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Konec meseca novembra bomo v sejni sobi (2. nad-
stropje), pripravili bazar izdelkov, ki so plod ustvar-
janja uporabnikov in mentorjev Varstveno delovnega 
centra in Programa socialne vključenosti. Vabljeni vsi, 
ki bi radi ob prihajajočih praznikih kupili darilce ali pa 
si zgolj ogledali, kaj vse ustvarjamo v naši hiši.

NAPOVEDNIK

16. 12. 2016 - Novoletna zabava zaposlenih v 
Restavraciji 123, Ljubljana (kot lansko leto) 

19. 12. 2016 - Dedek Mraz za otroke zaposlenih 
na sedežu podjetja

Že v lanskem letu se je porodila ideja, da bi zaposleni 
po oddelkih, enotah in nadstropjih pripravili božič-
no-novoletna drevesa. Letos razpisujemo natečaj za 
najbolj izvirno idejo božično-novoletnega aranžmaja. 
To je lahko božično drevo, ikebana, okraski, okrasitev 
nadstropja, enote … karkoli na temo božično-novo-
letnih praznikov in bo to krasilo naše prostore. 

Pogoji za sodelovanje so sledeči: 

Prijavnice dobite pri Duški Cimperman Cota v tajni- 
štvu. 

Vas zanima še nagrada za sodelovanje? Zabavna bo! 
 
Za več informacij smo na voljo preko e-pošte, telefo-
na ali osebno.

Ana Osvald

• ekipa mora biti sestavljena iz najmanj 2 in največ 
5 zaposlenih (Zavod Nova Želva ali Želva) in mora v 
takšni zasedbi ostati do konca natečaja,

• ekipa se mora za natečaj prijaviti s prijavnico do 
25. 11. 2016, ki jo lahko odda preko e-pošte: ana.
osvald@zelva.si ali po pošti na naslov:  Želva d.o.o., 
Ulica Alme Sodnik 6, 1000 Ljubljana, s pripisom: 
»božično-novoletni natečaj«, ali pa jo osebno odda v 
vložišču v predal Ana Osvald,

BOŽIČNO-NOVOLETNI NATEČAJ

• natečaj se konča v petek, 9. 12. 2016 ob 13. uri,

• razglasitev in predstavitev ekip bo na novoletnem 
srečanju zaposlenih,

• dovoljeni materiali: ni omejitev, so pa najbolj zaže- 
leni naravni ali reciklažni materiali.
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Kadrovske novice
Jubilanti
V mesecu oktobru so 5. jubilej v podjetju obeležili Bukovec Matejka, Križe Mitja in Pirc Silvija, 20. jubilej 
pa Mojca Rajmer. V mesecu novembru pa smo imeli kar 5 jubilantov. Palajsa Ivana je obeležila 10. jubilej, 
Matijašić Orijana, Pirc Ana in Vujadinovič Irena 15. jubilej, Belobrk Saška pa je naša sodelavka že vse od 
ustanovitve, to je 25 let. 

LETA 1988 JE SVETOVNA ZDRAVSTVENA ORGANI-
ZACIJA PRVIČ RAZGLASILA SVETOVNI DAN BOJA PRO-
TI AIDSU, KI GA OD TAKRAT VSAKO LETO OBELEŽU-
JEMO 1. DECEMBRA. RDEČA PENTLJA JE SIMBOL 
PODPORE IN SOLIDARNOSTI, KI JO Z NOŠENJEM 
SPOROČAMO OBOLELIM ZA AIDSOM. 

Spet smo v novembru in to je mesec, ko si mnogi moš-
ki puščajo rasti brke z namenom osveščanja o moških 
zdravstvenih težavah, predvsem raku na prostati in 
modih. Tudi v Želvi se moški zavedajo pomembnosti 
sporočila in sodelujejo ter na ta način podpirajo kam-
panjo Movembra. 

DECEMBRSKI SVETOVNI DAN BOJA PROTI AIDSU

MOVEMBER TUDI V ŽELVI

Na ta dan po Sloveniji potekajo številne akcije, katerih 
namen je ozaveščanje javnosti o prenosu bolezni, 
pomenu zgodnjega odkrivanja in zdravljenja ter ne 
nazadnje zmanjševanja stigmatizacije obolelih. 

KOT ŽE NEKAJ LET ZAPORED SO SE TUDI LETOS ČLAN-
ICE CENTRA ZAPOSLITVENE IN POKLICNE REHABILI- 
TACIJE PODJETJA ŽELVA D.O.O. UDELEŽILE DNEV-
OV POKLICNE IN ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE 
– REHA, KI SO POTEKALI V PORTOROŽU. OSREDNJA 
TEMA SREČANJA JE BILA: »DO ZAPOSLITVE INVA-
LIDOV VODI VEČ POTI«. 

Strokovni delavci s področja zaposlitvene in poklic-
ne rehabilitacije, predstavniki invalidskih podjetij in 
zaposlitvenih centrov ter predstavniki reprezenta-
tivnih združenj delodajalcev in invalidskih organizacij, 
katerim so izobraževalni dnevi namenjeni, smo bili 
tudi tokrat deležni pestrega programa ter zanimivih 
vsebin priznanih slovenskih in tujih predavateljev. Di-
rektorica Mira Potokar je predstavila prehojeno pot 

REHA DNEVI 
in pomembne prelomnice podjetja Želva d.o.o., po 
njenem uvodniku pa smo si ogledali še film, ki je bil 
posnet ob jubilejnem dogodku – 25. obletnici obsto-
ja podjetja. Ob zaključku prvega dneva izobraževanj 
je sledila slavnostna podelitev certifikatov kakovosti 
EQUASS, ki ga je prejelo tudi podjetje Želva d.o.o. 
kot izvajalec poklicne in zaposlitvene rehabilitacije. 
Equass standard kakovosti je podjetje pridobilo že 
leta 2011, vsaki dve leti pa sledi ponovna certifikacija.

Ena izmed prejemnic priznanja dr. Zdravka Neumana, 
priznanja Združenja izvajalcev zaposlitvene rehabili- 
tacije na področju zaposlitvene rehabilitacije za leto 
2016, je prejela članica rehabilitacijskega tima pod-
jetja Želva d.o.o., Anda Ovsec Kokot, dr. med. spec. 
medicine dela, prometa in športa.
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Dogajalo se je ...
22. SEPTEMBRA JE ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE 
TRETJE LETO ZAPORED ORGANIZIRAL DAN ODPRTIH 
VRAT, KI SO GA POIMENOVALI SPOZNAJTE NAS, TU-
KAJ SMO ZA VAS! 

Svoja vrata so odprli na 75 lokacijah po vsej Sloveni-
ji. Sami smo aktivno sodelovali na Območnih služ-
bah Ljubljana, Novo mesto, Nova Gorica, Trbovlje in 
Murska Sobota. Predstavili smo podjetje, zaposlitve-
no rehabilitacijo in primere dobrih praks zaposlovan-
ja invalidov ter imeli možnost pokazati izdelke naših 
uporabnikov.

Barbara Škerlj

Letošnjo akcijo urejanja okolice spomenika padlim 
talcem v Gramozni jami smo zaposleni podjetja Želva, 
ki smo tudi člani društva Zeleni prstan, izvedli v sobo-
to, 8. oktobra. Skupaj s svojci smo posadili spomins-
ko drevo pokojnemu Janezu Železniku, prejemniku 
nagrade mesta Ljubljana. Tudi tokrat se je vabilu na 
akcijo odzval župan občine Ljubljana Zoran Janković 
in aktivno sodeloval pri posaditvi mladega javorja v 
drevored na Poti spominov in tovarištva.

Drago Šimnic

NA POBUDO IN PREDLOG STARŠEV IN VKLJUČENIH 
V PROGRAM SOCIALNA VKLJUČENOST SMO LETOS 
PRVIČ ORGANIZIRALI KRAJŠE JESENSKO LETOVANJE 
NA TURISTIČNI KMETIJI LJUBICA NAD ŠKOFJO LOKO, 
IN SICER OD 19. DO 21. OKTOBRA. 

Turistična kmetija se lahko pohvali z izredno mirno lo-
kacijo na obrobju Polhograjskih dolomitov, z veličast-
nim pogledom na Škofjeloško hribovje, Karavanke in 
Julijske Alpe. Na kmetiji so za nas pripravili zanimiv 
program, v katerem smo bili v stalni povezanosti z 
naravo in živalmi. Z gospodinjo smo pekli hlebčke 
kruha, v hlevu smo pomagali pri molži, se vozili s 
konjsko vprego, se podali na učno pot ter skrbeli za 
krave, konje, žrebičke, ovce in osla. 

DAN ODPRTIH VRAT ZAVODA RS ZA ZAPOSLOVANJE

ZASADITEV DREVESA V GRAMOZNI JAMI

LETOVANJE NA TURISTIČNI KMETIJI

Hrana je bila domača, saj na kmetiji, ki ima certifikat 
ekološke kmetije, sami pridelajo vso zelenjavo, mle-
ko in mlečne izdelke, meso in suhomesne izdelke. 
Med vsemi dobrotami pa so nam najbolje teknili ma-
karoni, palačinke in mlečni zdrob.

Tomaž Pišlar
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Dogajalo se je ...

MEDGENERACIJSKA SREDIŠČA SO BILA ORGANI-
ZIRANA Z NAMENOM ZDRUŽEVANJA VSEH TREH 
GENERACIJ. ODRAZ DANAŠNJEGA DRUŽBENEGA 
STANJA JE NAMREČ USTANAVLJANJE POSAMEZNIH 
ORGANIZACIJ (MLADINSKA, DELAVSKA, UPOKO-
JENSKA …), ISTOČASNO PA SE KRHA POVEZANOST 
TER SOŽITJE VSEH TREH GENERACIJ. TAKO MED- 
GENERACIJSKA SREDIŠČA ZAJEMAJO VSE TRI GENE- 
RACIJE, KJER POTEKA DEJAVNO SODELOVANJE. 

Medgeneracijsko sožitje bogati tako mlajše kot starej-
še. Starejšim daje občutek, da so kot ljudje koristni 
tej družbi, saj mladim prenašajo izkušnje preko svojih 
pripovedovanj.

Družabništvo generacij temelji tako na pogovoru kot 
izvajanju različnih skupnih delavnic in aktivnosti. 

V mesecu septembru smo se novogoriške želvice 
socialne vključenosti odpravile v medgeneracijsko 

OBISK MEDGENERACIJSKEGA SREDIŠČA

središče v Novi Gorici. Dan smo preživeli v družbi 
starejših na delavnici barvanja in risanja mandal. 

Beseda mandala izvira iz sanskrta in pomeni krog, 
red, strukturo in popolnost. Vse, kar obstaja, je ust-
varjeno iz ene točke, iz katere izhajajo koncentrični 
krogi, simboli premikanja, ki se skladno širijo v nes-
končnost. Barvanje mandal nas pomirja. V njej je   
najbolj poudarjena sredina, ki predstavlja ljubezen in 
resnico.

Ob klepetu in barvanju mandal smo neizmerno 
uživali. Predlagali so nam, naj kakšno poskusimo še 
narisati, vendar nas je barvanje veliko bolj prevzelo. 
Barvali smo z barvicami in flomastri. Pokazali so nam 
tudi mandale, pobarvane v kombinaciji s flomastri 
in kemičnimi svinčniki, z vodenimi barvami ter man-
dale na steklu. Gospe, ki so prave umetnice barvanja 
mandal, so nas pohvalile in nas povabile na še kakšno   
skupno druženje.

Helena Fabjan

NA SONČNO SOBOTO V SEPTEMBRU SE JE SKUPINA 
KOLESARJEV PODALA NA OBISK V NAŠO BIVALNO 
ENOTO NA IGU.

Prijetno kolesarjenje po obrobju Ljubljane skozi Mate-
no smo po obisku Iškega vintgarja zaključili s skup- 
nim piknikom z uporabniki in prijaznimi sodelavkami 
iz bivalne enote.

Drago Šimnic

OBISK BIVALNE ENOTE NA IGU S KOLESOM
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Dogajalo se je ...
7. OKTOBRA SMO SE NA POVABILO ZAPOSLENIH         
V PODJETJU FRUCTAL ŽELVAKI IZ NOVE GORICE 
ODPRAVILI NA IZLET V AJDOVŠČINO, KJER SMO SI 
OGLEDALI PROIZVODNI PROCES V FRUCTALU, KI JE 
OMENJENEGA DNE SLAVIL DAN ODPRTIH VRAT. 

Tekom ogleda smo si ogledali celotno podjetje z 
vsemi delovnimi procesi, ki so večinoma računal-
niško vodeni. Ogledali smo si nastanek sokov, in sicer 
od začetnega sadeža pa do končnega produkta. Med 
ogledom smo se lahko posladkali s slastnimi fruta-
belami in sadnimi sokovi. Na koncu ogleda smo se 

ŽELVIN IZLET V FRUCTAL

udeležili še športnih iger in rajanja, ki so ga vodili iz-
kušeni animatorji. Za popoln zaključek dneva smo se 
okrepčali v Fructalovi menzi, kjer so nas postregli s 
krepčilnim kosilom. Še preden smo zaključili z omen-
jenim izletom, smo se dogovarjali, kam se odpravimo 
na naslednji izlet. Do naslednjega snidenja vas prav 
prisrčno in iskreno pozdravljamo.

Želvaki iz Nove Gorice

NA POVABILO LJUDSKIH PEVCEV IN GODCEV STU-
DENČEK SMO SE Z VESELJEM ODZVALI V NEDELJO, 
11. SEPTEMBRA. POSEBEJ SE ZAHVALJUJEMO GE. 
RENATI LAZNIK ZA NJENO POVABILO K SODELOVAN-
JU. 

Na njihovem prvem samostojnem koncertu smo 
sodelovali z recitacijo pesmi Toneta Pavčka “Tožba”. 
Na koncertu so nastopili tudi ostali gostje in prijatelji 
ljudskih pevcev. Med njimi so bil nadvse priljubljen 
ansambel Povratniki, Litijski odmev, Duo Karošec 

NASTOP V KULTURNEM DOMU IVANČNA GORICA

in seveda Marko in Štefka Mavrovič iz VDC Ivančna 
Gorica. 

Na koncertu je bil prisoten tudi podžupan občine 
Ivančna Gorica, g. Tomaž Smole, ki je v uvodnem     
govoru posebej pozdravil vse naše uporabnike in 
njihove starše, ki so zvesti obiskovalci kulturnih 
prireditev v Ivančni Gorici. Po koncertu je sledilo pri-
jetno druženje s pogostitvijo. 

Suzana Drobnič
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Tema meseca
TUDI LETOS SMO SE VSI DOBRE VOLJE PODALI NA 
4. DIREKTORIČIN DAN PO DEŽELI HRIBOV IN DOLIN 
TER STRMIH OVINKOV, NA CERKLJANSKO. 

V Dolenjih Novakih smo se v gostilni Gačnk v Logu 
srečali s kolegi in kolegicami iz Nove Gorice. Po topli 
malici smo pot nadaljevali skupaj. V neposredni bližini 
smo si z vodenim ogledom ogledali Partizansko bol-
nišnico Franja. V spomin na to plemenito zdravnico, 
po kateri so bolnišnico poimenovali še v času njenega 
dela, se vsako leto organizira tudi kolesarski maraton 
Franja. 

Iz Dolenjih Novakov nas je vodila strma in ovinkasta 
pot do planote Šebrelje. Ko smo prišli na planoto, se 
nam je odprlo lepo obzorje s pogledom na celotno 
planoto in sosednje hribovje. Sončen dan je prispeval 
k temu, da je bil pogled naravnost mističen. Tu smo si 
poleg planote in vseh njenih lepih razglednih in ener-
getskih točk ogledali tudi razstavo enega arheološko 
najpomembnejših najdišč stare kamene dobe na 
svetu – jame Divje babe, ki je bila odkrita leta 1995. 
Daleč najpomembnejša najdba pa je neandertalčeva 
piščal. Izdelana je iz leve stegnenice mladega jams-
kega medveda, v katero je neandertalec z orodjem 
izdolbel štiri luknjice in rezilni rob na ustniku. Gre za 

DIREKTORIČIN DAN NA CERKLJANSKEM

neobičajno glasbilo, ki pravzaprav ni niti piščal niti  
flavta, vendar pa vsekakor spremeni našo predstavo 
o neandertalcu. 

Iz Šebrelj smo se odpravili v Cerkno, kjer nas je v ho-
telu Cerkno čakalo slastno kosilo. Za piko na i pa je 
bila torta-čipka, ki jo je za nas pripravil Tomaž Škvarč 
Lisjak, zmagovalec 2. sezone oddaje »Gostilna išče 
šefa«. 

S sitimi trebuščki in še vedno dobro razpoloženi smo 
se že v mraku, ob pozni popoldanski uri, vkrcali na 
avtobuse in se odpeljali proti domu.

Duška Cimperman Cota
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Ustvarjanje
Vsako leto na generalko v Kamnik odhitimo,
da vse postorimo.
Tudi to poletje smo odšli.
Naša šola bila je bela kakor lanski  sneg.
Vsaka mašina svojo pesem je pela,
mojstri pa so plesali svoj ples.
 
Dela bilo je na pretek. Glave skupaj smo staknili,
se pogovorili, rokave zavihali in se dela lotili.
Roke so bolele, včasih tudi glava, 
a dobra vila nad nami je bedela,
da naša duša ni zbolela.
Delo krepi človeka in duha,
tako tudi mi postali smo ekipa prava.
 
Rok in Andrej prava organizatorja sta postala, 
saj vsak kotiček šole sta poznala.
Besima je bila pridna kot mravlja
in bila nam je kot mama.
Še malico je naredila,
da za delo nas je okrepila.
 
Matjaž nežna duša, še pajka ne bi ubil,
pa je vse šipe pomil.
Priden učenec naš Mazi je bil, 
veliko novega se je naučil.
Včasih je malo pogodrnjal in nas nasmejal.
 

‘‘GENERALKA NA GIMNAZIJI RUDOLFA MAISTRA’’

Katjuška je že vse znala,
zato nam je veliko pomagala.
Mirsad pravi šaljivec je postal.
Najboljša njegova šala: “Ej punca, pejd na kolena!”,
njegovo geslo pa: “Nobena mašina ni tako pridna ka-
kor roke naše stare mame.”
 
Ko  ozremo se nazaj, 
šola niso prazne stene, šola je življenje.
Pravi želvaki se pogovorimo, skupaj držimo
in se novih uspehov veselimo.

Ana Pirc

V sedmi številki Želvaka smo pozvali bralce, da nam 
pošljejo fotografijo na temo jesen. 

Med prispelimi fotografijami in ilustracijami smo se 
članice uredništva odločile za objavo fotke z naslo-
vom Jesenski počitek, katere avtorica je Zvonka Hor-
vat iz Murske Sobote, uporabnica programa socialne 
vključenosti. 

Zvonki in vsem ostalim, ki ste nam poslali svoje izdel-
ke, se zahvaljujemo.

NAJ FOTKA NA TEMO JESEN
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KONEC SEPTEMBRA JE MINILO 2 LETI ODKAR ZAPOS-
LENI IN UPORABNIKI VDC ŽELVA, ODDELEK ŠIŠKA, V 
SODELOVANJU Z ZAVODOM MIMI IN JOJO IZDELU-
JEMO MIMICE. KAJ PA SO MIMICE? TO SO PREPROS-
TI MEDVEDKI IN ZAJČKI, KI SI JIH JE ZAMISLILA GOS-
PA MAGDALENA SZMATULA ČERNE, DIREKTORICA 
OMENJENEGA ZAVODA. MAGDALENA JE POLJAKIN-
JA, KI JE V SLOVENIJI NAŠLA SVOJ PROSTOR ZA ŽIVL-
JENJE IN DELO. NAJPREJ SI JE USTVARILA DRUŽINO, 
ZATEM SO PRIŠLE MIMICE, IN KOT KAŽE, JE ZADELA 
V »POLNO«.

V VDC Šiška Mimice najprej skrojimo v barvnih kom-
binacijah, kot si jih zamisli avtorica, potem jih sešije-
mo, napolnimo s polnilom in ročno zašijemo z nevid-
nim šivom. Mimice so simpatične in unikatne zaradi 
raznobarvnih srčkov, obšivov in ročno izdelanih obra-
zov, ki jih našijejo Magdalena in njene prijateljice.

Letošnje leto je očitno prelomno za njo, saj je bila iz-
brana za sodelovanje v projektu »Štartaj Slovenija«, 
ki ga organizirata TC SPAR in POP TV. Javnosti so žele-
li predstaviti mlade neuveljavljene podjetnike z iz-
virnimi idejami. Izbrali so jih 12, med njimi tudi Mag-
daleno z Mimicami. Konec septembra se je že pričelo 
oglaševanje in predstavitev v vseh Megamarketih 

MIMICE

Spar, od oktobra dalje pa tudi prodaja. 16 oktobra 
se je na POP TV tudi začela oddaja z istim naslovom 
»Štartaj Slovenija«, kjer bodo predstavili življenjske 
zgodbe vseh 12 izbranih podjetnikov. Seveda smo v 
prispevku o Magdaleni sodelovali tudi mi. 

Za nas je šivanje Mimic zelo pomembno, saj bistve-
no pripomore k izboljšanju finančne realizacije, kar 
pomeni, da imajo uporabniki višje nagrade. Z Mimi-
cami smo prvo leto zaslužili 246 evrov, drugo leto 
1392 evrov in letos 6511 evrov, pa še nismo zaključili.
Ponosni smo na svoje uspehe in radi sodelujemo z 
Magdaleno, ker razume, da smo drugačni.

Janka Rihar

vir: www.lisa.si
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AVTOGENI TRENING JE ZNANSTVENO UTEMELJENA 
TEHNIKA SPROŠČANJA, KI ZMANJŠUJE STRES, LA-
JŠA SIMPTOME ASTME, ZAPRTJA, DIAREJE IN GLA-
VOBOLOV, ZNIŽUJE KRVNI PRITISK TER IZBOLJŠA 
PRETOK KRVI. 

Potrebujemo le deset minut časa dnevno. 

Za izvajanje je najbolj priporočljiv ležeč položaj, tren-
ing pa lahko izvajamo tudi sede. Vaditi je treba vsaj 
enkrat dnevno, in sicer preden vstanemo oziroma 
preden gremo spat. Po vsaki vaji je treba nujno iz-
vesti vaje normalizacije, čeprav morda nismo dosegli 
želenih rezultatov. Prav tako so vaje normalizacije pri-
poročljive v primerih, ko nas med vadbo nekaj zmoti 
(na primer zvonjenje telefona ipd.).

IZVAJANJE AVTOGENEGA TRENINGA

1. vaja: postopna sprostitev 
S 1. vajo ustvarjamo optimalne pogoje za izvedbo 
kasnejših vaj. Uležemo se na hrbet, zapremo oči in 
rahlo razširimo noge. Nato v mislih po vrsti ponovimo 
vsako od naslednjih trditev (k naslednji pa se premak-
nemo šele, ko s predhodno dosežemo želeni učinek):
 • sem popolnoma umirjen in sproščen,
 • mišice nog so sproščene,
 • boki in kolki so sproščeni,
 • hrbet je sproščen,
 • roke so sproščene,
 • ramena, vrat in obraz so sproščeni,
 • celotno telo je globoko sproščeno,
 • sem popolnoma umirjen in sproščen.

2. vaja: vaja teže 
Ko smo v celoti izvedli vajo postopne sprostitve, prei- 
demo k vaji teže, ki še dodatno poveča sproščenost. 
V mislih po vrsti ponovimo vsako od naslednjih trdi- 
tev (k naslednji se premaknemo šele, ko s predhodno 
dosežemo želeni učinek):
 • sem popolnoma umirjen in sproščen,
 • roke so težke,
 • noge so težke,
 • predel trebuha in prsi je težak,
 • hrbet je težak,

Promocija zdravja
ZMANJŠAJTE STRES Z AVTOGENIM TRENINGOM

 • vrat in glava sta težka,
 • celotno telo je težko,
 • sem popolnoma umirjen in sproščen.

3. vaja: vaja toplote 
S to vajo povečamo dotok krvi v določene dele tele-
sa in s tem povezan občutek toplote v njih. V mislih 
ponovimo vsako od naslednjih trditev (k naslednji 
pa se premaknemo šele, ko s predhodno dosežemo 
želeni učinek):
 • sem popolnoma umirjen in sproščen,
 • roke so prijetno tople,
 • noge so prijetno tople,
 • trebuh in prsi so prijetno topli,
 • hrbet je prijetno topel,
 • vrat in glava sta prijetno topla,
 • celotno telo je prijetno toplo,
 • sem popolnoma umirjen in sproščen.

Po treh opisanih vajah izvedemo normalizacijo.
 • pokrčimo roke v komolcu,
 • dvignemo kolena k prsim,
 • globoko vdihnemo,
 • odpremo oči.

Irena Juratovec

vir: avtogeni-trening.si
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Kulinarika
KAKI – SADEŽ JESENI

SESTAVINE

• 2 zrela kakija
•  200 ml navadnega jogurta, vode ali 
  pomarančnega soka
• 1 žlička medu
• ščepec mletega cimeta po želji

PRIPRAVA:

Kakije operemo, jim odstranimo peclje in 
morebitne koščice ter jih razpolovimo. Nato jih 
z ostalimi sestavinami zmiksamo v multiprakti-
ku ali mešalniku. Pripravljen smoothie nalije-
mo v kozarce in postrežemo.

Tina Ponikvar

KAKI, NEKOČ HRANA BOGOV, JE POLN VITAMINOV, 
MINERALOV IN ANTIOKSIDANTOV, ZATO UGODNO 
VPLIVA NA NAŠE ZDRAVJE IN POČUTJE.

Kaki ima številne zdravilne lastnosti:
 • ureja prebavo, pozitivno vpliva na    
    črevesje in hemoroide,
 • okrepi delovanje pljuč in srca,
 • učinkuje antimutagensko in    
    antikarcingensko,
 • znižuje količino holesterola,    
    čisti ledvice in jetra,
 • izboljša obrambni sistem organizma,
 • deluje proti utrujenosti ter
 • povečuje odpornost proti stresu.

Kaki izvira iz gora centralne Kitajske, od koder se je 
nato razširil na Japonsko, v Korejo, Ameriko in še 
daleč naprej. V Evropo so ga prinesli okoli leta 1870 in 
od tedaj ga pridelujejo povečini v sredozemskih drža-
vah. Na našo Primorsko so kaki prinesli v letih pred 
prvo svetovno vojno. Največ ga pridelajo v Strunjans-
ki dolini, kjer vsako leto v začetku novembra priredijo 
tudi Praznik kakijev.

KAKIJEV SMOOTHIE (za eno osebo)



Krizanka

Iskrice
“Sreča je, da je pred mano 
pot, in to, da vem, da slast 

je v tem, da grem!”
J. Menart 

Dišave in barve močno vplivajo na telo in um. Vonj listja v 
jeseni zelo ugodno deluje na počutje. Ta vojn jeseni je na-
jizrazitejši v hladnih in sončnih dneh. Poleg vonja po listju 
pa prijetne občutke sproži tudi pogled na oranžno-zlate in 
škrlatne barve, ki izboljšujejo razpoloženje. Torej ne okle-
vajte, ampak se podajte v naravo po dobro voljo. 

Pregovor

Če srce ni na mestu, gledaš, 
pa ne vidiš, poslušaš, pa ne 

slišiš, ješ in ne okusiš. 

“Uspeh ni ključ do sreče.  Sreča je ključ do 
uspeha. Če imate radi, kar počnete, 

boste uspešni.”  (A. Schweitzer)

meseca

MESECA
MISEL

“Ne pozabi, da je bil tudi največji hrast nekoč majhen želod, ki je 
padel na tla in vztrajal.” 
Neznan avtor

Zelvakov nasvet

Ali ste vedeli?

NAGRAJENCI:
Rešitev križanke -

1. nagrada (vrednostni bon 40€)

DARINKA TRLEP
2.nagrada (Želvin izdelek)

JANJA KOSI
3.nagrada (Želvin izdelek)

ALJOŠA POLOVIČ

geslo v sivem polju lahko pošljete do 5. januarja 2017 na e-mail      
info@zelva.si ali pa ga napišite na kos papirja in ga skupaj s svo-
jim imenom, priimkom in vašim naslovom pošljite na naslov: Želva 
d.o.o., za Želvaka, Ulica Alme Sodnik 6, 1000 Ljubljana.

Nagrade lahko osebno prevzamete v Ljubljani, na Ulici Alme Sodnik 
6 v tajništvu. Lahko pa pokličete na številko 01/280 33 00 in dogo- 
vorili se bomo za način prevzema.

Rešitev prejšnje križanke: GASILEC


