
 

 
 

 

 

 

 

 

  
  



 

 
 

UVODNIK            
 
No, pa smo ga le dočakali, Želvaka namreč.  

Slišim, da vam je res všeč, pa ne samo vam, tudi vsem našim poslovnim partnerjem 
in vsem ostalim, ki smo jim ga razdeljevali in pošiljali. Kar malo sem presenečena nad 
tolikšnim pozitivnim odzivom, res sem vesela. 

Med tem časom smo dobili tudi uredniški odbor v sestavi: Tina Ponikvar, Kosana Jarec 
in Silvana Lešnjek. Z imenovanim uredniškim odborom smo se sestali in dogovorili, 
da za prvih nekaj mesecev, časopis po vsebini in obliki ostane vsaj približno enak. V 
vsaki številki pa bi predstavili eno izmed enot ali projektov, ki jih Želva izvaja. Na ta 
način se bomo bolje spoznali in čez čas lahko pripravili tudi drugačne vsebine, če se 
vam bo zdelo, da je tako bolje. 

Prvi naval navdušenja ob izdaji je torej minil in že je pred vami nova številka Želvaka. 
Kot osrednjo temo vam tokrat predstavljamo »Projekt Posebni prijatelji«. Predlagam, da ga preberete.  

                 Konec februarja smo na AJPES in DURS oddali Letna poročila za oba hčerinska Zavoda, torej Zavod Nova Želva in 
Zavod Želva. Sklicana sta bila sveta Zavodov, ki sta potrdila zaključne račune. Zavod Nova Želva je posloval pozitivno, 
tako kot vsa leta do sedaj, Zavod Želva pa je še vedno neaktiven, praktično ne služi namenu, za katerega je bil 
ustanovljen in nam na tak način povzroča zgolj stroške. 

V začetku marca sem obiskala župana občine Kočevje, dr. Vladimirja Prebiliča. Sestanek je bil namenjen finaciranju 
ponovnega odprtja oddelka »Varstvo starejših občanov«, ki ga Želva izvaja v prostorih Društva upokojencev v 
Kočevju. Zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev nam v letošnjem letu niso bila odobrena javna dela, tako da je 
nastal problem financiranja zaposlenih, in smo oddelek začasno zaprli. S tem smo povzročili nemalo slabe volje 
predvsem med tistimi rednimi uporabniki, ki so vanj prihajali vsak dan. Prizadevanja in napori za ponovno odprtje 
so se obrestovali in kot kaže bo »Center za starejše« svoja vrata ponovno odprl v začetku aprila. 

Februarja sem Kočevje obiskala še enkrat zaradi povabila Želvi v projektno skupino za izvedbo socialnega 
podjetništva v Podjetniškem inkubacijskem centru. Projekt je  v nastajanju, in pogovarjali smo se o ustanovnem 
aktu in izdelavi projekta. Na žalost je pri financiranju socialnega podjetništva še vse preveč neznank, ogromno lepih 
besed in obljub, od katerih pa – se bojim - ne bo dosti kruha. 

Toliko za danes, ko vas vse še enkrat vabim k sodelovanju z Želvakom. Prišla je pomlad in želim vam, da čim bolj 
uživate v toplih pomladanskih dnevih, se nadihate svežega zraka, nabirate zvončke, regrat in čemaž, ter pišete v 
Želvaka. 

Vaša direktorica Mira Potokar



 

NOVI POSLOVNI PROSTORI V ŠIŠKI 
   

Aktivnosti, vezane na izgradnjo Želvinega novega 
poslovno-obrtnega objekta v Šiški v Ljubljani, so v 
polnem teku. Izvedba del napreduje skladno z 
zastavljenimi časovnimi plani. V teh dneh se na 
stavbi izdeluje fasada, v notranjosti pa se 
intenzivno izvajajo obrtniška in inštalacijska dela. 
Stavba bo imela tudi dvigalo, ki je že vgrajeno.  

Selitev v nove poslovne prostore bo precejšen 
organizacijski zalogaj, zato je bila v podjetju 
ustanovljena delovna skupina, v kateri so vodje 

oddelkov oz. enot, ki se bodo preselile na novo lokacijo. Naloga te skupine je poskrbeti, da 
bodo priprave na selitev ter sama izvedba potekala organizirano in usklajeno. Glede vseh 
potrebnih aktivnosti, vezanih na to, boste vsi zaposleni, katerih enote se bodo selile na novo 
lokacijo, pravočasno obveščeni.  

Žal točnega odgovora na vprašanje, kdaj se bomo selili, še ni mogoče podati, saj je ta 
informacija v celoti  odvisna od poteka upravnih postopkov. Po trenutnih predvidevanjih pa 
bo selitev potekala v poletnih mesecih. Dela na objektu bodo zaključena v maju 2015, temu 
bo sledila še zunanja ureditev in izgradnja pomožnih objektov Že zdaj pa lahko napovemo, 
da bo po zaključku del organiziran dan odprtih vrat za zaposlene z namenom, da si lahko 
ogledate objekt še pred selitvijo.  

Matevž Pirih, vodja projekta selitve 

 ŽELVI CERTIFIKAT ODLIČNOSTI 
Želva je od podjetja BISNODE prejela certifikat, ki nas je glede na računovodske izkaze 
za zadnje poslovno leto uvrstilo med majhen procent podjetij, ki dosega 
nadpovprečno bonitetno oceno.  

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo nadpovprečno in izpolnjujejo kriterije za 
doseganje manjše verjetnosti, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila 
stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo, izbris ali blokado transakcijskih računov. 

 

Za to smo zaslužni vsi zaposleni v podjetju in predlagam, da sprejmemo certifikat kot potrditev skupnega truda. 

Katarina Vinšek Kušar 

 



 

 

ŽELVA NA SEJMU DOM ŽE 17. LETO 
 
Od 10. do 15. marca 2015 se je  
odvijal že 54. mednarodni sejem 
Dom na Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani. 

Na njem se je predstavljalo 548 
podjetij iz 32 držav. Večji pa je bil 
tudi obisk: sejem si je ogledalo 
prek 55.000 ljudi. Tako ostaja 
sejem Dom najbolj priljubljen 
sejem v organizaciji 
Gospodarskega razstavišča. 
 
Na sejmu je tudi letos 
sodelovalo naše podjetje. 
Predstavljali smo svoje izdelke iz 
mizarskega programa – 
mladinska soba.  

Zanimanje je bilo veliko, ne samo za program mizarstva, temveč tudi za področje urejanja okolice in čiščenja. To 
kaže na to, da smo dobro umeščeni v tržni segment. Predvsem pa je potrebno pohvaliti delavce mizarske delavnice, 
ki svoje delo odlično opravljajo. 

 
                                                                                                    Fani Požeš in Tina Ponikvar 

 

KADROVSKE NOVICE 

Zaposlene obveščamo, da bodo konec marca prejeli obvestila o letnem dopustu za leto 2015. 

JUBILANTI  V mesecu marcu sta jubilej obeležila Stojkovič Nebojša, ki je naš sodelavec že 15 let 
in Rossi Lojzek, ki se je podjetju pridružil pred 5 leti. 

VLOM NA RUDNIKU Februarja so nepridipravi čez noč vdrli v naše prostore na Cvetkovi ulici na Rudniku, 
nam poškodovali okno in razmetali papirje. Očitno uporabljajo tak tiskalnik kot mi, 
saj so nam poleg računalnika in monitorja, ukradli tudi kartuše.  

 



 

Terezija Lorenčič 

USTVARJANJE V ŽELVI 
Terezija Lorenčič iz Murske Sobote pogosto preseneti s katero od svojih pesmi ali misli, ki jih rada podeli z nami. 
V  verze je zapisala tudi spomine na svoje starše.  

                                                                                                                                                                      OČE MOJ 
 

Še danes vse me nanj spominja, 
stari suknjič še visi pri vratih. 

 
Moja mati vedela je reči 

in še danes slišim te besede 
»samo dobre Bog na koncu čaka«, 

hčerka moja od vseh mojih misli, 
naj na srcu ti ostane kakšna. 

 
Tako odšel je oče moj 

počasi spanec zaprl mu je oko. 
Tisto jutro je z menoj jokalo; 

kot da bi oče hodil po tisti poti, 
ki nevidno pelje v nebo, 

jaz pa včasih čakam ga na pragu, 
kot da se nekoč spet vrnil bo. 

 
 

                                                                                                                                                Terezija Lorenčič
 

 pOSEBNI PRIJATELJI 
… so predelane stare igrače z novim poslanstvom. Plišasti medvedki, punčke, 
škratki, bodo šli v šole, vrtce, na ulice in v trgovine. 

Projekt pOSEBNI prijatelji je namenjen osveščanju in vzpostavljanju konkretnih 
rešitev na področjih odpadnih igrač in enakopravnosti ljudi, ne glede na njihove 
različne potrebe in sposobnosti. Jedro projekta je nenavaden način povezovanja 
skrbi za okolje in opolnomočenja ljudi s posebnimi potrebami - predelava odpadnih 
igrač v igrače s pOSEBNIM sporočilom poteka v invalidskem podjetju.  

Projekt vodi KED Smetumet, soustvarjajo ga partnerji: Želva, URI Soča, Humanitas, 
Zoopi in HIL, podprt pa je s strani Norveškega finančnega mehanizma. 

Razstavo igračk pOSEBNIH prijateljev si lahko ogledate na prvi stalni razstavi v 
preddverju pediatričnega oddelka na URI Soča. 

 

Janka Rihar in Tina Ponikvar 
 



 

INTERVJU Z MARIJO IN SABINO 
Govorili smo s Sabino Gashi in 
Marijo Vehovec, ki sta nam 
predstavili svoje delo v projektu 
pOSEBNI prijatelji. 

Koliko časa sta zaposleni v Želvi? 
S in M:  Tri mesece in pol. 

Kakšno delo opravljata? 
S  in M: Delava za projekt Posebni 
prijatelji, nosilec projekta je 
Kulturno ekološko društvo 
Smetumet v sodelovanju z Želvo. 
Posebni prijatelj pomeni, da 
predelujeva navadne igrače v 
igrače s posebnimi 
potrebami.  Začeli sva s pranjem in 
sušenjem igrač v pralnici. Potem je 
sledilo sortiranje igrač po velikosti, primerne , neprimerne, sedeče, stoječe in podobno. Zatem sva vse strgane igrače 
zašili in jim odstranili razne dodatke, kot so pentlje, kape, oblačila … Na vse igrače sva prišili etikete Smetumet. 
Sledilo je odstranjevanje (amputacija) ene noge in šivanje nastalih odprtin, šivanje namišljenih ran po operaciji 
ledvic, srca in glave, šivanje plaščkov za pse vodnike in pomočnike ter dodajanje kovinskih držal za pse vodnike, 
šivanje športnih in zdravniških torbic, šivanje opornic za stopala in steznike, šivanje sončnih očal in očal za slepe, 
izdelovanje tablice s tabletkami in priponke z imeni ter še nekaj drugih malenkosti za potrebe projekta. Pripravljali 
sva tudi lesene dele za miniaturne invalidske vozičke, in sicer sva jih čistili in brusili. 

Kaj vama je pri vajinem delu najbolj všeč? 
S: Vse, razen brušenja lesenih delov. 
M: Všeč mi je, ker je delo raznoliko, zanimivo in vedno polno novih izzivov. 
Ali bi pri svojem delu kaj spremenili oziroma ali kaj pogrešata? 
S: Rada bi popravljala oblačila. Še enkrat bi šivala etikete. Privlačijo me komplicirana šiviljska dela. 
M: Vse rada delam, razen brušenja. Vse je super. 
Kako se počutita v kolektivu? 
S: Zelo dobro. 
M: Dobro, super, nikoli bolje. 
Kako sami prispevata k boljšemu počutju? 
S in M: O vsem se pogovoriva, uskladiva in potem vse poteka idealno. Slabo voljo pustiva doma. Vse narediva hitro, 
kvalitetno in pravočasno. Če pride  do težav, se obrneva na koordinatorko in problem rešimo skupaj. Zelo radi bi 
imeli stalno službo v Želvi. 

 

Sabina in Marija pri ustvarjanju 



 

 ODZIV POSLOVNIH PARTNERJEV - SMETUMET 
Ob prijavi projekta smo v društvu iskale primernega partnerja, v katerem bi za potrebe 
projekta zaposlili dve novi osebi. Kolebale smo med nekaj organizacijami, ki zaposlujejo 
invalide in se navsezadnje odločile za podjetje Želva, kjer so bili pripravljeni sodelovati in 
smo imele dober občutek. Takšne odločitve so vedno nekoliko tvegane, saj ne veš, kako 
bo potekalo sodelovanje - projekt traja dve leti in to je kar velika zaveza z nekom, ki ga 
pravzaprav ne poznaš. Tudi zaposlovanje je vedno tvegano, saj ne moreš vnaprej vedeti, 

kako natančna, hitra in zanesljiva je oseba, kakšni bodo odnosi, kakšni bodo izdelki izpod njegovih rok.  

Trenutno lahko rečemo, da nam je sodelovanje z Želvo res v veselje, ker je nad pričakovanji. Gospa Janka, ki je tudi 
koordinatorka Sabini in Mojci (Mariji), skrbi, da komunikacija in organizacija med nami gladko teče in so izdelki 
brezhibni. Res je pomembno, da se lahko nanjo vedno obrnemo in gladko uredimo vse potrebno. 
Sabina in Mojca pa sta odličen tim - dopolnjujeta se v svojih spretnostih in vsakič, ko jima predamo nove naloge, se 
samoiniciativno primerno uskladita, dogovorita za razdelitev nalog in potek dela. Obe sta 
marljivi in prizadevni, rezultati njunega dela pa odražajo skrben odnos do nalog, ki jih 
prevzemata. Vesele smo, da sta se tudi zasebno lepo ujeli. Ker Sabina ne sliši, se je Mojca 
naučila že kar nekaj znakovnega jezika in po potrebi pomaga pri sporazumevanju. Res smo 
imele srečo, da sta se javili na naš razpis za delovno mesto. Zaradi njiju in zaradi odličnih 
pogojev pri sodelovanju z Želvo, so rezultati našega dela na visokem nivoju in jih ponosno 
razkazujemo. 

Maja Modrijan, KED Smetumet 

DVIG ENERGIJE IN ODPORNOSTI NA NARAVEN NAČIN 
 
Kako v spomladanskih dneh do več energije na naraven in zdrav način? Poskrbeti 
moramo predvsem za zadosten vnos antioksidantov in bazičnih rudnin, ki jih 
najdemo v naravi. Med najboljše antioksidante se uvrščajo  začimbe. Mnoge med 
njimi imamo skoraj vsi na svojih kuhinjskih policah in vsak dan pri roki. To so mleti 
klinčki, cimet, seme kumine, posušeni listi peteršilja, črni poper...  Kot zelo dober 
antioksidant je tudi starodavna indijska začimba kurkuma. Kurkuma velja kot 
super živilo, saj ji pripisujejo veliko dobrih lastnosti. Deluje kot antiseptik, zato jo 
uporabljajo tudi za blaženje bolečin, topi maščobe, izboljša spomin, mnogi 
zdravniki pa ji pripisujejo tudi moč uničevanja rakavih celic. V receptu, ki vam ga predstavljamo bomo uporabili tudi 
cimet, ki ima prav tako zelo ugodne učinke na organizem. Blagodejno vpliva na prebavo, zmanjšuje delež sladkorja, 
maščob in holesterola v krvi, lajša izčrpanost in med drugim tudi preganja otožnost. Je tudi odlično zdravilo proti 
nahodu in prehladu. Zjutraj si v 3dl mlačne vode zmešamo: ½ do 1 čajne žličke cimeta, ½ čajne žličke kurkume ter 
eno limono ali limeto. Če pijemo ta napitek, ki krepi odpornost vsak dan, s tem dobro zaščitimo organizem pred 
virozami in prehladi. 

Silvana Lešnjek 



 

ŽELVAKOV KOTIČEK 

ISKRICE  
Življenje ni narejeno iz želja, 
temveč iz dejanj vsakogar od 
nas. (Paulo Coelho) 
PREGOVOR MESECA 
Če ljubiš življenje, ne zapravljaj 
časa; čas je snov, iz katere je 
življenje. 
ŽELVAKOV NASVET  
Ne pričakujmo od drugih, da se 
bodo spremenili. Če hočemo 
spremembo, bodimo sami 
sprememba! 
ALI STE VEDELI? 
Za kilogram medu, morajo 
čebele obiskati 4 milijone 
cvetov in preleti pot 4-krat 
daljšo, kot je obseg Zemlje. 
 
Za vas smo pripravili tudi 
nagradno križanko. Kako 
sodelovati? Rešitev križanke – 
geslo na sivem polju lahko 
pošljite po elektronski pošti na 
info@zelva.si ali pa jo napišite 
na kos papirja skupaj s svojim 
imenom, priimkom in 
kontaktnim telefonom in jo 
pošljite v zaprti kuverti na 
naslov Želva d.o.o., za Želvaka, 
Samova 9, 1000 Ljubljana. Če 
vas pot zanese mimo tajništva 
uprave, lahko kuverto oddate 
tudi v za to pripravljeno škatlo.  
 

GLAVNA NAGRADA: Nedeljsko kosilo za dve osebi! Druga in tretja nagrada: Želvin izdelek. 
 
Pravilna rešitev iz križanke št. 1 je ŽELVAK.  
Nagrajenci, ki so pravilno rešili križanko so: 
Prvo nagrado (nedeljsko kosilo v vrednosti 40€) dobi: Zdenka Foršček, drugo nagrado (želvin izdelek) dobi: Zvone 
Meden, tretjo nagrado (želvin izdelek) dobi: Katjuša Strel. 
Nagrade lahko prevzamete osebno na Samovi ulici 9, Ljubljana, v tajništvu pri Tini Ponikvar. Če nagrade ne morete 
prevzeti, pokličite Tino na številko 01/280-33-00. 


