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Z uvodnikom sem odlašala, priznam predolgo. Vsi 
me že opominjajo, naj nekaj napišem, da se »reda-
kcija« Želvaka zaključuje in tako naprej… da ne 
razlagam vseh podrobnosti in ja priznam, da mi 
kronično zmanjkuje časa, včasih pa tudi ideje o 
čem naj pišem. 

Včeraj smo imeli sejo Nadzornega sveta družbe 
Želva, pa sem danes še malo pod vtisom teh 
dogodkov. Zadovoljna sem, ker so člani Nadzorne-
ga sveta potrdili revidirano letno poročilo za 
preteklo leto in z njim povezana tudi vsa ostala 
poročila za leto 2014. Člani nadzornega sveta so 
bili z našim poslovanjem zadovoljni, saj smo v 
poslovanje vnesli kolektivni duh in to se vidi tudi v 
rezultatih. Kljub vsem notranjim težavam, ki smo 
jih imeli v lanskem letu, smo poslovali pozitivno. V 
nekaterih oddelkih je viden večji napredek, v 
drugih manjši, gledano kot celota pa smo dobri. 

PONOSNA SEM NA VSE NAS, KER SE VSAK PO 
SVOJIH MOČEH TRUDIMO DODATI SVOJ 
KOŠČEK V MOZAIK K CELOTI. HVALA VSAKEMU 
POSEBEJ IN TUDI  ČLANOM NADZORNEGA 
SVETA ZA PODANO POHVALO.

Čas pa kljub temu z veliko hitrostjo teče in ne da bi 
se zavedali je tu že konec maja. Počasi se približuje 
čas, ko se bo potrebno preseliti, mi pa še nismo v 
celoti zaključili z gradbeno obrtniškimi deli.  
Verjamem, da se sprašujete ali je sploh mogoče 
pričakovati preselitev, ker je termin za preselitev 
nekako nedoločen. Če je v tej zgodbi kdo 
neučakan, potem sem to zagotovo jaz, ki nestrpno 

 

Uvodnik

ŽELVAK
Letnik 1, št. 4, maj 2015 (izhaja enkrat mesečno)
Interno glasilo družbe Želva d.o.o., Samova ulica 9, Ljubljana
Telefon: 01 280 33 00, E-pošta: info@zelva.si, www.zelva.si

Ilustrator naslovnice: Izidor Fiegl
Uredništvo: Tina Ponikvar, Kosana Jarec, Silvana Lešnjek

  
2

Kolofon

pričakujem otvoritev največje Želvine investicije. V 
moje razmišljanje se prikrade tudi na hitro prebra-
na naslovnica v Slovenskih novicah: Kakšno bo 
poletje? Povprečno, soparno, do 30 stopinj?! Za 
selitev je primerno vse, samo dež ni priporočljiv. 
Upam, da bo poletje mirno, brez neviht in da se 
preselimo v miru in v suhem vremenu. Skoraj bi 
pozabila, tudi otvoritev bo vmes, toda vse ob 
svojem času in vsi, ki boste želeli nastopati boste 
prišli na svoj račun. 

Naj bo Želvak gojišče novih idej, stičišče različnih 
mnenj in pobud, zato vas še naprej vabim k 
sodelovanju. Učili se bomo na napakah, sprejemali 
kritike in se izboljševali.

Vaša direktorica 
Mira Potokar



Gradnja stavbe se počasi približuje koncu. Poleg 
zaključnih elektro del bo izvedena še montaža 
notranjega stavbnega pohištva – vrat ter nazadnje 
še polaganje tlakov.

Matevž Pirih, vodja projekta selitve

Zelene, modre, rumene, lahko tudi pisane, nare-
jene pa iz prijetne prejice. Gre za želvice, ki jih 
kvačka gospa Shuhret Topollay. 

Ni treba kaj dosti ugibati, zakaj se je odločila, da 
bodo obeski za ključe imeli ravno takšno obliko. 
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V mesecu maju je jubilej obeležila Melink Jasmina, ki je naša sodelavka že 10 let.  

Napovednik
 

Kadrovske novice

AKTUALNE INFORMACIJE V 
ZVEZI Z NOVO POSLOVNO 
STAVBO V ŠIŠKI

USTVARJANJE V ŽELVI

5.6. 2015 bo otvoritev razstave kreativnih izdelkov uporabnikov socialnih storitev podjetja Želva, 
v razstavnem prostoru Mestne občine Ljubljana na Mačkovi 1, v Ljubljani.



V Želvini enoti Nova Gorica na Industrijski cesti 5 v 
Kromberku se prepletajo različne Želvine storit-
vene dejavnosti kot so:

Zeleni program, ki opravlja storitve urejanja javnih 
zelenih površin, urejanje okolice podjetij in urejan-
je okolice  stanovanjskih hiš. Pomoč nudimo stare-
jšim občanom, ki tega dela ne zmorejo več ali pa 
zaposlenim parom, ki zaradi stiske s časom ne 
zmorejo opraviti vrtnarskih del okoli svojega doma. 
Prav v tem času je sezona košnje na višku, veliko 
dela pa smo imeli tudi z obrezovanjem sadnega 
drevja in živih mej.  Seveda nam poleg težkega dela 
na enoti nikoli ne zmanjka tudi dobre volje, smeha 
in heca. Naši zelenci so tako zelo iznajdljivi, da 
palačinke spečejo kar na lopati. Vzdušje na enoti je 
fenomenalno in skoraj ne mine dan, da se ne 
nasmejemo enkrat enemu, drugič drugemu. 

Čistilni servis  je postal od ustanovitve do danes 
dobro prepoznaven tako v lokalnem okolju kot tudi 
v širšem okolju.  Njegov dober glas seže celo preko 
meja. V čistilnem servisu delavke opravljajo 
storitve čiščenja poslovnih stavb, stanovanjskih 
blokov in stanovanj. Naše marljive sodelavke 
vestno in odgovorno skrbijo za čistočo od jutra do 
večera, tako da so tako lokacijsko kot tudi časovno 
razkropljene. Ali si znamo predstavljati, kakšni bi 
bili naši delovni prostori, če ne bi bilo pridnih rok 
čistilk? Količina ključev, ki jih nosijo s seboj za 

 

tema meseca
PREDSTAVITEV POSLOVNE ENOTE ŽELVA V NOVI GORICI

opravljanje dnevnih nalog, spominja na Sv. Petra. 
Različne številke alarmnih sistemov pa jim nalagajo 
dodatne skrbi in odgovornosti, vendar jim kljub 
temu dobre volje ne zmanjka. 

Pohvaliti se moramo, da sta prav pralnica in šivalni-
ca oddelek, ki  je s selitvijo na novo lokacijo dosegel 
največji razcvet. Stranke si kljuko naših vrat kar 
podajajo. Potrebe po menjavi zadrg, krajšanju in 
oženju oblek so kar pogoste. Najbolj ponosni pa 
smo na pridobitev zadnjih dni, saj smo prejeli letno 
naročilnico za popravilo prodajnega blaga trgovine 
Intersport. Pranje in likanje pa nam zaupajo različni 
gostinski obrati, Pekarna Brumat d.o.o. in Zdravst-
veni dom Nova Gorica - Zobozdravstveno varstvo.

V lanskem letu smo prejeli koncesijo za izvajanje 
zaposlitvene rehabilitacije tudi za območje 
Goriške. V tem kratkem obdobju se lahko pohvali-
mo s kar štirimi uspešnimi izhodi v zaposlitev pri 
zunanjih delodajalcih. 

Program socialne vključenosti je namenjen inva-
lidom, ki imajo sposobnosti za delo zmanjšane do 
take mere, da se v rehabilitaciji niso zmogli usposo-
biti za delo v smislu zaposlitve in zaradi invalidnosti 
niso zaposljivi, kar Zavod RS za zaposlovanje po 
zaključeni zaposlitveni rehabilitaciji ugotovi z 
odločbo o nezaposljivosti. Namen programa je 
nuditi vključenim posameznikom primerno obliko 
zaposlitve, kjer sta delovni čas in tempo dela 
prilagojena njihovi zdravstveni in psihični kondiciji 
ter jim omogoča ohranjanje oziroma  povečanje 
prilagoditvenih sposobnosti. Vsebina programa je 
razdeljena na delovno in socialno vsebino. Na 
lokaciji Nova Gorica je trenutno vključenih devet 
uporabnikov.

K nam pa se z veseljem vključujejo tudi fantje, ki so 
dolžni opraviti družbeno koristno delo in jih k nam 
napotuje Center za socialno delo Nova Gorica. Ko 
zaključijo z delom pri nas, vsi poudarijo, da si želijo 
službe v takem kolektivu, kot je Želva in, da jim je 
bilo delo pri nas sicer naporno, vendar dobro 

vzdušje in prijetna družba odtehta tudi to. Tako se 
je pred kratkim nekdo poslovil s stavkom: »Ko spet 
kakšno »skuham«, se ponovno oglasim pri vas!«

Za konec pa sta šivilji Jana in Urška našim bralcem 
pripravili modni nasvet za letošnjo pomladansko 
poletno kolekcijo: »Leto 2015 je leto modnega 
kaosa, kar pomeni, da ni pravil in modnih smernic, 
a vseeno lahko dava nekaj nasvetov, ki jih velja 
upoštevati. Moški naj letos pomladi in poleti izbira-
jo oblačila v skladnih barvnih kombinacijah, ne 
smejo pa pozabiti kupiti modnih športnih copat. 
Tisti, ki bodo želeli pokazati več stila, lahko to stori-
jo z nakupom oblačil v umirjenih barvah. Ženske 
bodo dale več poudarka na svoj osebni stil, 
pomembno pa je, da bodo oblačila nosile z vesel-
jem in eleganco. Predvidevava, da bodo na tem 
področju ustvarjeni modni presežki. Prihaja obdob-
je globokih ženskih dekoltejev in kratkih kril, zato 
bodo naši »zelenci« še raje prihajali v službo in 
veselo kosili zelenice v centru mesta.«

Prispevek so pripravili sodelavci iz 
poslovne enote Želva v Novi Gorici
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prilagoditvenih sposobnosti. Vsebina programa je 
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uporabnikov.
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je pred kratkim nekdo poslovil s stavkom: »Ko spet 
kakšno »skuham«, se ponovno oglasim pri vas!«

Za konec pa sta šivilji Jana in Urška našim bralcem 
pripravili modni nasvet za letošnjo pomladansko 
poletno kolekcijo: »Leto 2015 je leto modnega 
kaosa, kar pomeni, da ni pravil in modnih smernic, 
a vseeno lahko dava nekaj nasvetov, ki jih velja 
upoštevati. Moški naj letos pomladi in poleti izbira-
jo oblačila v skladnih barvnih kombinacijah, ne 
smejo pa pozabiti kupiti modnih športnih copat. 
Tisti, ki bodo želeli pokazati več stila, lahko to stori-
jo z nakupom oblačil v umirjenih barvah. Ženske 
bodo dale več poudarka na svoj osebni stil, 
pomembno pa je, da bodo oblačila nosile z vesel-
jem in eleganco. Predvidevava, da bodo na tem 
področju ustvarjeni modni presežki. Prihaja obdob-
je globokih ženskih dekoltejev in kratkih kril, zato 
bodo naši »zelenci« še raje prihajali v službo in 
veselo kosili zelenice v centru mesta.«

23. aprila smo gostili skupino osmih udeležencev 
projekta Academia iz Francije, Finske in Španije. 
Projekt Academia so petdnevna izobraževanja v 
multikulturnih skupinah v eni izmed evropskih 
držav, kjer so v skupini karierni svetovalci iz zaposlo-
vanja in izobraževanja. Academia ponuja praktično 
usposabljanje za karierne svetovalce v manjših 
skupinah iz različnih evropskih držav in je usmerjeno 
z obiski uradov za delo, zavoda za zaposlovanje, 
kariernih centrov, šol in ostalih organizacij na 
področju karierne orientacije.

Tema letošnjega obiska je bila Prehod na trg dela. 
Veseli nas, da smo jim lahko predstavili tudi delo-
vanje našega podjetja in jim pokazali naše izdelke. 
Ob koncu obiska  smo jih presenetili še z majhnim 
simboličnim darilom, z Želvinim izdelkom.

Prispevek so pripravili sodelavci iz 
poslovne enote Želva v Novi Gorici

Po besedah koordinatorke Academije Slovenija, 
Sabine Škarja, ki nam je poslala zahvalno pismo, 
so bili obiskovalci z našimi predstavitvami zelo 
zadovoljni.

Tina Ponikvar
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Po nekaterih podatkih bi naj bilo na svetu več kot 
milijarda kadilcev, vsako leto pa za posledicami 
kajenja umre skoraj šest milijonov ljudi. 
Številne raziskave dokazujejo, da kajenje povzroča 
resna bolezenska stanja in sicer bolezni srca in 
ožilja, pljučne bolezni, težave z zanositvijo, impo-
tenco ter različne vrste raka. 

HUDE POSLEDICE NA ZDRAVJU NE PUŠČA SAMO 
AKTIVNO KAJENJE AMPAK SO RESNO 
IZPOSTAVLJENI PASIVNI KADILCI. ZARADI 
IZPOSTAVLJENOSTI TOBAČNEMU DIMU LETNO 
UMRE 600.000 LJUDI.
 
Na Inštitutu za varovanje zdravja ugotavljajo, da v 
Sloveniji kadi skoraj vsak četrti prebivalec. 
Na hude posledice, ki jih prinaša kajenje opozarja 
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), ki si je 
za Svetovni dan brez tobaka izbrala zadnji dan v 
maju in ga je prvič razglasila leta 1987. Na ta dan 
po svetu opozarjajo na hude posledice kajenja. 

 

Promocija zdravja
ZADIHATI S POLNIMI PLJUČI

Tudi v Sloveniji potekajo posveti in različne aktiv-
nosti na to temo s ciljem zmanjšati razširjenost 
kajenja. 

Razlogov za opustitev kajenja je več kot dovolj. 
Nekateri kajenje opustijo z lahkoto, večini pa opus-
titev kajenja predstavlja veliko težavo. Pomembna 
je motiviranost, za uspeh pa močna volja in trdna 
odločenost. 

Za lažje prenehanje kajenja je vredno preizkusiti 
naslednje nasvete:

Dan brez tobaka je torej 31. maj in naj ta dan 
pomeni spodbudo za bolj zdrav življenjski slog in 
razmislek o opustitvi razvade, ki le škoduje. 

Silvana Lešnjek

Spoštovani gospod Drago Šimnic!

S svojo štirinožno prijateljico (maltežanko Zarjo) se 
redno sprehajam po poti spominov in tovarištva. Delavci 
podjetja Želva - ki v teh dnevih prizadevno urejajo to 
pot, sicer pa z enako vnemo čistijo odpadke neodgovo-
rnih meščanov - mi vsak dan znova polepšajo dan. 
Vedno vedri in vljudni so hvaležni za spoštljiv pozdrav in 

Določite dan, ko ne boste več prižgali 
cigarete.
Znebite se pepelnikov, vžigalnikov in ciga-
ret. Počistite hišo in operite vse, kar ima 
vonj po cigaretah.
O svoji odločitvi povejte svojcem, sodelav-
cem in prijateljem, da vas lahko pri tem 
podprejo. 
Izogibajte se situacijam, ki bi lahko 
povečale željo po kajenju. 
S prihranjenim denarjem, ki ga niste pora-
bili za nakup cigaret se ob koncu tedna 
nagradite za uspeh in si nekaj lepega 
privoščite.

besedo pohvale. Nikoli nikogar ne vidim počivati na 
ročaju orodja; v enakomernem ritmu, sklonjeni k 
zemlji, potrpežljivo opravljajo svoje delo. Ne vem kdo 
je generalni direktor podjetja Želva, domnevam pa, da 
je ta skupinica sončnih ljudi podrejena Vam. Upam, da 
jih kdaj pa kdaj iskreno pohvalite.
S spoštovanjem in toplimi pozdravi,
Zvezdana Majhen, Ljubljana
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Zelvini pohodi
POHOD NA TRDINOV VRH 59. POHOD - POT OB ŽICI 

(1. Želvin tradicionalni pohod 
okoli Ljubljane)

V torek, 21.04.2015, smo se s posamezniki vključen-
imi v program Socialne vključenosti Novo mesto, 
odpravili na pohod na Trdinov vrh. Ob 8.00 uri smo 
se zbrali v Brusnicah in se z avtomobili odpeljali proti 
Gabrju. Od tam smo pot nadaljevali peš do Gospo-
dične, kjer smo imeli malico. Zaradi sončnega 
vremena in dobre kondicije, smo se odločili, da 
pohod nadaljujemo do Trdinovega vrha. Na poti smo 
našli travnik poln narcis, na samem cilju pa sneg. 
Imeli smo se lepo.

Denis Železnik

V maju je bil v Ljubljani  že 59. pohod Pot ob žici, 
tradicionalna športno-rekreativna prireditev v 
spomin na osvoboditev slovenske prestolnice, ki jo 
je med 2. svetovno vojno obdajala žična ograja 
italijanskih in nemških okupatorjev.

V treh dneh se je na pohod, ki poteka po skoraj 35 
km dolgem obroču okoli Ljubljane v spomin na 
njeno osvoboditev v 2. svetovni vojni podalo kar 
35.000 udeleženk in udeležencev. Sobotni del 
prireditve je obsegal tudi tek trojk na 12,5 ali 29 
kilometrov v članski in veteranski kategoriji ter na 
3.000 metrov za osnovne in srednje šole. 

Prireditve se je udeležilo tudi nekaj naših sodelavk 
in sodelavcev. Matevž Pirih se je udeležil teka trojk. 
Irena Juratovec, Barbara Škerlj, Darija Jamnik, 
Sladžana Ćošić, Milena in Lenart Starkež, Ana 
Osvald in Matjaž Balažic pa smo se odpravili na 
pohod. Zbrali smo se na kontrolni točki pri Gostilni 
Babnik na Fužinah in se ob 7.30 uri polni elana 
podali na pot.

Druženje je bilo prijetno, vreme naklonjeno, za 
hrano in pijačo pa smo tudi poskrbeli.

No, tako pa je bilo videti na cilju! Prijetno utrujeni, 
a ponosni sami nase! SKUPAJ NAM JE USPELO!

Irena Juratovec, Barbara Škerlj, Tina Ponikvar 

foto: Matjaž Balažic

Utrinek s pohoda na Trdinov vrh

Utrinek s pohoda Ob žici

foto: Matjaž Balažic
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OSEBNI
POMOČNIK,
SLUŽABNIK

ZNAČILEN
MODEL

IZDELKA

IZDELO-
VALEC

OROŽJA

VELIK
STRAH, KI
ZAJAME

MNOŽICO

NEKDANJA
ITALIJAN.
DENARNA

ENOTA
KIM NOVAK

AVTOR:
MATJAŽ
HLADNIK

PO NJIH
HODIMO

KOS
SUKANCA

ZA ŠIVANJE

25. IN 10.
ČRKA

STAVČNA
ENOTA IZ
ZLOGOV

DOLGO
OBDOBJE,

VEK
PESNIK

ŽUPANČIČ

RAČUNALO
NA

KROGLICE
DELO

TLAČANOV

LISTIČ ZA
UGODNOST
PRI NAKUPU

ČRKA X

SEVERNI
JELEN

VRTNA
ZELENJAVA

ZAŠČITA
IZUMA

RICHARD
GERE

FILMSKA
GORILA
... KONG
GLAS OB
GRMENJU

TOPOVSKI
IZSTRELEK

KRAJŠE
IME ZA

ŠTORKLJO

ZAPOR

DOMAČA
ŽIVAL,
KUŽA

IGRALNA
KARTA S
ČRKO A

Krizanka

ALI STE VEDELI?
Ko prižgemo cigareto z dimom vdihnemo tudi druge delce. 
V cigaretah je med drugimi kemikalijami tudi  AMONIJAK 
(WC čistilo), ki je v cigaretah  kot aroma. Sprosti nikotin iz tobaka 
in ga spremeni v plin. Poleg tega pa v cigaretnem dimu najdemo 
tudi ACETON (odstranjevalec laka za nohte):
dišeča hlapljiva tekočina, ki se uporablja kot topilo. 

NAGRAJENCI:
1. nagrada (vrednostni bon 40€)

BARBARA ŠKERLJ
2. nagrada (Želvin izdelek) 
 DAMIR ČOPI
3. nagrada (Želvin izdelek) 

TJAŠA FRKAL

V življenju popravljaj majhne okvare, da ne postanejo velike.

Zelvakov Nasvet

 ISKRICE

misel 
meseca

Zemlja je okrogla, 
zato lahko kraj, 

kjer se ti zdi, da je konec, 
pomeni začetek.

Pregovor
meseca

Rajši srce brez besed, 
kot pa besede brez srca.

Rešitev križanke - geslo na sivem polju lahko pošljete na info@zelva.si ali pa ga 
napišite na kos papirja, skupaj s svojim imenom, priimkom in 
vašo telefonsko številko ter nam ga pošljite v zaprti kuverti na 
naslov: Želva d.o.o., za Želvaka, Samova 9, 1000 Ljubljana.

Nagrade lahko prevzamete osebno na Samovi ulici 9, Ljubljana, v tajništvu pri Tini 

Popolnih ljudi ni, 
so le popolni 

nameni.


