bila 
organizirana tudi dobro obiskana tiskovna 
konferenca, kjer so članice javnost seznanile s 
svojim delom in ugotovitvami.  
 
Med ostalimi aktivnosti naj omenim tudi seminar o 
mobingu, ki ga je organizirala Regija Zasavje, ter 
vmesno konferenco projekta C4C, pa seveda  

 
delovne posvete, ki so potekali po regijah in 
podjetjih. Tako je bil problemski sestanek 
organiziran v podjetju MLM, Regija Ptuj je po 
ustanovitvi pričela z resnim delom, 29. februarja pa 
smo se udeležili tudi Evropskega dneva akcije, ki je 
potekala v obliki demonstracij v Ljubljani. 
 
Še je bilo tega, marsikaj se je dogajalo po regijah in 
v posameznih podjetjih, vsi skupaj pa čakamo, kdaj 
bo z jasnega neba zagrmelo. Zakaj? Ne zato, ker se 
bližajo meteorološki pojavi, temveč zato, ker se 
aktivnosti nove vlade že zarisujejo nad obzorjem in 
ne izgledajo prijazno, sploh ne. Morda pa bodo kaj  
pomagali kurenti, ki so obiskali dom sindikatov in s 
pokanjem preganjali zimo in nesrečo? Bomo videli. 

 
 
Ekonomski podatki 
 
Po začasnih podatkih je 
bil izvoz od januarja do 
decembra 2011 v 
primerjavi z enakim 
obdobjem 2010 večji za 
12,2%, pokritost uvoza z izvozom je bila 92,5%. 
 
V obdobju I – XII 2011 / I – XII 2010 se je industrijska 
proizvodnja v Sloveniji povečala za 2,5%, v 
predelovalni dejavnostih se je povečala za 2,6%, v 
c/24 – proizvodnja kovin se je povečala za 11,1%, v 
C/25 – proizvodnja kovinskih izdelkov brez strojev in 
naprav se je povečala za 6,4%, v C/26 – proizvodnja 
računalnikov, elektronske in optične izdelkov se je 
povečala 19,3%, v C/27 – proizvodnja elektronskih 
naprav se je povečala za 5,3%, v C/28 – proizvodnja 
drugih strojev in naprav se je povečala za 9,4%, v 
C/29 – proizvodnja motornih vozil, prikolic in 
polprikolic se je zmanjšala za 1,4%, v C/30 – 
proizvodnja drugih vozil in plovil se je zmanjšala za 
25,6%, v C/33 – popravila in montaža strojev in 
naprav se je povečala za 2,8%. 
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V prej navedenem obdobju so se zaloge 
industrijskih proizvodov v Sloveniji povišale za 3,5%, 
v predelovalnih dejavnostih so se povišale za 3,8%, 
v C/24 – proizvodnja kovin so se povečale za 1,7%, v 
C/25 – proizvodnja kovinskih izdelkov  brez strojev 
in naprav so se povečale za 12,4%, v C/26 – 
proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih 
izdelkov so se povečale za 20,4%, v C/27 – 
proizvodnja električnih naprav so se povečale za 
1,3%, v C/28 – proizvodnja drugih strojev in naprav 
so se povečale za 3,0%, v C/29 – proizvodnja 
motornih vozil, prikolic in polprikolic so se povečale 
za 2,%, v C/30 – proizvodnja drugih vozil in plovil so 
se zmanjšale za 4,3%, v C/33 – popravila in montaža 
strojev in naprav so se zmanjšale za 5,6%.  
 
V obdobju I – XII 2011 / I – XII 2010 se je prihodek 
od prodaje v industriji realno povečal za 2,6% 
(enako v predelovalnih dejavnostih), v C/24 - 
proizvodnja kovin se je povečal za 7,3%, v C/25 – 
proizvodnja kovinskih izdelkov razen strojev in 
naprav se je povečal za 6,6%, v C/26 – proizvodnja 
računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov se je 
povečal za 19,4%, v C/27 – proizvodnja električnih 
naprav se je povečal za 5,4%, v C/28 – proizvodnja 
drugih strojev in naprav se je povečal za 8,5%, v 
C/29 – proizvodnja motornih vozil, prikolic in 
polprikolic se je znižal za 0,7%, v C/30 – proizvodnja 
drugih vozil in plovil se je znižal za 0,9%, v C/33 – 
popravila in montaža strojev in naprav se je povišal 
za 1,4%. 
 
V prej navedenem obdobju so se nova naročila  v 
industriji realno povečala za 4,5%, v C/24 – 
proizvodnja kovin so se povečala za 3,5%, v C/25 – 
proizvodnja kovinskih izdelkov razen strojev in  
naprav so se povečala za 11,4%, v C/26 – 
proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih 
izdelkov so se povečala za 16%, v C/27 – 
proizvodnja električnih naprav so se povečala za 
2,4%, v C/28 – proizvodnja drugih strojev in naprav 
so se povečala za 14,7%, v C/29 – proizvodnja 
motornih vozil, prikolic in polprikolic so se povečala 
za 1,4%, v C/30 – proizvodnja drugih vozil in plovil 
so se znižala za 31,2%. 
 
Cene kmetijskih pridelkov  pri predelovalcih so bile 
decembra 2011 za skoraj 3% višje kot decembra 
2010, od tega so bile cene živalskih proizvodov višje 
za 12%, cene živali za zakol so bile višje za 6% (cene 
goveda za 4%, cene perutnine za 8% in cene 
prašičev za 6%), cene rastlinskih pridelkov pa so bile 
nižje za 4%. 
 

Cene kmetijskih pridelkov pri proizvajalcih so se 
2011/2010 povišale za 9%, od tega kmetijski izdelki 
za 6% in živali za zakol ter živalski proizvodi za 11%. 
 
Cene industrijskih proizvodov so bile januarja 2012 
enake kot decembra 2011, na letni ravni pa so se 
povišale za 2,4% in od tega so bile na domačem trgu  
višje za 1,9%, na tujih trgih pa višje za 3,0% (v zunaj 
evrskem območju so bile višje za 3,5%, v evrskem 
območju pa višje za 2,8%). 
 
TOM se je v marcu 2012 zvišal na 0,3%, letni TOM 
pa se je zvišal na 3,6%. 
 
Mesečna inflacija v januarju 2012 je bila 0,5%, I 12 / 
XII 11 je bila 2,3%, I 12 – II 11 / I 11 – II 10 pa je bila 
1,8%. Mesečna inflacija v februarju 2012 je bila 
0,6%, II12 / XII 11 je bila 0%, II 12 – III 11/II 11 – III 
10 pa 2,0%, II 12/II 11 pa 2,9%. 
 
Povprečna mesečna bruto plača za december 2011 
je znašala 1.546,09€, neto pa 999,33€. Povprečna 
bruto plača je v letu 2011 znašala 1.524,65€ in je 
bila za 2,0% višja (realno pa za 0,2%) kot leta 2010, 
neto pa 987,39€ in je bila za 2,1% višja kot leta 2010 
oz. realno za 0,3%. Bolj smo lahko zadovoljni v 
predelovalnih dejavnostih glede 3,9% rasti 
povprečne bruto plače. 
 
Decembra 2011 se je stopnja registrirane 
brezposelnosti povečala na 12,1%, aktivnega 
prebivalstva je bilo 930.065, od tega delovno 
aktivnega prebivalstva 817.311 oseb in 112.754 
brezposelnih oseb. 
 
V 4. četrtletju 2011 se je BDP zmanjšal za 2,8% na 4. 
četrtletje 2010, v letu 2011 pa za 0,2%. V primerjavi 
s 3. četrtletjem 2011 se je BDP (popravljeno na vpliv 
števila delovnih dni) zmanjšal za 0,7% in slovensko 
gospodarstvo je ponovno v recesiji (dve ali več 
zaporednih četrtletnih znižanj BDP).  
 
 V zadnjem četrtletju 2011 se je dodana vrednost 
realno zmanjšala v večini dejavnosti, v 
predelovalnih dejavnostih se je zmanjšala za 2,6% v 
primerjavi pred letom dni. 
 
Kazalnik zaupanja potrošnikov je bil februarja 2012 
enak kot januarja 2011. Potrošniki imajo slabo 
mnenje glede rasti cen v zadnjih 12 mesecih. 
 
Vrednost kazalnika gospodarske klime v Sloveniji je 
bila februarja 2012 enaka kot januarja 2012, v 
predelovalnih dejavnostih pa gre za slabo novico, 
saj je bila za 3 odstotne točke nižja kot februarja  
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2011 in za 2 odstotni točki nižja od dolgoletnega 
povprečja. 
  
Po začasnih zbranih podatkih je bilo v študijskem 
letu 2011 / 2012 na višje strokovne šole vpisanih 
14.768, na univerze in na samostojne visokošolske 
zavode pa 73.395 študentov. 
 
Aktivnosti sindikalnih 
podružnic: 
 

 GOSTOL . GOPAN d.o.o. in 
GOSTOL GOIN d.o.o. Nova 
Gorica tarifna priloga PKP 

 ALUKOMEN Holding 
Komen: stavka za izplačilo 
zaostalih plač 

 GOSTOL TST d.o.o., Tolmin: vprašanje podpisa 
PKP ali nadaljevanje pogajanj za PKP o odprtih 
vprašanjih 

 ŠTRUC Tovarna kos in srpov d.o.o., Lovrenc na 
Pohorju: splošna problematika podjetja, vzorec 
ureditve odmere letnega dopusta 

 
Poslana strokovna gradiva:  
 

 Plače za december 2011 

 Sindikalna lista za februar 
2012 

 Psihosocialni dejavniki 
tveganja na delovnem mestu 

 
Iz Ur.l. RS:  
 

 št. 6/2012 od 27.1.2012 
Sklep o zgornjih mejah za 
izplačilo vdovske pokojnine 
(od 1.1.2012 dalje znaša 
del vdovske pokojnine 
največ 87,09€, skupno izplačilo lastne in dela 
vdovske pokojnine pa največ 1.730,64€) 
 

 št. 8/2012 od 3.2.2012 
Pravilnik o načinu ugotavljanja premoženja in 
njegove vrednosti pri dodeljevanju pravic iz 
javnih sredstev ter o razlogih za zmanjševanje v 
postopkih dodeljevanja denarne socialne 
pomoči 
 
Shema za določanje odškodnine za posamezne 
vrste poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti 
azbestu. 
 

 
Brezplačna pravna pomoč: 
 
Z  zakonom o brezplačni 
pravni pomoči (Ur.l. RS št. 
48/01, 50/04, 96/04 in 
23/08) država socialno 
ogroženim omogoča 
pravico do pridobitve brezplačne pravne pomoči, po 
katerem sta za odobritev potrebna kumulativno 
izpolnjena 2 pogoja: 
- vsebinski (razumnost, pomembnost, verjetnost 

uspeha) 
- finančna (socialna ogroženost prosilca) 
 
Sodba sodišča EU (C-214/10, 22.11.2011, veliki 
senat) 
 
Šlo je za odločanje v primeru iz Nemčije, ali je v 
skladu s pravom EU, kjer nacionalna zakonodaja 
določa, da pravica do plačanega letnega dopusta po 
poteku 15 mesecev, ko ga delavec zaradi 
nezmožnosti za delo (bolniški stalež) ne more 
izrabiti, ugasne? Sodišče je ugotovilo, da delavec, ki 
je več zaporednih let nezmožen za delo in mu je s 
tem onemogočeno izrabiti svoj plačan letni dopust, 
ne more imeti pravice do neomejenega kopičenja 
pravic do plačanega letnega dopusta, pridobljenih 
med tem obdobjem. Za države članice EU je posebej 
pomembno opozorilo Sodišča, da mora vsako 
obdobje prenosa »bistveno presegati čas trajanja 
referenčnega obdobja, za katerega je določeno«. To 
pomeni, da Direktiva o določenih vidikih 
organizacije delovnega časa v 7. členu ne zahteva 
neomejenega kopičenja pravic do plačanega letnega 
dopusta. Nacionalni zakonodajalec mora paziti na 
to, da je časovna meja razumna in omogoča 
uravnoteženje interesov delavca (čas za počitek) in 
delodajalca (varstvo pred težavami delovnega 
procesa zaradi daljše odsotnosti z dela). V tem 
primeru je Sodišče potrdilo 15 mesečno obdobje 
prenosa kot dopustno, pri čemer to ne pomeni, da 
bi bilo malo krajša obdobja od 15 mesecev v 
neskladju s pravom EU, saj je pomembno le, da tudi 
malce krajše določena obdobja bistveno presegajo 
referenčna obdobja (to je koledarsko leto), za 
katerega so določena – objavljeno v PP št. 46/2011. 
 
Povedali so:        
 
Mag. Aleksandra Podgornik, 
direktorica Štajerske 
gospodarske zbornice: »Pogled 
na Slovenijo od zunaj daje vtis, 
da smo nezadovoljna, nesrečna,  
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skregana dežela, pa čeprav smo na sončni strani 
Alp. Tudi takrat, ko bi lahko bil kdo zadovoljen z 
doseženim, je nezadovoljen, ker…, ker je pač v 
Sloveniji to bolj običajna drža in ker tako in tako 
nima smisla biti zadovoljen, ker boš kmalu spet 
nezadovoljen. Vsi govorimo o nujnih spremembah, 
in pri tem vsi držimo fige v žepu. In smo zadovoljni, 
da nismo zadovoljni«. 
 
Mednarodno: 
 
Kot smo že poročali v 
prejšnjem INFU na nivoju EU 
tečejo priprave za 
združitveni kongres EMF 
(Zveza kovinarskih sindikatov), 
EM CEF (Zveza sindikatov rudarstva, kemije in 
energetike ter ETUF – TCL, Zveza sindikatov, 
tekstila, oblačil, usnja in obutve), ki bo 16. maja 
2012 in sicer v EIWF (Evropska zveza sindikatov 
industrijskih delavcev). 
 
EIWF bo sestavljena iz 8 regij, SKEI pa bo skupaj s 
sindikati iz Češke, Slovaške, Poljske in Madžarske v 
Vzhodni regiji. Nova sindikalna zveza bo imela poleg 
upravnega odbora (vsaka regija 3 člane) in izvršnega 
odbora (odvisno od števila članov sindikata) še 4 
politične odbore za: 
- kolektivna pogajanja in socialno politiko 
- podjetniško politiko 
- industrijsko politiko 
- politiko socialnega dialoga 
 
Vsaka sindikalna organizacija bo mela pravico 
kandidirati člane v vsak politični odbor. Kandidature 
se morajo poslati do 15.4.2012. Kongresno obdobje 
bo od 2012 do 2016. 
 
Postopek bo vseboval 3 ločene kongrese 
posameznih sindikalnih zvez in skupen združitveni 
kongres. 
 
Nova sindikalna zveza bo imela odbore za naslednje 
industrijske sektorje (sindikati lahko kandidirajo po 
enega člana v vsak odbor): 
- tekstil, oblačila, usnje, obutev 
- jeklo 
- farmacija 
- informacijska komunikacijska tehnologija 
- strojegradnja 
- avtomobilski sektor 
- letalstvo 
- ladjedelništvo 
 

 
- bazni materiali (kemijski, guma, steklo, papir, 

cement, itd…) 
- energetika (elektro, nafta, plin, premog, vetrne 

in solarne elektrarne) 
 
Danski kovinarski sindikat je z delodajalci dogovoril 
novo veljavnost KPD od 1.3.2012 do 28.2.2014: 
- o povišanju plač so individualna pogajanja na 

nivoju podjetja (t.j. pravica in naloga sindikalnih 
zaupnikov v podjetjih, da dajo iniciativo za letna 
pogajanja v podjetju) 

- s podjetniško kolektivno pogodbo se lahko uredi 
krajši delovni čas za starejše delavce na željo 
starejšega delavca (za pokojninsko blagajno 
plača delodajalec 8% in delavec 4%) 

- delavec ima pravico do 2 tednov delovnega 
usposabljanja na leto 

- zagotavljanje pravic delavcem tujcem in 
prekarnim delavcem 

- vajencem se plačila povišajo za 2,25% 
 
V Španiji so bile masovne demonstracije proti 
predvidenim krčenjem delavskih pravic. 
 
SKEI je sodeloval v raziskovalnem projektu »socialni 
dialog v avtomobilski industriji«, aktivno sodeloval 
na zaključni konferenci / okrogli mizi o tem projektu 
v Trnavi – Slovaška ter prejel od organizatorja pisno 
zahvalo za aktiven prispevek k mednarodnemu 
razvoju socialnega dialoga.       
     
PONUDBA za sodelovanje 2012  

Glede na naš dogovor 
pošiljamo ponudbo in 
predlog sodelovanja v letu 
2012. 

1. Sindikat SKEI bo svoje člane obveščal o 
ugodnostih v Termah Banovci na njemu 
običajen način: 

- Internet 
- Oglasne deske 
- Sms – mobilna telefonija 
- Delitev letakov članom ( stroške in izdelava 

letaka nosi ponudnik – Terme Banovci ). 
2. Terme Banovci v tekočem letu ( 01.01. – 21. 

12. 2012 ) nudijo članom sindikata Skei 
naslednje ugodnosti. 

- 15% popusta na celodnevne karte  
- 10% popusta na Wellness storitve 
- 10% popusta na redne cene penzionskih 

storitev  
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- Brezplačen najem dvorane in tehnike za                       

potrebe seminarjev Sindikata SKEI, pod 
pogojem, da Sindikat SKEI ob izvedbi 
seminarja koristi gostinske storitve. 

- Vse ugodnosti je možno koristiti ob 
predložitve članske izkaznice sindikata SKEI 
ter osebnega dokumenta  

- Rezervacije ter plačila vseh storitev je na 
blagajni Term Banovci. Dodatne informacije 
ter rezervacije na tel.: 02-51-31-400. 

3. Posebne akcije: 
- Terme Banovci pripravijo dodatne akcije za 

svoje storitve, ki presegajo popuste in 
ugodnosti pod točko 2. Sindikat SKEI pa 
obvesti o ponudbi obvesti svoje člane na 
njemu običajen način. 

- Rezervacije ter plačila vseh storitev je na 
blagajni Term Banovci oz. na tel: 02-51-31-
400.  

4. Kratkoročne akcije 
- 1.3. – 20.4. 2012; celodnevno kopanje -20%  

7.50€ = 6€, popoldanska karta po 15.00 uri  
-20%  6.30€ = 5€ 

- Penzionske storitve:  polpenzion, kopanje, 
1 x sauna, Zeleni Gaj. Redna cena 49€ 
znižana cena 39€.Vsa doplačila po ceniku, 
minimum 3 noči. Za družine 2 otroka do 12 
leta gratis v sobi z dvema odraslima. 
Termini 4.3. – 7.3. 2012. Cena velja za eno 
osebo.  
Dodatne informacije ter rezervacije na tel.: 
02-51-31-400. 

5. V vseh cenah je vključen DDV. 

                                                                                                                      

  

                                                                                                                        
                                                 
   
 
 

 

 

ISKRENE ČESTITKE OB DNEVU ŽENA!           
 
                                                                                      


