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Plesno
potovanje
Malo pred novim letom je na-
počil čas, ko smo se odpravi-
li na »plesno potovanje« prek 
celega sveta. No, seveda smo 
najprej imeli pojedino, ki jo je 
pripravila naša bivša mentori-
ca Doroteja, šele kasneje pa je 
sledilo ogrevanje.   

Prvi ples, ki smo ga zaplesali 
se je imenoval vlak. In vlak 
nas je zapeljal vse tja do Duna-
ja, kjer smo zaplesali dunajski 
valček. 

Malo naprej od Dunaja je Pra-
ga, kjer smo plesali češko pol-
ko. Ko smo zavili nekoliko v 
desno, smo prišli do Rusije. In 
tu smo plesali kazačok. Napo-
ren ples, ampak v ruskem mra-
zu te precej ogreje. 

S transibirsko železnico smo se 
peljali prek Sibirije in pristali v 
Severni Ameriki. Tam smo vese-
lo plesali Rock'n'Roll in Cha cha 
cha. Pri kavbojih smo zaplesali 
teksaško polko, v New Yorku pa 
robotka in mličnek. Ko smo se 
prek Anglije znova vrnili v Evro-
po, smo za konec odplesali še an-
gleški valček. 

Ko smo se vrnili domov, smo se 
seveda veselili – saj pravijo, da je 
doma najlepše. Tu si je vsak ized 
gostov, ki so nas pričakovali iz-
bral eno soplesalko ali soplesalca 
in zaplesal.

Nataliji je bilo, kljub tremi, naj-
lepše, ko je plesala valček s Si-
monom, Milanu je bil najbolj 
všeč angleški valček, Besniku 
ples, ki ga je plesal z Ester, Si-
monu je bil najbolj všeč cha cha 
cha, ki ga je plesal z Natalijo, 
Sandi pa je bil najbolj zadovo-
ljen, ko je plesal s Tanjo, ker je 
bilo dosti ljudi in ker so pripra-
vili slastno pojedino. Rekel je: 
»Sem bil zadovoljen. Moram pa 
reči, da mene ni ples nikoli pre-
več veselil. Ampak sedaj, ko smo 
se to učili, sem se kar povlekel 
v to.

Senka: »A boš sedaj, ko poznaš 
vse te plese, peljal kakšno punco 
plesat?«
Sandi: »Sigurno. V disco.«
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Na delavnici z gospo Senko smo se fotografirali vsi, ki delamo v  tej 
delavnici. 

Vsak si je izbral svojo rožo, stali smo na eni nogi in vsak je gledal 
svojo rožo. Slikali smo se pri rožicah. Slikala nas Senka. Tudi celo-
tna ekipa socialne vključenosti je slikana s fotoaparatom. 

V ponedeljek 4.3.2013 smo dobili novega člana socialne vključeno-
sti, ki ga na žalost ni na sliki, ime mu je Danijel.

Milan Polčnik

Na sliki so Simon, Milan, Natalija, Jernej in Sandi pri delu v 
montažni delavnici.

Nekaj več kot dve leti je mini-
lo, kar smo se preselili v nove 
prostore. V teh prostorih se po-
čutimo zelo dobro. Tu izvajamo 
več dejavnosti: montiranje zob, 
montiramo luči za podjetje In-
tra lightning, čistimo prostore, 
včasih pa imamo celo družabne 
igre. Tu je tudi šivalnica, zeleni 
program in čistilni servis. 

V Ajševici imamo tudi enoto 
VDC – varstveni delovni center. 

Na sliki zgoraj je naša 
sodelavka Natalija Gorjup, ki 
vstopa v Želvine prostore. 

Novi želvini 
prostori

Naša montažna delavnica

V kuhinji
V kuhinji si vsakodnevno sku-
hamo čaj. Pri kuhanju se izme-
njujemo vsak dan. V kuhinji ne 
kuhamo drugega razen čaja. V 
kuhinji tudi pomivamo in po-
spravimo za seboj.

Na sliki je prikazana Tamara 
Kristančič, naša sodelavka, ki 
naliva čaj. Foto: Sandi Hribar.

Novice udeležencev 50-urnega programa Na krilih znanja, ki ga je izvajala Ljudska univerza Ajdovščina.
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JogaDelo v šivalnici
Pri vaji iz joge smo se morali po-
staviti v obliki drevesa in stati na 
eni nogi. Bistvo vaje je bilo, kdo 
zmore več časa stati na eni nogi. 
Vajo smo delali vsi, razen neka-
terih, ki so samo opazovali, kajti 
joge ne smemo delati, če smo po-
škodovani. 

Poleg stoječih vaj smo delali tudi 
sedeče na stolih in po tleh. Izva-
jali smo tudi dihalne vaje. 

Jogo je dobro izvajati za spro-
stitev, za dobre misli in dobro 
počutje. Dobra je tudi za to, da 
preženemo utrujenost. 

Na sliki je Sandi, ki stoji na 
eni nogi. V jogi se imenuje ta 
položaj drevo.
Fotografija: Senka.

Šivilja Jožica in šivilja Jana 
šivata obleke.
Fotografija: Danijel Minkuž

Šiviljam pomagajo tudi 
pridne sodelavke iz Želvinega 
čistilnega servisa.
Fotografija: Danijel Mikuž

Na sliki je Nevenka, ki 
pomaga v šivalnici. V roki drži 
sliko želve, ki je naš simbol. 
Fotografija: Aleksander 
Hribar

V naši Želvi imamo tudi šivalnico, v kateri delata pridni šivilji, 
Jana in Jožica. Včasih pomagajo tudi pomočnice. 

Šivilje s šivalnim strojem šivajo igrače, obleke, izdelke za poroke 
in obhajila. Izdelujejo tudi delovne obleke za zelence – naše fante, 
ki delajo v zelenem programu. V šivalnici tudi likajo in perejo rju-
he in prte za restavracijo MagmaX. 

Občasno pomaga v šivalnici tudi naša skupina iz socialne vključe-
nosti. Najpogosteje likamo, pospravljamo perilo in jim pometamo 
in kaj pobrišemo. Včasih jo tudi mi pobrišemo skozi vrata. 
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Sem Sandi Hribar iz Bilj, star 
sem 29 let. Končal sem Lesno 
poklicno šolo. Na Želvi delam 
različna montažna dela, v pro-
stem času pa se rad ukvarjam s 
kolesarstvom, ribolovom, mo-
delarstvom, fitnesom in tudi 
hojo v naravo.
 

Sem Simon Frančeškin iz 
Nove Gorice. Star sem 22 let. V 
prostem času se rad ukvarjam s 
fitnesom in sem rad s prijatelji. 
Tudi na Želvi, na katero priha-
jam, mi je všeč.
 

Sem Besnik Krasniqi, doma 
iz Kanala. Star sem 23 let. Naj-
prej sem delal na Ajševici, se-
daj pa se z avtobusom vozim v 
Novo Gorico na Želvo, kjer se 
ukvarjam z različnimi stvarmi.  
 

Jaz sem Milan Polčnik, star 
31 let in prihajam iz Nove Go-
rice. Živim v podnajemniškem 
stanovanju, kjer si kuhamo in 
kjer moraš biti samostojen. V 
službo hodim v Želvo, kjer mi 
je všeč, saj je dosti dela. V pro-
stem času nakupujem v trgovi-
nah, grem na sprehode, kolesa-
rim, delam z računalnikom in 
poslušam radio. 

Sem Natalija Gorjup, priha-
jam iz Brd, stara sem 28 let. V 
prostem času rada kolesarim ali 
jaham konja. Rada prihajam na 
Želvo kjer se dobro razumem s 
prijatelji.
 

Sem Jernej Ušaj iz Ajdovščine, 
star sem 27 let. Dopoldan delam 
na Želvi, kjer imam veliko prija-
teljev in sem zadovoljen. V po-
poldanskem času igram košarko 
in nogomet, gledam TV in igram 
računalnik. 
 

Novice udeležencev 50-urnega programa Na krilih znanja, ki ga je izvajala Ljudska univerza Ajdovščina.

Sedaj se pa predstavimo
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Mentorja 
programa

Sem Senka in delam v 
Vzgojnem zavodu Planina. Rada 
plešem, se ukvarjam z jogo in 
igram v sodobnem gledališču. 

Najraje pa delam z ljudmi.
 

Sem Peter Mrhar iz Šempetra. 
V prostem času se rad ukvarjam 
s fotografijo, zelo rad pa tudi 
berem knjige.

Sem Ester Umek iz Volčjega 
Grada, stara sem 38 let. V služ-
bo prihajam z avtobusom ali pa 
se pripeljem sama. Imam rdeč 
avto, ampak ga ne vozim rada, 
ker me dolga vožnja utrudi. Če 
sem utrujena, rada počivam. Ži-
vim sama in sama skrbim 
zase.
 

Sem Tamara Kristančič iz Go-
riških Brd. Končala sem šolo za 
pomočnico gospodinje v Šem-
petru. Na Želvo prihajam dve 
leti, kjer sem zadovoljna. S so-
delavci se dobro razumem. V 
prostem času grem rada s psom 
v naravo ali pomagam mami.  

Moje ime je Tanja Čelikovič. 
Sodelavci me imajo radi. Mi-
slijo da sem fajn, prijazna in 
delovna punca.
 
Moje ime je Danijel Minkuž. 
Star sem 23 let. Rad delam na 
kmetiji, pomagam pri zidanju 
in vzdržujem stroje.

In to je naš mentor Simon Ži-
vec , ki ga imamo vsi radi. 
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Program Na krilih zanja

Praznovanje rojstnega dne

Na sliki smo uporabniki socialne vključitve. Fotografirali smo se 
v naši montažni delavnici. Fotografija je nastala v programu Na 
krilih znanja. Sodelovalo nas je enajst udeležencev. Program sta 
vodila gospodična Senka in gospod Peter. S programom smo bili 
zelo zadovoljni, želeli bi si še kakšen zanimiv program. 

Program Na krilih znanja 
je izvedla

Ljudska univerza 
Ajdovščina.

Udeleženci programa Na krilih znanja.

Praznovanje rojstnega dne. 
Fotografija: Peter.

Dvanajstega marca smo praznovali rojstni dan naše sodelavke 
Ester Umek. Prinesla nam je sladkarije in pijačo. Skupina ji je za-
pela pesmico za rojstni dan, Ester pa nas je postregla z dobrotami. 
Voščili smo ji še polno srečnih let. 

Ester imamo zelo radi, ker je zelo simpatična. 

Operacijo delno financira Ev-
ropska unija iz Evropskega so-
cialnega sklada ter Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost, kul-
turo in šport. Operacija se izvaja 
v okviru Operativnega programa 
razvoja človeških virov za obdo-
bje 2007-2013, razvojne prior-
itete: Razvoj človeških virov in 
vseživljenjskega učenja; pred-
nostne usmeritve Izboljšanje us-
posobljenosti za delo in življenje 
v družbi temelječi na znanju.
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