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rebudila se je pomlad in drevesa so
že pognala prve cvetove. Opazovanje
narave me vsakič spomni na Želvo. Kot
v prispodobah o želvi se tudi za naše
podjetje vedno znova izkaže, da počasi
in vztrajno vedno pride na cilj. Dokončne številke
kažejo, da smo prejšnje leto znova zaključili pozitivno
kljub temu, da gospodarska kriza še vedno traja.
No, poslovila pa se je vsaj zima in pomlad je zopet
pospešila delo v vseh zelenih programih. V Ljubljani
pa se nam hitro bliža pohod po Poti spominov in
tovarištva. Skoraj 33-kilometrska pot okoli Ljubljane
predstavlja tudi ogledalo našega dobrega dela, ne
samo v Ljubljani, ampak tudi v Novi Gorici in Škofji
Loki. Vsak dan se več tisoč prebivalk in prebivalcev
Ljubljane poda na družinski sprehod ali rekreacijo
po urejenih poteh ter si spočije oči na lepo urejenih
tratah, gredicah in lepo raslih drevesih.

PONOSNA SEM, DA NAS POSLOVNI
PARTNERJI IN UPORABNIKI STORITEV
DOSTIKRAT POHVALIJO NA VSEH
PODROČJIH NAŠEGA DELOVANJA.
»STOPNICE SO SE TAKO SVETILE, DA SE
JIH SKORAJ NISEM UPALA POGLEDATI,
NAŠ VRT JE KOT IZ ŠKATLICE, TISTA
MIZA NAM ŠE VEDNO DOBRO
SLUŽI, DA O KUHINJSKI OPREMI NE
GOVORIMO, NAVDUŠENI SMO BILI
NAD ODZIVNOSTJO UPRAVNIKA IN
VZDRŽEVALCA …«, SO BESEDE, KI
MI NE GREDO IZ GLAVE. Kažejo mi na

predanost in pripadnost Želvi. Na zavedanje, da je
delo vsakega posameznika pomembno, da skupaj

Vaša direktorica
Mira Potokar

M. Potokar
ustvarjamo podobo o uspešnem podjetju. To je naša
konkurenčna prednost, ki se ji bomo v prihodnje še
bolj posvečali in jo spodbujali. Skorajšnja selitev na
lokacijo v Šiški za podjetje predstavlja pomemben
mejnik ne samo v poslovnem, temveč tudi v
organizacijskem smislu.
Združitev bo olajšala komunikacijo med enotami, ki
bodo po novem združene pod isto streho. Ampak to
ne pomeni, da bodo dislocirane enote zapostavljene
in prikrajšane – nasprotno, želim si, da bi bili v
prihodnje še bolje seznanjeni z delom in življenjem
v vseh organizacijskih enotah Želve. Pri tem nam
bo vsekakor pomagal tudi Želvak, ki mi je zadnjič
namignil, da se odlično počuti v naši družbi.
Želim vam prijetno branje!

Kolofon
ŽELVAK

letnik 1, št. 3, april 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
Naslovnica: Velikonočni zajček (Izidor Fiegl)
Uredništvo: Tina Ponikvar, Kosana Jarec, Silvana Lešnjek
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Ž

elvina nova poslovna stavba v Ljubljani
se nahaja na Ulici Alme Sodnik v Šiški.
Do leta 2013 se je ta ulica imenovala
Alešovčeva ulica, potem pa so jo skrajšali
in del, kjer stoji tudi Želvina stavba,
preimenovali v Ulico Alme Sodnik. Gre sicer za
območje, na katerem se je nekdaj razprostirala
tovarna Gorenje Tiki, v bližini pa se nahaja tudi
Športni park Šiška z atletsko stezo, nogometnimi
igrišči in drugimi športnimi objekti. Med Športnim
parkom Šiška ter Želvino stavbo je križišče Goriške,
Magistrove in Ulice Alme Sodnik, kjer je ob prehodu
čez železniško progo proti Gorenjski tudi postaja
mestnega potniškega prometa »Tiki«, na kateri
ustavljajo avtobusi linije št. 18, ki vozi na med
Centrom Stožice, preko industrijske cone Šiška,
v Rožno dolino mimo živalskega vrta do končne
postaje Kolodvor v centru mesta.

NA NOVI LOKACIJI BO POD
ENO STREHO ZDRUŽENIH VEČ
LJUBLJANSKIH ODDELKOV IN
LOKACIJ. PRESELILI SE BODO TI
ODDELKI:
Trpinčeva ulica 39, Ljubljana
• čistilni servis
• zeleni program,
• tehnični servis,
• mizarska delavnica.

Slovenčeva ulica 93, Ljubljana
• center zaposlitvene in poklicne rehabilitacije.
Cvetkova 33, Ljubljana
• varstveno delovni center,
• socialna vključenost,
• projekt »Smetumet«.

DELNA SELITEV:

Kriva pot 13c, Ljubljana
• socialna vključenost.
Samova ulica 9, Ljubljana
• uprava,
• upravljanje stavb.

NA OBSTOJEČIH LOKACIJAH PA
BODO OSTALI ODDELKI:
Rozmanova ulica 2a, Ljubljana
• varstveno delovni center.
Trebinjska ulica 11, Ljubljana
• varstveno delovni center.
Stavba je v teh dneh dobila končno zunanjo podobo.
Barva fasade stavbe je v različnih odtenkih zelene
barve in tako tudi navzven predstavlja podjetje
Želva d.o.o.
Matevž Pirih, vodja projekta selitve

KADROVSKE NOVICE
Jubilanti

V mesecu aprilu sta jubilej obeležila Kofol Jasna, ki je naša sodelavka že 15 let in Oman Aleš, ki se
je podjetju pridružil pred 10 leti.

Napovednik

• 59. Pohod - Pot ob žici / 7.-9. maj 2015 (Ljubljana), več na http://www.pohod.si/
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TEma meseca
RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE
(RPO) V IZVEDBI PODJETJA B2 D.O.O.

J

avni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije
je 24.04.2014 objavil 5. javno povabilo
za zbiranje ponudb v okviru programa
»Usposabljanje zaposlenih iz izobraževanja
zaposlenih 2011«. Da bi zajeli čim več
zaposlenih, je bilo smiselno kandidirati za
izobraževanja, ki spadajo v ciljno skupino za sklop
usposabljanj javno veljavnih programov (programi
C), ki vključuje vse zaposlene v podjetju.

KLJUČNI CILJI RAZPISA SO BILI:

• Dvig usposobljenosti zaposlenih ter s tem
preprečevanje prehoda v brezposelnost
predvsem nižje in neustrezno izobraženih
oziroma manj usposobljenih zaposlenih.
• Dvig kompetenc zaposlenih in s tem izboljšanje
njihove prilagodljivosti in mobilnosti na trgu
dela ter vpliv na povečanje novih zaposlitvenih
možnosti.

Matjaž Hafnar na delovnem mestu.

• Dvig prilagodljivosti podjetij z vlaganjem v 35 udeležencev. Tečaj RPO za zaposlene v podjetju
znanje zaposlenih, ki je posebnega pomena med Želva d.o.o., ki ga je izvedlo podjetje B2 d.o.o. iz
Ljubljane, je potekal od oktobra 2014 do marca 2015,
gospodarsko krizo.
v časovnem okviru 60 pedagoških ur. Udeleženci smo
Cilj programa »Računalniška pismenost za odrasle« ocenili tečaj z odlično oceno, kar je razvidno iz ankete,
je popularizirati in spodbuditi splošno računalniško ki smo jo izpolnili. Nekateri so dobili veselje do dela
pismenost med odraslimi, omogočiti, da vsi kar z računalnikom, kar so predavatelj in njegovi asistenti
najbolje uporabljajo osebni računalnik in spoznajo dosegli z razumljivim in potrpežljivim podajanjem
prednosti njegove uporabe, ter ponuditi osnovno vsebin. Drugi smo osvežili že osvojena računalniška
računalniško usposabljanje, ki bo omogočilo aktivno znanja, jih nadgradili in osvojili napredno uporabo
vlogo v informacijski družbi vsem, ne glede na starost predstavljenih računalniških programov. Vsi pa smo
ali doseženo izobrazbo. Ciljna skupina so bili odrasli, enotnega mnenja, da bi bilo na računalniškem tečaju
ki računalnika še niso uporabljali in si želijo pridobiti zelo dolgočasno, če predavatelj ne bi podajal vsebine
temeljno znanje za delo z njim za potrebe poklicnega na duhovit in komunikativen način.
dela in vsakdanjega življenja.

Sebastjan Koželj, Kosana Jarec in Mateja Zavašnik.
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V podjetju Želva d.o.o smo vsebino programa še
nadgradili z vsebinami: Excel 2010, Word, internet
z elektronsko pošto, ena skupina je osvojila tudi
program Excel za poslovne uporabnike. Na razpis smo
prijavili 41 zaposlenih, obiskovalo in zaključilo nas je

SKUPNA OCENA JE, DA SO
URESNIČENI PRIČAKOVANI
CILJI ORGANIZIRANEGA
IZOBRAŽEVANJA.

Kosana Jarec, Ana Osvald
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intervju
Z NEKATERIMI UDELEŽENCI IZOBRAŽEVANJA

Z

željo, da bi izvedeli, kakšni so bili vtisi
tečajnikov, smo povabili na pogovor posamezne
udeležence iz vsake skupine. V pogovoru so
sodelovali Matjaž Hafnar, Uršula Praprotnik,
Mateja Zavašnik in Kosana Jarec kot izpraševalka, vsi
štirje udeleženci tečaja. Ker je bil Matjaž edini moški v
skupini, so mu dame odstopile pravico, da odgovarja
na vprašanja prvi. Pogovor je potekal v neformalnem
in sproščenem vzdušju.

KOSANA: »Prosim, če se lahko našim bralcem
predstaviš in nam poveš, na katerem
delovnem mestu si zaposlen oziroma
zaposlena v našem podjetju in na kakšen način
bo osvojeno računalniško znanje vplivalo na
tvoje profesionalno delo?«
MATJAŽ: »V Želvi sem zaposlen kot vodja komunalno
vrtnarskih storitev in delovni inštruktor v poslovni enoti
Škofja Loka, kjer izvajamo vrtnarsko komunalni program
in program socialne vključenosti. Tečaj računalništva
je obsegal predvsem uporabo okolja Windows, Worda
in Excela ter osnove uporabe interneta z elektronsko

pošto. Pri delu, ki ga opravljam, mi bo najbolj v pomoč
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pridobljeno znanje Worda, ki ga vsak dan uporabljam
za pisanje raznih dopisov, planov, prošenj, poročil
in podobno. Na tečaju sem se naučil osnovne
uporabe Worda: kako izbrati prednastavljene oblike
besedila, možnost njihovega spreminjanja, način
oštevilčevanja strani, dodajanje glave in noge
ter vstavljanje kazala. Navdušilo me je grafično
oblikovanje v Wordu. Uporaba Excela je prav tako
zelo prisotna pri mojem delu. S pomočjo Excela
pripravljam plane, finančna poročila, vodim evidence
porabe goriva, izstavljam zahtevke za izstavitev
računov in še bi lahko našteval. Na tečaju sem se
naučili osnovnega dela s tem programom, in sicer
vstavljanja raznih formul za samodejno seštevanje,
odštevanje, množenje, deljenje, za iskanje povprečij,
minimalnih in maksimalnih vrednosti. Naučil sem
se oblikovanja pod različnimi pogoji. Z osvojenim
znanjem bom lahko hitreje in kvalitetneje urejal in
izdeloval dokumente, ki so potrebni za opravljanje
mojih vsakodnevnih nalog.«
URŠULA: »Zaposlena sem na delovnem mestu
referenta za obračun stroškov na oddelku upravljanja
stavb. V Želvi sem zaposlena dve leti. Na začetku
sem nadomeščala sodelavko na obračunu stroškov
za upravljanje stavb, zdaj pa usklajujem evidence
upravljanja z glavno knjigo. Osvojeno znanje
računalniškega tečaja mi bo zelo koristilo, saj se mi
je predavana vsebina zdela zanimiva. Hkrati pa sem
osvežila že prej osvojeno znanje, ki ga pozabiš, če
programa ne uporabljaš.«
MATEJA: »Zaposlena sem na mestu skupinskega
habilitatorjavorganizacijskienotiVarstvenodelovnega
centra in bivalnih enot. Moje delovne naloge med
drugim obsegajo veliko administrativnega dela. V
moj študijski program so bile računalniške vsebine
vključene zgolj na osnovni ravni, takrat sem osvojila
osnove Windows okolja, Worda in interneta, medtem
ko Excela nisem spoznala. Med delom v podjetju
sem se naučila osnov Excela. Res sem hvaležna, da
sem dobila možnost obiskovati računalniški tečaj,
na katerem sem pridobila veliko novega znanja,
predvsem o programu Excel, ki mi je v veliko pomoč
pri delu. Že med tečajem sem začela vnašati novosti,
ki smo se jih učili, v obstoječe dokumente Excela. Po

končanem tečaju sem posodobila vse dokumente, ki
jih uporabljam. Danes ugotavljam, da sem pri uporabi
računalniških programov suverena in se brez strahu
lotim tudi zahtevnejših operacij Excela.«

KOSANA: »Boš lahko uporabil, uporabila izkušnje
iz računalniškega tečaja tudi v zasebnem
življenju?«
MATJAŽ: »Izkušnje iz tega računalniškega tečaja
že uporabljam v zasebnem življenju. Pri uporabi
Worda in Excela sem spoznal, kaj vse nudita ta dva
programa in nedvomno sem razširil obzorje na
področju računalniški pismenosti.«
URŠULA: »V privatnem življenju mi bo koristilo
predvsem osvojeno znanje naprednega Excela,
razne funkcije in uporaba vrtilnih tabel.«
MATEJA: »Pred tečajem sem se vedno zanašala
na svojega partnerja, ki je zelo vešč računalništva,
sama pa se sploh nisem lotila česa bolj zahtevnega
ali novega na tem področju. Vedno je bil on tisti, ki
mi izdelal potreben Excelov dokument. Danes to

naredim sama. Zgodilo se je celo, da sem jaz vedela
kaj, česar on ni. Ha, ha!«

KOSANA: »Katere izobraževalne vsebine te
še zanimajo in meniš, da bi bile koristne pri
tvojem profesionalnem delu?«
MATJAŽ: »Zame bi bilo predvsem zanimivo povečati
obseg znanja iz komunikacije, varnosti in zdravja
pri delu.«
URŠULA: »Zanima me predvsem uporaba Outlooka
in mogoče podrobno poznavanje zahtevnejših
funkcij Excela, za kar nam je na računalniškem tečaju
zmanjkalo časa. Zanimivo pa bi bilo spoznati ostale
produkte našega glavnega partnerja programske
opreme (Imagine d.o.o.). Zanimajo me različne
računovodske vsebine, zato bi se rada izobraževala na
tem področju.«
MATEJA: »Pritegnila me je kratka predstavitev
programa PowerPoint, ki ponuja veliko možnosti
uporabe. Z veseljem bi izvedela še kaj več o omenjenem
programu in še dodatno nadgradila znanje Excela.«

ODZIV POSLOVNIH
PARTNERJEV – B2
Predavatelj B2 Edin Buljubašić je v učilnici s
tečajniki preživel 120 ur. Z vsemi skupinami se
je zelo dobro ujel. Po zaključku izobraževanja
smo se poslovili z željo, da se kmalu znova
srečamo. Edin je svojo izkušnjo strnil takole:
»Vzdušje na tečaju je bilo v vseh treh skupinah
odlično. Predelali smo vse v učnem načrtu in še
veliko več. Tečajniki so prinesli svoje konkretne
primere in tako od izobraževanja odnesli še
mnogo več od pričakovanega«.
Podpora mentorice B2 Tamare Mršol, ki je
izkušnjo povzela takole:
»Učenje programov v obliki podpore mentorja
na delovnem mestu oz. floorwalking je res
nekaj posebnega, saj v tistem času z udeleženci
rešujemo njihove konkretne probleme pri delu

z Office orodji, ki so nemalokrat zelo specifični
za njihovo delovno mesto. Pri tovrstnem
učenju lahko velikokrat nekomu olajšamo delo
ali pa neko snov na novo razložimo, potem pa
se pojavi tista iskrica: “Ja, sedaj pa razumem
in pri delu bom porabil veliko manj časa”, kar
mi osebno res veliko pomeni«.
Podjetje B2 d.o.o. vse od ustanovitve leta
1989 ponuja računalniška izobraževanja in
informacijske storitve, od leta 1996 pa tudi
javno priznane izobraževalne programe: višje
strokovno izobraževanje in srednješolsko
izobraževanje. Najbolj obiskani tečaji so s
področja Excela, najbolj obiskan program na
šoli pa je visokošolska študijska smer Poslovna
informatika.
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zdravje
USTVARJANJE V ŽELVI

Z

a vsakega eden. Ne; raje
za vsakega dva ali tri,
saj ko začnemo barvati,
kar ne moremo nehati z
ustvarjanjem, igranjem z barvami in
motivi. Včasih kakšen jajček tudi pade
iz rok, ker je še vroč in tako je spet ena
pisanica manj. Torej raje skuhajmo za
vsakega dva ali tri!
Tudi letos smo v enotah varstveno
delovnega centra , programa socialne
vključenosti in bivalnih enotah
obeležili največji krščanski praznik
veliko noč z barvanjem pirhov.

OD KMETIJE DO MIZE

L

etošnja osrednja tema ob svetovnem dnevu zdravja, ki ga obeležujemo 7. aprila, je bila na predlog
Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) namenjena hrani. Na to temo so potekali različni dogodki
in aktivnosti v vseh koncih Slovenije z namenom ozaveščati ljudi o pomenu zdrave, varne
hrane in pravilnega načina prehranjevanja.

Nezdrava hrana, okužena z raznimi virusi, bakterijami ali paraziti, lahko
pusti trajne posledice na organizmu in vpliva na počutje in zdravje
posameznika.
Svetovna zdravstvena organizacija poudarja pomen povezanosti
vseh členov v živilski verigi od proizvajalcev, predelovalcev,
distributerjev do potrošnikov ter seveda nenehnega
nadzora živil v tej verigi.
Na pomembnost ozaveščanja javnosti o pomenu
zdravega načina prehranjevanja in pravilnem
ravnanju s hrano pa opozarjajo tudi na
Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.
Svetujejo, da tudi v domačem okolju
upoštevamo osnovna higienska načela
in navajajo PET NASVETOV ZA VARNO
HRANO:
• Skrb za čistočo.
• Ločevanje kuhanih in surovih živil.
• Ustrezna toplotna obdelava hrane.
• Pravilna hramba živil (pri ustrezni
temperaturi).
• Uporaba neoporečne vode in surovin.
S pravilnim načinom prehranjevanja sami
največ naredimo za svoje zdravje, a pri tem ne
smemo pozabiti na gibanje, saj moramo zaužito
hrano tudi porabiti. Kot vemo, gresta zdrava
prehrana in gibanje z roko v roki, ko gre za zdravje
našega telesa.
Ob tem naslovu je prav opomniti na izbiro domače
lokalno pridelane hrane. Uvožena živila imajo za sabo dolge
transportne poti in niso tako sveža, pri tem pa izgubijo veliko
koristnih snovi. Pomlad nam prinese možnost, da si sami priskrbimo
kakšen zdrav obrok. Okusne solate smo si marca in aprila lahko
pripravili iz regrata in čemaža, mlade koprive pa nabiramo tudi maja in si
jih pripravimo kot špinačo.

Silvana Lešnjek

Aleksander Hribar iz Nove Gorice se je lotil prav posebne tehnike .
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VIRI: http://www.nijz.si/7-april-svetovni-dan-zdravja-2015-naj-bo-nasa-hrana-varna-od-kmetije-do-mize
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ŽELVINI POHODI
ZIMSKA TURA NA BLEGOŠ

S

obotno jutro, sprašujem se, kam bi
jo ubrala.
Seveda bi bil greh, če tega dneva ne
bi preživela v hribih.

VREME JE BILO SICER
NEKOLIKO VETROVNO,
VENDAR JE TOPLO SONCE
POSKRBELO ZA VESELO
RAZPOLOŽENJE IN NASMEHE
NA OBRAZIH.

Hitro smuknem v gojzarje, vzamem
palice iz kota, v nahrbtnik pa dereze,
gamaše in nekaj toplih oblačil. Vzpon
se prične iz vasi Leskovica, dostop iz
Poljanske doline. Pot ni pretežka, čeprav
malo sopiham, kmalu dosežem snežno
mejo, kjer si nataknem dereze za bolj
varen korak. Na vrh se povzpnem mimo
koče, po gazi strmo navzgor, očarajo me
čudoviti zameti snega.

Blegoš, vidiva se spomladi, ko boš obdan s
sviščem in ostalim cvetjem.

Ana Pirc
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V

okviru delovne akcije zelenega
programa in promocije zdravja na
delovnem mestu je bil v soboto,
11. 4. 2015, organiziran pohod. Že
zjutraj so se udeleženci in njihovi najmlajši
zbrali pred deloviščem nove poslovne
stavbe na ulici Alme Sodnik v Šiški in nato
nadaljevali pot do Gramozne jame.

PO TEHTNEM PREMISLEKU
ZMAGA ZIMSKA TURA NA
BLEGOŠ.

Dan je bil res čudovit, saj sem imela
na dlani vse naše hribe hkrati z enim
pogledom. Ker pa je začelo močno
pihati, sem jo hitro ucvrla navzdol, saj je
iz koče že močno dišalo po sveže ocvrtih
flancatih in toplem čaju.

POHOD DO GRAMOZNE JAME

Vsako pomlad Društvo Zeleni prstan,
Društvo brigadirjev mladinskih delovnih
brigad in Zeleni program našega podjetja izvedejo akcijo urejanja in čiščenja Gramozne jame na
ljubljanskih Žalah ob Poti spominov in tovarištva. Uspeli smo očistiti spomenik talcem v Gramozni
jami, pograbili peščeni del poti in pobrali odpadke. Fantje zelenega programa so poskrbeli tudi za
toplo malico (hrenovke na žaru) in osvežilno pijačo. Prijetnega druženja sta se udeležila tudi direktor
Snage Janko Kramžar in vodja zelenega programa Snage Matjaž Karner. Ob zaključku pa nas je kot ob
vsaki akciji prišel pozdravit tudi župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković.

GORA NI NORA, NOR JE TISTI, KI GRE GOR.

Drago Šimnic, Tina Ponikvar

KO PA SI GOR, TI GORA POPLAČA Z
ČUDOVITIM RAZGLEDOM.
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ALI STE VEDELI?
Smeh sprošča napetosti in vsakdanji stres, krepi imunski sistem, pospeši
izločanje hormona sreče, uravnoveša krvni tlak in sladkor v krvi.
Z desetimi minutami smeha porabimo 10 – 40 kalorij, aktivnih pa je
do 300 mišic, od tega 17 na obrazu. S smehom torej poskrbimo tudi za
naravni lifting.
Letos bo svetovni dan smeha 3. maja.

ISKRICE
Najboljši pripomoček, da
dobro začneš dan, je tale:
ko se zbudiš, pomisli, ali ne
bi mogel tega dne enemu
človeku pripraviti veselja.

Križanka

Pregovor

meseca
Smeh je pol
zdravja.
misel
meseca
“Težave so potrkale na vrata...
vendar so zaslišale smeh in
pobegnile!”
Benjamin Franklin

NAGRAJENCI:

1. nagrada (vrednostni bon 40€)
Marjan Doljak
2. nagrada (Želvin izdelek)
Urška Polanc
3. nagrada (Želvin izdelek)
Mirjana Gabrijelčič

Rešitev križanke – geslo na sivem polju lahko pošljite 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.
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.

želvakov nasvet
Nasmeh nas nič ne stane, vendar čudežno deluje. Ne osiromaši
tistega, ki ga poklanja, in obogati tistega, komur je namenjen.
Nasmehnite se vsakomur, ki ga boste danes srečali.

