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 Iz rubrike To smo mi:  
tim sodelavcev financ in 
računovodstva vam želi 
zdravo, srečno, uspešno 
in polno izzivov novo 
leto 2018.

polona.ahac@ravnesystems.com
jana.grosar@ravnesystems.com 

naše družbe se je v petek, 15. decembra, 
udeležilo že druge skupne zaključne 

zabave za zaposlene. 

SODELAVCEV205 

OTROK
naših sodelavcev, starih do vključno sedem 
let, je bilo letos povabljenih na srečanje z 

dedkom Mrazom, ki je veseli ter želja polni 
druščini darila razdeljeval skupaj s Fifi in 
Cvetličniki. Utrinke z dogodka si oglejte v 

fotoreportaži na drugi strani.

118 

bomo v letu 2018 obiskali oziroma na njih 
razstavljali. Naše izdelke bomo predstavili na 
šestih različnih sejemskih nastopih. Štirje se 

bodo odvijali v Evropi, dva pa v Aziji.

SEJMOV18 V petek, prav sredi decembra, je bil Družbeni dom na Pre-
valjah prizorišče že druge skupne zabave za sodelavce SIJ 
Ravne Systems. Sproščeno druženje, nagovor direktorja, 
glasba, ples, dobra hrana in še boljša družba so botrovali 

še enemu nepozabnemu dogodku. Fotografije pa tako ali 
tako povedo več kot besede. 

Hvala vsem za obisk, druženje in odlično zabavo. 

polona.ahac@ravnesystems.com 

Izzivov več kot polno leto in prijetni spomini na lansko druženje so botrovali odločitvi, da 
zaključno zabavo za vse sodelavce naše družbe ponovimo tudi letos. In če si na vseh področjih 
delovanja postavljamo vedno višje cilje, smo si jih tudi tukaj. Presegli smo vsa pričakovanja: bilo 
nas je še več kot lani pa tudi zabavali smo se še bolj.

 î NAPORNO LETO SMO ZAKLJUČILI Z ODLIČNO ZABAVO
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za vsak danobvestila

Iskreno čestitamo!
40 let: Franc Zorman

z nami že ... november 2017

1. Praznične melodije
 Iz radia že pozvanjajo čarobne note 

božično-novoletnih melodij. Ta glasba 
spodbuja potrošnjo, prav zato jo pogos-
to vrtijo v nakupovalnih središčih. De-
luje pomirjajoče, izboljšuje razpolože-
nje, težave ob njej zbledijo. Marsikoga 
zato pripravi do tega, da kupi več, kot 
je sprva nameraval. 

2. Moč dekoracije
 Lučke, lampijončki, figurice in podobna 

dekoracija so glavna sestavina prazni-
kov. Zagotovo je v vsaki ulici, mestu in 
vasi vsaj ena pretirano okrašena hiša. 
Čeprav se nad njo zavestno zgražamo, 
se vedno, ko gremo mimo, zazremo 
vanjo, saj so pisane lučke našim možga-
nom všeč. 

3. Mit o dobrih možeh
 Najbolj prepoznavna simbola teh pra-

znikov sta nedvomno dedek Mraz in 
Božiček. Verjeli ali ne, mit o dobrih mo-
žeh, ki nosijo darila, na nas pozitivno 
vpliva vse življenje. 

4. Praznični stres
 Čeprav nas prevevata veselje in radost, 

so študije pokazale, da se prav v tem 
delu leta raven stresa zviša. Razlogi za 
porast stresa so pomanjkanje časa in 
denarja ter pretirana komercializacija, 
ki na potrošnike ustvarja velik pritisk. 

5. Obdarovanje
 Z obdarovanjem želimo drugemu pove-

dati, da nam nekaj pomeni, želimo iz-
vabiti nasmeh na lica in prižgati iskrice 
v očeh. Vendar pa včasih obdarovanje 
postane tudi dokaj zapleteno. Smisel 
obdarovanja ni brezglavo zapravljanje 
denarja za nepotrebne reči, ampak je v 
pozornosti in dobrih željah.

6. Ključna je ljubezen
 Vsa darila in drugi materialni dodatki 

sodijo med manj pomembne dejavnike 
prazničnih dni. Ljudje v prvi vrsti občuti-
mo zadovoljstvo tedaj, ko smo obkrože-
ni z družino in ljudmi, ki jih imamo radi. 

monika.zvikart@metalravne.com

Z lučkami in prazničnimi podobami okrašen 
december zaznamujejo praznovanja, druženje 
z najdražjimi, obdarovanja. Praznike vsi bolj ali 
manj nestrpno čakamo, pri čemer pa se včasih 
sploh ne zavedamo, kakšen vpliv ima na nas 
praznična evforija. 

 î ČAROBNOST PRAZNIKOV
 î PROIZVODNJA V NOVEMBRU

Skupna realizacija v novembru znaša 92,9 
odstotka, kar je višje kot prejšnji mesec.

Načrtovane cilje smo tokrat dosegli in presegli samo v pro-
fitnih centrih Toplotna obdelava in Vzdrževanje. 

Novembra smo se soočali predvsem z naslednjimi 
težavami:
• V profitnem centru Noži smo imeli predvsem kad-

rovske težave in zastoje strojev.
• Soočali smo se s slabo organizacijo dela.

• V večini profitnih centrov je bila z vidika realizacije 
prva polovica meseca slabša kot druga.

Za izboljšanje našega poslovanja načrtujemo:
• Prikaz in analizo kazalnikov proizvodnje na oglasnih 

deskah v proizvodnih prostorih.
• Izvedbo drugega »S«-a metode »5S«. 
• Nenehne izboljšave na vseh področjih, nove naložbe 

ter spremembe prostorske umestitve strojev.
• Dvig kakovosti: najprej bomo preverili kompetence na 

merjenju, nato pa sodelavce ustrezno usposobili za 
delo z merilno opremo.

• Potrditev investicijskih in vzdrževalnih planov za leto 
2018.

• Dokončanje projekta preventivnega vzdrževanja.
• Povečanje zanesljivosti delovanja strojne opreme.
• Izboljšanje organizacije dela.
• Dvig vzdušja, motiviranosti, zavzetosti in pripadnosti 

podjetju.
• Izboljšanje komunikacije in sodelovanja.

zoran.zajamsek@ravnesystems.com 

 î NAŠE OTROKE JE OBISKAL DEDEK MRAZ
Tudi letos smo dedku Mrazu v imenu otrok naših 
sodelavcev poslali prijazno povabilo, naj se ustavi 
na Prevaljah. Ker ne zna reči ne in ker so bili naši 
najmlajši spet zelo pridni, nas je s polnim vozom 
daril obiskal 13. decembra.

V športni dvorani osnovne šole na Prevaljah je dobrega 
moža pričakalo več kot 500 otrok in staršev, sodelavcev 
družb, ki v okviru Skupine SIJ delujemo na Koroškem.

Za dobro voljo in »ogrevanje« so s predstavo Fifi in 
Cvetličniki poskrbele Alenka Kolman ter njene, vsem ot-
rokom dobro poznane, rožice. Po nastopu, ki je z barvami 
vsaj malo pregnal sivino decembrskih dni, smo skorajda v 
en glas v dvorano priklicali še dedka Mraza. O tem, kako 
je bilo, pa največ povedo fotografije. Oglejte si jih tudi na 
našem družbenem omrežju Yammer, na naslovu www.
yammer.com/sij.si.

polona.ahac@ravnesystems.com 
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Realizacija po profitnih centrih (PC) za november 2017
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vrstice za varnost in zdravje

trendi

usmerjeni h kupcu

vlagamo in razvijamo

Večina proizvodnih podjetij v Sloveniji se zadnje 
čase sooča s problemom izrazitega pomanjkanja 
kadrov na trgu delovne sile – nekatera podjetja 
bolj, nekatera manj. 

Tudi mediji so začeli poročati o pomanjkanju kadrov širom po 
Sloveniji, kar je pokazalo, da gre za splošen in kompleksen 
problem, s katerim se bodo morali delodajalci v prihodnje sis-
tematično ukvarjati. Skupina SIJ je zato sprejela odločitev, da 
lahko družbe začnejo s postopki zaposlovanja tujcev oziroma 
državljanov nekdanje Jugoslavije. 

Zaposlovanje tujih državljanov je dolgotrajen, administra-
tivno obsežen postopek, ki ga regulira država, izvajalec politike 
zaposlovanja tujcev pa je Zavod RS za zaposlovanje (v nada-
ljevanju ZRSZ). 

Prvi pogoj za začetek postopka je potrdilo ZRSZ, da ta v 
svojih evidencah brezposelnih oseb nima ustreznih kandidatov 
za delovna mesta, kjer izražamo potrebe. Takšno dovoljenje za-
voda je treba pridobivati vedno znova, za vsako delovno mesto 
posebej. Po pridobitvi tega dovoljenja lahko objavimo potrebo za 
zaposlitev tujca in poiščemo ustrezne kandidate. Sledi sklenitev 
pogodbe o zaposlitvi, po pravilih najmanj za eno leto. Tako skle-
njeno pogodbo o zaposlitvi z vsemi ustreznimi dokazili kandidata 
pošljemo na centralo ZRSZ v Ljubljano in v državo kandidata, 
kjer se začne postopek pridobivanja delovnega dovoljenja. Na 
delovno dovoljenje se čaka približno dva meseca, lahko se tudi 
zgodi, da je izdaja za določeno osebo zavrnjena. Po pridobitvi 
delovnega dovoljenja si mora oseba pridobiti še dovoljenje za 
bivanje. V SIJ Ravne Systems še nismo zaposlili nobenega tuj-

ca, saj smo za zdaj še našli sodelavce v Sloveniji. Začeli smo že 
postopek pridobitve delovnih dovoljenj in pri ZRSZ tudi pridobili 
dovoljenje za iskanje ustreznih kandidatov v BiH, vendar do za-
poslitve ni prišlo, ker nam je medtem uspelo zagotoviti potreben 
kader na domačih tleh.

V prihodnje lahko pričakujemo, da bo zaposlovanje tujih 
državljanov potrebno, ne le zaradi gospodarske rasti, ki se bo 
po napovedih nadaljevala, temveč tudi zaradi trenda staranja 
prebivalstva v Sloveniji, ki pri nas poteka intenzivneje kot v dru-
gih članicah EU. Pridobivanje ustreznega kadra in delo z ljudmi 
v podjetjih bosta bolj kot v preteklosti zaposlovali delodajalce 
in nas postavljali pred zahtevne izzive, s katerimi se bo treba 
soočiti in jih reševati. 

polona.zih@metalravne.com, petra.prikerznik@ravnesystems.com

 î ZAPOSLOVANJE TUJCEV – ODGOVOR NA TRENUTNE RAZMERE NA TRGU DELOVNE SILE V SLOVENIJI

šaržirna miza je trenutno v  
fazi odobritve naložbe3. 
je bilo potrebnih za pripravo  
izdelovalne dokumentacije300 ur

November je bil mesec preprečevanja 
zasvojenosti – z alkoholom, prepovedanimi 
drogami, zdravili, digitalnimi tehnologijami, 
igrami na srečo, motnjami hranjenja, odnosi in 
delom. V podjetjih se najpogosteje srečujejo 
z alkoholizmom, pogosto pa tudi z uporabo 
prepovedanih drog.

Delodajalci se čedalje bolj zavedajo posledic, ki bi jih lah-
ko povzročila denimo nezgoda na delovnem mestu, to pa 
bi povzročil zaposleni pod vplivom alkohola, mamil ... Ne 
le da nosijo odgovornost za morebitno delovno nezgodo 
tega zaposlenega, ta lahko poškoduje tudi sodelavca. Žal 
se mnoga podjetja resnosti problema zavedo šele, ko se 
zgodi nezgoda.

Podatki kažejo, da je alkohol najbolj prisoten prav v 
dejavnostih, ki so med najbolj tveganimi za delovne nezgo-
de. To so gradbeništvo, proizvodnja in avtoprevozništvo. V 
pisarnah so seveda nevarnosti drugačne, povezane pa so 
predvsem s poslovno škodo, ki jo lahko povzroči delavec, 
če delo opravlja pod vplivom katerega od opojnih sredstev. 

Delodajalec ima ne le pravico, temveč tudi dolžnost, 
da v okviru obveznosti zagotavljanja varnih delovnih raz-
mer preveri, ali delavec lahko varno opravlja delo. Eden od 
pogojev za varno opravljanje dela pa je tudi ta, da delavec 
na delu ni pod vplivom alkohola.

V naši družbi je julija 2017 skladno z Zakonom o var-
nosti in zdravju začel veljati novi Pravilnik o prepovedi 
uživanja alkohola in prepovedanih drog. Povzetek smo 
objavili na oglasnih deskah, celoten pravilnik pa je na 
vpogled na voljo v Kadrih.
Vir: http://www.delo.si/gospodarstvo/kariera/nevarnost-v-steklenicah.html 

polona.ahac@ravnesystems.com

 î ODVISNOSTI NA DELOVNEM MESTU

ALU LIBELA – model LAT

TOVARNA MERIL KOVINE D.D.

• SPLET: www.tm-kovine.si

• LETO NASTANKA: 1904

• LOKACIJA: Pameče

• DEJAVNOST: kovinski izdelki in oprema

Tovarna meril Kovine s sedežem v Pamečah pri 
Slovenj Gradcu sodi med pomembne evropske 
proizvajalce kovinskih meril za gradbeništvo 
in industrijo. Uvrščajo se med največje in 
najkakovostnejše proizvajalce vodnih tehtnic 
v Evropi. Vsa merila so pred prodajo na tržišču 
pregledana v našem kalibracijskem laboratoriju.

Tovarna meril Kovine ima več kot 100-letno tradicijo, kar na 
trgu pomeni veliko konkurenčno prednost. Vsi njihovi izdelki 
so dosežek lastne razvojno-raziskovalne dejavnosti. Skoraj 
90 odstotkov proizvodnje izvozijo v preko 40 držav po sve-
tu, kar pa ne pomeni, da ne dominirajo tudi na slovenskem 
tržišču. Najbolj ponosni so na lasten razvoj merilnih pleksi 
libelic, ki jih za razliko od mnogih svetovnih proizvajalcev 
izdelujejo sami. Njihove izdelke odlikujeta kakovost in dolga 
življenjska doba, kar potrjujejo s certifikatom ISO 9001.

S Tovarno meril Kovine v laboratorijih sodelujemo že 
od samega začetka in v teh letih nam je uspelo zgraditi 
trden partnerski odnos, ki temelji na medsebojnem za-
upanju. Tedensko k nam na kalibracijo dostavijo več sto 
njihovih izdelkov, tračnih metrov in drugega merilnega 
orodja, ki so namenjeni nadaljnji prodaji. Vsi njihovi izdelki 
so zato skladni z mednarodnimi standardi in zagotavljajo 
sledljivost do nacionalnih etalonov. V našem akreditira-
nem laboratoriju redno kalibrirajo tudi njihove etalone, ki 
jih uporabljajo pri delu.

Z njimi imamo podpisano pogodbo o sodelovanju na 
področju kalibriranja in vodenja baze za nadzor nad me-
rilno opremo, ki vključuje vse podatke v skladu s standardi 
presoj ISO. 

meta.pikalo@ravnesystems.com 

 î DOLGOLETNE IZKUŠNJE, TRADICIJA IN ZANESLJIVOST

 î ŠARŽIRNE MIZE RAVNALNEGA 
STROJA ZA SIJ METAL RAVNE

 
V sklopu novih naložb družb 
znotraj Skupine SIJ smo za 
sestrsko podjetje SIJ Metal 
Ravne izdelali dve šaržirni 
mizi za ravnalna stroja 
profilov v valjarni. Prevzeli 
smo celoten proces izdelave, 
od konstrukcije do končne 
montaže. 

Osnova za našo rešitev je bila obstoječa šaržirna miza, na kateri pa je 
pogosto prihajalo do poškodb pri delu (predvsem prstov na roki), kar je 
eden glavnih razlogov za naložbo v nove šaržirne mize. 

V začetni fazi priprave rešitve smo zato vključili tudi operaterje, ki so 
s svojimi predlogi pomagali nove mize v primerjavi s starimi posodobi-
ti in prilagoditi tako, da bo potrebnih čim manj fizičnih del za podajanje 
profilov in posledično se bo zmanjšala verjetnost za nastanek poškodb.

Celotno izdelovalno dokumentacijo je pripravil naš konstrukcijski biro. 
Delo pa se s tem ni končalo, saj smo še kasneje v fazi izdelave dodatno 
implementirali nekatere tehnične rešitve, ki bodo še bolj poenostavile 
delovni proces. 

Šaržirne mize pa so tudi prvi projekt, v katerega je aktivno vključen 
naš novi projektni tim, ki bo poskrbel za avtomatizacijo in krmiljenje. S 
tem smo naredili prvi korak na začrtani poti, da SIJ Ravne Systems pos-
tane ponudnik celostne procesne opreme.

zan.grabner@ravnesystems.com 

3D-model nove šaržirne mize
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ČAR NJENEGA DELA
»V svojem delu uživam, ker je razgibano, zahteva določene organizacijske 
sposobnosti in komunikacijo z ljudmi. Med sodelavci čutim pozitivno 
energijo. Čeprav sem tukaj šele dva meseca, se že počutim del tima.«

polona.ahac@ravnesystems.com

SAMA SE BI OPISALA KOT
»Odgovorna, iskrena, včasih preveč direktna.  
Veselim se življenja in ne prenesem zahrbtnosti.«

NAJVEČJI DOSEŽEK V ŽIVLJENJU
»Najbolj sem ponosna na svoji dve hčerki in partnerja. Družina mi pomeni 
ogromno, hkrati pa si želim uspeha na poslovni poti, zato sem iskreno 
vesela, da sem postala del priznanega in uspešnega kolektiva.«

Prijatelji jo opišejo kot za-
nesljivo, točno in pošteno 
osebo, ki je vedno priprav-
ljena pomagati. Iz lastnih iz-
kušenj se je naučila, da so za 
dobro sodelovanje s sode-
lavci potrebni dobra komuni-
kacija, medsebojno spošto-
vanje in iskrenost. Najbolj se 
sprosti v družbi svojih hčerk, 
s katerima se zelo rada igra 
in jima bere pravljice. Si pa 
vzame čas tudi zase, pred-
vsem za sprehod, lahkotni 
tek ali obisk aerobike.

3 dejstva o
 î LUCIJI RAČEL, SKLADIŠČNICI

Lucija je odgovorna za proces pakiranja in odpreme končnih izdelkov v halah A in B. Je 
odgovorna in iskrena oseba, naši družbi pa se je pridružila oktobra letos. Po izobrazbi 
je magistrica upravnih ved, vendar pravi, da s ponosom opravlja delo skladiščnice, saj 
se zaveda razmer na trgu dela.

Finančno-računovodski tim 
sestavljajo Mateja Krajnc, 
Sabina Žugman Šavc in Marina 
Ivanovič Fijavž (zgoraj od leve 
proti desni), Erika Ring, Srečko 
Svetina, Tatjana Polovšek, 
Edvard Plazovnik, Brigita 
Krajcer, Tone Smolar  
(na sredini) in Božena Polenik,  
Mira Kotnik, Jasmina 
Peteršinek (spodaj).

Ekipo financ in računovodstva sestavlja 12 sodelavk in sodelavcev, ki skrbimo 
za zagotavljanje podatkov in informacij o poslovni in finančni uspešnosti ter o 
premoženjskem in finančnem stanju našega podjetja.

Letos smo sknjižili več kot 11.600 nabavnih faktur, ustvarili več kot 600 poročil in 72 računovodskih 
izkazov. Prepričani smo, da bo ta številka v prihodnjem letu še višja. 

V novem letu vam želimo vse najboljše in verjamemo, da bomo s skupnimi močmi dosegli še 
boljše rezultate. Srečno! sabina.savc@ravnesystems.com

Nove zahteve in pričakovanja lastnikov so prinesli kompleksnejše in zahtev-
nejše delo, ki zahteva več časa, samoiniciativnosti, kreativnosti in poguma. 
Večkrat se nam zato porajajo vprašanja: Ali lahko zagotovimo zahtevane po-
datke? Ali bomo zmogli pripraviti vse informacije v določenem roku? In kar 
se nam na začetku morda zdi nemogoče, se na koncu le izkaže za mogoče.«

Ob besedah finančnik ali računovodja večina ljudi pomisli na dolgočasnega, s številkami obsedenega 
človeka. Kar pa seveda ne velja za našo ekipo. Naš delovni dan se začne z veliko skodelico dobre 
kave, ob kateri se z veseljem krajši čas družimo. Poklepetamo o minulem dnevu, kakšnih osebnih 
zadevah, z moškim delom naše ekipe pa predvsem o aktualnih športnih dogodkih.
Čeprav je naš kolektiv mešanica mladih in nekoliko starejših sodelavcev, se med seboj zelo dobro 
razumemo. Zavedamo se, da so medsebojno spoštovanje, sodelovanje, zaupanje in usklajevanje 
različnih interesov ključnega pomena za uspešno opravljeno delo.

 î NEMOGOČE – JE MOGOČE!

Zoran Zajamšek, direktor operacij

Motivirani in zavzeti 
sodelavci v družbo vnašamo 
pozitivno energijo, 
ustvarjamo dobro vzdušje 
in premikamo mogoče in 
nemogoče. Dobra energija 
se širi kot epidemija, enako 
velja za nasprotno.

 î SVET PREMIKAMO ZAVZETI  
IN MOTIVIRANI LJUDJE

Naša družba je sicer še mlada, a preživeli in premagali smo že marsikatero 
oviro, težavo. Soočili smo se z mnogimi pomisleki, ki so nastali ob združitvi treh 
zelo različnih podjetij, a smo se večine uspešno otresli. Vsaka sprememba, tudi 
združitev, namreč prinaša strah, odpor in neskončno število pomislekov. Nič 
drugače ni bilo pri nas. A čas je, da z njimi dokončno opravimo, da začnemo 
komunicirati, sodelovati. Samo na ta način bomo lahko skupaj dosegli tiste 
cilje, ki smo si jih zastavili. 

Nismo več MI in VI, smo ENO. Žal se še vedno prevečkrat 
delimo, ne sodelujemo, nismo odgovorni, zavzeti in dovolj 
motivirani. Z močno voljo, željo in sodelovanjem lahko rešimo 
vsak problem, vsako oviro, vsak izziv. Slabo vzdušje si na-
mreč ustvarjamo sami in vsakdo k mozaiku uspeha oziroma 
neuspeha doda svoj delček. 

Vse sodelavce zato pozivam, da si med novoletne zaobljube 
zapišemo, da bomo v prihajajočem letu še bolje in uspe-
šneje sodelovali, komunicirali in skupaj ustvarjali.

Vesele in mirne praznike vam želim, v letu 2018 
pa vsega, kar si sami najbolj želite.

ANDREJ BLATNIK, Strojegradnja
»V moji družini, že odkar pomnim, darila nosita tako Miklavž 
kot Božiček. Otroci smo včasih, ko smo še verjeli, da darila 
res nosijo dobri možje in ne starši, Miklavžu nastavili veliko 
posodo. Običajno nam je prinesel suho sadje in sladkarije, 
včasih pa seveda tudi šibo. A te že dolga leta nisem dobil – 
očitno sem zelo priden. Na božič od staršev dobim uporab-
no darilo, kot je na primer kos oblačila ali kaj podobnega.«

mateja.krajnc@ravnesystems.com
polona.ahac@ravnesystems.com 

DRAGICA PEČOVNIK, Kadri
»Mene in moje najbližje vsako leto z darili razveseli Boži-
ček. Že kar nekaj let se “tastari” obdarujemo z manjšimi 
pozornostmi, večja darila pa namenimo najmlajšim v 
družini. Božična darila za njih so nekaj čarobnega, tisto, 
kar si otroci zares želijo. Seveda si pri tem pomagamo s 
pismi in željami, ki jih otroci naslovijo na Božička. Najlepše 
darilo za nas vse pa je čas, ki ga takrat preživimo skupaj.«

TEJA ODER, Podpora prodaji
»Pri nas praznujemo božič. To je naš družinski praznik, 
saj se na predbožični večer zbere vsa družina, skupaj 
večerjamo, okrasimo jelko in se obdarujemo. Skozi leto 
je takšnih praznikov malo, zato mi je božič še posebno 
pri srcu. Kar pa se obdarovanja tiče, imam veliko raje 
majhne pozornosti, ki jih prejmem in dajem skozi vse 
leto, saj sem mnenja, da nas osrečujejo in izpolnjujejo 
predvsem drobni trenutki.«

Decembrsko obdarovanje ima dolgo tradicijo. Nekatere obiščejo kar 
vsi trije dobri možje. V anketi smo povprašali, kako je z obdarovanjem 
pri vas doma. Ste za Miklavža, še gojite tradicijo dedka Mraza ali vam je 
najbolj všeč Božiček? Kdo je torej vaš »dobri mož« in kako obdarujete?

 î KDO PA VAM PRINESE  
DARILA V DECEMBRU?


