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Popolnoma električni

že za 159 EUR* 

na mesec

Poraba električne energije po kriterijih NEVC v kWh/100 km, komb.: 14,5. Emisije CO₂: 0 g/km. Emisije CO₂ med vožnjo, skupne 
emisije CO₂ so odvisne od vira električne energije. Volkswagen zato priporoča uporabo ekološko pridobljene elektrike. Ogljikov 
dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz 
prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM₁₀ in PM₂,₅ ter dušikovih oksidov. Akcija velja za model ID.3 1st do 31.12.2020 oz. do razprodaje zalog. 
Slika je simbolna. Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, Ljubljana.

*Obrok leasinga 159,43 EUR je izračunan z upoštevanjem znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti bonusa 5.000 EUR z 
vključenim DDV. Do financiranja nakupa vozila je leasingojemalec upravičen, če sklene pogodbo o finančnem leasingu vozila z 
družbo Porsche Leasing SLO d.o.o. firma za leasing, Ljubljana in vozilo zavaruje s sklenitvijo Volkswagen zavarovanja (permanentno 
zavarovanje avtomobilskega kaska pri zavarovalnici Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji ter permanentno obvezno 
avtomobilsko zavarovanje pri Zavarovalnici Sava d.d.), pod pogoji akcije ID3BON_e2go_2020. Strošek zavarovanja vozila ni 
vključen v obroku leasinga. Ostali pogoji pogodbe o finančnem leasingu, so razvidni na www.porscheleasing.si.

www.volkswagen.si/id3
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 ȫ Med pogoji za prosta delovna mesta s področja marketinga in 
komuniciranja, ki jih objavljamo na spletni strani Marketing maga-
zina, pogosto naletimo na »sposobnost kreativnega razmišljanja«. 
Delodajalci od bodočih zaposlenih torej ne zahtevajo le »trdih«, 
oprijemljivih znanj, temveč tudi mehkejše veščine, med katere 
poleg komunikacijskih štejejo tudi veliko mero kreativnosti in iz-
najdljivosti. Kreativnost nam je vsem položena v zibko, a se očitno 
nekje na poti do odraslosti oziroma do prve službe izgubi, če je ne 
krepimo in razvijamo namenoma. Je torej vsak lahko kreativen, 
čeprav o sebi misli, da lahko deluje le po točno določenih pravilih, 
brez vsakršnih odklonov? Številni strokovnjaki menijo, da je tako, 
a kot vsaka druga veščina tudi ta zahteva nekaj vloženega napora. 
Ali pa jo spodbudijo okoliščine, v katerih se nenadoma znajde posa-
meznik. In če je covid-19 že naplavil kaj dobrega, je to zagotovo na 
novo odkrita kreativnost. V času zaostrenih gospodarskih razmer, 
ko je bilo ogroženo preživetje njihovih podjetij (in s tem tudi dru-
žin), je na dan prišlo veliko podjetniških pobud, ki so dokazovale, 
kako neverjetno domiselni znamo biti ljudje. A očitno nas mora 
nekaj spodbuditi, da se premaknemo iz naše cone udobja, udob-
nega zavetja rutine. 

Jesensko številko MM-ove revije SaMMozavestno smo zato po-
svetili predvsem posameznikom, ki nas navdušujejo s svojo izjemno 
domiselnostjo in vedno novimi idejami, pri katerih trmasto vztrajajo, 
pa čeprav se na prvi pogled morda zdijo neuresničljive. Zanje pač ne, 
saj so pripravljeni iti čez marsikatero oviro, da bi lahko ugledale luč 
sveta. Podjetnica Jasna Žaler Culiberg, soustanoviteljica Minicityja, 
priznava, da jo je v novi stvarnosti najprej spreletel strah in jo za 
nekaj dni ohromil. A, kot dodaja, je že od malega borka, športnica, 
ki tudi po porazu vstane in se pripravi na zmago na naslednji tek-
mi. Tako so se ji prav v tem času porodile zamisli za številne nove 
projekte, ki so omilili začetni, tudi finančni šok. 

Zanimivo je tudi, kako veliko se nas v stiski zateče k pisanju. V času 
koronakrize so bili menda tudi številni znani pisatelji produktivni kot 
že dolgo časa ne. O pisanju kot terapiji smo se pogovarjali z Alenko 
Kesar, dolgoletno televizijsko voditeljico, zdaj pa pripovedovalko 
zgodb v marketinški agenciji Adrema, in Majo Golob, solastnico 
marketinške agencije Spago, ki sta boleče dogodke prebrodili prav 
na ta način, bralcem pa ob tem ponudili dragocene nasvete. Kako se 
znajdejo v novi »koronarealnosti«, smo v rubriki 6 x 10 povprašali 
tudi šest uspešnih in podjetnih žensk, ki so v tem času prav tako sta-

vile na moč kreativnosti. S trenerko komunikacijskih veščin Martino 
Merslavič pa smo spregovorili o skrivnostih javnega nastopanja, 
česar se po njenem mnenju prav tako lahko vsak priuči, a pri tem 
ne sme izgubiti svoje pristnosti, ki tudi najbolj pritegne občinstvo.

Kreativno izražanje je na kožo pisano tudi komaj 23-letni ilu-
stratorki Alji Horvat, ki uspešno sodeluje s številnimi blagovnimi 
znamkami, od Barcaffeja do Eque, postala pa je tudi ambasadorka 
Samsunga. S perspektivno mladenko, ki tudi krasi našo naslovnico, 
smo se zato v največji meri pogovarjali prav o tem, kako kreativno 
uporablja svoj pametni telefon Samsung Galaxy Note20.

Da so prav omejitve vir kreativnosti, pa je prepričan arhitekt  
Andrej Mercina, lastnik arhitekturnega biroja Triiije, ki sam sebe, 
kot pravi, ves čas potiska izven cone udobja. To dokazuje z izjemnimi 
projekti biroja, med katerimi so tudi vzpostavitev arhitekturnega in 
franšiznega modela kavarn in slaščičarn Lolita, zasnova poslovnih 
prostorov v marsičem prebojnih podjetij in prenova več kot 30-ih 
trgovin Karl Lagerfeld po svetu. Tudi arhitekt Božo Ćeranić Rozman, 
ki se je specializiral za snovanje individualnih hiš, je velik perfek-
cionist, ki hoče »iz vsake pomaranče iztisniti največ soka«, nam je 
povedal. Pogovarjali smo se tudi s Piero Ravnikar, lastnico Ravnikar 
Gallery Space, prostora, v katerem daje priložnost za predstavitev 
mladim sodobnim umetnikom. Kot pravi, ji je koronakriza dala 
predvsem priložnost spregledati, da lahko tudi drugače delamo in 
tudi bolje. »Kulturo živimo, korono pa, kot mnoge druge katastrofe, 
preživimo,« je odločno zatrdila. S tem se strinja tudi mladi ljubljan-
ski cvetličar Miha Oblak, ki svoje zveste stranke navdušuje s svojo 
neizčrpno energijo in optimizmom. Svojo zgodbo je pripravljen 
pisati vedno na novo, saj ima, kot pravi, dovolj energije in idej, zato 
ne dvomi, da mu ne bi uspelo. 

Tudi mi ne dvomimo, da bodo posamezniki, ki presegajo svoje 
lastne omejitve in ovire, ki jim jih na pot postavljajo drugi, uspevali 
tudi v tako čudaških obdobjih, kot je zdajšnje. Naj vam bodo njihove 
zgodbe v navdih, da tudi sami vprežete svoje možganske celice in si 
dokažete, da ste tudi sami lahko še kako kreativni.  

Simona Kruhar Gaberšček, urednica

KREATIVNO IZRAŽANJE 
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BORKA IN ŠPORTNICA, 
KI TUDI PO PORAZU 
VSTANE IN SE PRIPRAVI 
NA ZMAGO NA 
NASLEDNJI TEKMI
Jasna Žaler Culiberg prekipeva od energije in se s strastjo 
loteva vsakega novega projekta. Ustanoviteljici Minicityja 
ne manjka novih poslovnih (in družinskih) idej, kar je 
prišlo še posebej do izraza v času karantene zaradi 
novega koronavirusa. S podjetnico, športnico in mamo 
treh otrok (mož Miha Culiberg, ki je tudi njen poslovni 
partner, ima sicer od prej še dva) smo se pogovorjali o 
njenih podjetniških dosežkih in izzivih podjetništva kot 
tudi o usklajevanju poklicnega in družinskega življenja. 

 ȫ Simona Kruhar Gaberšček
 ȫ Foto: Staš Zidar

Sredi marca se nam je vsem čez noč spremenil svet; s popolno 
ustavitvijo javnega življenja smo se znašli kot ujeti v časovni zanki, 
iz katere se sprva nismo znali izvleči. Minicity, ki diha z otroškim 
vrvežem, je prav tako obstal. Kakšni so bili vaši prvi občutki, ko ste 
se znašli v situaciji, ko ste morali Minicity zapreti?

 ȫ Prvi občutek je bil strah. Tisti, ki niso podjetniki, težje razumejo 
občutke, ko se ti v trenutku začne rušiti vse, v kar si vlagal ener-
gijo, čas in denar in za kar si žrtvoval nešteto trenutkov, ki bi jih 
sicer lahko preživel z družino in s prijatelji. Poleg strahu za lasten 
ekonomski obstoj pa je tu še velika odgovornost, odgovornost za 
več kot 30 sodelavcev, ki jim Minicity zagotavlja redne mesečne 
prihodke, in vse te misli skupaj so naju z možem za nekaj dni do-
besedno ohromile. A že od malega sem borka, športnica, ki tudi 
po porazu vstane in se pripravi na zmago na naslednji tekmi. S 
sodelavci smo bili tako na dan zaprtja pripravljeni na novo real-
nost in še isti dan se je rodila Minicityjeva animacija na daljavo in 
stičišče Igrajmo se doma, ki je skozi poučne kreativne delavnice 
omogočilo staršem po vsej Sloveniji, da so čas zaprtja z otroki pre-
življali kakovostno, idej pa ni zmanjkalo, saj smo jih vsakodnevno 
dodajali. Naslednja stopnja je bil ogled Minicityja na daljavo, ki je 
predvsem podjetjem, katerih zaposleni so delali od doma, medtem 
ko so morali skrbeti tudi za svoje otroke, prinesel čas, v katerem 
so naši animatorji zanje skrbeli na daljavo.

 
Če je koronakriza prinesla kaj pozitivnega, so to zagotovo poslovne 
ideje, ki jih je bilo tudi med Slovenci polno. Tudi sami ste poskr-
beli za kar nekaj novih idej, kako še obogatiti svojo ponudbo, da 
bo odporna tudi na takšne nepričakovane šoke. Pa naj začneva s 
spletno animacijo Minicityja. Kako je videti Minicity v animirani 
podobi in kako so ga sprejeli uporabniki? So to tisti, ki bi tudi sicer 
obiskali Minicity ali pa ste s tem nagovorili kakšno novo ciljno 
skupino in katero?

 ȫ Minicity Online je bil naš prvi odgovor na zaustavitev javnega 
življenja in na trg smo ga dali zaradi obeh ciljnih skupin kupcev v 
Minicityju, tako podjetij, ki se pri nas predstavljajo, kot tudi obi-
skovalcev, ki so ostali ujeti doma, brez idej, kako otroku ponuditi 
kakovostno preživljanje prostega časa, ki ga je bilo naenkrat na 
pretek. Z Minicity Online smo tako dosegli marketinško vidljivost, 
ki je v nekem trenutku zaradi organskega deljenja naših vsebin 
celo presegla tisto iz predkoronskih časov, in tako našim poslov-
nim partnerjem izpolnili zavezo glede oglaševalskih dosegov ter 

posledično zmanjšali poslovne pritiske na Minicity, povezane z 
zaprtjem. Obiskovalci so Minicity Online sprejeli s previdnostjo 
in tako kot ob vseh premikih iz offline v online tudi tukaj stavimo 
na dolgoročno rast takšnega načina interakcije z Minicityjem. 
Pozitivno pa je, da je bilo zadovoljstvo tistih, ki so možnost online 
animacije izkoristili, nadpovprečno visoko in da smo med njimi 
zaznali tudi veliko število povratnikov, katerih otroci so »korono« 
tako rekoč vsak dan preživljali z nami. 

Kar zadeva dodatne ciljne skupine, pa sva z možem in ožjimi 
sodelavci na »družinsko-poslovnem« brainstormingu opredelila 
ciljno skupino, ki prej ni bila v središču naše pozornosti, in sicer 
podjetja, katerih zaposleni ob delu od doma nimajo časa za anima-
cijo otrok. To so bila predvsem tehnična in industrijska podjetja. Z 
zakupom spletne animacije, ki so jo svojim zaposlenim ponudila 
podjetja, smo tako zaposlenim v teh podjetjih sprostili čas za delo 
in dvignili produktivnost pri delu od doma, otroke učili koristnih 
vsebin, sami pa ustvarili prihodke tam, kjer jih prej nismo imeli. 

 
V času »lockdowna« tudi na fizični lokaciji niste počivali, saj ste 
Minicity še povečali za 300 kvadratnih metrov, hkrati pa ste tudi 
posodobili njegovo celostno grafično podobo. Bi se za širitev pro-
storov odločili v vsakem primeru ali pa je to korona le še pospešila? 

 ȫ Brez politične opredelitve se z možem lahko poistovetiva z bese-
dami španske komunistke Dolores Ibarruri, ki je leta 1936 v enem 
od svojih govorov dejala: »Bolje je umreti kot živeti na kolenih.« 
Njen psevdonim je bil Pasionaria, kar pomeni ognjena, strastna. 
In takšna sva tudi midva z možem. Minicity ni moja služba, ampak 
moja strast, zato smo se odločili, da bomo iz krize prišli boljši in 
močnejši. Kaj pa nam preostane drugega? (smeh) 

Posodobitev celostne grafične podobe, ki smo jo načrtovali že 
prej, smo tako kljub črnogledim scenarijem pospešili in se zavestno 
odločili, da bomo namesto stanja na mestu in zategovanja pasu 
krizo prebrodili z boljšo uporabniško izkušnjo in v novi podobi. To 
pa ni bil edini skok na glavo. Med zaprtjem smo se odločili, da kljub 
negotovim časom zaključimo dogovore o odkupu poslovnega deleža 
od poslovnih partnerjev in tako konsolidiramo lastništvo ter s tem 
povečamo agilnost pri prihodnjem vodenju družbe, kar je v času 
krize še bolj pomembno. Sama konsolidacija je poleg zmanjšanja 
števila lastnikov sledila še enemu cilju, v katerega z možem iskreno 
verjameva, in sicer vstopu ključnih kadrov v lastništvo podjetja, 
zato sva vesela, da se je sodelavka, ki vodi marketing, Minicityju v 
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manjšem deležu pridružila kot solastnica. Z možem sva od prvega dne največja 
lastnika in ustanovitelja Minicityja ter tudi njegova gonilna sila, vendar pa je 
bilo treba zaradi samega obsega investicije k projektu na začetku privabiti tudi 
soinvestitorje. Kot velik poslovni uspeh štejeva tudi to, da so ta partnerstva 
zadnjih pet let delovala brez enega samega konflikta in tudi po konsolidaciji 
lastništva smo z omenjenimi družbeniki ostali prijatelji, h katerim se ravno 
odpravljamo na obisk v Španijo, saj so se s svojo družino preselili v Valencio. 

 
Nam lahko poveste, v katero smer ste grafično zapeljali novo podobo in kaj 
sporoča obiskovalcem? Ali ste pri tem sodelovali s katero od oglaševalskih 
agencij ali oblikovalskih studiov? 

 ȫ Minicity od samega začetka deluje kot družbeno odgovoren, izobraževa-
len projekt, ki nikakor ni otroška igralnica, temveč bolj ustanova za učenje 
skozi igro in nov komunikacijski kanal za podjetja, ki imajo čut za družbeno 
odgovornost in vlagajo v deficitarne poklice ter učenje skozi prakso. Stari 
CGP je bil zelo igriv in otroški, naša želja in želja naših partnerskih podjetij 
pa je ves čas bila, da dvignemo starost naše ciljne skupine in še dodatno pou-
darimo izobraževalni vidik Minicityja. Interes je tudi med sedmo-, osmo- in 
devetošolci, ki jim bo Minicity odprl vrata in jim s predstavitvijo poklicev 
s strani podjetij olajšal izbiro poklica in nadaljnjega šolanja, njihovim 
staršem pa dal pedagoško in psihološko znanje in usmeritve, kako otroka 
ob vstopu v srednjo šolo podpirati ter kateri poklici bodo nastali na novo v 
prihodnosti. Sočasno bomo zagotovili testiranja talentov in močnih strani 
posameznega otroka, kar bo izbiro nadaljnjega šolanja dodatno olajšalo. 

Storitev oglaševalskih agencij večinoma ne najemamo,  na eni strani zaradi s 
tem povezanih stroškov in na drugi zaradi kompleksnosti Minicityja, ki deluje 
kot nišna oglaševalska agencija, izobraževalna ustanova, stičišče za starše in 
otroško didaktično mesto v eni osebi, hkrati pa se pod Minicityjevim dežni-
kom predstavlja kar 61 podjetij, za katera je treba redno skrbeti. Zato imamo 
»agencijo« kar v hiši. Kompleksnost Minicityja pri vseh oglaševalskih akcijah 
zahteva podrobno poznavanje našega delovanja, zato večino stvari izvajamo 
sami, z našo preizkušeno vodjo marketinga Manjo Plesničar, oblikovalcem 
Žigo Culibergom, s tekstopisko Nikolino Koljanin in še z drugimi desetimi 
ožjimi sodelavci.  

Nova celostna podoba je tako preprosta, kot je preprosta skandinavska filo-
zofija hygge, sledi čistim linijam in preprosti barvni shemi, v duhu današnjih 
oblikovalskih trendov. Nova grafična podoba predstavlja preskok dodobra 
uveljavljenega podjetja na slovenskem trgu še stopničko višje, prinaša nove 
cilje, širšo vizijo in na svojevrsten način sporoča javnosti, da je krizo moč 
prebroditi tudi na inovativen in uspešen način. Harmonično prepletanje 
enostavnih elementov in barv pa omogoča širitev ciljnih javnosti in privabi 
še več deležnikov – tako na področju B2B kot na področju B2C.

 
Med vaše projekte sodi tudi aplikacija MyNanny, ki povezuje varuške s starši 
otrok. Od kod ideja zanjo; kdaj ste prepoznali potrebo po tovrstni aplikaciji in 
kakšne zagate uporabnikov rešuje? 

 ȫ Z možem sva se spoznala v družbi Halcom, kjer je on vodil del družbe, ki se 
je ukvarjal z mobilnimi plačilnimi storitvami, jaz pa sem skrbela za vodenje 
marketinga, s poudarkom na produktnem marketingu, pozneje pa v prodaji. 
Minicity in najine zaznane potrebe po varstvu otrok, osebna izkušnja z otroki, 
ki jih imava skupaj pet, moževo znanje in želje na področju razvoja mobilnih 
aplikacij ter moje izkušnje pri produktnem marketingu so prispevali k ideji o 
razvoju aplikacije za varstvo otrok MyNanny. MyNanny rešuje predvsem izziv 
dostopa do varušk na eni in staršev na drugi strani. Današnji tempo povečuje 
potrebe po hipnem varstvu otrok, vse več staršev pa se odloča za dolgoročno 
varstvo, ki jim omogoča, da lahko uskladijo svoje poslovno in zasebno življenje. 
Več kot tisoč varušk, ki svoje storitve ponujajo na naši platformi, je dokaz, da 
je kvalificiranih ponudnikov dovolj in da aplikacija po principu »peer review« 
rešuje tudi pomisleke glede kakovosti posamezne varuške. Ta princip je bil 
preverjen in uspešen v primeru platforme Airbnb, ki je redefinirala potovalno 
industrijo, in verjamem, da bo tako tudi v primeru aplikacije MyNanny. Dej-
stvo je, da vse prevečkrat o otrocih, ki potrebujejo varstvo, razmišljamo kot o 
nebogljenih dvoletnikih, kljub temu pa se bo večina varstev zgodila v starejši 
starostni skupini nad četrtim letom starosti, ko otroci lahko že sami ocenijo 
zadovoljstvo s posamezno varuško.

 
Kakšen je vaš poslovni model pri tem oz. na kakšen način unovčujete sklenjene 
transakcije med varuškami in starši?

 ȫ Podjetja, ki sodelujejo v Minicityju, so pokazala, da je trend družbeno odgo-
vornega marketinga in morda še bolj krožnega marketinga primeren poslovni 
model tudi za mobilne aplikacije. Aplikacija MyNanny je tako zasnovana kot 
družbeno odgovoren projekt, ker bodo prihodki za njeno delovanje prihajali 
predvsem iz oglaševanja. Za oglaševalce naslavljamo dve ciljni skupini: varu-
ške pred vstopom v odraslo življenje, kar je zanimivo na primer za banke in 
zavarovalnice, in družine z otroki, ki so eden od največkrat oglaševalsko cilja-
nih segmentov družbe. V krat-
kem nameravamo aplikacijo 
na podlagi pozivov naših upo-
rabnikov razširiti še z varuška-
mi oziroma spremljevalci za 
starejše, osebe z motnjami v 
razvoju in tudi s ponudniki 
varstva za domače živali. Za 
uporabnike pa je aplikacija 
MyNanny popolnoma brez-
plačna.

 
Imate tudi podjetje Lab4Pay in 
ste pravkar podpisali pogodbo 
o solastništvu z upravo BTC in 
Eligmo. Za kaj gre pa pri tem 
projektu? Kakšne nove načine 

»Samozavest 
zame pomeni, da 
sem zadovoljna 
in pomirjena s 
svojimi dosežki, z 
dejanji in občutki, 
ker pa imam svoje 
standarde do 
sebe postavljene 
zelo visoko, se res 
samozavestno 
počutim le, ko 
dosežem nek nov 
cilj, uspeh.« 
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plačevanja boste zaradi tega lahko omogočili obiskovalcem Minicityja oz. na 
kakšen način ste povezali obe podjetji, torej Minicity in Lab4Pay? 

 ȫ Naj v začetku povem, da sva se zaradi moje vpetosti v Minicity, MyNanny, 
družinski blog 2many4granny in družinsko življenje, z možem odločila, da bo 
podjetje Lab4Pay njegov samostojen projekt. Razvoj družbe Lab4Pay spre-
mljam od prve ideje do danes, zato sem res vesela, da je Lab4Pay s podjetjema 
Eligma in BTC v ponedeljek, 12. oktobra, podpisal partnersko pogodbo o nju-
nem solastništvu, s katero omenjeni podjetji vstopata v lastniško strukturo 
družbe Lab4Pay. Verjamem, da bodo skupaj uspešno redefinirali plačevanje in 
poslovanje trgovcev na slovenskem in tujih trgih, podobno, kot so to naredili 
sistemi tipa N26 ali Revolut na strani kupcev. Eligmina mednarodna uspešnost, 
poznavanje in razvoj sistemov za kriptovalutna plačila in dolgoletne izkušnje 
družbe BTC na področju maloprodaje in njihovo stalno vlaganje v inovativne 
digitalne projekte so zagotovilo za uspešno partnerstvo. Lab4Pay je plod več kot 
15-letnih moževih izkušenj na področju plačilnih sistemov, ki jih je nadgrajeval 
v Sloveniji in predvsem v tujini, nato pa sta se s partnerjem v družbi, Stankom 
Karlovčecem, ki je na trgu plačilnih sistemov aktiven že 30 let, odločila, da pri-
dobljena znanja pretopita v izboljšave na področju elektronskega poslovanja 
na prodajnih mestih. Pridobila sta prve investitorje in uspela s svojo idejo na 
spomladanskem razpisu Slovenskega podjetniškega sklada med 131-imi start-
-upi zasesti 3. mesto, kar je bil eden od dodatnih argumentov, ki so za vstop v 
družbo prepričali Eligmo in BTC. 

Cilj Lab4Pay je, da na eni napravi na prodajnih mestih trgovcem ponudi 
predhodno integrirane rešitve za plačevanje, kot so kartice, kriptovalutna plačila, 
mBills, Valu, Alipay in Wechat, in druge programske rešitve, na primer davčno 
blagajno, ankete zadovoljstva, lojalnostne programe, ki jih trgovec potrebuje na 
prodajnem mestu. Platforma je odprta za vse ponudnike androidnih rešitev, ki 
lahko trgovcu olajšajo in pocenijo vsakodnevno poslovanje. Inovacija bo trgov-
cem in gostincem ter vsem drugim poleg prihrankov pri plačilih omogočila tudi 
prihranek časa in stroškov dela, saj bodo njihovi trgovci in natakarji ves čas imeli 
pri sebi eno napravo za več namenov. Število poti od blagajne do stranke bo tako 

v kratkem zmanjšano, prav tako pa bomo trgovcem ponudili možnost zaključka 
nakupa kar med trgovinskimi policami. Lab4Pay ne bo konkuriral bankam in 
ponudnikom drugih programskih rešitev za prodajna mesta, temveč bo deloval 
kot integrator vseh teh storitev na enem mestu. Verjamem, da bo Lab4Pay pri-
speval k povečanju deleža brezgotovinskega  plačevanja, kar je v času korone še 
posebej pomembno. 

Lab4Pay povezujemo predvsem z energijo in s prenosom izkušenj iz ene druž-
be na drugo, velikokrat pa me Miha ob večernem kozarčku vina prosi za kakšen 
nasvet in usmeritev pri sprejemanju poslovnih odločitev v podjetju Lab4Pay.

 
Prihaja decembrski čas obdarovanj in tudi na tem področju ste zaznali poslovno 
priložnost, saj ste za podjetja ustvarili ponudbo spletnih daril. Za kaj pa gre pri 
tem projektu?

 ȫ Z vsakim mnenjem NIJZ-ja zaznavamo vse manjše zanimanje za organi-
zirane dogodke podjetij, kljub temu da pri naših dnevnih obiskovalcih tega 
strahu ne zaznavamo v takšni meri. Za Minicity so decembrska obdarovanja 
zaposlenih v podjetjih in božične predstave pomemben vir prihodkov, prav tako 
pa so leta, ko otroci verjamejo v Božička ali Dedka Mraza, omejena na 6 do 10 
let, zato je vsak izpuščen obisk dobrega moža prikrajšanje za otroka. Zato smo 
se vnaprej pripravili in podjetjem, ki ne bodo želela združevanj zaposlenih v 
večjem številu, četudi bodo ta dovoljena, ponudili interaktivna božična obda-
rovanja preko spleta, z uporabo orodja Zoom. Tako bomo pod sloganom »Ne 
vzemimo otrokom Božička« podjetjem dali možnost, da nadaljujejo tradicijo 
obdarovanj otrok zaposlenih na koroni prilagojen način in potrudili se bomo, 
da bomo pričarali nepozabno vzdušje.  

 
Pa tudi to še niso vsi vaši projekti – imate namreč še družinski popotniški blog 
2many4granny, kjer kot ljubitelji potovanj objavljate zapise in nasvete, kako 
potovati z otroki. Ali pri tem sodelujete tudi s kakšno blagovno znamko? 

 ȫ 2many4granny je podobno kot MyNanny nastal evolucijsko. Z Miho imava 
tri otroke in skupaj z dvema otrokoma, ki ju ima Miha iz prvega zakona, naša 
družina šteje kar sedem članov, če pa k temu občasno dodamo še varuško, se 
številka povzpne na osem. Z možem sva oba popotnika po duši in verjetno je 
to tudi največje zasebno lepilo med nama. V seštevku sva prepotovala že več 
kot 70 držav, najini otroci pa so bili že na Tajskem, v Indoneziji, na Šrilanki, 
Maldivih, v Kostariki, Panami, Egiptu, Zanzibarju, če naštejem samo nekaj 
najbolj eksotičnih. Delava, da potujeva, in zdaj sva se odločila, da bova del 
svojih doživetij prenesla tudi najinim sledilcem, predvsem pa pomagala vsem, 
ki se potovanj z otroki bojijo in s tem po nepotrebnem zamujajo doživetja in 
izkušnje, ki jih ta prinašajo. Ni pa to samo popotniški blog, saj želiva deliti 
tudi našo družinsko dinamiko, prepleteno s poslovnim delom in športom, ki 
je pri nas zelo prisoten. Sama sem 16 let jahala, trenirala preskakovanje ovir, 
in športni duh mi je ostal vse do danes, ko veliko tečeva, kolesariva in plavava, 
redno pa obiskujeva tudi fitnes. 

Seveda je želja, da sodelujeva z blagovnimi znamkami, a le s tistimi, v 
katere osebno verjameva in stojiva za njihovo kakovostjo in ponudbo ozi-
roma so z nami že nekaj let. Ne verjamem namreč v skakanje z ene na drugo 
znamko, saj poročanje ni pristno in ljudje to vedo, sploh tisti, ki naju poznajo, 
vedo, kaj je pri nas doma, kaj uporabljamo in česa ne maramo. Finančno 
pa je cilj manjši, zadovoljna bova, če si bova skozi promocijo znamk, ki so 
»naše«, pridobila del sredstev za še kakšno potovanje, ki si ga drugače s 
tako veliko družino ne bi mogla privoščiti. 

 
Imate tako blog kot tudi vlog. Ali tudi vi opažate, da priljubljenost videa le še 
raste v primerjavi s pisano besedo? Koliko ogledov npr. beleži vaš največkrat 
ogledani video?

 ȫ Videi imajo precej večje dosege kot slike in pisana beseda, zato se prilaga-
java tem trendom. Lahko se pohvaliva, da že v samem začetku na družbenih 
omrežjih dosegava več kot 200.000 prikazov tedensko, videi pa dosegajo tudi 
prek 2.000 ogledov. Za dober mesec star blog oziroma vlog so to lepi rezultati 
brez vloženega evra v boostanje. Načrtujeva, da bova v prihodnje količino in 
kakovost videov še povečala, se pa sproti učiva in razmišljava, kar terja svoj čas. 

 
Ste si sicer letos kljub negotovim razmeram uspeli privoščiti kakšno potovanje 
s svojo družino?

 ȫ Seveda smo, samo malo bližje. Z Miho sva si privoščila potovanje v Me-
hiko in se vrnila 14 dni pred zaprtjem, nato pa smo poletni dopust preživeli 
na hrvaški obali, kjer imamo prikolico.  Avgusta smo nekaj dni izkoristili za 
prvo potovanje z letalom in obiskali Kalabrijo ter septembra z avtodomom še 
Toskano. Ni enako kot potovanja na eksotične destinacije, a našo popotniško 
žilico smo zadovoljili. Trenutno pa načrtujemo potovanje v Španijo, kamor 
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odpotujemo prav na dan, ko bom pred tem dopoldne, upam, pretekla 
moj prvi maraton. Če bodo razmere dopuščale, načrtujemo potovanje 
na Kubo čez božične in novoletne praznike, za prihodnje leto pa ima-
mo že ogledanih kar nekaj destinacij, ki jih seveda lahko spremljate na 
2many4granny.

 
Vaša družina je precej številčna, kot ste omenili, imata z možem Miho, ki 
je tudi vaš poslovni partner, skupaj tri otroke, on pa ima od prej še dva, s 
katerima prav tako preživljate veliko časa. Priložnosti za različne dogodi-
vščine in pripetljaje je tako ogromno ... Nam morda lahko zaupate kakšno 
anekdoto iz »lockdowna«, ko ste skupaj preživljali še več časa kot običajno? 
Ste v tem času prišli do kakšnega pomembnega družinskega spoznanja? 

 ȫ Pomembno spoznanje je bilo, da je najina poslovna povezanost v Mi-
nicityju in pri MyNanny odlična stvar, spoznala pa sva tudi, da morava 
razdeliti vire prihodkov in jih bolj razpršiti, zato sva še več časa vložila 
v razvoj Mihovega novega podjetja Lab4Pay in tudi nadaljevala z idejo 
mojega družinskega vloga 2many4granny. Obenem pa nas je korona 
povezala na nov način, saj sva ugotovila, da sva drug drugemu edina 
prava opora v težkih časih in da razen eden drugega nimava nikogar. 
Še bolj kot kdaj prej sva cenila najino »desno« roko, varuško Uršo, ki je 
nesebično sprejela povabilo preselitve k nam za ves čas »lockdowna«, 
saj prehajanje iz njenega v naš dom ni bilo mogoče. Brez njene pomoči 
se novi projekti v koroni ne bi »rodili«. Spoznala sva še kreativno plat 
najinih otrok, ki so z Uršo in malo z nama v teh posebnih dneh ustvarili 
nore količine risbic, slikanic, lastnih knjigic in pravljic, me premagali 
v spominu in igri »človek, ne jezi se« ter me naučili kar nekaj novih 
pesmic in plesov. Kakšne posebne anekdote sicer nimava, sva pa si pri 
vseh otrocih doma toliko dni skupaj z veseljem »privoščila« delo in 
pobeg od doma v delovno okolje. (smeh)

 Ali menite, da vam je družinske in poklicne obveznosti lažje usklajevati, 
ker ste sami sebi svoj šef in sta z možem oba vpeta v Minicity in tudi 
druge projekte? Kdaj je to prednost in kdaj potencialna slabost? 

 ȫ Zagotovo je prednost, da si čas razporejam sama. Kot pravijo, 
»we work hard, we play hard,« zato delam večino dni od 8. do 18. 
ure, nato pa si čas za družino vzamemo na dopustih, ki po dnevih 

zagotovo precej presegajo tisto, kar bi mi pripadalo v redni službi. 
Ne smem pozabiti na našo zlato varuško Uršo, ki mi pomaga, da 
lahko zdržim naporen službeni tempo, in obenem nudi otrokom 
varno in družinsko ozračje tudi, ko naju z Miho ni doma. Glavna 
slabost je gotovo to, da je breme in odgovornost v svojem in doda-
tno še družinskem podjetju veliko večja kot pri redni zaposlitvi. 
Odgovornost za sodelavce, načrtovanje prihodkov in odhodkov, 
predvsem pa odvisnost obeh staršev od skupnih projektov, pa se 
je v koroni pokazalo kot dodatna slabost.

Si pri vseh teh obveznostih sploh kdaj uspete najti čas le zase? Ali tega 
sploh potrebujete? 

 ȫ Vsak potrebuje čas zase in jaz nisem nobena izjema. Ker sem zelo organi-
zirana in vem, da je usklajenost zasebnega in službenega življenja pomembna 
za uspehe na poslovnem področju, si vzamem in načrtujem tudi čas zase. 
Športno sem aktivna 5- do 6-krat tedensko, večinoma zjutraj, ko ostali še 
spijo, vzamem si čas tudi za savno, frizerja in kozmetičarko, z možem pa vsako 
leto za krajši čas skočiva tudi na samostojno potovanje brez otrok. Moram 
pa povedati, da kot podjetnica dela ne jemljem kot službo, saj mi je res v ve-
selje, tako da je čas zame dostikrat tudi kavica s poslovnim partnerjem ali 
sestanek z ekipo, saj me te stvari prav tako izpolnjujejo.

 
Glede na to, da se pogovarjava za revijo SaMMozavestno, naj v tem duhu 
tudi skleneva pogovor. Kaj za vas pomeni samozavest? Kako pomembna 
je v poslovnem svetu? Kdaj se sami počutite najbolj samozavestno? 

 ȫ  Zanimivo je, da je veliko uspešnih žensk, vključno z menoj, na zu-
naj zelo samozavestnih, v sebi pa polnih dvomov in strahov. Menim, 
da so ravno ti strahovi in notranja nesamozavestnost tisto, kar nas 
naredi uspešne, saj se vedno ženemo preko svojih meja. Samozavest 
zame tako pomeni, da sem zadovoljna in pomirjena s svojimi dosežki, 
z dejanji in občutki, ker pa imam svoje standarde do sebe postavljene 
zelo visoko, se res samozavestno počutim le, ko dosežem nek nov cilj, 
uspeh. Mislim, da sem s tem tudi odgovorila, koliko je samozavest res 
pomembna v poslovnem svetu. Podjetniki opažamo, da je koristna 
predvsem realna samozavest, in ne tista lažna, ki vam morda prinese 
dobro službo, ne sledijo pa ji rezultati. 

Z možem Miho Culibergom 
sta se spoznala v družbi 

Halcom, kjer je on vodil del 
družbe, ki se je ukvarjal z 

mobilnimi plačilnimi stori-
tvami, sama pa je skrbela 
za vodenje marketinga, s 

poudarkom na produktnem 
marketingu, pozneje pa v 

prodaji. 
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»Zdravo, sem Alenka 
in sem pripovedovalka zgodb« 

Alenka Kesar je javnosti znana kot nekdanja voditeljica oddaje Vizita, po slovesu od 
televizije pa je začela delati v marketinški agenciji Adrema, kjer najbolj uživa v vodenju 

dogodkov za naročnike. Pred kratkim je izdala svojo drugo knjigo z naslovom Druga žena, 
ki je bila med bralci odlično sprejeta in že v kratkem lahko pričakujemo njen ponatis. 

»Ponosna in vesela sem, da je zanimanje za knjigo tako veliko. Čudovito je, da se knjiga 
tako dobro prodaja, saj je to znak, da je res našla pot do src bralcev,« je zadovoljna.   

 ȫ Tina Guček
 ȫ Foto: Luka Svetic in Ana Kovač



Alenka, »nazivov«, s katerimi bi vas lahko pred-
stavili, je veliko: žena, mama, nekdanja televizijska 
voditeljica, avtorica dveh knjig, voditeljica dogodkov 
... Kako se najraje predstavite vi sami? 

 ȫ »Zdravo, sem Alenka in sem pripovedovalka 
zgodb.« Zgodbe opredeljujejo moje življenje. Na 
televiziji sem svoje prispevke gradila na zgodbah, 
v marketinški agenciji svoje delo opravljam s po-
močjo zgodb in moja zgodba je tista, ki je prinesla 
tako velik uspeh moji knjigi Druga žena. Že kot 
majhna deklica sem naraje poslušala zgodbe, hitro 
sem začela spraševati ljudi o njihovem življenju in 
ta radovednost me drži še danes. Ljudje imajo nore 
zgodbe. Izjemne! Le vprašati jih moraš. Običajno 
me pustijo odprtih ust. Kaj vse ljudje nosimo s se-
boj! Od presunljivih do čudovito lepih zgodb. Samo 
vprašati je treba ...

Začniva z vašo pisateljsko kariero. Kdaj ste začutili, 
da imate žilico za pisanje? Je Alenka že v osnovni 
šoli rada pisala spise? Je že v najstniških letih svoje 
srce izlivala v dnevnik? 

 ȫ Seveda. Oboje. (smeh) Pišem, odkar pomnim. 
V osnovni šoli sem začela pisati za šolski časopis, 
učiteljica slovenščine me je pri tem zelo spodbujala. 
V petem razredu osnovne šole sem napisala spis 
o tem, da bom novinarka. »Gobčna in frfotava,« 
sem zapisala. 

Kmalu sem pisala vsak dan, med drugim tudi 
dnevnike. Zajetnih osem zvezkov dnevnikov sem 
napisala v času najstništva, polnih bolečin in solza. 
Solza za fanti, seveda. (smeh) V osmem razredu sem, 
namesto tistih sošolcev, ki jim pisanje ni šlo naj-
bolje, napisala dvajset spisov, ki smo jih poslali na 
nagradni natečaj in dobili nagrado Jugoslovanskih 
železnic in šli na izlet v Pulo z vlakom. 

Pisanje je postalo del tega, kar sem. Sodelovala 
sem na številnih literarnih natečajih, brala svoja 
dela na prireditvah in pomagala prijateljem pri pisa-
nju. V gimnaziji v Brežicah sem imela veliko srečo, 
saj je bila moja razredničarka učiteljica slovenščine, 
ki je zelo spodbujala moje pisanje. Verjela je v to, da 
bom nekoč pisateljica. Ko sem izdala prvo knjigo z 

naslovom Čez mavrico, je prišla na predstavitev in 
me močno objela. Že pri 18. letih sem začela pisati 
za lokalni časopis, za katerega sem pozneje pisala 
kolumne. Pisateljska pot se je kar tlakovala. Pozneje 
sem postala kolumnistka treh slovenskih revij, pi-
sati sem začela tudi na svoji spletni strani alenka.si. 

Žilica za pisanje mi je prišla prav v televizijskem 
novinarstvu in danes v marketingu. Obožujem be-
sede. Še zanimivost: ko sem bila v prvem letniku 
gimnazije, je bil moj bodoči prvi mož v četrtem. 
Njegovemu razredu je moja razredničarka, ki je 
učila tudi njih, na glas prebrala moj spis. To si je 
Blaž – moj bivši, zapomnil in po šolskih hodnikih 
opazoval, katera sem. (smeh) 

Kdaj je v vas dozorela ideja, da bi napisali svojo 
prvo knjigo?

 ȫ Prva knjiga je zbirka kolumen, ki sem jih pisala 
za Posavski Obzornik, posavski lokalni časopis, ki 
izhaja v Krškem. Nekaj let sem pisala kolumne v 
svoj domači kraj, ki so se imenovale: »Iz Ljubljane 
skozi krške oči«. Urednik je predlagal, da jih izdamo 
v knjigi in tako sem dobila svojo prvo knjigo Čez 
mavrico, ki je bila zelo dobro sprejeta med bralci, 
žal pa ni bila dobro oglaševana. Tako je ostala znana 
bolj v mojih koncih, medtem ko se je na primer v 
knjigarnah ni dalo dobiti. Manca Košir je napisala 
recenzijo knjige in zapisala, da je to »majhna knjiga 
z velikih smislom«. Že takrat sem pisala odkrito in 
razgaljeno, ne sicer na takšen način, kot je napisa-
na druga knjiga, a vendar. Z mojim pisanjem so se 
bralci zlahka poistovetili in mi na vsakem koraku 
dali vedeti, da jim moje pisanje prinaša podporo in 
upanje. To se mi je zdelo najlepše. Zdaj je mogoče 
mojo prvo knjigo kupiti skupaj z drugo in vesela 
sem, da imam tako dobre odzive na obe. 

V drugi knjigi spremljamo vašo pot od prvega za-
kona preko ločitve do druge poroke s Kamenkom 
Kesarjem. Kdaj ste začutili, da ta knjiga »mora« 
biti napisana?

 ȫ Moj mož Kamenko, ki prav tako odlično piše, 
me je k pisanju spodbujal vse, odkar sva skupaj. 

Čutila sem, da bom znova pisala in čakala na nav-
dih. (smeh) Ko sem nekega popoldneva preoblačila 
posteljnino, je prišel Kamenko mimo in sem mu 
rekla: »Ej, knjigo bom napisala o tem, kako je biti 
druga žena.« »Končno,« je rekel. (smeh) 

Ker je bil tudi sam sredi pisanja svoje tretje 
knjige, sva vzela nekaj dni dopusta in šla na mor-
je. Odločila sva se, da bova pridno pisala. Imela sva 
čudovito sobo s pogledom na morje in vsak dan po 
zajtrku začela s pisanjem. V petih dneh sem posta-
vila ogrodje knjige in napisala prvih nekaj poglavij. 
Kar lilo je iz mene. Sploh prvi del o ločitvi se je kar 
»sam« napisal. Temu botruje dejstvo, da sem imela 
ta del življenja premišljen in postavljen v glavi. Zato 
je šel zlahka z jezika. 

Veliko nas je drugih žen in s seboj nosimo podob-
no usodo. Zdelo se mi, da jo moram ubesediti. In 
očitno sem imela prav. Odzivi so namreč neverjetni. 
Zadela sem pravo temo, o kateri se premalo govori, 
predvsem pa se premalo govori o vseh bolečinah in 
strahovih, ki jih prinese ločitev. Pa ne samo to. Ne 
govori se veliko o tem, kaj pomeni, ko združuješ dve 
družini in kaj vse to potegne za seboj. 

Knjiga je zelo osebna. Kako so se na idejo, da boste 
pisali o njih, odzvali vaš prvi mož, hčerki, oče in drugi 
bližnji? Verjetno ste v nekem trenutku pomislili na 
to, »ali sploh lahko pišem o tem«, »kaj bo rekel, če 
to vključim v knjigo« ...?

 ȫ V knjigi pišem o svojih občutkih, o svojem poču-
tju, o svojih čustvih in nikogar ne obsojam, ne govo-
rim v imenu drugih. Samo o sebi. To se mi je zdelo 
zelo pomembno. Pišem o tem, kako je bilo meni. 
Ker pa sem si želela, da bi bilo vse prav in pošteno, 
je knjigo preden je šla v tisk, prebral moj bivši mož, 
pa tudi moja odvetnica Nataša Pirc Musar, da smo 
se res prepričali, da ne kršim kakršnih koli pravic. 

Je nekaj delov knjige, o katerih sem se spraševala, 
ali naj jih objavim ali ne. S svojim pisanjem nisem žele-
la nikogar prizadeti. Skozi ta poglavja sem šla izjemno 
skrbno, vsako besedo stokrat prebrala, da ne bi nanesla 
bolečine. Knjiga je napisana razgaljeno, odkrito in 
brez olepševanj, takšna sem tudi jaz in mislim, da je 
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Alenka in Kamenko z njenima in njegovima otrokoma. V knjigi Alenka 
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to tisto, kar bralce pritegne. Ker je knjiga ganljiva in 
iskrena, je v tem podivjanem svetu lepo sprejeta. Nudi 
upanje, podporo in daje vero v ljubezen. 

V knjigi je tudi nekaj vaših zelo iskrenih priznanj, 
med drugim tudi, da ste obiskovali psihoterapijo, kar 
v Sloveniji še vedno velja za nekakšen tabu oziroma 
nekaj, o čemer se ne govori javno. Ste se takšnih 
priznanj lotili tudi z namenom razbijanja tabujev? 

 ȫ Ne, samo napisala sem svojo zgodbo. Nisem raz-
mišljala o razbijanju tabujev. Napisala sem to, kar 
se mi je zgodilo. Na začetku fakultete sem imela 
hude napade panike. Da bi jih omilila, sem poiska-
la pomoč terapevta. Meni se je to zdelo najboljše, 
kar lahko naredim in je tudi bilo. Imela sem 20 let, 
bila sem v neznanem okolju in stopila sem na svojo 
pot odraslosti tudi tako, da sem poiskala pomoč. 
S pomočjo sem bila zadovoljna, zato sem zlahka 
pomoč poiskala tudi pri težavah v zakonu. Še do-
bro, da sem, saj sva se z nekdanjim možem tako 
lepo razšla. Terapevtka nama je pomagala, da sva 
ozavestila vse, kar naju je težilo, da sva si povedala 
stvari, ki so naju bolele, in da sva našla pot k mirni 
in prijazni ločitvi. 

Pravite, da so odzivi bralcev odlični. Je skrivnost 
uspeha tudi v vaši iskrenosti?

 ȫ Nedvomno. Ljudje začutijo iskrenost. Enako je s 
televizijo. Gledalci začutijo pristnost voditelja. Tega 
ne moreš skriti. Bralke mi pišejo, da sem jim vrnila 
vero v ljubezen, da so se počutile povezane z menoj, 
da so šle skozi podobne situacije, da doživljajo isto. 
Od izida knjige ob večerih prebiram odzive, ki mi 
jih bralke, pa tudi bralci, pišejo. Vsakemu odgovo-
rim, saj se mi zdi izjemno, da smo tako povezani 
med seboj. Prejemam naravnost osupljive misli in 
besede in vesela sem, da je tako. Upala sem, da bo. 

Ena od mojih bralk mi je napisala, da je moja knjiga 
»spomenik ljubezni«, kar se mi zdi posebej lepo. Eden 
od lepših komentarjev je tudi ta, ki ga je napisala moja 
bralka: „Neprecenljiva čustvena knjiga o ljubezni in 
strahovih. Kapo dol glavnima v tej knjigi in življenju, 
da znata imeti rada »moje in tvoje«, da plujejo stabil-
no po morju življenja. To je res ljubezen, Alenka pa 
druga žena med prvimi.“ Lahko si samo mislite, kako 
me takšni komentarji osrečujejo.

Knjigo ste izdali v samozaložbi. Ste takšno odločitev 
sprejeli že takoj ali ste razmišljali, da jo ponudite 
kakšni večji založbi? 

 ȫ Vedela sem, da jo bo izdal moj mož Kamenko, 
ki je v samozaložbi izdal svoji dve knjigi, kar se je 
izkazalo za zelo dobro. Za seboj imava namreč svojo 
marketniško agencijo, kar pomeni, da imava vso 
podporo pri oglaševanju in podpori knjigi, saj se 
s tem ukvarjamo. Res je, da sem knjigo napisala, a 
da sem jo izdala, gre zahvala vsej ekipi, ki je moji 
knjigi pomagala v svet. Tako imam »cel paket«, ki 
je potreben, da knjiga pride do bralcev. Zaradi pov-
praševanja bralcev po moji knjigi so se nam oglasile 
knjigarne, s katerimi smo se dogovorili za prodajo 
moje knjige tudi pri njih. Tako jo lahko najdete v 
vseh dobrih knjigarnah.

Dejstvo, da ste žena marketinškega strokovnjaka 
in da delate v marketinški agenciji, torej v veliki 
meri pomaga pri promociji knjige, ki nastaja kar 
»znotraj hiše«. 

 ȫ Res je. Vsak korak je skrbno načrtovan. Nič ne 
pomaga, če spišeš odlično knjigo, o kateri pa javnost 
nič ne ve. Kamenko je izjemno dober v svojem poslu, 
razume ga do obisti in se venomer tudi izobražuje na 
tem področju. Dobro pozna trg in razmere na njem, 
pa tudi marketniška orodja, s katerimi si pomagamo 

pri predstaviti moje knjige. Poleg Kamenka sta tu 
še Anja Pušavec in Sanja Macur, vsaka je mojstrica 
na svojem področju. Anja je strokovnjakinja za di-
gitalna omrežja, Sanja pa mojstrica ubesedovanja 
sporočil za medije in komunikacije z mediji in jav-
nostjo. Tako imam vse pokrito in ker smo majhni, se 
lahko hitro obrnemo in prilagodimo razmeram. In 
prav zato, ker smo majhni, smo ostali osebni in hitri, 
kar pomeni, da vsakdo, ki želi, dobi moj podpis ali 
posvetilo, da ustrežemo željam kupcev, poskrbimo, 
da pridejo knjige pravi čas, odgovarjamo na e-pošto, 
sporočila ... Zelo usklajeni smo in zavedamo se, da 
imamo v rokah dober izdelek. Zato si ga želimo 
pripeljati do bralcev. 

Na kakšen način promovirate knjigo oziroma kateri 
način se je izkazal za najbolj učinkovitega pri vaši 
ciljni skupini bralcev? 

 ȫ S promocijo knjige smo najbolj prisotni na druž-
benih omrežjih. Preden sem s knjigo prišla v medije 
in med ljudi, smo s pomočjo Facebooka prodali izje-
mno število knjig v prednaročilu. Moje sledilke so v 
večini ženske, ki so me spremljale že pri Viziti. Moje 
stare znanke so in zelo lep odnos imamo. Spremlja-
jo moje pisanje, moje življenje. Tako so nestrpno 
pričakovale mojo knjigo. Sem pa zelo počaščena, da 
sem se pojavila v toliko medijih. Mojim nekdanjim 
kolegom se zato zahvaljujem za podporo, vidi se, da 
me dobro poznate in da veste, kako pomembna je 
tema, ki sem jo v knjigi odprla. Ta namreč ponuja 
celo vrsto identifikacij, zaslombo in vedenje, da 
nobena ženska, ki gre čez ločitev, ni sama. 

Knjigo predstavljate tudi na dogodkih v živo. Kako 
pomemben se vam zdi stik z vašimi bralci oziroma 
bralkami, s katerimi pravite, da ste ustvarili že ne-
kakšno skupnost?
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Ekipa Adreme je tista, ki Alenki Kesar pomaga pri promociji knjige. »Poleg Kamenka sta tu še Anja Pušavec in Sanja 
Macur, vsaka je mojstrica na svojem področju,« pove.

 ȫ Oh, to je najlepši del predstavitve knjige. Ko se 
srečam z bralci, zelo hitro najdemo stik in se resnič-
no odkrito pogovarjamo o ločitvah, strahovih, novi 
ljubezni in vseh izzivih, ki jih prinaša nov odnos. 
Moje bralke so izjemne ženske, zlahka govorijo o 
sebi, o tem, kaj se jim je zgodilo, in ko končam s pred-
stavitvijo, se še dolgo pogovarjamo. Zaradi zaščitnih 
ukrepov so zdaj predstavitve malo drugačne, a zato 
besede niso nič manj iskrene. Rada imam svoje bral-
ce, postavljeni so in vedo, kaj prinaša življenje in se 
ne čudijo moji iskrenosti. Vedo, da v določenih letih 
nimaš več kaj izgubiti. Da greš lahko z dvignjeno 
glavo skozi življenje in da si lahko ponosen na vse, 
kar si prestal. 

Kamenko je avtor treh knjig, vi dveh. Zanimivo je, 
da sta si »namensko« vzela čas, da sta končala vsak 
svojo knjigo. Je v tem kaotičnem času, ko smo vsi 
polno zasedeni s takšnimi in drugačnimi opravki, 
službo, otroki, to na nek način nuja? 

 ȫ Mogoče res. Midva sva to naredila prvič in bova 
gotovo še kdaj. Čas, ki sva si ga vzela za pisanje, je bil 
naravnost podarjen. Ne samo, da sva veliko napisala, 
tudi midva sva imela čas zase, da sva se pogovarjala, 
se lupčkala (smeh) in bila skupaj. Teh petih dni se 
spominjava z veliko ljubezni. Bil je to čas pred ka-
ranteno, ko se je sicer že vedelo, da bo virus prišel 
tudi k nam, a je bilo vse še v povojih, nikoli si ne bi 
mislila, da se nam bo zgodilo, kar se je ... Morda prav 
zaradi tega tako romantično gledam na te dni, ko 
sva bila skupaj brezskrbno. 

Bi lahko rekli, da sta s Kamenkom zgradila uspešno 
blagovno znamko? »Brand« Kesar? 

 ȫ O, hvala, če mislite tako, se mi zdi, da imate prav. 
Na predstavitvi v Ljutomeru nama je voditeljica 
dogodka rekla, da sva edini zakonski par v Sloveniji, 
kjer sva oba pisatelja. Nisva šla preverjat, če je to 
res, zna pa biti, da je. To nama godi, predvsem pa 
nama godi, da lahko delava, kar imava rada in kar 
dobro počneva. Kamenko je izjemen pisec, njegov 
humorni slog je prava redkost. Kamenko se šali, 
da bralci pri njegovih knjigah jočejo od smeha, pri 
meni jočejo od bolečin. (smeh) No, tudi pri meni se 
smejejo. Ker je življenje skupek vsega. 

S Kamenkovo pomočjo ste tudi »zajadrali« v nov 
svet – od televizijske voditeljice v bolj marketin-
ške vode. V knjigi pišete, da je bilo slovo od vaše 
prve ljubezni, televizije, zelo težko. Bi zdaj rekli, 
da ste to ljubezen že »preboleli« ali še vedno boli?

 ȫ Mislim, da bo to slovo bolelo za vedno. Način, na 
katerega sem odšla s Pop TV in dejstvo, da si tega 
nisem želela, je nekaj, česar ne preboliš. Televizija 
je bila moja velika ljubezen, vedno sem si želela 
biti televizijska novinarka. Še nekaj let po odhodu 
s televizije nisem bila pripravljena prisluhniti po-
nudbam drugih televizijskih hiš. Šele zdaj čutim, 
da bi znova lahko sedla pred kamere. A v tej smeri 
nisem še nič naredila. Menim pa, da sem zdaj ravno 
prav stara, ravno prav izkušena in da imam ravno 
prav povedati gledalcem. (smeh) 

Kako pa ste se znašli v agencijskem svetu? 
 ȫ Najraje vodim dogodke, tu ohranjam stik z občin-

stvom in to je nekaj, kar mi je zelo naravno. Prav tako 
sem dobra v pisanju in skrbi za naročnika. Največji 
izziv mi je voditi finance. (smeh) Nisem ravno človek 
matematike, tako vedno prosim Kamenka, da mi 
pomaga voditi stroške v Excelu. (smeh) 

Vseeno na nek način ostajate v voditeljskih sferah. 
Še vedno uživate v tem, ko nagovorite gledalce, pa 
čeprav ne gledalcev pred televizijskimi zasloni, am-
pak na dogodku? 

 ȫ To mi je res najlepše! Tako rada stopim na oder 
pred ljudi. Takrat res čutim, kako rada to počnem. 
Na vsako vodenje se dobro pripravim, tako je potem 
veliko možnosti za improvizacijo, ki jo imam rada. 
Zelo rada se pošalim in to ima občinstvo res rado. 

Leto 2020 se počasi bliža koncu. Za vse nas je bilo 
precejšen izziv; verjamem, da tudi za vas in za vašo 
družino. Kako ste ga preživeli in po čem si ga boste 
zapomnili?

 ȫ To leto je zame sladko-grenko. Sladko, ker sem 
izdala tako uspešno knjigo, grenko, ker smo ujeti 
s koronavirusom. Moram reči, da sem še najlažje 
prenašala karanteno, saj smo bili z vso družino na 
Rakitni, kjer imamo hišo ob gozdu, kar pomeni, 
da smo bili lahko zunaj ves čas. Mali dve sta tekali 
naokoli po gozdu, midva s Kamenkom sva se spre-
hajala. Če ne bi okoli nas krožil nevaren virus, bi bil 
to čudovit čas. Vsak dan, vsak teden, vsak mesec je v 
znamenju koronavirusa, ki je dodobra posegel tudi 
na področje našega dela, zato iščemo priložnosti v 
okviru možnosti, ki so ostale. Med drugim se namreč 
v naši agenciji Adrema ukvarjamo z organizacijo 
dogodkov in prav na tem področju se je vse spreme-
nilo. A se ne damo. Kreativnih idej nam ne manjka 
in energije tudi ne. 

S promocijo knjige je najbolj prisotna na družbenih omrežjih, zelo rada pa ima tudi dogod-
ke, na katerih se sreča s svojimi bralci. 

»Zelo sem 
počaščena, da 
sem se pojavila 
v toliko medijih, 
mojim nekdanjim 
kolegom se zato 
zahvaljujem za 
podporo. Vidi se, da 
me dobro poznate 
in da veste, kako 
pomembna je tema, 
ki sem jo v knjigi 
odprla.«
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Če smo v marčevskih dneh 
karantene zaradi širjenja novega 
koronavirusa še upali, da se bo 
naše življenje kmalu vrnilo v 
stare tirnice, pa smo po skoraj 
sedmih mesecih, odkar smo se 
soočili z grozečo boleznijo, to 
upanje morali opustiti. Nič več ne 
bo tako, kot je bilo, je naša nova 
mantra. To se na prvi pogled sicer 
sliši pesimistično, a ni nujno, da 
je tako. Ljudje smo iznajdljiva 
bitja in – če sodimo po Darwinu – 
preživimo, a le če se prilagodimo. 

 ȫ Tudi pri Marketing magazinu smo se morali prilagoditi novi 
resničnosti, v kateri smo ostali brez dogodkov v živo. V juniju 
smo želeli organizirati konferenco o digitalnih komunikacijah 
Diggit, ki se je je lani udeležilo že 1.000 obiskovalcev. Prav lani 
smo nadgradili njeno poslanstvo in jo naslonili na tri vsebinske 
stebre: trajnostni razvoj, žensko voditeljstvo in mobilnost, poleg 
digitalizacije, seveda. Na konferenco smo uvrstili tudi vsebinski 
sklop, ki smo ga poimenovali 6 x 10, saj je v njem nastopilo 6 
uspešnih, samozavestnih in močnih žensk, ki so v desetih mi-
nutah razkrile delček sebe in svojih razmišljanj. Ker je bil zelo 
dobro sprejet med udeleženci, ga ohranjamo pri »analognem« 
življenju. Tako smo k sodelovanju ponovno povabili 6 žensk, ki 
so živi dokaz, da kreativnost vodi do uspešnosti na vseh življenj-
skih področjih. Kot ugotavljajo tudi same, jim je koronakriza dala 
ustvarjalni pospešek, saj so zaradi umirjanja »konjev« na novo 
odkrivale svojo kreativno žilico – kar se jim je obrestovalo tako v 
poklicnem kot tudi zasebnem življenju. Seveda smo jih v skladu 
z imenom te revije povprašali tudi po tem, kdaj se počutijo naj-
bolj samozavestne, dotaknili pa smo se tudi aktualnih trendov, ki 
po njihovem mnenju najbolj krojijo prihodnost družbe in s tem 
podjetij, v katerih delujejo. Spoznajte jih tudi vi!

ŽIVETI 
V NOVI REALNOSTI
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»NOVA REALNOST ZAHTEVA 
ODGOVORNA DEJANJA,  

DO SEBE IN DRUGIH«
MAJA AMBROŽ, vodja tržnega komuniciranja pri AMZS 

Kdaj se počutite najbolj samozavestno?
 ȫ Najbolj samozavestno se počutim s spetimi lasmi, ki mi ne silijo na obraz. 

(smeh) Takrat, ko verjamem v to, kar počnem, v vsebino, ki jo govorim, jo ra-
zumem in lahko delim z drugimi. Zanimivo je, da sem bila kot otrok precej 
nesamozavestna, čeprav sem odraščala v spodbudnem okolju. Danes zelo rada 
držim v roki mikrofon, delim in se pogovarjam z občinstvom. Vsekakor se v 
določenih vlogah počutim bolj samozavestno. Dobro mi gre na primer v vlogi 
»mame s posluhom«, pa vodje in soustvarjalke, kreativke, moderatorke … 

Na mojo samozavest, ki narašča skupaj s kakovostjo uspehov, zagotovo 
vplivajo tudi dobri odnosi, ali pa odziv in kalibracija občinstva in sogovorni-
kov. Teh ni malo, zato sem rada v svoji koži. Pred kratkim sem zaključila tudi 
program COACH, akreditiran pri International Coaching Federation. Na poti 
piljenja »coaching veščin« sem spoznala, da sta pogosto prav pomanjkanje 
samozavesti in/ali samospoštovanja oviri za uspeh. Tu pa je potem še moti-
vacija, ki s svojo visoko ravnjo tudi vpliva na večjo samozavest.

Kako se znajdete v novi (korona)realnosti?
 ȫ »Koronapomlad« nas je očitno nekaj naučila, in sicer da smo v »koronaje-

seni« vendarle bolj sproščeni, pri čemer pazim, da delujem samozaščitno. Od 
nekdaj sem mnenja, da posameznik lahko prispeva veliko, pa naj si bo k zdravju 
planeta, svojemu notranjemu stanju ali statistiki covid-19. Zaščitna maska 
je postala moj novi modni dodatek. Bolj kot kdaj koli komuniciramo z očmi, 
česar smo se morali navaditi. Spomnim se, da se mimoidoči pri prvem valu 
niti pri srečanju v gozdu niso upali pogledati v oči, tako strah nas/jih je bilo. 

Nova realnost zahteva odgovorna dejanja, do sebe in drugih. Tudi zato, da 
zaščitimo najranljivejše. Stiki so zato bolj kot ne virtualni, pogrešam nedeljska 
kosila pri starših, brezskrbne lumparije otrok na igralih. Smo pa zato odkrili 
novo dimenzijo družinskih odnosov, postali bolj ustvarjalni ter učinkoviti pri 
delu in s sodelavci. Nikakor ne čutim, da me koronarealnost zelo omejuje in 

Foto: Črt Piksi

poskrbim, da me tudi preveč ne obremenjuje. Sem pa izjemno spoštljiva 
do »gospoda Korona« in ne zapravljam energije za teorije zarote. Živim 
po pameti in s srcem, kar sem v resnici počela že prej.

Kateri družbeni trend, ki ga zaznavate, bo po vašem najbolj vplival na pri-
hodnost družbe in podjetij/organizacij?

 ȫ Zagotovo se je družba na hitro digitalizirala. Osvojili smo različna ko-
munikacijska orodja, nakupujemo preko spleta, tudi tisto, kar smo prej 
poiskali na tržnici. To in odvisnost od družbenih omrežij bo zagotovo 
krojilo svet v prihodnje. Postajamo vse bolj »brezstični« in kot kinestetu 
mi to prilagajanje ne gre zlahka. Na moji lestvici trendov visoko kotira tudi 
skrb za okolje, trajnostna naravnanost. Koronakriza jo je z vidika pozicije v 
medijih, in verjetno tudi v glavah ljudi, postavila na drugi tir, a je bistvena 
za prihodnost nasploh. 

Če povzamem zaznavo, bi trend, ki bo vplival na prihodnost družbe, pod-
jetij in organizacij poimenovala kar »odvisnost od mene«, kar pomeni, da 
bomo od čuvanja svojih »vrtičkov« z namenom ohranjanja svoje pozicije v 
podjetju ali družbi nasploh, prešli k zavedanju, da sem jaz tisti/a, ki (lahko) 
vplivam na kakovost življenja nas vseh. Morda bo trend prihodnosti kar 
kolektivna odgovornost!?

Kaj si želite za svoje podjetje oz. podjetje, v katerem delate, da bi postalo 
čez pet let?

 ȫ AMZS si že utira pot v novo strategijo. Želim si, da bi (p)ostal vplivnež v 
družbi, da bi s svojim tehnološkim napredkom in rešitvami ustvarjal trende 
oz. bil ponekod vsaj ob boku njihovim ustvarjalcem. S kolegi stremimo k 
učinkovitim, inovativnim, družbeno odgovornim vplivom, ki se bodo od-
ražali na vedénju uporabnikov. Mobilnost je zares izzivalno področje, brez 
katerega si prihodnosti ne predstavljam. Zdrava, močna, zrela blagovna 
znamka, z veliko entuziastov pod krovom, zdravim jedrom in vrednota-
mi, pa smelo naravnanostjo, zagotovo lahko pripomore, da bo mobilnost 
prihodnosti preprosta, varna in zabavna. 
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DIGITALIZACIJO SMO 
ZAJELI Z VELIKO ŽLICO
DANIELA BERVAR KOTOLENKO,  
partnerica v podjetju CorpoHub

Kdaj se počutite najbolj samozavestno?
 ȫ Lahko rečem, da sem človek, ki zelo samozavestno stopa 

skozi življenje, še posebej morda takrat, kadar govorim ali 
pomagam ljudem na področjih, kjer sem najbolje podkovana. 
Na teh »mojih« poslovnih področjih se počutim močno, bolj 
kompetentno in takrat je najlažje samozavestno nastopiti. 

Zame je zelo pomembno tudi to, da samozavest ni vprašanje 
zaupanja vase, ampak da je to nek splošen življenjski nazor – če 
si v skladu s samim seboj, če zaupaš vase in v svoje sposobnosti, 
pride ta samozavest »serijsko«. 

Kako se znajdete v novi (korona)realnosti?
 ȫ V ekipi CorpoHub se odlično znajdemo že od prvega dne 

karantene dalje. Pred nekaj tedni so bili pri nas snemalci in 
novinarji ekipe POP TV, ki so nas intervjuvali o tem, kako se 
spopadamo z novim načinom oddaljenega dela. Ne samo da 
pri nas o oddaljenem vodenju in oddaljenem delu učimo svoje 
stranke, ampak tudi živimo svojo prakso. V naši ekipi torej vsi 
delamo »oddaljeno«, poleg načina dela pa je pomemben tudi 
način poslovanja. V našem področju delovanja CorpoHuba se ni 
bistveno veliko spremenilo, čeprav je 1. marca kazalo nekoliko 
drugače. Takrat se je zgodil precejšen upad naših treningov in 
delavnic v živo, a smo v poznejšem času vse nadoknadili. Tudi 
finančno bomo leto predvidoma zaključili s podobnim rezul-
tatom kot lani, kar nas seveda veseli.

Kateri družbeni trend, ki ga zaznavate, bo po vašem najbolj 
vplival na prihodnost družbe in podjetij oziroma organizacij?

 ȫ Ravno prihajam s spletne konference, kjer smo govorili o 
digitalizaciji. Ne le o digitalizaciji pri potrošnikih, ampak tudi 
o koristih digitalizacije za podjetja interno. To je vsekakor 
nekaj, kar je prinesla koronakriza in nedvomno se bo ta trend 
nadaljeval. Podjetja bodo imela vsaj hibridni način oddaljenega 
dela – torej z delitvijo dela med pisarno in virtualnim delom. 
Hkrati mislim, da se bo bistveno spreminjala tudi kultura, od-
nos do dela in vse spremljajoče aktivnosti, pa tudi naš odnos 
do tega, kaj pomeni delo v našem življenju. 

Kaj si želite za svoje podjetje oz. podjetje, v katerem delate, da 
bi postalo čez pet let?

 ȫ Kot vsem, je tudi nam zaradi specifike okolja digitalizacija 
prinesla ogromno. Zajeli smo jo »z veliko žlico«, nismo se je 
ustrašili in svojo misijo smo v danem trenutku videli v tem, da 
strah pred oddaljenim delom, virtualnim svetom in digitalnimi 
orodji ter digitalnimi izobraževanji pri naših strankah zmanjša-
mo. To smo storili tako, da smo jih o tem poučili, da smo izvajali 
kakovostne treninge in delavnice v živo in to vsekakor vidimo 
kot trend za CorpoHub tudi v prihodnosti. 

Kar zadeva strategijo čez pet let – danes lahko vidimo, da je 
svet postal »vuca« (kratica za »volatility, uncertainty, complexi-
ty, ambiguity« oziroma v prevodu nestanovitnost, negotovost, 
zapletenost, dvoumnost). Ta kratica je sinonim za današnjo 
dobo, kar pomeni, da se svet tako hitro spreminja, da ga lahko 
ena situacija obrne na glavo. To smo tudi doživeli s »covid kri-
zo« in v tem pogledu tudi težko govorimo o tem, kje se vidimo 
čez pet let. Situacija nas lahko že v nekaj mesecih popelje v 
popolnoma drugačno smer, zato mislim, da moramo podje-
tja tudi v prihodnje slediti trendom, se znati vitko prilagajati 
spremembam iz okolja, slediti predvsem željam in potrebam 
strank in tja tudi usmerjati svojo energijo.

Če pa vendarle pomislim na CorpoHub čez pet let, vidim 
veliko mednarodno ekipo trenerjev in svetovalcev na podro-
čju agilnega vodenja, vodenja na daljavo in vitkega inoviranja. 

I M U N S K E M U

POMAGAJ

S I S T E M U

Vitamin D prispeva k delovanju imunskega sistema.

Ni pomembno 
samo, kaj 
daš nase. 

Pomembno 
je tudi, kaj 
daš vase. 

www.medex.si
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»POSTALA SEM ŠE BOLJ 
KREATIVNA  V ISKANJU  
NOVIH REŠITEV«
TINA FABJAN, skrbnica za odnose z javnostmi v Orbico Beauty  
in vodja umetnikov ličenja Max Factorr

Kdaj se počutite najbolj samozavestno?
 ȫ To je področje, na katerem moram še veliko delati. Samozavestna sem, ko se 

zavedam svojih vrednot, a reči moram, da sem raje bolj skromna in zadržana glede 
samozavesti. Saj veste, kako pravijo, »skromnost je lepa čednost«. In na nekaterih 
področjih, sploh pri svojem delu se tega držim.

Velko ljudi mi sicer reče, da sem samozavestna, a sem bolj odprta in zelo komu-
nikativna, sploh imam rada okrog sebe pozitivne ljudi, ki me navdihujejo. Pri samo-
zavesti si na trenutke pomagam čisto »povšinsko«; tako da si nadenem svoj najljubši 
odtenek šminke, obujem čevlje z visokimi petami in se uredim. Delno pomaga tudi 
to, tisti globinski del pa predelujem skupaj s svojo terapevtko oziroma coachinjo. 

Kako se znajdete v novi (korona)realnosti?
 ȫ Vidim jo kot priložnost za odkrivanje novih potencialnih priložnosti. Pri sebi sem 

opazila, da sem postala še bolj kreativna v iskanju novih rešitev – tako glede svojega 
poklica kot tudi v podjetju, kjer sem zaposlena. Virtualni svet je še bolj vključen v 
naša življenja. Je nova realnost in nam odpira nova vrata in vesolje novih možnosti. 
Le tehtno moramo premisliti, ali nam koristijo in biti zvesti svoji viziji. 

Pomembno je, da se jih ne smemo ustrašiti in da poskušamo na probleme gledati 
kot na priložnost za rast in razvoj ter najti nove rešitve ali ideje. V novi realnosti smo 
spoznali, da je veliko stvari zdaj na spletu in da vse skupaj poteka še bolj enostavno 
in učinkovito. Svoj čas malce drugače organiziraš in vse se da, če le gledamo na to 
kot na novo priložnost.

Kateri družbeni trend, ki ga zaznavate, bo po vašem najbolj vplival na prihodnost 
družbe in podjetij/organizacij?

 ȫ Vsekakor so družbena omrežja narekovala trend, kako se ljudje vedejo na spletu. 
V času prve karantene je bil to skorajda edini vir medsebojnega stika in jasno je bilo, 
da je tu veliko priložnosti za raziskovanje vedenja potrošnika in njihovih trenutnih 
potreb. Vsekakor je za vse, ki delamo z blagovnimi znamkami, nujno, da se pravilno 
odzovemo. 

Saj se vsi spomnimo, kako smo pekli kruh in kakšne težave so imele ženske z 
umetnimi trepalnicami, nohti ...  Vse to so potrebe, ki jih lahko izkoristimo kot idejo 
za razvoj marsikatere aktivnosti v povezavi z blagovnimi znamkami. Le pogledati 
jih je potrebno z druge, neobremenjene perspektive. Ključen je torej hiter odziv na  
potrošnika, ne le s super prodajno akcijo, ampak s sočutno vsebino, ki nam pomaga 
prebroditi krizo današnjega časa. 

Kaj si želite za svoje podjetje oz. podjetje, v katerem delate, da bi postalo čez pet let?
 ȫ Zaposlena sem v podjetju Orbico Beauty, kjer se zavedamo, da je digitalni svet 

nujen za širitev posla, pa tudi, da vsako mnenje posameznika šteje. Proaktivno so-
delovanje s kolegi iz drugih držav je na dnevni ravni v iskanju rešitev in priložnosti. 
Imamo jasno vizijo, ki se je vsi zavedamo in stremimo k njej. Želim, da smo podjetje, 
ki gre v koraku s trendi in trenutnim digitalnim gibanjem, da smo pripravljeni na 
spremembe in hitro odzivni. Poleg vsega posla, ki ga opravljamo, še vedno ne smemo 
nikoli pozabiti, da smo le ljudje, ki imamo družine, partnerje, da smo uspešni posa-
mezniki, ki si želimo le sočutja in lepe besede na koncu dneva. 
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»HLEPENJE PO 
POPOLNOSTI NE 
OBETA ZDRAVEGA 
ODNOSA DO 
SEBE, DRUGIH ALI 
PODJETJA«
NUŠA LESAR, voditeljica na Kanalu A

Kdaj se počutite najbolj samozavestno?
 ȫ Najbolj samozavestno se zagotovo počutim po uspe-

šno opravljenem delu, pa naj bo to dobra oddaja, učin-
kovito pogajanje ali pogovor, s katerim sem pomembno 
vplivala na razmišljanje sogovornika. Če vem, da sem 
naredila razliko na bolje, mi to vsekakor vlije prijeten 
občutek samozavesti.

Kako se znajdete v novi (korona)realnosti?
 ȫ Za zdaj kar uspešno. Glede na to, da sem v osnovi 

precej introvertirana oseba, mi ukrepi, kot je uvajanje 
fizične razdalje, ne povzročajo težav. Tudi na nošenje 
mask sem se hitro navadila, morda še iz časov študija, 
ko je bilo samozaščitno ravnanje del vsakdanjika v la-
boratoriju. Mi pa seveda še zdaleč ni prijetno ob misli, 
kako bo koronakriza vplivala na naša življenja v go-
spodarskem, družbenem in zdravstvenem pogledu. To 
me na trenutke straši in resnično upam, da smo dovolj 
zrela družba, da bomo preprečili prehude posledice. 

Kateri družbeni trend, ki ga zaznavate, bo po vašem 
najbolj vplival na prihodnost družbe in podjetij oziroma 
organizacij?

 ȫ Z odgovorom ne odkrivam tople vode, pa vendar 
mislim, da aktivno populacijo v tem obdobju najbolj 
zaznamujejo družbena omrežja, ki nas hkrati povezujejo 
in oddaljujejo, z njimi pa ljudje spoznavamo tudi kup 
novih odvisnosti, ki včasih niso bile tako razširjenje. 
Od instantne slave, filtrov, ki v trenutku povsem spre-
menijo (samo)podobo osebe, do marketinga vplivne-
žev in podobno. Hlepenje po popolnosti in nenasitno 
zadoščanje vedno večjih apetitov ne obeta zdravega 
odnosa do sebe, drugih ali podjetja.

Kaj si želite za svoje podjetje oz. podjetje, v katerem 
delate, da bi postalo čez pet let?

 ȫ Prepričana sem, da podjetje ustvarjamo ljudje, zato 
si želim predvsem delavnih, ustrezno komunikacijsko 
sposobnih, kompetentnih, hitrih, razgledanih in čustve-
no inteligentnih sodelavcev. Če se vprašanje nanaša 
na rezultate, pa si želim, da gledalci krepijo zaupanje 
in pripadnost do naše ekipe, kar se seveda kaže v rasti 
gledanosti, ki potrjuje dobro delo in kakovostne vsebine.
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»VSAK ŽIVI V NEKEM  
SVOJEM MEHURČKU«
ANJA OMAN, ustanoviteljica in lastnica znamke Mami 
blogerke, lastnica in ustanoviteljica podjetja Maminamaza.si 
in ustanoviteljica programov Plesni pilates

Kdaj se počutite najbolj samozavestno?
 ȫ Najbolj samozavestno se počutim, ko stojim pred svojimi strankami 

na vadbah, predavanjih ali na spletu, ker vem, da imam znanje, vsebine in 
odgovore, ki jih od mene želijo in sem jim jih sposobna predati na način, ki 
jim bo ustrezal. Pri meni samozavest ni nikoli povezana z izbiro obleke ali 
frizure, vedno z neko vsebino, nekim namenom. Sploh, če izzovem dober 
odziv, takrat se počutim nepremagljivo. In pa, ko imam okoli sebe pravo 
ekipo ljudi z istimi cilji. Mami blogerke na primer so krasen primer, koliko 
moči je v sodelovanju s pravimi ljudmi. 

Kako se znajdete v novi (korona)realnosti?
 ȫ Če sem iskrena, mi je prisilna zaustavitev marca na nek način celo po-

magala. Ko se je potrebno odzvati v trenutku, izbrati prioritete in usmeriti 
fokus, avtomatično iz življenja zbrišeš tiste stvari, ki so bile odveč, ki so te 
motile in so ti jemale osredotočenost. Več časa sem preživela s svojo družino 
in videla, da se tudi tako da, da ne delaš 24 ur na dan. 

Seveda se pozna finančno in je potrebno biti toliko bolj iznajdljiv, da 
zapolniš to luknjo. Res je tudi, da sem imela nekaj sreče, da sem že na toč-
ki, ko si to lahko privoščim in da sem veliko delala preko spleta. Če bi se 
enako zgodilo pred letom ali dvema, bi mi bilo težje. Neprijeten je občutek 
negotovosti, kaj bo, kako bo … Mislim, da ta povzroča največ stresa. Vseeno 
verjamem, da bo kmalu minilo in da lahko iz te izkušnje potegnemo tudi 
marsikaj dobrega. 

Kateri družbeni trend, ki ga zaznavate, bo po vašem najbolj vplival na pri-
hodnost družbe in podjetij oziroma organizacij?

 ȫ Družbeni trend, ki ga najbolj zaznavam tako osebno kot poslovno, je 
individualizem. Slediti sebi, svojim sanjam in biti to kar si, ne glede na vse, 
ne glede na to, kaj si drugi mislijo in kako nanje vplivaš. Ta trend se odraža 
v vzgoji, na družbenih omrežjih, v medijih in tudi v delovnem okolju. 

Pri meni se pozna velika razlika med otroki, ki jih starši danes pripeljejo 
na moje tečaje, in tistimi, ki so jih pripeljali pred desetimi leti. Danes je vsak 
od otrok nekaj posebnega, z nekimi svojimi lastnostmi, ki mu jih ni treba 
prilagoditi skupini, ampak pričakuje, da se bo skupina prilagodila njemu. 
In to pričakuje 12 otrok in njihov staršev na eno samo uro tečaja. Veliko več 
je tudi povpraševanja po individualnih tečajih. In spletnih tečajih, ker kdo 
ima čas hoditi nekam v živo, če mu odgovarja točno določen čas in prostor, 
ki je zanj popoln. 

Enako opažam tudi drugje. Podjetja lahko ta trend odlično izkoristijo 
za prodajanje zgodbe, za obljube o popolnosti – odličen primer so seveda 
družbena omrežja in oglaševanje na teh kanalih, in mislim, da bo trend še 
kar nekaj časa prisoten in bo narekoval delovanje podjetij tudi v prihodnosti. 
Vsak živi v nekem svojem mehurčku in pomagati prepričevati prepričane-
ga, da je ta mehurček popoln, ni tako težko. Težje je povezovati ljudi in jim 
kazati, da lahko skupaj nekaj dosežejo. Tudi ni najbolj lepo sprejeto, saj 
se ljudje hitro zavejo moči, ki bi jo to lahko imelo in se je ustrašijo. Mami 
blogerke so takšen primer. Se še kar borimo s poleni in stereotipi, ki so 
nam jih »obesili«. 

Kaj si želite za svoje podjetje oz. podjetje, v katerem delate, da bi postalo 
čez pet let?

Želim si, da bi se moje podjetje znalo prilagoditi družbenim spremem-
bam in situacijam, hkrati pa, da bi mu uspelo ohranjati meni pomembne 
vrednote in graditi skupnost, h kateri se lahko vsakdo obrne po podporo in 
pogovor. Odlična bi bila tudi kakšna sodelovanja z večjimi podjetji, da bi se 
mi ne bilo treba ukvarjati toliko s finančnim delom in bi lahko vsebine in 
tečaje še bolj brezskrbno izvajala ter se še naprej osredotočala predvsem 
na vsebino in ne na to, kje lahko izluščim še več denarja. Ker je cena na 
koncu previsoka. Fo
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»VEDNO VERJAMEM, DA 
OBSTAJA LUČ NA KONCU 
TUNELA«
ANITA SRAC, vodja marketinga v Lidl Slovenija 

Kdaj se počutite najbolj samozavestno?
 ȫ Najbolj samozavestno se počutim, ko izpolnim in predvsem dosežem cilj, 

ki mi je veliko pomenil. Ta cilj mora biti nekaj, kar ne koristi le meni, temveč 
tudi ljudem, ki me obkrožajo. Ne glede na to, ali gre za mojo družino, mojo 
ekipo, druge sodelavce ali naše dobre poslovne partnerje. 

Po drugi strani pa se počutim izpolnjeno in samozavestno tudi takrat, ko 
s strani sodelavcev začutim pozitiven odnos in posledično dobim povratno 
informacijo, ki potrjuje, da smo vsi skupaj na pravi poti, oni pa se na svojem 
delovnem mestu počutijo zadovoljne, nepogrešljive in motivirane.

Kot tretji primer, ki me navda s samozavestjo, bi morda izpostavila obisk 
frizerja, kar je letos zaradi situacije s koronavirusom skorajda luksuz in 
predvsem veliko bolj cenjena priložnost. (smeh) 

Kako se znajdete v novi (korona)realnosti?
 ȫ V vsaki težki življenjski situaciji je ključnega pomena, da čim prej vsto-

pimo v fazo »sprejemanja«. V to sem prepričana. Takrat smo veliko bolj 
prilagodljivi in odprti za iskanje rešitev. Mi smo tisti, ki izbiramo, kako se 
bomo počutili in kako se bomo odzvali. Lahko bi tudi rekli, da na življenje 
gledam skozi rožnata očala in navkljub vsem izzivom zaradi situacije s 
koronavirusom poskušam ostati pozitivna. Nekako si ne dovolim, da to v 
večji meri vpliva na moje razpoloženje. 

Lahko rečem, da me je vstop v obdobje koronavirusa zelo spomnil na 
odraščanje med vojno. Občutek negotovosti, vznemirjenosti in strahu je 
zelo podoben. Ta zgodnja izkušnja mi morda celo pomaga, da me tovrstne 
situacije redko prestrašijo ali spravijo v stanje panike. Vedno verjamem, 
da obstaja luč na koncu tunela in se zavestno odločam gledati na življenje 
s pozitivne plati. 

Kateri družbeni trend, ki ga zaznavate, bo po vašem najbolj vplival na pri-
hodnost družbe in podjetij oziroma organizacij?

 ȫ Najprej mi pride na misel empatija. Odnosi med ljudmi bi se po takšni 
kolektivni travmi lahko spremenili na bolje ali pa bi se lahko celo poslabšali. 
Odvisno bo od nas samih. Hkrati je situacija s koronavirusom že v prvih te-
dnih močno vplivala na digitalizacijo in agilnost ekip ter organizacij. Verja-
mem, da se v težkih časih še posebej izrazi značaj – bodisi posameznikov ali 
pa podjetij. To dobro povzame eskimski pregovor: »Ko se led začne lomiti, 
boste vedeli, kdo je vaš prijatelj.«

Obseg prilagajanja, ki smo ga od začetka situacije koronavirusa morali 
realizirati v našem podjetju, je bil na vseh ravneh resnično izjemen. Zdaj 
je namreč čas, da korenito razmislimo o sebi in svetu, v katerem živimo. 
Trenutna realnost je precej drugačna od tistega, kar pričakujemo in na kar 
upamo, vendar nas prav to sili, da opustimo stare vzorce in skupaj ustvarimo 
novo življenjsko okolje, v katerem sobivamo. Skupaj namreč zmoremo vse.

Kaj si želite za svoje podjetje oz. podjetje, v katerem delate, da bi postalo 
čez pet let?

 ȫ Želela bi si, da še vedno ostanemo trgovska veriga, ki ji potrošnik verjame 
in zaupa ter jo z veseljem vzame za »svojo«. Obenem upam, da Lidl posta-
ne eden izmed vodilnih trgovcev na področju uvajanja novih in predvsem 
pozitivnih trendov v skladu s trajnostnim načinom poslovanja.

Na področju komunikacije in trženja si nedvomno želim, da bi Lidl 
Slovenija narekoval komunikacijske trende ne samo na slovenskem trgu, 
temveč tudi znotraj celotne družine Lidl iz skoraj 30-ih držav. Do danes smo 
že pokazali in dokazali, da lahko dosežemo izjemne rezultate na področju 
digitalnega komuniciranja, saj po dosežkih prehitevamo veliko večje trge 
z večjimi sredstvi. 

Predvsem pa si želim, da bo naša komunikacija tudi v prihodnje blizu 
potrošniku. Da bo avtentična, zabavna in neločljivo povezana z njim. Ti-
sto pravo komunikacijsko sporočilo mora biti namreč vedno v sozvočju s 
potrošnikovimi potrebami in željami, pomemben poudarek pa mora biti 
zagotovo tudi na njegovem čustvovanju. Fo
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Prispeva k ohranjanju zdravih kosti in delovanju mišic.

Brez glutena, laktoze, sladkorjev, polnil in dodatkov.

Vitamin D3 s 60 kapsulami zadostuje za dva meseca.

1 kapsula (PDV*) vsebuje 1000 IU vitamina D3.

V I TA M I N  D   
               PREHRANSKO DOPOLNILO V KAPSULAH

3

Malincin Vitamin D3 je na 

voljo na www.malinca.si,

v Tuš drogerijah in v Maxi 

Ljubljana.

*PDV = priporočena dnevna količina

Nacionalna raziskava je potrdila, 

da kar 80 % prebivalcem Slovenije 

primanjkuje vitamina D, 40 % 
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Po daljšem obdobju 

brezvoljnosti se mi je

po nekaj tedenskem 

jemanju D3 povrnila

moja stara, dobra 

energija!

Zelo sem zadovoljna! 

Karmen Plut

Odkar s partnerjem 

uporabljava Malincin

D3 je počutje občutno

boljše in tudi imunski 

sistem se nama je

zelo popravil.

Priporočam zelo.

Karmen K. Jelovšek
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»PISANJE IMA ZAME 
TERAPEVTSKI 
UČINEK«
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Maja Golob je 
soustanoviteljica 
marketinške agencije Spago, 
katere poslanstvo je, da 
ambicioznim podjetjem 
pomaga graditi dolgoročne 
odnose s strankami, 
zaposlenimi in skupnostjo, 
v korist in dobro vseh. 
Prepričana je namreč, da 
lahko marketing dejansko 
prispeva k boljšemu svetu, o 
čemer piše tudi v svoji drugi 
knjigi Ne čakaj 
na stranke. V prvi 
knjigi Ne čakaj na 
vikend, ki je postala 
prava uspešnica, 
pa na podlagi lastne izkušnje 
z izgorelostjo naniza tudi 
nasvete, kako usklajevati 
poklicno in zasebno 
življenje. Tudi o tem smo se 
pogovarjali z mojstrico za 
direktni marketing, coachinjo 
in ljubiteljico pisane besede.

 ȫ Simona Kruhar Gaberšček
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Za vami je precej razvejana poslovna pot. Dolga leta 
ste bili ključni člen Studia Moderna, kjer ste nazadnje 
vodili marketing za 11 trgov. Kakšne spomine imate na 
to obdobje? Do katerih največjih spoznanj ste prišli v 
tem času, ki ste jih pozneje s pridom uporabili tudi na 
samostojni podjetniški poti?

 ȫ V Studiu Moderni sem začela svojo poslovno pot 
leta 1992, kot študentka, in tam preživela deset zelo 
dinamičnih let. V tem času je podjetje iz majhne pi-
sarne z dvema mizama zraslo v največje podjetje za 
direktni marketing v Srednji in Vzhodni Evropi. Na 
to obdobje imam lepe spomine: bili smo mlada eki-
pa, uigrani, zagnani, polni entuziazma. Nič nam ni 
bilo težko in nič se nam ni zdelo nedosegljivo. Mantra 
mojega šefa, Sandija Češka, je bila »test, test, test«: če 
pristop ne deluje, ga zamenjaj, poskusi drugače. To je 
bila tudi največja popotnica zame, ko sem stopila na 
samostojno podjetniško pot: pogum in zaupanje, da 
se bom znašla v vsaki situaciji. 

Direktni marketing ste torej imeli v malem prstu, saj je 
Studio Moderna veljal za pionirja na tem področju ne le 
v Sloveniji, ampak celotni regiji nekdanje Jugoslavije; s 
svojimi metodami pa je uspešno osvajal tudi druge trge 
Srednje in Vzhodne Evrope. Je bila torej odločitev, da 
ustanovite lastno agencijo, specializirano za direktni 
marketing, logičen korak v tej smeri?

 ȫ Moja odločitev, da grem na svoje, je bila pove-
zana z dvema dejavnikoma: prvi je bil ta, da sem 
spoznala Aca (Spasovića, op. p.) in prioritete so se 
mi čez noč postavile na glavo. Prej sem veliko poto-
vala, živela nekaj časa tudi v tujini, potem pa si tega 
nisem več želela. Želela sem si upočasniti tempo in 
si ustvariti družino. Drugi dejavnik pa je bil, da sem 
imela drugačno vizijo razvoja podjetja kot lastniki: 
oni so želeli širiti infrastrukturo in preko nje tržiti 
lastne blagovne znamke, moja vizija pa je bila, da 
pridobljeni know-how in marketinško filozofijo, ki 
v središče poslovanja postavlja stranke, prenašamo 
drugim podjetjem, v druge panoge. 

Agencijo Spago vodite s svojim možem Acom Spa-
sovićem. Ali je po vaših opažanjih lažje imeti svoje 
podjetje, če imate ob svoji strani človeka, za katerega 
veste, da se lahko 100-odstotno zanesete nanj? Pri 
»zgolj« prijateljih namreč pogosto ni tako, saj so se 
marsikateri prijateljski odnosi, pa čeprav na videz še 
tako trdni, porušili, ko so ustanovili skupno podjetje. 

 ȫ Zagotovo. Zaupanje daje odnosom trdnost, podjetju 
pa stabilnost. Poleg tega sva midva komplementarna 
tako po načinu razmišljanja kot tudi po veščinah in to 
spoštujeva drug pri drugem. Fino je, če imaš partnerja 
za razmišljanje, ki ima drugačen pogled od tebe.   

Kakšen bi bil vaš recept za uspešno vodenje družinske-
ga podjetja in manevriranje med vsemi čermi, na katere 
naletite ob takšnem osebno-poslovnem razmerju?

 ȫ Ja, v 18-ih letih sva šla skozi precej vzponov in pad-
cev. Ampak če strnem, bi za uspešno vodenje izposta-
vila tri stvari: na prvem mestu je zaupanje, na drugem 
to, da sva v komunikaciji iskrena in sva tudi na razpotjih 
znala sinhronizirati vizijo, in na tretjem, da sva že na 
začetku jasno razmejila vloge in odgovornost, hkrati 
pa drug drugemu puščala dovolj prostora za osebno 
in profesionalno rast in razvoj. 

Ste tudi poslovna jungovska coachinja in ste članica 
mednarodne coaching zveze ICF. Ali nam, laikom, lahko 
pojasnite, za kaj gre pri takšnem coachingu? Po čem 
se jungovski coaching razlikuje od »običajnega«? Co-

aching je voden proces, partnerstvo, v kate-
rem coach klienta z vprašanji vodi, da sam naj-
de rešitve za svoje izzive. Klient je odgovoren za 
realizacijo, coach pa ga pri tem spremlja in podpira.  
Jungovski coaching temelji na analitični psihologiji 
Carla Gustawa Junga. Poseben je v tem, da te do uvi-
dov vodi skozi jezik simbolov, arhetipov in igro. S tem 
aktivira nezavedno, tisto, kar je skrito v nas, in to poveže 
z zavednim. V poslovnem svetu delujemo pretežno 
iz uma, zato so ta orodja še toliko bolj dragocena pri 
odkrivanju in premagovanju vzorcev, ki nas ovirajo 
ali zaradi katerih se vrtimo na mestu. 

Kakšna je na podlagi tega, kar ste povedali, razlika med 
coachem in (psiho)terapevtom?

 ȫ Coaching je usmerjen v prihodnost, na doseganje 
zastavljenih ciljev, medtem ko se psihoterapija osredo-
toča na zdravljenje in raziskuje preteklost v povezavi 
s sedanjostjo. 

Kot pravite, podpirate vodje in ambiciozne posame-
znike, predvsem ženske na vodilnih mestih, na poti 
osebnega in poslovnega razvoja. Na kakšen način to 
počnete? 

 ȫ Hm, dobro vprašanje ... V bistvu gre za to, da oza-
vestijo svoj trenutni način delovanja in ga nadgradijo 
tako, da je bolj v sozvočju z njihovo naravo. 

Predvsem v poslovnem svetu je naše delovanje 
zelo ciljno usmerjeno: osredotočimo se na doseganje 
rezultatov, pri tem pa pogosto pozabimo na uživanje 
v samem procesu ustvarjanja, na pot samo. V procesu 
klientke odkrijejo, da lahko vodijo tudi na ženstven 
način, nežno in s stilom, pa pri tem niso nič manj uspe-
šne – nasprotno, svojo notranjo moč samo okrepijo.  

Coachingu ste se v večji meri začeli posvečati po vaši 
izkušnji z izgorelostjo, ki ste je odkrito opisali v svojem 
knjižnem prvencu Ne čakaj na vikend. V knjigi ste napi-
sali, da vas je do nje privedla nenehna dirka s časom in 
dokazovanje, za zmorete in znate vse. Če zdaj gledate 
za nazaj, zakaj menite, da se niste že pred kolapsom 
znali zazreti vase in ustaviti konje? 

 ȫ Zato, ker sem bila usmerjena navzven, ne vase. 
Imela sem zelo visoka pričakovanja do sebe in bila 
storilnostno naravnana. Če dvajset let deluješ v po-
slovnem okolju, ki se osredotoča na rast in nenehno 
iskanje izboljšav, se to zapiše v tvoj DNK. Virus se širi, 
dokler ne zablokira delovanja sistema. In potem je 
potreben reset. Tako kot pri računalniku.    

O izgorelosti se zadnja leta veliko govori tudi v Slo-
veniji, saj se je čedalje več posameznikov na vodilnih 
položajih pripravljeno izpostaviti in spregovoriti o tej 
pereči problematiki. Zakaj menite, da je to postala 
takšna bolezen našega časa? Zakaj toliko ljudi teži k 
perfekcionizmu; zakaj si želimo biti popolna mama, 
žena, vodja ... in zakaj, še posebej ženske, ne uspemo 
doumeti, da sveta ne bo konec, če bomo nekaj naredile 
le dovolj dobro?

 ȫ To je problem sistema, sodobne materialistične 
družbe, ki je izrazito storilnostno naravnana. Tempo 
življenja je hiter, konkurenca povsod močna. Če ho-
češ preživeti oziroma uspeti, moraš biti boljši, vedno 
korak pred konkurenco. Tekma s kakovostjo se nikoli 
ne konča ...

Poleg tega smo ženske po svoji naravi skrbnice: iz-
polnjuje nas, ko skrbimo za svoje otroke in jih vidimo 
srečne, smo sočutne, rade pomagamo, se razdajamo 
doma in v službi, prijateljem, potrebe drugih pa po-
stavljamo pred svoje potrebe. Čas je, da na prvo mesto 
prioritetne lestvice postavimo sebe.  

Maja Golob med  
podpisovanjem 

knjižne uspešnice  
Ne čakaj na vikend 

Foto: Tomaž Zupan
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»Najbolj 
samozavestno se 
počutim, ko sem v 
sozvočju s seboj in 
svojimi vrednotami. 
Ko poslušam svoj 
notranji glas, 
intuicijo, in ji 
sledim. Takrat 
se čudežno vse 
poklopi.« 



Kako ste sami prebrodili izgorelost? Kaj vam je v tem 
težkem obdobju najbolj pomagalo? 

 ȫ Po izobrazbi sem univerzitetna diplomirana eko-
nomistka, zato sem tudi k temu izzivu pristopila na 
ta način: z osebno inventuro in SWOT-analizo. To 
je bil prvi korak, kognitiven. Spremembe so sledile 
tudi v podjetju: prenovili smo procese, se poslovili od 
nekaterih naročnikov ...  Nadaljevala sem z raziskova-
njem sebe, bolj v globino, v ozaveščanje in sprejemanje 
svojih najtemnejših delčkov, omejujočih prepričanj, 
vzorcev in svoje sence, kot bi rekel Jung, oziroma ti-

stega, kar pri sebi zanikamo in projiciramo na druge.  
Brez podpore družine, predvsem partnerja, pri tem 
seveda ne bi šlo. Ko bi ga prej poslušala, bi mogoče bilo 
drugače. (smeh) Zelo sta mi pomagali meditacija in 
samorefleksija, predvsem v obliki dnevniških zapisov. 
Postala sem bolj pozorna na svoja čustva, odzive, ki so 
jih v meni sprožali dogodki, in vse to tudi zapisovala. 
Pisanje ima zame terapevtski učinek.

Prvi knjigi je nato sledila še druga z naslovom Ne čakaj 
na stranke, v kateri ste se osredotočili na odnose med 
podjetjem in njegovimi strankami. Vzpostavljanje od-
nosov s strankami je namreč proces, ki se pravzaprav 
nikoli ne konča. Zakaj toliko podjetjem spodleti pri 
zadnjih korakih, ponakupni izkušnji, ki lahko poruši 
celotno razmerje, ki se je vzpostavljalo toliko časa?

 ȫ Spodleti tistim podjetjem, ki se grajenja odnosov 
s strankami ne lotevajo od znotraj navzven, pri za-
poslenih, temveč površinsko, z avtomatizirano ko-
munikacijo s strankami. Vrednote ostanejo zapisane 
le na papirju ali na spletni strani, zaposleni pa jih ne 
ponotranjijo in ne živijo pri svojem delu oziroma stiku 
s strankami. 

V knjigi opozarjate tudi na odgovornost, ki jo ima mar-
keting do družbe na splošno, o čemer se v marketin-
škem svetu več govori šele zadnja leta. Prepričani ste, 
da lahko marketingaši pomagajo spremeniti svet na 
bolje. Na kakšen način lahko to storijo?

 ȫ Marketingaši so skrbniki vrednot v podjetjih: skr-
bijo za to, da te ne ostanejo samo zapisane na papirju, 
temveč da jih zaposleni živijo. S svojo kreativnostjo 
in znanjem sodelujejo pri razvoju izdelkov: s svojimi 
idejami lahko vlivajo na to, da so ti trajnostno naravna-
ni. Z oglasnimi sporočili oblikujejo vedenje in navade 
potrošnikov: zakaj ne bi marketinškega proračuna 
uporabili tako, da bi ljudem pomagali sprejemati bolj-
še, bolj zavestne in trajnostno naravnane odločitve, 
ki izboljšujejo njihovo kakovost življenja? Lahko za-
snujejo iniciative, ki povezujejo podjetja z vladnimi 
in nevladnimi organizacijami ter širšo skupnostjo. 
Marketingaši imamo znanje in moč, da spreminjamo 
svet na bolje.

Trajnostno vedenje podjetij je pod vedno večjim drob-
nogledom javnosti, saj potrošniki v dobi spletnih in 
družbenih medijev zlahka bojkotirajo njihove izdelke 
ali storitve, če menijo, da jih zgolj zavajajo. Ali menite, 
da se lahko vsako podjetje začne obnašati bolj trajno-
stno in spremeni svoje procese, ki bodo prispevali k 
boljšemu svetu? 

 ȫ Ja, resnično verjamem, da lahko čisto vsako pod-
jetje, še več: čisto vsak posameznik v podjetju na svoj 
način prispeva k bolj trajnostnemu načinu poslovanja 
in življenja. Dobri zgledi vlečejo, pravijo.  

Zanimiv je tudi vaš koncept marketinga od srca do srca, 
katerega bistvo je, da v življenje ljudi prinaša vrednost 
in jih navdihuje, da delajo dobre stvari za druge ljudi. 
Je to prihodnost marketinga? 

 ȫ Če mene vprašate, je to prihodnost družbe na-
sploh. Vsaka družba je sestavljena iz odnosov. Tek-
movanje, izkoriščanje, polarizacija, diskriminacija, 
ločevanje nas več kot očitno niso pripeljali nikamor. 
Celotna situacija s korono je v mojih očeh kataliza-
tor za posameznika in družbo: da ozavestimo, kje 
smo, kako živimo in kam nas vse to vodi. Verjamem, 
da je moč v povezovanju, sodelovanju, spoštovanju 
različnosti. Če odnose gradimo na sočutju in ljube-
zni, bo tudi v svetu zavladala ljubezen. 

Obdobje ustavitve javnega življenja zaradi širjenja nove-
ga koronavirusa, ki se je začelo sredi marca, je združilo 
ljudi in na dan je prišla njihova solidarnost in pripravlje-
nost pomagati ranljivejšim skupinam. Tudi podjetja so 
se hitro odzvala in pomagala svoji skupnosti. Bi lahko 
v tem primeru govorili o marketingu od srca do srca? 

 ȫ Podpiram vse tovrstne iniciative. Je pa seveda 
vprašanje, kakšen je resničen namen v ozadju: ali gre 
za iskreno solidarnost ali le za enkratno dejanje in 
izkoriščanje priložnosti z namenom priti do poceni 
publicitete. V zadnjem primeru seveda ne moremo 
govoriti o marketingu od srca do srca.  

Ali menite, da se bo takšna solidarnost obdržala tudi 
zdaj, ko je očitno, da virusa nismo premagali, temveč 
nas ogroža še v večji meri?

 ȫ Verjamem, da se bodo podjetja bolj povezovala 
med seboj in s skupnostjo. Pa ne le zaradi korone, 
temveč zato, ker so modeli delovanja, ki temeljijo 
na sili in ustrahovanju, preživeti in ne delujejo. 
Kot družba lahko prosperiramo le, če bomo znali 
poskrbeti drug za drugega.

Kaj je sicer vam prinesel čas koronavirusa? Kako ste 
se soočali z njim tako po poslovni kot tudi po družin-
ski plati? 

 ȫ Čeprav  je bilo na trenutke naporno biti skupaj 24 
ur na dan, smo kot družina dobili dragocen čas, da se 

še bolje spoznamo in povežemo, za kar sem neizmer-
no hvaležna. 

Kot vsa podjetja, smo bili tudi v Spagu pahnjeni iz 
cone udobja: prenovili smo poslovni model in oblikova-
li nekaj spletnih produktov – izobraževanj in delavnic. 
Sama pa sem letošnje leto izkoristila za pridobivanje 
mednarodne akreditacije za coaching timov – tako 
bomo lahko podjetja in njihove zaposlene podprli, da 
ostanejo povezani in učinkoviti ne glede na dogajanje 
in spremembe v zunanjem okolju.  

Ko sva se nazadnje pogovarjali, ste mi zaupali, da svojih 
pisateljskih ambicij še niste izčrpali, saj izjemno radi 
pišete. Kako poteka vaš proces pisanja? Imate kakšen 
postopek, ki vam preprečuje zavlačevanje, s čimer se 
borijo številni pisci?

 ȫ Skrivna formula – vprašanje za milijon dolarjev. 
(smeh) Pri prvi knjigi sem pisala po navdihu, vse, kar 
je letelo iz mene. Šele potem sem vse to zložila sku-
paj v strukturo, poglavja. Druge knjige sem se lotila 
bolj projektno: pripravila sem vsebinsko zasnovo, za 
pisanje sem imela rezervirane petke, se pa tega ni-
sem držala kot pijanec plota. Ko dobim idejo, tekst 
pač zapišem. Ker je založnik naše podjetje, nimam 
določenega roka, ki bi me omejeval. In ja, tu sem 
kar precej zavlačevala in prestavljala datum izida. 
Zdi se mi, da je šele zdaj tema resnično aktualna. 
Sem pa našla formulo proti zavlačevanju: vsako jutro 
napišem tri strani. Pišem po občutku, kar koli pač 
pride ven. Brez scenarija. Brez vnaprej pripravljene 
teme. Zelo zanimiv proces, priporočam vsakemu kot 
obliko samorefleksije. 

Že morda veste, kateri tematiki boste posvetili svojo 
naslednjo knjigo? Katera področja vas še tako zanimajo, 
da ste pisanju o njih pripravljeni žrtvovati še marsika-
tero neprespano noč?

 ȫ Ja, naslov že imam: Ne čakaj na .... no, ne bom še raz-
krila. Lahko pa povem, da bo spet namenjena ženskam. 
Me pa zanima še veliko področij, predvsem s področja 
medčloveških odnosov. Kako spletamo te odnose, pa je 
odvisno od tega, kakšen odnos imamo do sebe.  

Glede na to, da se pogovarjava za revijo, ki se imenuje 
SaMMozavestno, naj vas za konec vprašam še, kdaj 
se vi sami počutite najbolj samozavestno; kdaj imate 
občutek, da ste lahko kos vsakemu izzivu in da boste 
zlahka dosegli zastavljene cilje?

 ȫ Najbolj samozavestno se počutim, ko sem v sozvo-
čju s seboj in svojimi vrednotami. Ko poslušam svoj 
notranji glas, intuicijo, in ji sledim. Takrat se čudežno 
vse poklopi, zgodijo se na-ključja, ki to niso, na pot ti 
pridejo pravi ljudje in odprejo se prave priložnosti. In 
zgodi se čarovnija. 

»Marketingaši ima-
mo znanje in moč, da 
spreminjamo svet na 
bolje,« je prepričana 
Maja Golob. (Foto: 
Nejc Lasič)

Pogosto predava na 
različnih poslovnih 

in marketinških do-
godkih. Sodelovala 

je tudi na Maratonu 
pozitivne psihologije 

leta 2018.
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»OSNOVNA 
PRVINA  
DOBREGA 
NASTOPA 
JE TO, DA SI 
AVTENTIČEN«
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Martina Merslavič ima 
dolgoletne izkušnje s področja 
odnosov z javnostmi; bila 
je direktorica odnosov z 
javnostmi v agenciji Pristop, 
nato pa prešla na naročniško 
stran in pri Siemensu prevzela 
vodenje korporativnega 
komuniciranja. Zdaj je že 
nekaj let na samostojni poti, 
pri čemer se v največji meri 
posveča izvajanju treningov 
komunikacijskih veščin pod 
okriljem mednarodne mreže 
Own The Room. Tako nam 
je zaupala tudi nekatere 
skrivnosti uspešnega javnega 
nastopanja in razbila nekaj 
mitov v zvezi s tem. Na 
primer, za uspešno javno 
nastopanje ni potreben 
talent, pa tudi trema je 
povsem premagljiva, 
če ste osredotočeni na 
občinstvo in ne nase.

 ȫ Simona Kruhar Gaberšček
 ȫ Foto: osebni arhiv
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Kot trenerka javnega nastopanja ste del mednarodne mreže Own The 
Room, ki združuje strokovnjake z vsega sveta. Ali nam lahko na primeru 
regije Adriatik, za katero ste odgovorni, pojasnite, kako deluje ta mreža? 

 ȫ Own The Room je podjetje, ki po vsem svetu ponuja treninge ko-
munikacijskih veščin, pisarne ima v ZDA, na Kitajskem, na Irskem, 
zastopstvo pa tudi v regiji Adriatik. Če torej z nami stopi v stik naročnik 
iz jadranskih držav, ima ta privilegij, da lahko trening izvedemo v njego-
vem lastnem jeziku in ne le v angleščini, kar velja za večino drugih regij. 

Kako ste vi sami postali del Own The Room?
 ȫ Po naključju. Še ko sem bila uslužbenka korporacije Siemens, sem 

se skupaj s približno dvajsetimi drugimi Siemensovimi komunikatorji 
iz različnih koncev sveta udeležila treninga Own The Room. Bila sem 
navdušena nad napredkom, ki so ga vsi udeleženci dosegli, ne glede 
na svoj strokovni profil ali talent za komuniciranje. Kmalu zatem 
sem se s »hladnim mailom« oglasila trenerju in ustanovitelju družbe 
Billu Hoogterpu, s predlogom, da bi treninge Own The Room lahko 
tudi sama ponujala v regiji Adriatik. Na moje veliko presenečenje je 
privolil. Sprva je bil to res hobi, sčasoma pa je postala moja poglavitna 
dejavnost in vzvod poslovne in osebne preobrazbe.  

Dolga leta ste bili odgovorni za korporativno komuniciranje v družbi Si-
emens, še prej pa ste bili neločljiv del agencije Pristop. Če se zdaj ozrete 
nazaj, kaj sta vam dali ti dve podjetji, kar vam je še posebej prišlo prav 
pri vaši nadaljnji poslovni poti, na kateri ste se torej usmerili na učenje 
komunikacijskih veščin?

 ȫ Obe podjetji sta mi dali ogromno, vsako na svoj način. Na Pristopu 
sem se naučila veliko o komuniciranju, predvsem pa sem spoznala, kako 
deluje zares agilna organizacija. Pridobila sem poslovno iznajdljivost, 
ki mi je pomagala uspešno delovati v mnogih zahtevnih situacijah. 
Naučila sem se pragmatičnosti, poslovnega razmišljanja, razumeva-
nja tržnega okolja, kot vodja področja odnosov z javnostmi pa sem, ne 
vedno na lahek način, osvajala tudi vodstvene veščine. Večkrat pomi-
slim, da bi vsakdo, ki se želi resno ukvarjati s komuniciranjem, moral 
spoznati obe plati – agencijsko in naročnikovo. Delo na Siemensu mi 
je v marsikaterem pogledu odprlo oči in mi dalo kopico odgovorov, ki 

jih v agenciji ne moreš dobiti. Spoznala sem, kako deluje visoko struk-
turirana, kompleksna matrična organizacija. Vzpostavila sem kopico 
mednarodnih povezav, ki jih vzdržujem še danes. Predvsem pa sem 
pokukala v visokotehnološki svet, ki me je vedno zanimal, nikoli pa si 
nisem predstavljala, kako vznemirljiv je lahko. Vse to sem združila v 
svojo trenersko vlogo: večinoma udeleženci mojih treningov pravijo, 
da so presenečeni, kako dobro razumevanje konteksta imam. Verje-
tno se v tem pogledu tudi razlikujem od večine drugih trenerjev Own 
The Rooma. 

Ko se pogovarjam z udeleženci po katerem od vaših predavanj, imajo o 
vas vedno izjemno visoko mnenje; navdušeni so nad vašimi retoričnimi 
sposobnostmi. Kako ste jih vi sami pridobivali? Kdo je bil vaš mentor 
na tej poti oziroma kje ste se naučili največ?

 ȫ Hvala za kompliment, mi veliko pomeni! Od vedno sem rada pre-
zentirala in nastopala, največ pa sem pridobila prav z uporabo Own The 
Romovih orodij. Če slišim kakšno pohvalo, večkrat rečem, da uspešen 
nastop ni povezan s talentom, ampak z uporabo preprostih tehnik, ki se 
jih lahko nauči čisto vsak. Tudi sama sem se največ naučila tako: nekaj 
preizkusiš, vidiš, kako deluje, in potem naslednjič že lahko narediš bolje. 

Javno nastopanje je za marsikoga velika znanost; nekaj, kar je po pre-
vladujočem mnenju posamezniku že položeno v zibko – ali se s tem že 
rodiš ali pač ne. V kolikšni meri je posamezniku sposobnost javnega 
nastopanja resnično že prirojena – ali pa se je dejansko lahko priučiš, 
kljub velikemu nelagodju, ki ga ob tem občutiš?

 ȫ Z javnim nastopanjem je povezanih kar nekaj zgrešenih mitov. 
Prvi je prav ta, da je za uspešno javno nastopanje potreben talent. 
Na treningih pogosto vidim plašne, introvertirane ljudi, ki pa za-
sijejo, ko odkrijejo prave tehnike in jih povežejo s svojo vsebino. 
Nisem več presenečena, če je na prvi pogled nekoliko »geekovski« 
inženir na koncu boljši pripovedovalec zgodb kot njegov sodelavec 
iz prodaje, ki mu vsi pripisujejo talent za komunikacijske veščine. 
Drugi mit je povezan s tem, da je prezentacija priložnost, da nekaj 
poveš. Napaka. Prezentacija je priložnost, da dosežeš neki izid: 
usmeriš ljudi v neko dejanje, jih prepričaš v neko tezo, jim ponudiš 
nov način razmišljanja ali delovanja, če nič drugega, je priložnost, 
da s tabo kot govorcem preživijo kakovosten čas. Večina govorcev 
ne razmišlja tako, zato se zelo redko uspešno povežejo s svojim ob-
činstvom. Občinstvo pa namesto, da bi poslušalo, brska po telefonih 
in odgovarja na elektronska sporočila. Tretji mit je ta, da nam je 
občinstvo, ki nam je sicer dalo svoj čas, avtomatsko naklonilo tudi 
svojo pozornost. Ne drži, sploh pa ne v virtualnem okolju. Pozornost 
si moramo pridobiti in jo vseskozi aktivno ohranjati, pri čemer nam 
zopet pomagajo komunikacijske tehnike. 

Imate vi še kdaj tremo na odru? Trema je namreč tisti dejavnik, zaradi 
katerega se številni raje izognemo vsakršnemu izpostavljanju v javnosti.

 ȫ Trema je velikokrat povezana s strahom, strah pa je povezan s 
tem, da bi z nastopom škodili lastni podobi. Ko nas je strah, razmi-
šljamo o tem, ali smo dovolj dobro pripravljeni. Se bomo morda s 
čim osmešili? Kaj, če nismo dorasli tej nalogi? Kdo sploh sem jaz, 
da bi govoril o tej temi? Dokler nam rojijo po glavi takšna vprašanja, 
razmišljamo o sebi. V našem nastopu pa je pomembno predvsem 
občinstvo in kakšno dodano vrednost bomo zanj ustvarili. Ko se 
odmaknemo od sebe in začnemo razmišljati o tem, kako občinstvo 
vidi našo temo, koliko o njej ve, kako jim naša vsebina pomaga bolje 
reševati lastne izzive, potem tudi trema izzveni v pozitiven stres. 
Ta pa nam pomaga, da se bolje pripravimo. To je tudi občutek, ki 
ga sama doživljam pred svojimi nastopi. Čeprav zvenim naravna in 
sproščena, je za tem zelo veliko vsebinskih razmislekov in priprave. 

Ko se pogovarjate z udeleženci svojih treningov, kaj jih največkrat ovi-
ra na poti do tega, da postanejo govorci, ki jim bodo ljudje z veseljem 
prisluhnili? Je to prav trema ali kaj drugega?

 ȫ Večinoma jih skrbi, da bodo morali postati nekaj drugega ali nekdo 
drug. Da se bodo odmaknili od svoje avtentičnosti in postali motiva-
cijski govorec, ki na odru glasno govori in na veliko gestikulira. Ko jim 
pojasnim, da je osnovna prvina dobrega nastopa to, da si avtentičen, 
vidim veliko olajšanje. Na treningih pa udeleženci dobijo veliko tehnik 

»Če slišim kakšno 
pohvalo, večkrat 
rečem, da uspešen 
nastop ni povezan s 
talentom, ampak z 
uporabo preprostih 
tehnik, ki se jih lahko 
nauči čisto vsak. 
Tudi sama sem se 
največ naučila tako: 
nekaj preizkusiš, 
vidiš, kako deluje, in 
potem naslednjič že 
lahko narediš bolje.« 

– tudi zato, da potem lahko izberejo tiste, s katerimi uspešno poudarijo 
svoj avtentični stil.  

Kdo so sicer največkrat obiskovalci vaših treningov? So to poslovneži 
oziroma posamezniki na visokih vodstvenih položajih? 

 ȫ Srečujem različne profile. Zgrešeno mnenje je, da komunikacijske 
veščine določeni profili v organizacijah potrebujejo bolj kot drugi. 
Denimo, da jih prodajalci potrebujejo bolj kot inženirji. Tudi inženir 
je nenehno v vlogi, ko mora nekoga v nekaj prepričati: recimo svojega 
vodjo mora prepričati v to, da je njegova rešitev najboljša, naročnika 
ali kupca mora prepričati v to, da bo ta rešitev najbolje odgovorila na 
njihove izzive. Tudi doma nenehno prepričujemo: otroke, naj jedo 
zelenjavo, naše boljše polovice, kam bomo šli za vikend ... In lepota 
komunikacijskih tehnik je, da so uporabne v res širokem naboru situ-
acij: od bilateralnih pogovorov do nastopa pred nekaj sto udeleženci 
konference. 

Sami ste še vedno vpeti v svet odnosov z javnostmi; kot svetovalka s 
tega področja sodelujete tudi s podjetjem Kliping. Od vašega dela pri 
Siemensu je minilo že kar nekaj let, zato naj vas povprašam, kako po 
tem času vidite stroko odnosov z javnostmi v Sloveniji. Je stanje na tem 
področju primerljivo z razvitejšimi zahodnimi državami, kjer imajo ko-
munikatorji daljšo tradicijo, ali pa še šepamo za njimi? Kje še posebej 
zaznavate primanjkljaj in po drugi strani – v čem slovenski komuikatorji 
izstopajo najbolj pozitivno?

 ȫ Slovenski komunikatorji so izjemno iznajdljivi. Ponavadi znajo z 
nižjimi proračuni ustvarjati enako ali pa še večjo vrednost kot njihovi 
kolegi iz bogatejših okolij. Želela pa bi si pri njih videti več samozavesti, 
več zavedanja o vrednosti, ki jo ustvarjajo. Tudi več prizadevanja, da si 
osvojijo najvišje pozicije v podjetjih. 

Kateri trendi na področju odnosov z javnostmi se vam zdijo najbolj 
izraziti? Katerim tematikam se po vaših ugotovitvah – tudi na podlagi 
raziskave, ki sta jo pred časom izvedla Kliping in Marketing magazin – 
slovenski komunikatorji posvečajo v največji meri?

 ȫ Trenutno s Klipingom in v sodelovanju z MM izvajamo raziskavo, 
kakšen status v organizacijah ima trajnostni razvoj. Zelo zanimivi re-
zultati, ki kažejo na izjemno načelno držo slovenskih organizacij do 
tega vprašanja. Torej je tema gotovo visoko na agendi komunikatorjev. 
Sicer pa se bojim, da se, ne nujno po svoji izbiri, trenutno ogromno 
ukvarjajo tudi z vsemi implikacijami koronavirusa. 

Zdi se, da je komuniciranje še posebej v času koronakrize ponovno v 
središču pozornosti. Strokovni mediji pišemo o tem, kako pomemben 
je medosebni stik med vodji in zaposlenimi, ki smo se vsi skupaj znašli 
v obdobju, na katerega nas ni moglo prav nič pripraviti. Kako lahko po 
vašem mnenju vodje tudi na daljavo ohranijo motivacijo in zavzetost 
zaposlenih, ki delajo od doma? 

 ȫ Delo na daljavo gotovo vnaša radikalno spremembo v občutek pri-
padnosti zaposlenih. Organizacije bodo morale razviti nove načine, 
kako delati z ljudmi in kako jim ta občutek pripadnosti krepiti. Odlična 
priložnost za komunikatorje! 

Kako vi sami gledate na tovrstno komunikacijo na daljavo, v katero 
smo prisiljeni? Je lahko kdaj tako pristna, kot če se s človekom osebno 
sestaneš, ko si lahko v večji meri pozoren na neverbalno komunikacijo, 
od kretenj do izraza na obrazu? 

 ȫ Virtualne platforme prinašajo ogromno priložnosti. Nastopi 
in prezentacije so lahko zaradi možnosti anketiranja, klepeta, 
postavljanja vprašanj, enako dobri ali pa še boljši kot v živo. 
Verjetno bo ob tem marsikdo nejeverno dvignil obrv... A naj 
primerjam predavanje v dvorani z webinarjem. Oba trajata 45 
minut. V dvorani bo govorec sicer res seval svojo energijo in 
bomo iz njegove nebesedne govorice dobili veliko sporočil in 
bo pozornost občinstva visoka. A od publike bo v najboljšem 
primeru dobil tri vprašanja. Na webinarju pa lahko v 45-ih 
minutah nenehno klepetaš z občinstvom. Svoje webinarje obi-
čajno začnem tako, da občinstvu preko klepeta zastavim kakšno 
vprašanje in potem se v nastopu nenehno navezujem na njihove 
odgovore. Uporabljam tudi funkcionalnost anketiranja, še ena 
odlična priložnost za vključevanje občinstva. Občinstvu dajem 
naloge, izzive, ki jih zopet lahko rešujejo preko klepeta. In na 
koncu opazim, da webinar sploh ni tako slab – je pa res, da je 
takšen samo zato, ker sem večjo vlogo dala občinstvu. V dvorani 
je to včasih težje narediti. 

Kako pa v tem času potekajo vaši treningi v okviru Own the Room? Ste 
se prav tako preusmerili na splet? 

 ȫ Naši treningi potekajo preko spleta in vedno znova sem vesela, 
da udeleženci ne samo aktivno sodelujejo, ampak tudi vidno in 
precej napredujejo. Seveda pa se to zgodi zato, ker izkoriščamo 
čisto vse možnosti interakcije, ki so nam na različnih platformah 
na voljo, predvsem pa ne dopustimo udeležbe brez vključene 
kamere. 

Ali vam osebno kaj manjkajo službena potovanja, saj ste bili pred ko-
rono veliko na poti, ko ste znanje predajali v številnih državah? Ali pa 
je to tudi za vas vendarle priložnost, da se malo umirite in izprežete? 
Ali pa po drugi strani prav delo na daljavo od vas terja, da si stalno »iz-
mišljujete« nove pristope, kako ohraniti zanimanje udeležencev vaših 
treningov in predavanj?

 ȫ V lanskem letu sem imela 40 službenih poti, večinoma v tujino. 
Verjetno bi bil letos trend podoben, zato sem po svoje hvaležna koro-
navirusu, da me je ustavil in prizemljil. Potovanj, razen tistih zasebnih, 
prav nič ne pogrešam. Več časa namenjam regeneraciji in strokovnemu 
razvoju, več berem in snujem nove vsebine in treninge. 

»Ko se odmaknemo od sebe in začnemo razmišljati o tem, kako občinstvo vidi našo 
temo, koliko o njej ve, kako jim naša vsebina pomaga bolje reševati lastne izzive, potem 
tudi trema izzveni v pozitiven stres,« je prepričana Martina Merslavič.

»Slovenski 
komunikatorji 
so izjemno 
iznajdljivi. 
Ponavadi 
znajo z nižjimi 
proračuni 
ustvarjati enako 
ali pa še večjo 
vrednost kot 
njihovi kolegi 
iz bogatejših 
okolij.« 
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»TELEFON JE 
MOJ STALNI 
SPREMLJEVALEC«
Aljo Horvat, mlado umetnico, ki 
sodeluje z Barcaffèjem in EQUO 
ter številnimi drugimi slovenskimi 
in tujimi blagovnimi znamkami, 
smo v Marketing magazinu že 
predstavili, tokrat pa ji namenjamo 
tudi naslovnico SaMMozavestno, saj 
odlično ponazarja tematiko revije – 
kreativnost v povezavi z uspešnostjo. 
Ilustratorka je našo pozornost pritegnila 
tudi kot ambasadorka pametnega 
telefona Samsung Galaxy Note20, ki 
jo je navdušil tako s svojo elegantno 
podobo kot tudi z uporabnostjo in 
dejstvom, da lahko na njem tudi riše.  

 ȫ Tina Guček
 ȫ Foto: osebni arhiv

 ȫ 23-letna Štajerka pravi, da je odrasla s telefoni na tipke, ki so 
jih z vrstniki v mlajših letih uporabljali predvsem za igranje igric 
in pošiljanje »tistih stotih zakupljenih kratkih sporočil«, svoj prvi 
pametni telefon pa je dobila v drugem letniku srednje šole. »Spo-
mnim se, kako smo bili vsi navdušeni, ko smo si lahko na telefon 
naložili različne aplikacije in ko so telefoni dobili tudi sprednjo ka-
mero. Danes pa si niti jaz in verjetno še marsikdo drug sploh ne zna 
predstavljati življenja brez pametnih telefonov. Ko dobro pomisliš, 
so nam pametni telefoni olajšali mnogo stvari. Zdaj za pisanje e-po-
šte, sporočil, videokonference, brskanje po spletu, gledanje videov, 
poslušanje pesmi, pisanje v beležko ali vnos pomembnih opravkov 
v koledar ne potrebuješ več osmih različnih stvari, ampak nam vse 
to omogoča telefon,« pravi. 

NEPOGREŠLJIVIH APLIKACIJ JE KAR PRECEJ 
Zanjo je pri pametnem telefonu najbolj nepogrešljiva kamera, 

ki ji omogoča »shranjevanje« njenih najljubših trenutkov. »Ravno 
pred kratkim sem na telefonu odkrila tudi funkcijo gif, s katero 
lahko kratke trenutke v videoposnetkih pretvorim v krajšo ani-
macijo. Med aplikacijami, brez katerih ne morem, so še aplikacije 
za poslušanje glasbe, družbena omrežja in beležka,« našteje Alja 
Horvat. Slednjo ogromno uporablja predvsem, odkar ima S Pen 
pisalo, s katerim lahko svoje misli zapiše zelo hitro in še preden jih 
pozabi. Ko potuje, in tudi sicer, kadar je ni doma, pa se ji zdita naj-
bolj uporabni e-pošta in spletno bančništvo. »Spomnim se časov, ko 
še nisem uporabljala spletnega bančništva in sem stanje na računu 
morala vedno preverjati na bankomatih. Zato lahko rečem, da mi 
spletna banka resnično prihrani ogromno časa. Veliko mi pomeni 
tudi dostop do spleta, ki mi omogoča, da lahko kadar koli in kjer koli 
dostopam do informacij,« pove. 

IZBIRA LE PROJEKTE, KI JO VESELIJO
Vplivnostni marketing je zadnje čase postal precej priljubljen in 

številni vplivneži se srečujejo s ponudbami za sodelovanja z različ-
nimi podjetji. Alja Horvat pravi, da se pri odločanju o potencialnih 
sodelovanjih s podjetji vedno najprej vpraša, ali bi njihov izdelek 
sploh rada uporabljala, ali se sploh ujema s tem, kar počne, in kaj 
več ji lahko nudi od sorodnega izdelka, ki ga ima trenutno. »Pri tem 
je zelo pomembno tudi vprašanje, ali bo mojim sledilcem ta izdelek 
zanimiv. Vsekakor mi večina ljudi na družbenih omrežjih sledi zaradi 
ilustracije, zato se mi zdi prav, da je vsebina sodelovanj usmerjena 
v to smer. Če pa govorimo o sodelovanju pri projektih, za katere 
oblikujem, izberem le tiste, za katere vem, da bom pri njih z vese-
ljem sodelovala. Vedno izbiram le takšna sodelovanja in projekte, za 
katere vem, da me zanimajo, saj bova tako tudi s končnim izdelkom 
zadovoljna jaz in – kar je najpomembnejše – tudi naročnik. Sem 
zagovornica tega, da bi bilo treba izbirati le projekte, ki nas veselijo 
in zanimajo, saj je delati pri teh projektih potem zares lepo in ti to 
prinese ogromno zadovoljstva. Vem pa, da nismo vedno v poziciji, 
da bi lahko izbirali,« še doda. 

MMOBILNO

ZGODBA, V KATERO VERJAME 
Med drugim se je odločila za sodelovanje s Samsungom in po-

stala ambasadorka pametnega telefona Galaxy Note20. Pravi, da 
je zelo ponosna, da je lahko del takšne zgodbe, saj vanjo resnično 
verjame. »Moj Samsung Note je odličen in ga resnično z veseljem 
uporabljam, saj mi omogoča, da lahko z njim ustvarjam na vsakem 
koraku in upam, da s tem navdihujem tudi druge. Predvsem pa 
upam, da bom skozi svoje ambasadorstvo pri Samsungu še komu 
približala uporabo telefona tudi za druge namene, ki nam pogosto 
niso prioriteta,« razmišlja. 

Kot rečeno, je ena od stvari, ki jo na telefonu najbolj navdu-
šuje, S Pen pisalo, za katerega pravi, da ji resnično olajša delo 
predvsem pri zapisovanju svojih misli v beležko: »Včasih sem 
morala vse svoje ideje in misli natipkati, z S Pen pisalom pa gre 
vse skupaj veliko hitreje. Všeč mi je tudi to, da Samsung malen-
kost popravi tvoj rokopis oziroma tvoje poteze lepše oblikuje. 
Zelo praktično je tudi to, da lahko na zares preprost način zelo 
lepo urediš zapiske in da telefon na nek način deluje tudi kot 
manjša grafična tablica.« 

Z NJIM TUDI RIŠE 
Navdušuje jo tudi dejstvo, da lahko z S Pen pisalom v Samsun-

govi aplikaciji tudi riše. »Na telefonu je že na voljo aplikacija Pen 
Up, v kateri najdemo zbirko različnih čopičev. V njej lahko tudi 
deliš svoje risbe z drugimi oziroma si ogledaš in komentiraš, kaj 
so ustvarili drugi, saj aplikacija deluje tudi kot družbeno omrežje. 
Sama za risanje uporabljam še aplikacijo Autodesk SketchBook, 
ki omogoča tudi risanje v plasteh, kar vsaj meni osebno ogromno 
pomeni. Plasti ti lahko zelo olajšajo risanje, pa tudi čopiči, ki so na 
voljo, so odlični,« je navdušena. 

MED VIKENDI TELEFON »POČIVA« 
Telefoni so dandanes nekakšen modni dodatek in tudi Alja 

Horvat se strinja, da je v prvi vrsti najbolj pomembno, da je tele-

fon uporaben in funkcionalen, hkrati pa mora biti tudi estetsko 
privlačen. »Pomembno se mi zdi, da se, ko telefon primem v roko, 
z njim dobro počutim. Najbolj so mi pri mojem Galaxy Note všeč 
barva ‚mystical bronze‘, ki je res čudovita, in pa zaobljeni robovi 
na zaslonu. Prav tako je telefon videti zares elegantno brez tipk 
na zaslonu in pa z izbočeno kamero na zadnji strani,« izpostavi 
njegove vizualne prednosti. 

Ob koncu pogovora doda, da je telefon njen stalni spremlje-
valec, saj ga nikoli ne ugasne zares, na način, da bi si privoščila 
»digitalno razstrupljanje« in se ga dva dni dejansko ne bi dota-
knila. Se pa med vikendi poskusi čim bolj »odklopiti« od druž-
benih omrežji. »Vikende večinoma preživim v krogu družine, v 
naravi z mojo psičko, če pa je slabo vreme, si lahko brez slabe 
vesti privoščim maraton svojih najljubših serij. Že nekaj časa med 
vikendi ne delam, torej ne odpisujem na e-pošto in ne delam pri 
službenih projektih, če mi čas to omogoča. Prosti čas čez vikend 
mi pomeni ogromno, saj se takrat lahko spočijem in naberem 
energijo za nov delovni teden,« zaključi.

Ena od stvari, ki jo 
na telefonu najbolj 
navdušuje, je S Pen 
pisalo, za katerega 

pravi, da ji olajša 
delo predvsem pri 
zapisovanju svojih 

misli v beležko, 
z njim pa lahko v 

Samsung aplikaciji 
tudi riše.

»Najbolj 
so mi pri 
mojem 
Galaxy 
Note všeč 
barva 
‚mystical 
bronze‘, 
ki je res 
čudovita, 
in pa 
zaobljeni 
robovi na 
zaslonu.«

Alja ustvarja tudi 
motive za ovitke 
telefonov. Sama 
pravi, da ima na 

ovitku najraje 
motive z rožastimi 
vzorci oz. motive, 

kjer se vzorci 
ponavljajo. Zdi 

se ji, da so takšni 
najljubši tudi kup-
cem. »Trenutno je 

moj ovitek sicer 
bel, vendar si 

bom v prihodno-
sti najverjetneje 

naročila enak 
cvetlični motiv, 

kot sem ga imela 
na prejšnjem tele-

fonu,« pravi. 
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 ȫ Prednosti e-mobilnosti so danes že znane širokemu krogu ljudi, 
tako ekološko osveščenim kot tudi posameznikom, ki razmišljajo 
ekonomično ali pa si, preprosto, želijo hitrega pospeševanja. Volks-
wagen je na trgu električnih avtomobilov prisoten že od leta 2013, 
ko so tudi v Sloveniji predstavili e-up!, kmalu zatem pa še e-Golf. 
Kot nam je zaupal Tomaž Oven, inštruktor za netehnična izobraže-
vanja pri Porsche Slovenija,  so se predstavitve in prodaje id3 lotili 
premišljeno in izkušeno, saj slovenskega kupca dobro poznajo. V 
največji meri so se posvetili posebnostim novega id3 v primerjavi z 
obema modeloma na elektriko, ki jih že prodajajo. »Najpomembnejši 
argument za uvajanje in uporabo e-mobilnosti je brezogljična mo-
bilnost. V času očitnega človekovega vplivanja na potek podnebnih 
sprememb je tovrstna mobilnost pomemben ukrep za zagotavljanje 
kakovostnega življenjskega prostora na dolgi rok,« poudarja Oven. 
Pri tem še dodatno izpostavlja »nekaj prednosti električnega vozi-
la, ki uporabnika ne bo pustilo hladnega: izjemni pospeški, vožnja 

brez hrupa, prostornost vozila, nizka cena elektrike v primerjavi z 
gorivom, nižji stroški vzdrževanja vozila …«

Električni avtomobili so še pred nekaj leti veljali za drugi, me-
stni avto. Na vprašanje, ali je tovrstna percepcija še vedno pre-
vladujoča, Oven odgovarja, da takšno dojemanje e-mobilnosti in 
e-vozil izhaja iz omejenega dosega vozila, razpoložljivosti polnilne 
infrastrukture ter časa, ki je potreben za polnjenje baterije skozi 
oči trenutnega načina življenja povprečnega uporabnika mobil-
nosti. »V veliki meri je takšno prepričanje še vedno prisotno. S 
povečevanjem dosegov električnih vozil, izboljševanjem polnilne 
infrastrukture, krajšanjem polnilnih časov in uvajanjem novih 
tehnologij VN baterij pa bo uporabniška izkušnja, da je električni 
avto več kot le mestni avto, tisti deležnik, ki bo vplival na trenu-
tno percepcijo,« nam je povedal. Kot dodaja, ima tudi država na 
področju zagotavljanja polnilne infrastrukture še vedno veliko 
prostora za izboljšave. 

ID3: NOVO IME E-MOBILNOSTI
Na Norveškem (kjer imajo ogromno nafte) je bilo letos kar 80 odstotkov vseh 
novoregistriranih vozil električnih. V Sloveniji je ta delež okoli 5-odstoten, a se bo 
tudi zaradi novega Volkswagnovega modela id3 v prihodnjih letih še povečeval. 

 ȫ MM

»Pri razvoju e-mobilnosti pogrešam širšo perspektivo, 
ki ne sme biti usmerjena samo na politiko in njene 

ukrepe za spodbujanje ali zaviranje trajnostnih oblik 
mobilnosti, ampak tudi na nas posameznike.« 

Andrej Brglez

CILJ MORA BITI MANJ AVTOMOBILOV  
IN MANJ PORABLJENE ENERGIJE

O novem id3 smo se pogovarjali tudi z veli-
kim poznavalcem avtomobilskega sveta, An-
drejem Brglezom. 
Kaj pomeni prihod Volkswagnovega id3 na slovenski trg?

 ȫ Tudi v Sloveniji, tako kot v EU in svetu nasploh, se pri uvajanju pov-
sem novega električnega modela Volkswagen nasloni na velik kapital 
zaupanja. Slovenija je ena izmed držav, kjer je Volkswagnov golf postal 
sinonim za avtomobilski razred, zato je jasno, da ima pred tekmeci v tem 
pogledu veliko prednost, pa tudi, če lahko temu tako rečemo, odgovor-
nost. V preteklosti je kupce razvadil s kakovostnimi produkti in celostno 
poprodajno servisno storitvijo, zdaj to ponuja tudi v električni različi-
ci, in tu je največ možnosti, da po takšnem avtomobilu sežejo tudi tisti, 
ki sicer morda (še) ne bi. Zmotno je prepričanje, da VW vstopa na trg 
električnih avtomobilov pozno. VW zelo dobro pozna svoje kupce in na-
tančno ve, da za večino njegovih kupcev še danes ni pravi čas za električni 
VW, je pa pravi čas, tudi v Sloveniji, da takšen model njihovim tradi-
cionalnim kupcem predstavijo ter jih tako počasi začnejo pripravljati 
na električnega hrošča ali golfa. V tem je širši pomen prihoda VW id3 
na slovenski trg, saj bo avtomobilskim »tradicionalistom« – in takšnih 
je na cesti več kot 95 % – na razumljiv, klasičen, preverjen in zaupanja 
vreden način približal možnost električnega avtomobila.

Kako se v Sloveniji razvija e-mobilnost?
 ȫ Pred nami so identična vprašanja kot v vseh razvitih okoljih. Slednje 

pomeni, da se premikamo počasi, a hkrati dovolj hitro, glede na to, kje 
smo bili še pred desetimi leti. Pri nas je registriranih dobrih 1,1 milijona 
vozil in na to veliko številko smo prišli s silovitimi skoki v dobrih dveh 
desetletjih. Gospodarska slika, kakršna koli že je, kaže, da smo vsako 
leto pripravljeni zamenjati skoraj identično število avtomobilov. Za 
zdaj vse sloni na fosilnih gorivih, kar je povsem razumljivo. Pri razvoju 
e-mobilnosti pa pogrešam širšo perspektivo, ki ne sme biti usmerjena 
samo na politiko in njene ukrepe za spodbujanje ali zaviranje trajno-
stnih oblik mobilnosti, ampak tudi na nas posameznike. Je cilj, da za-
menjamo 1,1 milijona avtomobilov z električnimi, dovolj ambiciozen 
cilj? Sam sem prepričan, da leta 2020 to ne more biti več cilj, saj s tako 
velikim številom vozil ostanejo povezane prav vse težave in omejitve, 
ki nas pestijo že zdaj, zmanjša se »le« onesnaženje. Cilj mora biti manj 
avtomobilov in manj porabljene energije, katere koli že, na prevožen 
kilometer. To bi moral biti jasen cilj, z jasnimi finančnimi viri, ki nas 
bodo pripeljali do tega cilja in potem bomo čez nekaj desetletij do tega 
tudi prišli. Vsako leto, ko ne gremo v tej smeri, nas odmika od tega. 

Kateri vidik e-avtomobilov je v času covida-19 še posebej pomemben?
Covid-19 ni električnih avtomobilov slovenskemu vozniku niti pri-

bližal niti odmaknil. Razmislek, da lahko delamo več od doma, da morda 
lahko naredimo več na daljavo, da morda ni treba imeti toliko sestan-
kov v živo in vse ostalo, kar je v tem trenutku zarezalo v naše običajne 
dnevno prostorsko časovne migracije, je, v to sem prepričan, v naših 
glavah zgolj kot začasno stanje. Nekaj, kar bi radi čim prej prebrodili in se 
vrnili na normalna, stara in običajna pota. Morda ne bomo več toliko 
potovali, morda bomo razmislili o tem, da je 3 ure na dan za vožnjo na 
delo in nazaj res prevelik davek, morda bomo razmislili tudi o tem, da 
morda ni treba, da imajo otroci popoldanske dejavnosti na povsem 
drugih koncih mesta in podobno, a bolj zaradi časa, ki ga za dnevne poti 
porabimo v avtu, kot pa iz okoljskih razmislekov. Radi bi nazaj, in na-
zaj pomeni k avtu, ki ga imam. Naprej bomo še stopili, a ne zdaj in ne 
zaradi covida-19, temveč takrat, ko bomo ugotovili, kje nas dnevna 
mobilnost najbolj načenja; takrat bomo potegnili črto in rekli ne grem 
se več. Hočem spremembo. Nočem več toliko časa preživeti v smogu, v 
stresnih trenutkih lovljenja zjutraj službe in popoldne šole in podobno, 
hočem bolj učinkovito izrabo svojih 24 ur. Lahko to ponudi eklektičen 
avto? Sam po sebi in zgolj zaradi drugačnega pogona seveda ne, vabi pa 
k razmisleku in računanju, koliko in kje se največ vozimo ter ali lahko 
skupni seštevek kilometrov in ur kako zmanjšamo. In to je velika, po-
gosto prezrta dodana vrednost električnih avtomobilov.

CILJ MORA BITI MANJ AVTOMOBILOV  
IN MANJ PORABLJENE ENERGIJE

O novem id3 smo se pogovarjali tudi z veli-
kim poznavalcem avtomobilskega sveta, An-
drejem Brglezom. 
Kaj pomeni prihod Volkswagnovega id3 na slovenski trg?

 ȫ Tudi v Sloveniji, tako kot v EU in svetu nasploh, se pri uvajanju pov-
sem novega električnega modela Volkswagen nasloni na velik kapital 
zaupanja. Slovenija je ena izmed držav, kjer je Volkswagnov golf postal 
sinonim za avtomobilski razred, zato je jasno, da ima pred tekmeci v tem 
pogledu veliko prednost, pa tudi, če lahko temu tako rečemo, odgovor-
nost. V preteklosti je kupce razvadil s kakovostnimi produkti in celostno 
poprodajno servisno storitvijo, zdaj to ponuja tudi v električni različi-
ci, in tu je največ možnosti, da po takšnem avtomobilu sežejo tudi tisti, 
ki sicer morda (še) ne bi. Zmotno je prepričanje, da VW vstopa na trg 
električnih avtomobilov pozno. VW zelo dobro pozna svoje kupce in na-
tančno ve, da za večino njegovih kupcev še danes ni pravi čas za električni 
VW, je pa pravi čas, tudi v Sloveniji, da takšen model njihovim tradi-
cionalnim kupcem predstavijo ter jih tako počasi začnejo pripravljati 
na električnega hrošča ali golfa. V tem je širši pomen prihoda VW id3 
na slovenski trg, saj bo avtomobilskim »tradicionalistom« – in takšnih 
je na cesti več kot 95 % – na razumljiv, klasičen, preverjen in zaupanja 
vreden način približal možnost električnega avtomobila.

Kako se v Sloveniji razvija e-mobilnost?
 ȫ Pred nami so identična vprašanja kot v vseh razvitih okoljih. Slednje 

pomeni, da se premikamo počasi, a hkrati dovolj hitro, glede na to, kje 
smo bili še pred desetimi leti. Pri nas je registriranih dobrih 1,1 milijona 
vozil in na to veliko številko smo prišli s silovitimi skoki v dobrih dveh 
desetletjih. Gospodarska slika, kakršna koli že je, kaže, da smo vsako 
leto pripravljeni zamenjati skoraj identično število avtomobilov. Za 
zdaj vse sloni na fosilnih gorivih, kar je povsem razumljivo. Pri razvoju 
e-mobilnosti pa pogrešam širšo perspektivo, ki ne sme biti usmerjena 
samo na politiko in njene ukrepe za spodbujanje ali zaviranje trajno-
stnih oblik mobilnosti, ampak tudi na nas posameznike. Je cilj, da za-
menjamo 1,1 milijona avtomobilov z električnimi, dovolj ambiciozen 
cilj? Sam sem prepričan, da leta 2020 to ne more biti več cilj, saj s tako 
velikim številom vozil ostanejo povezane prav vse težave in omejitve, 
ki nas pestijo že zdaj, zmanjša se »le« onesnaženje. Cilj mora biti manj 
avtomobilov in manj porabljene energije, katere koli že, na prevožen 
kilometer. To bi moral biti jasen cilj, z jasnimi finančnimi viri, ki nas 
bodo pripeljali do tega cilja in potem bomo čez nekaj desetletij do tega 
tudi prišli. Vsako leto, ko ne gremo v tej smeri, nas odmika od tega. 

Kateri vidik e-avtomobilov je v času covida-19 še posebej pomemben?
 ȫ Covid-19 ni električnih avtomobilov slovenskemu vozniku niti pri-

bližal niti odmaknil. Razmislek, da lahko delamo več od doma, da morda 
lahko naredimo več na daljavo, da morda ni treba imeti toliko sestan-
kov v živo in vse ostalo, kar je v tem trenutku zarezalo v naše običajne 
dnevno prostorsko časovne migracije, je, v to sem prepričan, v naših 
glavah zgolj kot začasno stanje. Nekaj, kar bi radi čim prej prebrodi-
li in se vrnili na normalna, stara in običajna pota. Morda ne bomo več 
toliko potovali, morda bomo razmislili o tem, da je 3 ure na dan za 
vožnjo na delo in nazaj res prevelik davek, morda bomo razmislili tudi 
o tem, da ni treba, da imajo otroci popoldanske dejavnosti na povsem 
drugih koncih mesta in podobno, a bolj zaradi časa, ki ga za dnevne poti 
porabimo v avtu, kot pa iz okoljskih razmislekov. Radi bi nazaj, in na-
zaj pomeni k avtu, ki ga imam. Naprej bomo še stopili, a ne zdaj in ne 
zaradi covida-19, temveč takrat, ko bomo ugotovili, kje nas dnevna 
mobilnost najbolj načenja; takrat bomo potegnili črto in rekli ne grem 
se več. Hočem spremembo. Nočem več toliko časa preživeti v smogu, v 
stresnih trenutkih lovljenja zjutraj službe in popoldne šole in podobno, 
hočem bolj učinkovito izrabo svojih 24 ur. Lahko to ponudi eklektičen 
avto? Sam po sebi in zgolj zaradi drugačnega pogona seveda ne, vabi pa 
k razmisleku in računanju, koliko in kje se največ vozimo ter ali lahko 
skupni seštevek kilometrov in ur kako zmanjšamo. In to je velika, po-
gosto prezrta dodana vrednost električnih avtomobilov.

Prihod VW id3 na slovenski trg bo avtomobilskim »tradicionalistom«, 
ki jih je na cesti več kot 95 odstotkov, na razumljiv, klasičen, prever-

jen in zaupanja vreden način približal možnost električnega avtomobi-
la, meni poznavalec avtomobilskega sveta Andrej Brglez. 

Foto: Dreamstime

Foto: David Šavli

MMOBILNO
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Krhka, a 
odločna 
med volkovi
Nemška pisateljica Elli H. Radinger 
je prepričana, da se ljudje lahko 
veliko naučimo od svojih štirinožnih 
prijateljev psov kot tudi njihovih 
malce bolj divjih sorodnikov volkov. 
Svoja opažanja je po dolgih letih 
preučevanja obeh živalskih vrst med 
drugim zapisala v knjigah Modrost 
volkov in Modrost starih psov.

 ȫ Simona Kruhar Gaberšček

Elli H. Radinger je morda krhka na prvi pogled, a videz pri tej ljubiteljici 
narave močno vara. Najprej me odločno preseneti, ko zavrne mojo ponujeno 
roko v pozdrav. Pogovarjali sva se namreč ob njenem obisku Ljubljane na za-
četku marca, ko v Sloveniji še nismo razglasili pandemije, a se je njen grozeč 
korak že začel širiti po svetu. »Ne me napačno razumeti, nimam nič proti vam, 
samo zelo me je strah,« je odgovorila na moj vprašujoč pogled. V Ljubljano je 
iz Frankfurta sicer pripotovala z vlakom, saj je tudi leteti prenehala že pred 
nekaj časa. Zaradi vpliva letalske industrije na okolje, kot mi je zaupala. Poleg 
tega že tri leta ni bila v sicer ljubljenih ZDA, kjer je v narodnih parkih s takšno 
strastjo preučevala volkove in njihove navade. »Veste, ne maram ameriškega 
predsednika,« je pojasnila in ponovno dokazala svojo trmoglavost in odločnost. 
Ti dve lastnosti sta bili zagotovo ključni, ko je v marsikdaj težkih vremenskih 
razmerah in drugih neugodnih okoliščinah opazovala volkove. 

USPEH ŠE NE PRINESE SREČE
Elli H. Radinger je bila v rodni Nemčiji uspešna odvetnica, a se je odločila 

za drugačno pot. »Res je, bila sem uspešna, ne pa tudi srečna odvetnica. Vse, 
kar počnem v življenju, počnem le toliko časa, dokler v tem uživam. In tega 
sem se držala pri vsem, kot nekdanja stevardesa in nato kot dolgoletna odve-
tnica. Preprosto je prišlo do trenutka, ko sem se vprašala: „O, moj bog, ali si 
to resnično želim početi do konca življenja?“ In ne, tega si nisem želela. Zato 
sem dala odpoved in nikoli pogledala nazaj,« mi pove na začetku. Ko ob tem 
navržem, da je zanimivo, koliko nemških odvetnikov in pravnikov postane 
pisateljev (ob tem sem imela v mislih nemškega pisatelja Bernharda Schlinka, 
ki sem mu prisluhnila na literarnem festivalu Fabula v Cankarjevem domu), 
se nasmehne: »Drži, veliko odvetnikov poleg svoje službe počne tudi marsikaj 
drugega za dušo. Poznam jih tudi kar nekaj, ki so glasbeniki ali igralci.«

Divjina jo je od nekdaj privlačila, prav tako tudi pisanje. »Bila sem nesrečna 
in sem hrepenela po tem, da bi uresničila svoje življenjske sanje, in sicer zdru-
žiti ljubezen do pisanja in navdušenje nad volkovi.« Pisati je začela že v šoli, 
najprej za šolski časopis, pozneje pa je za različne potovalne revije prispevala 
članke o svojih številnih potovanjih. Kar deset let je sama izdajala tudi revijo, 
posvečeno volkovom, Wolf Magazine, nato pa je sledila pestra pisateljska kari-
era, ki je bila na začetku prav tako prepletena z volkovi. In zakaj prav volkovi? 
»Odraščala sem s psi. Moj najboljši prijatelj iz otroštva je bil nemški ovčar. Bil 
je moj ‚volk‘ in takrat sem vzljubila njegove divje prednike.«

KO TE VOLK USODNO ZAZNAMUJE S POLJUBOM
Kaj pa zgodba o volčjem poljubu, jo povprašam. »Ko sem začela preučevati 

volkove v raziskovalnem središču Wolf Park v Indiani, se mi je nekega dne 
eden od volkov nenadoma zazrl v oči. Imbo, šestletni volk, se je pripravljal na 
skok. Letel je proti meni, njegove ogromne tace so pristale na mojih ramenih 
in njegovi strašljivi zobje so bili le centimer oddaljeni od mene. Zdelo se mi je, 
kot da bi se svet ustavil. Nato pa je polizal moj obraz s svojim grobim jezikom. 
Ta ‚poljub‘ je vodil do moje ‚volčje odvisnosti‘ in moje življenje se je takrat 
popolnoma spremenilo,« se spominja. 

Delo v ameriškem volčjem parku jo je opremilo s ključnimi spoznanji o 
vedenju volkov v ujetništvu. Toda to ji ni zadostovalo, zato se jih je podala raz-
iskovat v njihovo naravno okolje. Najela je kočo v divjini severne Minnesote, 
daleč od civilizacije, obdana z medvedi in volkovi. Tam je tudi prvič naletela 
na divjega volka. Sledilo je preučevanje volkov v narodnem parku Yellowstone, 
kjer je delala kot prostovoljka. Ko je opazovala njihovo vedenje, kako lovijo, 
kako se parijo in kako vzgajajo svoje mladiče, je ugotovila, da so pravzaprav zelo 
podobni ljudem. Zanjo so volkovi postali najboljši učitelj in svoja spoznanja je 
zapisala v knjigi Modrost volkov, ki je kmalu postala mednarodna uspešnica, 
tudi v Sloveniji, kjer jo je izdala založba Mladinska knjiga. 

Je sploh kdaj zaslutila, s kakšnim navdušenjem jo bodo sprejeli bralci? »Še 
pred knjigo sem veliko pisala o volkovih in sem vedela, da ljudi ta tematika 
zanima. Toda nikoli nisem pričakovala, da bo naletela na takšno zanimanje; 
mislim, da je bila do zdaj prevedena v kar 17 jezikov.«

VERJETI VASE IN SE NE PREDATI
A začetki njene pisateljske poti niso potekali tako gladko. Zavedala se je, da 

bo morala najti dobrega založniškega agenta, če bo hotela izdati knjigo pri kateri 
od uglednejših založb. S prvima dvema agentoma ni imela sreče, saj ji nista zna-
la pomagati, nato pa je vendarle naletela na sposobnejšega. »Seveda moraš biti 
vztrajen, verjeti vase in se ne predati. Verjetno pa je knjiga prišla tudi ob pravem 
času in bila sem prava oseba, da sem pisala o tem. Agent mi je vlival zaupanje, ko 
mi je govoril, da sem ena od najbolj znanih strokovnjakov za volkove v Nemčiji in 

Elli H. Radinger s psičko Shiro. 
Foto: Sabrine Schäfer
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da nihče drug še ni prišel do tako globokih spoznanj o njih. Začel je iskati za-
ložnika zanjo in odšel na londonski knjižni sejem, kjer je vzbudil zanimanje 
kar dvanajstih založb. Načrtoval je dražbo za avtorske pravice, da bi jo prodal 
ponudniku, ki bi bil zanjo pripravljen odšteti največ, a do tega ni prišlo, saj 
je založba Random House takoj opravila s tekmeci in ponudila precejšnjo 
vsoto. Zmagovalna kombinacija za vse,« se nasmeje pisateljica. Kot dodaja, 
sicer veliko ljudi piše o živalih, a meni, da je ključ do src bralcev tudi v tem, 
da si strastno predan preučevani tematiki, vztrajaš pri zapisanem in se ne 
predaš, ne glede na to, ali imaš založnika ali ne. »Seveda je lažje, če ga imaš, a 
zase vem, da bi šla z glavo skozi zid in knjigo izdala tudi sama, pa čeprav je ne 
bi prodala toliko kot s pomočjo založbe.«

IZKORISTI VSAK DAN, KOT DA JE TVOJ ZADNJI
V Slovenijo je ponovno prišla na povabilo založbe Mladinska knjiga, pri 

kateri je na začetku leta izšla tudi njena knjiga Modrost starih psov. V njej 
na podlagi sobivanja s svojo dolgoletno zvesto spremljevalko, psičko Shiro, 
ganljivo piše o tem, kaj vse se lahko ljudje naučimo od pasjih starčkov, ki se 
jim izteka življenje. Med drugim tudi to, da je treba živeti za dani trenutek. 
Psi namreč živijo za danes in ne obžalujejo preteklosti, s čimer se ljudje 
pretirano ubadamo. In še nekaj naukov: skrbimo za svoje bližnje, sprej-
mimo tisto, česar ne moremo spremeniti, in odpuščajmo. Radingerjeva v 
knjigi med drugim zapiše, kako rada je doma, še posebej ob svoji umira-
joči psički, saj jo to kljub občasni žalosti napolni s spokojnostjo. »Morda 
to pride tudi s starostjo, je pa tudi res, da sem prepotovala že dobršen del 
sveta in nimam več potrebe po tem. Za srečo ne potrebujem več velikih 
avantur, zadostujejo mi male pustolovščine,« pravi. 

Knjiga izžareva njeno brezpogojno ljubezen do psičke, za katero ji ni 
odveč storiti prav ničesar. In psička ji to ljubezen izdatno vrača. Toda za-
kaj takšne brezpogojne ljubezni nismo sposobni dajati soljudem? »To je 
dobro vprašanje in rada bi poznala odgovor nanj. Saj obstaja nekaj ljudi, 
kot je bila mati Tereza, ki brezpogojno ljubijo človeštvo, toda večina nas ne 
zna izražati takšne ljubezni. Svet je postal tako krut; poglejte samo izlive 
sovraštva na Facebooku. Sama sem sicer prepričana, da se lahko izboljša-
mo in se začnemo v večji meri posvečati soljudem, saj je to na koncu tudi 
edino, kar šteje. Na drugi svet ne moremo vzeti ne hiše ne denarja, lahko 
pa zapustimo ljubezen, ki smo jo dajali ljudem.«

BITI VEDNO BOLJŠI
V knjigi se posveti tudi pereči problematiki neenakega obravnavanja 

starejših v družbi in na delovnem mestu, t. i. agizma. Tega v živalskem 
svetu ni, saj, na primer, volkovi močno cenijo izkušnje, znanje in veščine 
starejših članov tropa. »Po mojem mnenju agizma ne moremo ustaviti 
drugače kot s pravili oziroma prepovedmi. Če nekdo na spletu nekoga 
zasmehuje, ga lahko ta blokira. Lahko pa smo mi sami zgled. Če se spo-
štljivo vedemo do starejših, bodo temu sčasoma sledili tudi sodelavci. 
Sama si ves čas prizadevam za to, da bi bila boljša oseba in da bi se ljudje 

zgledovali po meni. Ko dobivam sovražno pošto od kmetov, ki jim volkovi 
domnevno pobijajo domače živali, ali od drugih ljudi, ki jih volkovi plašijo, 
se po navadi odzovem prijazno in jih poskušam podučiti. To sicer ni vedno 
najlažje,« se nasmeje.

NE IZKLJUČUJTE NIKOGAR
Podoben je tudi njen nasvet, ko gre za voditelje podjetij, česar se prav 

tako dotakne v svojih knjigah. O tem, kaj se lahko naučijo od volkov, ima 
namreč tudi seminarje za vodje. Kako torej biti dober šef? »Prvič, biti 
moraš zgled. Drugič, imeti moraš izkušnje. Tretjič, ne izključuj nikogar. 
Pred nekaj leti so vodstvena mesta zasedali mladi ljudje, saj so bili pred-
sodki do starejših vodij čedalje večji. Toda zdaj končno spet začenjajo 
prepoznavati pomen njihovih dolgoletnih izkušenj. Seveda potrebujemo 
mlade, ki svet in podjetja poganjajo naprej, toda starejši jim lahko pri tem 
zelo pomagajo, saj so že toliko doživeli in izkusili.« Volkovi so tudi izredno 
dobri komunikatorji, trdi pisateljica, in prav komunikacija je tisto, kar 
manjka voditeljem. »Vedno se morate pogovarjati s svojimi najbližjimi in 
sodelavci, tudi v neprijetnih situacijah. Morate prisluhniti drug drugemu 
in se ne zapreti vase.« 

Predsodkov se je težko znebiti, priznava Radingerjeva, saj človeštvo 
spremljajo že od njegovih začetkov. »Preprosto si moraš prizadevati biti 
boljši, stalno izboljševati samega sebe.  Predsodke boš imel, dokler se 
ne boš potrudil spoznati druge strani. In ne jemati stvari osebno. Sama 
poskušam razmišljati, da nekdo ne napada mene osebno kot posrednika 
sporočila, temveč sporočilo samo. Poskušam se postaviti v kožo do meni 
sovražne osebe in si mislim, da ima morda le slab dan ali kaj podobnega. 
Morda zato izpadem naivna, toda meni to pomaga, da se boljše počutim.«

UMETNOST ŽIVETI S ČIM MANJ
In katere najpomembnejše lekcije je njo naučila njena pasja prijatelji-

ca? »Znan je latinski pregovor carpe diem, izkoristi dan. Čas je dragocen; 
ne vemo, koliko časa nam je še ostalo, da ga preživimo s svojimi bližnjimi 
in prijatelji. Lahko umremo vsako minuto. Zato uživajte vsak trenutek s 
tistimi, ki jih imate radi, in naj bo vsak vaš dan najboljši,« nam pove.

Čeprav zdaj uživa mirno življenje ob psički, pa to ne pomeni, da 
69-letna pisateljica tudi miruje. Septembra je izšla njena nova knjiga z 
naslovom Darilo divjine. »Govori o tem, kar sem se v zadnjih tridesetih 
letih naučila o naravi. Pišem o Velikem kanjonu, bivanju na podeželju, 
kitih na Aljaski ... Vključila sem tudi zgodbo o koči Walden Point v New 
Hampshiru na Vzhodni obali ZDA, kjer je prebival David Thoreau, 
ameriški filozof in okoljevarstvenik. Bil je zagovornik minimalizma 
in je trdil, da za življenje ne potrebujemo veliko. V času, ko smo pre-
nasičeni s stvarmi, ki jih dejansko ne potrebujemo, je umetnost živeti 
s čim manj. In prav tega se tudi sama učim. V knjigi tako pišem tudi 
o tem, kaj sem spoznala na svoji minimalistični poti,« najin pogovor 
sklene mila in skromna pisateljica.

Pisateljica z volkom iz ujetništva. 
Foto: Tanja Askani

Med preučevanjem volkov v ameriškem narodnem parku Yellowstone. 
Foto: osebni arhiv
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V uredništvu MM-a smo tudi za to številko revije SaMMozavestno izbrali deset 
izdelkov slovenskih ustvarjalcev, s katerimi dokazujejo svojo podjetnost in inovativnost. 
Še posebej v času covida-19 se je izkazalo, kakšen pomen imajo izdelki lokalnega 
izvora iz naravnih sestavin, zato vas, dragi bralci, vabimo, da jih podprete tudi vi.

LA POPSI SORBET 

KAJ?
100-odstotno sadje v lončku, brez dodanih 

sladkorjev, konzervansov in barvil. La Popsi, 
kot ga poznamo, vendar v drugačni obliki – »za 
na žlico«. Lahko bi mu rekli tudi sladoled naših 
babic, s katerim sta se Neža Mlakar in Karmen 
Meze želeli vrniti k čim bolj naravnim in nepre-
delanim izdelkom. Na voljo je v štirih različnih 
okusih (malina, mandarina, hruška in mango); 
trije od njih so primerni tudi za vegane. 

ZAKAJ? 
»Že nekaj časa sva dobivali vprašanja, zakaj 

ne obstaja La Popsi ‚na žlico‘, da bi se izdelek 
lažje dodajalo sladicam, koktajlom, zajtrkom 
...,« pravita snovalki, ki sta blagovno znamko 
La Popsi razvili, da bi svojim otrokom ponudili 
zdravo sladico brez dodatkov sladkorja in osta-
lih nezdravih sestavin. »In da bi razvili znamko, 
pri kateri poznaš popolnoma vse stvari, ki jih 
prebereš na deklaraciji,« dodajata. 

KOMU?
La Popsi sorbet je namenjen vsem, ki želijo 

vedeti, kaj jedo oziroma so pozorni na to – od 
športnikov, ki pazijo na vnos sladkorja in ka-
lorij, do mamic, babic in najstnikov.

Neža Mlakar in Karmen Meze sta 
prijateljici iz otroštva, ki si delita 

vizijo svojim otrokom privoščiti 
zdrav posladek.

TOP 10 
S L O V E N S K I H  I Z D E L K O V

NOVIH 

USTVARJAMMO

PARFUMI ZA 
DOM IN TKANINE 
OKAY X OOPSI 

KAJ? 
Pisani druščini čistil znamke Okay X Oopsi 

so se pridružili trije parfumi za dom in tkani-
ne, ki slišijo na ime Fairy Dust, Magic Drops 
in Sweet Mist. Z njimi lahko osvežite dom ali 
odišavite posteljnino, sedežno garnituro, za-
vese, preproge, avtomobilske sedeže, oblačila 
v omari ... 

ZAKAJ?
Poleg tega, da lepo dišijo, nevtralizirajo ne-

prijetne vonjave in za seboj pustijo dolgotrajen 
vonj sladkobe in svežine, so izdelki ekološki in 
narejeni v Sloveniji. Ker so primerni tudi za 
tkanine, lahko z njimi pošpricate zmečkano 
posteljnino ali oblačila in čez nekaj minut boste 
videli, da likalnika sploh ne potrebujete več. 

KOMU?
Namenjeni so vsem tistim, ki obožujejo svež 

in dišeč dom, radi poležavajo v odišavljeni po-
stelji in nasploh obožujejo prijetne arome.

Parfumi za dom in tkanine so nastali 
v sodelovanju med Urško Pavčnik, 

ustvarjalko bloga Oopsi (desno), ter 
Nadjo in Sandro Keržan iz ekološke 

spletne trgovine Okay.si.
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MALINCIN 
VITAMIN D3 
KAJ?

Malinca v svojo ponudbo kakovostnih na-
ravnih prehranskih dopolnil dodaja novost. 
Sončno razpoloženje je »ujela« v popolnoma 
naravno prehransko dopolnilo – Vitamin D3. 
Gre za vegansko prehransko dopolnilo iz jele-
novega lišaja, ki prispeva k ohranjanju zdravih 
kosti in mišic ter igra pomembno vlogo pri de-
lovanju imunskega sistema.

ZAKAJ?
Nacionalna raziskava potrjuje, da kar 80 

odstotkom prebivalcev Slovenije primanjkuje 
vitamina D, 40 % prebivalstva pa trpi za njego-
vim kroničnim pomanjkanjem. V Malinci so 
zato svojim strankam želeli ponuditi naravno, 
okolju in telesu prijazno ter učinkovito obliko 
vitamina D3. V sodelovanju s strokovnjaki so 
razvili 100-odstotno naraven in veganski izde-
lek iz jelenovega lišaja Cladonia rangiferina, ki 
vsebuje dovolj visoke koncentracije vitamina 
D3, da lahko zadosti potrebam našega telesa. 
Malincin Vitamin D3 je brez laktoze, sladkorjev 
in glutena ter drugih nepotrebnih snovi.

KOMU?
Ker potreba po tem hranilu pri večini žal ni 

zadovoljena, ga priporočajo vsem. Še posebej 
pa ljudem, ki opravljajo delo v zaprtih prosto-
rih, mladostnikom, ki vitamin D potrebujejo 
za razvoj, ter starejšim, ki zaradi zadebeljene 
kože ne morejo več dovolj dobro sintetizirati 
vitamina D. Uporaba Vitamin D3 kapsul se za-
radi povečanih potreb svetuje tudi nosečnicam 
in doječim mamicam.

Nastja Kramer Pesek in Andreja 
Stopar, soustanoviteljici Malince, 
v nabor izdelkov dodajata vedno 
nove naravne prehranske in koz-

metične izdelke. 

USTVARJAMMO

Erika Gioahin in 
Nina Šterk sta usta-

noviteljici podjetja 
Fermentarnica. 

CHIZO NA MIZO 

KAJ?
Fermentirani rastlinski nadomestki mleč-

nim izdelkom pod imenom Chizo na Mizo! 
so izdelani iz fermentiranih indijskih orešč-
kov, ki dajo izdelku nežno mlečno kislino in 
zato spominjajo na mlečne različice namazov 
in kremnih sirov. Namazi so na voljo v treh 
različicah: klasik (brez dodatkov), drobnjak 
(z drobnjakom) in suhi paradižnik (suhi pa-
radižnik z mešanico začimb), kremni siri pa 
v različicah klasik (brez dodatkov), poper (z 
grobozrnatim poprom) in suhi paradižnik (suhi 
paradižnik in čili).

ZAKAJ?
Za razvoj rastlinskih mlečnih nadomestkov 

Chizo na Mizo! namazov in sirov sta se Erika 
Gioahin in Nina Šterk odločili, ker sta spoznali, 
da na trgu ni okusnih in zdravih nadomest-
kov mlečnim izdelkom. Fermentirani izdelki 
imajo probiotičen učinek in večjo prehransko 
vrednost, kar sta želeli doseči in ponuditi z 
rastlinskimi izdelki Chizo na Mizo!

KOMU?
Izdelki so primerni za vse, ki se prehranju-

jejo rastlinsko ali pa so občutljivi na laktozo v 
mleku ter za vse, ki le želijo okusno probiotično 
živilo v svojem obroku. Chizo na Mizo! lahko 
uporabljate tudi za kuhanje ali peko.    
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PROPOLIS,  
VITAMIN C IN 
ECHINACEA MINKA

KAJ? 
Rožnata barva iz palete vitaminov in mine-

ralov MiNKA je prehransko dopolnilo s kom-
binacijo propolisa, vitamina C in ameriškega 
slamnika. Izdelek je v obliki gumijastih bon-
bonov z okusom jagode, ki ga obožujejo otroci 
in odrasli, predstavlja pa učinkovito pomoč 
pri prehladnih obolenjih, gripi in okužbah di-
hal, saj zavira razvoj virusov in krepi imunski 
sistem. 

Gre za vegetarijanski izdelek, brez želati-
ne, brez umetnih barvil in arom ter brez GSO. 
Je popolnoma naraven, zelo okusen in zdrav.

ZAKAJ? 
Petra Marinko, vodja blagovne znamke in 

lastnica podjetja Pharma G, prisega na kakovo-
stne izdelke brez škodljivih snovi, z učinkovi-
tim delovanjem, po dostopni ceni. Spremljanje 
trendov v tujini ji je dalo navdih: predstaviti 
slovensko blagovno znamko MiNKA, ki prinaša 
na področje prehranskih dopolnil svež veter. 
»MiNKA je ‚družina‘ desetih izdelkov za odra-
sle in štirih za otroke, ki so nastali z znanjem 
slovenskih strokovnjakov in najstrožjo nemško 
kakovostjo. Z vitamini in minerali, ki jih naše 
telo potrebuje in po katerih uporabniki največ 
povprašujejo, v privlačni in pomenljivi barvni 
embalaži in slastnim okusom,« pravi. 

KOMU? 
MiNKA je pravi izdelek za vse – za odrasle 

in otroke, za babice in dedke, za vso družino. 
Za vsakogar torej. Za vsak dan ali ko vaše telo 
zaradi stresnega načina življenja potrebuje 
naravno »prvo pomoč«. 

Petra Marinko, vodja blagovne 
znamke in lastnica podjetja Phar-

ma G, je v Sloveniji predstavila 
novost – prehranska dopolnila v 
obliki gumi bonbonov. »Tablete, 

praški, kapsule, kapljice, spreji ... 
so bili marsikomu vsakodnevno 

‚nujno zlo‘. Gumijast bonbon pa z 
užitkom pojedo tudi najzahtevnej-

ši potrošniki,« pravi. 

Foto: Črt Piksi

USTVARJAMMO

KAŠICE MALIE 

KAJ?
Ovsene kašice Malie so na voljo v štirih raz-

ličicah – z okusom čokolade in banane, banane, 
čokolade in kokosa ter z dodanim sadjem. Izbor 
dopolnjuje še kakav Malie z dodanim kalcijem.

»Izdelke Malie lahko z gotovostjo uvrsti-
mo v sam vrh zdravih zajtrkov oz. obrokov, saj 
so 100-odstotno naravnega izvora, pridelani 
ekološko z vsemi potrebnimi certifikati, brez 
dodanih rafiniranih sladkorjev, veganski, pro-
izvedeni v Evropski uniji in primerni za vse 
starosti,« pravijo v podjetju Nutrisslim, kjer 
so izdelke zasnovali.

ZAKAJ?
Ideja za Malie se je začela v domači kuhinji 

z mislijo na to, da si starši nenehno prizade-
vajo, da bi svojim otrokom uspeli pripraviti 
polnovredne in zdrave obroke, vendar jim za 
to pogosto zmanjka časa. Največkrat se zado-
voljijo s kakšno instantno mešanico, ki vse-
buje prekomerne količine sladkorja, s čimer 
otrokom ne naredimo prav nič dobrega. Tako 
so nastali izdelki Malie, ki so poleg vsega shra-
njeni v pisani embalaži, ki jo lahko ponovno 
uporabite (za shranjevanje barvic, ropotuljico, 
vazo za rože ...).

KOMU?
Kašice Malie so narejene predvsem za otro-

ke, lahko pa so okusen in zdrav obrok tudi za 
starejše. Namenjene so vsem, ki želijo zdravo 
in uravnoteženo prehrano, za svoje najmlajše 
in zase. 

Malie s svojo mamico Evo Maher.  



MM / SAMMOZAVESTNO / JESEN 2020MM / SAMMOZAVESTNO / JESEN 2020 4746 USTVARJAMMO

SLOCKS

KAJ? 
Slocks so v Sloveniji oblikovane in spletene 

ekološke nogavice, ki jih krasijo motivi iz slo-
venske kulturne dediščine ter nosijo eko cer-
tfikat, kar pomeni, da so del trajnostne mode. 
Na etiketi je zapisana zgodba o samem motivu, 
ki uporabnika informira o zgodbi potice, kranj-
ske klobase, cvička ali rebule v slovenskem in 
angleškem jeziku. »Slocks(ice) so delček Slo-
venije, ki gre lahko z nami po svetu kot modni 
dodatek, spominek ali darilo,« pravi lastnica 
blagovne znamke Tina Mentol. 

ZAKAJ? 
»Na trgu ni bilo podobnih izdelkov, ki bi 

promovirali slovensko gastronomijo in pred-
mete, ki so Slovencem ‚sveti‘. Potica tako ni z 
nami le ob praznikih, ampak jo lahko s seboj 
nosimo vsak dan v obliki modnega dodatka z 
uporabno vrednostjo. Izdelek sem zasnovala 
med izdelavo svojega magistrskega dela, ki je 
bilo posvečeno slovenskim narodnim jedem 
in raziskovanju materialne kulture. Ugotovila 
sem, da ni izdelkov, ki bi promovirali slovensko 
gastronomijo in kulturno dediščino na druga-
čen način, v obliki modnih dodatkov in konec 
koncev, zakaj ne bi popularizirali kranjske klo-
base tudi skozi oblačilno kulturo pri mlajših 
generacijah? Slovenija bo v letu 2021 postala 
prva evropska gastronomska regija in tudi to 
je način, kako bi lahko svoje jedi in elemente 
tržili,« pravi Tina Mentol. 

KOMU?
»Slocksice« so namenjene širšemu spektru 

ljudi. Pogosto jih kot darila kupujejo vsi, ki so 
tudi ekološko osveščeni ter turisti, ki cenijo 
slovenske izdelke in jim to, da so ti narejeni v 
Sloveniji veliko pomeni. Ob predstavitvi bla-
govne znamke so veliko nogavic preko spleta 
kupili slovenski izseljenci v tujini (v ZDA, Ka-
nadi in Avstraliji).

Tina Mentol je nogavice Slocks 
zasnovala med izdelavo magistr-

skega dela, ki je bilo posvečeno 
slovenskim narodnim jedem in 

raziskovanju materialne kulture.

Foto: Črt Piksi in Robert Ribič

USTVARJAMMO

ARGETA POSOŠKA 
POSTRV 

KAJ? 
Novi ribji namaz Argete iz filejev v vodi reke 

Tolminke vzgojenih posoških postrvi, ki so ga 
razvili v sklopu pobude #PodpiramoLokalno. 
Namaz je na voljo v vseh Mercatorjevih proda-
jalnah v sklopu projekta Moje znamke.

ZAKAJ? 
Ena od temeljnih Argetinih vrednot je za-

veza k družbeni odgovornosti, ki ne pomeni le 
ustvarjati v okolju prijazni proizvodnji, ampak 
tudi priskočiti na pomoč tistim, ki jo zares po-
trebujejo. Z zavedanjem, da je lokalno gospo-
darstvo tisto, ki ga je v takšnih trenutkih po-
trebno spodbujati, je Atlantic Grupa odkupila 
posoške postrvi, ki jih v ribogojnici zaradi izgu-
be trga niso zmogli prodati. S tem dejanjem je 
naredila prvega izmed pomembnih korakov pri 
ponovnem zagonu lokalnega gospodarstva, a se 
ni ustavila tukaj. Iz odkupljenih rib so ustvarili 
nov okus Argeta posoška postrv, za izdelek pa so 
v agenciji Luna \TBWA zasnovali oglaševalsko 
akcijo, v kateri so glavno vlogo prevzeli zapo-
sleni iz ribogojnice Faronika ter predstavnika 
Argete in Mercatorja.

KOMU? 
Izdelek je namenjen vsem, ki imajo radi 

okusno hrano in jim ni vseeno, od kod prihajajo 
živila na njihovem krožniku. 

V oglaševalski akciji so glavno 
vlogo prevzeli zaposleni iz ribo-

gojnice Faronika ter predstavnika 
Argete in Mercatorja.
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FRIDIKE 

KAJ?
Popolnoma naravne čokoladice Fridike, 

ki so dopolnile širok spekter 100-odstotno 
naravnih čokoladnih kreacij Tete Fride. Na 
voljo so v štirih različnih okusih (prihaja pa 
tudi peti): kremšnita z borovnico, cheesecake 
jagoda, brownie z malino in cookie rookie z 
višnjo in pomarančo. Čokoladice so ustvarjene 
iz pravega sadja in nežne kreme čokolade in ne 
vsebujejo trans maščob, barvil, konzervansov 
in drugih nepotrebnih dodatkov. 

ZAKAJ?
Tako kot vse čokoladne kreacije Tete Fride, 

tudi Fridike nastajajo v njeni čokoladni manu-
fakturi sredi krajinskega parka Mariborsko 
jezero, kjer se nahaja tudi Fridina čokoladna 
vas »Chocolate village by ther river«. Razvijali 
so jih več kot dve leti in jih zapakirali kot čo-
koladice »to-go«, pripravljene, da jih vzamete 
s seboj kamor koli. Posebne so tudi, ker z vsa-
kim njihovim nakupom polepšate prihodnost 
prebivalcev afriške vasice Molly-Koyata na 
severu Liberije.

KOMU?
Fridike so namenjene vsem, ki želijo svoj 

sladki, a popolnoma naravni trenutek dneva. 
Najdete jih lahko že na več kot 150 prodajnih 
mestih, v Fridini spletni trgovini ali pa kar v 
čokoladnem kotičku ene izmed šestih čokola-
dnih kavarn Teta Frida po Sloveniji. 

Fridike so na voljo v 
štirih okusih, ki se 

jim bo kmalu pridru-
žil še peti. 

USTVARJAMMO

VIVO BOX TO GO 

KAJ?
Razvojna ekipa Vivo Cateringa razmišlja 

trajnostno in rezultat je nova blagovna znamka 
Vivo Box to Go. Celostna linija toplih in hla-
dnih kulinaričnih dobrot preko spleta prispe do 
končnega naročnika na okolju prijazen način. 
»Priprava in dostava zdravih, okusnih in sve-
žih obrokov, pripravljenih iz sestavin lokalnih 
proizvajalcev, po receptih kreativnega in ino-
vativnega kuharskega mojstra Vivo kuhinje, 
zadovolji prav vsak okus v najkrajšem času,« 
pravijo. 

ZAKAJ?
»Kulinarika je živa stvar in prav je, da se z 

njenim razvojem izkoristijo možnosti, prilo-
žnosti in potrebe. V Centru inovativnih reši-
tev Vivo D125 in z mislijo na naše stranke in 
njihov vsakdan, pa tudi v podporo slovenskim 
podjetjem in pridelovalcem prehrane, je bilo 
potrebno iti v korak s časom in se prilagoditi 
zahtevam današnjega ritma življenja. Petin-
dvajset let izkušenj na področju cateringa nas 
je uvrstilo na zemljevid najboljših – ne samo 
v Sloveniji, temveč tudi v Evropi in prav zato 
od sebe zahtevamo vedno več, predvsem v 
trenutnih razmerah v gospodarstvu,« v Vivu 
pojasnjujejo, zakaj so se lotili snovanja nove 
blagovne znamke. 

KOMU?
Izdelek je nastal z idejo, da pridejo do vrat 

prav vsakega Slovenca in mu ponudijo svežo 
tradicijo svoje kuhinje za različne priložnosti 
in tako zadovoljijo še več brbončic kot sicer. 
Osebni pristop z veliko ljubezni do kuhanja 
je v teh časih postala tudi rešitev varovanja in 
zdravja njihovih gostov in zaposlenih. Zato lah-
ko podjetja razveselijo svoje sodelavce doma ali 
na delovnem mestu po Sloveniji in jim ponudijo 
virtualni piknik, kosilo ali malico v realnem 
času in prostoru. Poskrbijo pa tudi za vse, ki 
nimate časa kuhati, a želite presenetiti goste 
doma ali v službi, želite le (poslovno) kosilo, 
malico, večerjo ... Do želenega vas loči le klik 
na www.vivobox.si. 

V Vivu pravijo, da bo nabor ra-
znolike tople in hladne ponudbe 

zadovoljil prav vsak okus. »Z nami 
nikoli lačen!« je slogan, ki se ga 

držijo. 
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»RAZVOJ VSAJ 
PETDESETIH NOVIH 
IZDELKOV LETNO 
JE POSTAL NAŠA 
STALNICA«
Kozmetika Afrodita letos praznuje že svojo 
50. obletnico. Ob pomembni prelomnici te 
slovenske kozmetične znamke, ki uspešno 
združuje tradicijo in stalno inovativnost, 
ki ji ritem narekuje tudi izjemno močna 
svetovna konkurenca, smo se pogovarjali 
z ustanoviteljico Danico Zorin Mijošek. 

 ȫ Simona Kruhar Gaberšček
 ȫ Foto: arhiv Kozmetike Afrodita

Zgodba o Kozmetiki Afrodita se je začela pisati pred 
petdesetimi leti. Se še spominjate, kakšni občutki so 
vas navdajali, ko ste začeli snovati eno od zdaj najpo-
membnejših slovenskih blagovnih znamk?

 ȫ Občutki tistega časa so bili nepozabni. Rekla bi, da 
sem občutila eno samo veselje. Z velikim zanosom sem 
še ne polnoletna stopila na lastno poslovno pot. Delo-
vati na področju kozmetike, v katero sem se zaljubila 
že v otroštvu, je bil takrat velik privilegij. Še toliko bolj, 
ker sem imela veliko podporo v krogu družine, kar me 
je navdajalo tudi z občutkom varnosti. Veste, ko lahko 
delaš tisto, kar te osrečuje – to je neprecenljivo. Res 
pa je, da poleg zadovoljstva nad lastno prakso takrat 
nisem imela občutka, da bom razvila tako veliko lastno 
blagovno znamko. 

Kaj vas je pred toliko desetletji vodilo k temu, da Slo-
venkam ponudite kakovostno kozmetiko iz naravnih 
sestavin? Takrat se pomenu čim bolj naravnih sestavin 
namreč še ni posvečalo toliko pozornosti kot danes. 

 ȫ Izhajam iz  turističnega kraja, iz Rogaške Slatine, 
ki je bila takrat pojem za visoko cenovni zdraviliški 
turizem. Zaradi skope ponudbe kozmetičnih izdelkov 
sem bila kar nekako primorana vzeti stvari v svoje roke 
in zastaviti proizvodnjo lastnih izdelkov. Normalni 
korak je bila naravna kozmetika. Zato, ker sem odra-
ščala z babico, ki je prisegala na ljudsko medicino ter 
se ukvarjala s pripravo različnih zdravilnih pripravkov, 
tudi krem. Narava s svojimi skrivnostnimi močmi 

se me je dotaknila zgodaj in ko sem jo vzljubila, me 
je zaznamovala za celo življenje. Mogoče moje prve 
kreacije niso bile popolne, so pa imele smisel. Prva 
kamilična krema je ponujala pomiritev in nežno nego 
kože, zato je bila potrebna in torej dobrodošla v ne-
govalnem postopku lepotne nege obraza. Takrat se 
pomenu čim bolj naravnih sestavin še ni posvečalo 
toliko pozornosti kot danes, vendar mislim, da to niti 
ni bilo potrebno, saj okolje, naš življenjski slog, pre-
hrana in ostali dejavniki, ki vplivajo na stanje kože, 
niso bili slabi. 

V Kozmetiki Afrodita veliko pozornosti namenjate ino-
vativnosti izdelkov in kreativnim zgodbam, v središče 
katerih jih postavljate. Zdaj imate v svoji ponudbi že 
650 različnih izdelkov. Zakaj je tako pomembno, da 
na trg stalno uvajate novosti?

 ȫ Tempo proizvodnje kozmetike je na globalni ravni, 
kamor kot proizvajalec sodi tudi Kozmetika Afrodita, 
neizprosen. Globalni trend podpira oziroma agresivno 
spodbuja potrošnjo, zato moramo proizvajalci ne-
prestano slediti trendom in razvijati nove produkte. 
Potrošniki želijo izdelke, pisane na potrebe njihovega 
stanja in tipa kože, lojalnosti praktično ni. Če jim izde-
lek ne odgovarja, ga pač zamenjajo z drugim, ponudba 
je izjemna. In če jih ne ponudimo mi, pod našo bla-
govno znamko, nastopijo drugi. Konkurenca je velika 
in prodorna. Ker beležimo izjemen razvoj znanosti in 
tudi inovacij na kozmetičnem trgu surovin, namreč 

ni težko kreirati novih izdelkov. Tako je tudi pri nas v 
hiši razvoj vsaj petdesetih novih izdelkov letno postal 
naša stalnica. Prav tako naj omenim še trend mikro-
podjetništva, ki preko družbenih omrežij promovira 
proizvodnjo kozmetičnih izdelkov v omejenih serijah 
kar doma. Tukaj sem precej kritična, saj kot proizva-
jalec kozmetike nosimo veliko odgovornost. In sicer 
odgovornost nad kakovostjo izdelkov, ki morajo v 
vseh pogledih ustrezati uporabnikom in biti zdravju 
neškodljivi. Še posebej, kadar govorimo o izdelkih, 
namenjenih otrokom, in izdelkih, ki lahko pridejo v 
kontakt s sluznico. Postopki zajamejo osebje, prostore, 
tehnično opremo, procesno higieno, repromaterial – 
kontrolo vhodnih surovin, embalaže –, polproizvode 
in končne proizvode, proizvodnjo, kontrolo kakovosti 
in vso potrebno dokumentacijo. 

Naša kozmetična hiša zagotavlja mikrobiološko 
kakovost kozmetičnih izdelkov z uvedbo dobre pro-
izvodne prakse – GMP. To je sistem za doseganje ka-
kovosti, ki zagotavlja dosledno izdelavo in kontrolo 
proizvoda po merilih za kakovost ter ustreznost na-
menu uporabe, kot zahteva specifikacija proizvoda. 
Proizvajalec kozmetičnih proizvodov mora z name-
nom, da ugodi pravilom GMP in mikrobiološki kako-
vosti, imeti natančno določene in izdelane postopke 
čiščenja, sanitacije in kontrole, s katerimi se vzdržuje 
aparature in materiale, ki morajo biti prosti patogenih 
mikroorganizmov. 

Narava s svojimi skrivnostnimi 
močmi se me je dotaknila zgodaj 

in ko sem jo vzljubila, me je 
zaznamovala za celo življenje.

»Z velikim zanosom sem še ne polnoletna stopila na lastno poslovno 
pot. Delovati na področju kozmetike, v katero sem se zaljubila že v otro-
štvu, je bil takrat velik privilegij,« se ob 50-letnici Kozmetike Afrodita 
spominja njena ustanoviteljica Danica Zorin Mijošek.

USTVARJAMMO

Zveni zelo zahtevno. Pa vendar logično, glede 
na podatek, da se lahko ena sama bakterijska celica 
v 24-ih urah razmnoži v nekaj milijonov bakterij. 

Proizvajalci kozmetike mikroorganizme spre-
jemamo kot skrite »klice«. V proizvodnjo in pro-
izvode lahko vstopijo popolnoma nenadzorovano 
preko surovin rastlinskega ali  živalskega izvora, 
vode,  zraka,  ljudi,  pakiranja,  transporta,  mrčesa, 
škodljivcev itd.

50-letnico Afrodite ste obeležili tudi z novimi pre-
stižnimi profesionalnimi izdelki Pure Gold Divine. V 
čem je njihova največja posebnost in katerim žen-
skam ste jo namenili?

 ȫ Pure Gold Divine je linija izdelkov, na katero 
sem izjemno ponosna. Zaokrožuje namreč petdeset 
let Afroditinega kontinuiranega razvoja, inovacij, 
znanja ter naporov mojega delovnega tima. Gre za  
zgodbo o kremi, ki se začne s prvo idejo, nadalju-
je s kreiranjem v razvojnih laboratorijih, potuje z 
vsebino v lični embalaži na različne konce sveta in 
izrazi svoje bistvo, ko se dotakne kože.

Narejena je s koščki čistega zlata. Zlato je namreč 
znak imenitnosti ter prispodoba izjemnosti, simbol 
glamurja in prestiža. V vsem svojem blišču kraljuje 
tudi na področju kozmetike. Linija Pure Gold Divine 
vsebuje delce čistega zlata, ki so v sinergiji povezani 
s  sojinimi izoflavoni in z  izjemno visoko koncen-

tracijo dermokozmetičnih sestavin. Ujeti so v raz-
košne teksture, ki  bistveno izboljšajo kožni tonus 
in delujejo z intenzivnim učinkom korekcije gub. 

Sliši se zapleteno, a ima eden in edini preprosti 
cilj: navdušiti in pomagati, da se v svoji koži poču-
timo preprosto lepo. Linija Pure Gold Divine zao-
krožuje dva izdelka, ki sta tudi moja prva negovalna 
izbira: razkošni lifting serum za normalno do suho 
kožo in razkošno lepotno olje za izjemno suho kožo. 

Kako boste sicer v podjetju praznovali to častitljivo 
obletnico?

 ȫ Za praznovanje jubileja smo imeli velike načrte 
letos junija, ker smo v okviru pokroviteljstva Af-
roditinega teka v Rogaški Slatini želeli pogostiti 
naše poslovne partnerje na tujih trgih. Želeli smo 
interaktivno srečanje, ki bi vključevalo promocijo 
gibanja in zdravega načina življenja na teku ter pro-
mocijo naše nove luksuzne linije v večernih urah v 
čudovitem okolju Kristalne dvorane Grand hotela. 
Tam sem namreč organizirala svoj prvi kozmetični 
kongres. Žal so se načrti izjalovili, pa bo že prav tako. 
Menim, da moramo nastopati v vlogi skrbnega in 
odgovornega gospodarja ter premišljeno ravnati s 
sredstvi. Ne nazadnje nosim veliko odgovornost 
do 160 zaposlenih in posledično tudi do njihovih 
družin, vemo pa, da se trenutno nahajamo v ne-

predvidljivih, mestoma kaotičnih razmerah. Časa 
za praznovanje in veselje bo še dovolj.  

Kaj pa si želite za naslednjih 50 let Kozmetike Af-
rodita?

 ȫ Pravzaprav nisem človek velikih želja. Skozi ži-
vljenje stopam sicer predano, energično in z veliko 
strastjo, a vendar z zanesljivimi koraki. Zato si želim 
predvsem kontinuiranega poslovnega uspeha in 
številnih novih kozmetičnih uspešnic. Zaradi mojih 
zaposlenih pa tudi zaradi potrošnikov, ki uporabljajo 
naše izdelke. Tu smo zaradi njih in vedno za njih. 
Zato se ob tej priložnosti zahvaljujem vsem, ki ste si 
dovolili prepoznati odličnost slovenske kozmetike 
in nas podpirate z nakupom izdelkov. 

Pravzaprav nisem človek velikih želja. Skozi življenje stopam 
sicer predano, energično in z veliko strastjo, a vendar z 
zanesljivimi koraki. Zato si želim predvsem kontinuiranega 
poslovnega uspeha in številnih novih kozmetičnih uspešnic.

Pure Gold Divine je linija 
izdelkov, na katero je 
Danica Zorin Mijošek 
zelo ponosna. Zaokrožuje 
namreč 50 let Afroditinega 
kontinuiranega razvoja, 
inovacij, znanja in naporov 
celotne ekipe.
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SMRČITE?  
SE ZBUJATE 
UTRUJENI IN 
NERAZPOLOŽENI? 
Povprečen človek prespi skoraj tretjino svojega 
življenja in verjetno se vsi zavedamo, kako 
pomemben je kakovosten spanec. Zaradi 
sodobnega načina življenja spanju pogosto 
namenimo premalo časa, vse več ljudi pa opaža, 
da se tudi po zadosti dolgem spancu zbujajo 
utrujeni in nerazpoloženi. Njihovi partnerji 
se pritožujejo, da glasno smrčijo, hlastajo za 
zrakom ali celo za daljši čas prenehajo dihati. 
Več o motnjah dihanja med spanjem nam je 
povedal dr. Matej Delakorda, dr. med., specialist 
otorinolaringologije iz Splošne bolnišnice Celje.

Smrčanje je lahko izredno moteče, za tistega, ki smrči, pa je lahko tudi nevar-
no.  Kaj sploh je smrčanje?

 ȫ Kljub temu, da skoraj ni človeka, ki še nikoli ne bi slišal nekoga, ki smrči, na 
to vprašanje ni tako preprosto odgovoriti. Vsekakor gre za zvok, ki praviloma 
nastaja pri vdihu med spanjem in je za večino neprijeten in moteč. Smrčanje 
je zato pogosto vzrok za spore med zakoncema ali prijatelji. Nekateri pari 
samo zaradi smrčanja načrtujejo hiše z ločenima spalnicama. Obstajajo raz-
iskave, ki dokazujejo, da smrčanje zaradi vibracij lahko povzroča zadebelitev 
sten vratnih žil in poškodbe sluznice v ustih in žrelu. Še bolj pomembno je, 
da lahko smrčanje kaže na to, da bolnik med spanjem občasno preneha di-
hati. V tem primeru govorimo o spalnih apnejah, ki prav tako kot smrčanje 
nastanejo zaradi zožitve v žrelu ali grlu. Ko se dihanje ustavi, začne v krvi 
padati koncentracija kisika in naraščati koncentracija ogljikovega dioksida. 
To sproži obrambne mehanizme, ki povzročajo, da se bolnik med spanjem 
pogosto prebuja, čeprav se tega praviloma sploh ne zaveda. Spalne apneje 
imajo dolgoročno na zdravje posameznika številne negativne učinke (bolezni 
srca in ožilja, sladkorna bolezen, psihiatrične motnje ...). Bolniki se prebujajo 
utrujeni, čez dan so zaspani, imajo težave s koncentracijo, pogosto jih boli 
glava, pešati lahko začne spolno življenje ipd.

Kdaj je potreben obisk pri zdravniku? Kako se lotiti diagnostike?
 ȫ Če smrčite ali sumite, da med spanjem pogosto prenehate dihati, je naj-

prej potrebno opraviti respiratorno poligrafijo v spanju. Gre za preiskavo s 
pomočjo manjše naprave, ki se pred spanjem namesti na prsni koš. Rezultati 
nam bodo povedali, če imamo spalne apneje ali pa »samo« smrčimo. Od tega 
je odvisen način zdravljenja, obstaja namreč več možnosti.

Kakšne pa so možnosti za zdravljenje?
 ȫ Če preiskava pokaže, da gre zgolj za smrčanje ali apneje blage stopnje, 

lahko vsakdo poskusi z uporabo opornice za spodnjo čeljust. Druga možnost 
je zdravljenje s kirurškim posegom. Na ta način odstranimo vzrok nastanka 
težav, učinek pa je praviloma trajen. Če gre za apneje med spanjem hujše 
stopnje je prav, da se opravi poskus zdravljenja z napravo, ki v dihala med 
spanjem vpihuje zrak (CPAP). V vsakem primeru se svetujejo spanje na 
boku, izogibanje alkoholu pred spanjem, čiščenje nosu, v primeru odvečne 
telesne teže tudi hujšanje.

Kam svetujete, da se obrnemo po pomoč?
 ȫ Najbolj celostne obravnave boste deležni v nekaterih otorinolaringoloških 

ambulantah, ki so specializirane za motnje dihanja med spanjem. Precej 
koristnih informacij o tem pa boste našli tudi na medmrežju.

dr. Matej Delakorda, dr. med., specialist otorinolaringolog.

ODPRAVITE SMRČANJE 
IN SE NASPITE
Opornica Oniris je medicinski pripomoček francoskega izdelovalca, ki 
učinkovito odpravlja simptome oviranega dihanja pri smrčanju in spalni 
apneji od prve noči naprej.

Več informacij in naročila na www.oniris.si
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Naravna odpornost 
izvira iz prebave. 
Okrepite jo z
Donat Mg.

Klinično  
dokazano  
deluje na  
prebavo

donat.mg
*Za vrednotenje varnosti in učinkovitosti naravne mineralne vode Donat Mg za izboljšano delovanje črevesa je bila opravljena 
dvojno slepa, randomizirana, s placebo kontrolirana klinična raziskava – podatki so evidentirani v European Journal of Nutrition.

Atlantic Droga Kolinska, Živilska industrija, d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana
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V resnici obstaja precej načinov, kako lahko sami poskrbimo, da 
bo naš imunski sistem lažje kljuboval prehladnim obolenjem. Med 
najpomembnejše dejavnike, ki vplivajo na normalno delovanje 
imunskega sistema, strokovnjaki sicer uvrščajo tri. Prva je zdrava in 
raznolika prehrana, drugi dovolj gibanja na svežem zraku oziroma 
redna rekreacija, tretji pa, da nismo podvrženi kroničnemu stresu, 
kamor na primer sodi stres v službi.   

NA JEDILNIKU NE POZABITE NA KISLO ZELJE
Dr. Samo Kreft, profesor na Fakulteti za farmacijo, pravi, da 

je zdrava prehrana tista, ki nam zagotovi vnos vseh hranil. »Za 
imunski sistem je še posebej pomembno, da nam ne primanjkuje 
beljakovin, mineralov bakra, železa, selena, cinka ter vitaminov 
A, C, D, B6, B12 in folata. Koristi lahko tudi uživanje gob, ker 
te vsebujejo beta glukane, ki tudi nekoliko okrepijo delovanje 
imunskega sistema,« pravi. 

Ker sam raziskuje zdravilno moč rastlin, nas je zanimalo, katere 
bi našim bralcem še posebej priporočal v tem času, da si zagotovijo 
večjo odpornost. »Ko govorimo o zdravilni moči rastlin, moramo 
pri tem upoštevati tako rastlinsko prehrano in zdravilne rastline. 
Z rastlinsko prehrano se zadnje čase ukvarjam v okviru projekta 
Lačna Bučka, ki ga najdete na spletni strani www.lacna-bucka.com. 
Pri Lačni Bučki z izračuni in primeri jedilnikov ugotavljamo, da 
lahko tudi brez uživanja mesa, jajc in mleka zagotovimo ustrezen 
uravnotežen vnos hranil. Zanimivi sta tudi dve nedavno objavlje-
ni, vendar še zelo preliminarni raziskavi, pri katerih sem sodelo-
val, ki kažeta, da bi določeno zaščito pred covidom-19 nudilo tudi 
uživanje zelja in fermentirane hrane. Če se malo pošalim, lahko 
rečem, da je idealna kombinacija kislo zelje,« pravi dr. Kreft, ki bi 

med zdravilnimi rastlinami izpostavil ameriški slamnik. »Mnoge 
večletne raziskave kažejo, da je zelo učinkovit pri zaščiti pred gripo 
in prehladom, najnovejše preliminarne raziskave pa kažejo, da bi 
lahko nudil določeno zaščito tudi pred covidom-19,« smo izvedeli. 

RAZLIKOVATI MORAMO MED ZDRAVILI IN 
PREHRANSKIMI DOPOLNILI 

Ker vemo, da v današnjem hitrem načinu življenja nima vsak 
časa (ali volje), da bi si sestavil optimalen jedilnik, hkrati pa je hra-
na, ki jo uživamo, precej osiromašena, si veliko ljudi pomaga tudi z 
uživanjem vitaminov, različnih pripravkov in prehranskih dopolnil. 
Ker na policah trgovin in lekarn lahko najdemo tisoč in en izdelek 
za krepitev imunskega sistema in kup prehranskih dopolnil, ki naj 
bi pripomogli k temu, da smo bolj zdravi, nas je zanimalo, kako 
dejansko izbrati prave oziroma kako vedeti, kateri izdelki so naju-
činkovitejši. »To je zelo dobro, vendar težko vprašanje. Pomemb-
no je, da poznamo razliko med izdelki, ki imajo status zdravila, in 
tistimi, ki imajo status prehranskega dopolnila. Zdravila so močno 
nadzorovana skupina izdelkov in neodvisni državni organi že pred 
prihodom na tržišče in tudi po prihodu redno in temeljito preverjajo, 
ali je izdelek kakovosten, varen in učinkovit, ter ali so vse trditve 
ustezno znanstveno utemeljene. Pri prehranskih dopolnilih pa 
gre predvsem za zaupanje proizvajalcu. Inšpekcija občasno in šele 
po prihodu na tržišče preverja le varnost, nikoli pa učinkovitosti. 
Kljub temu je tudi med prehranskimi dopolnili nekaj kakovostnih 
izdelkov,« pravi dr. Kreft. 

Če bi lahko svetoval, katere so tri najpomembnejše stvari, ki jih 
lahko posameznik naredi, da bo letošnjo sezono prehladov in bole-
zni preživel čim bolj zdrav, bi bile po njegovem mnenju to cepljenje 

POSKRBITE ZA 
SVOJ IMUNSKI 
SISTEM IN 
OSTANITE 
ZDRAVI 
Proti koncu poletja ali najkasneje 
ob prvih hladnih jesenskih dneh 
začnemo razmišljati o tem, da 
prihaja tisti čas leta, ko nas 
pogosteje kot sicer pestijo prehladi 
in bolezni. Takrat običajno tudi 
začnemo iskati različne načine, 
kako okrepiti svoj imunski 
sistem, da ne bi prehitro podlegli 
napadom virusov in bakterij. 
Letos, ko nam grozi še covid-19, 
smo pozorni še toliko bolj. 

 ȫ Tina Guček

Zdrava in raznolika prehrana, redna rekreacija in vsaj 7 ur spanja so najboljša 
kombinacija za večjo telesno odpornost. (Foto: Dreamstime)

vr
očina

Gl

avobol

bo
leč

e grlo

L.SI.MKT.07.2020.3553

Aspirin plus C raztopite v kozarcu vode in popijte. 

Supradyn® IMUNO raztopite v ustih. 
Vitamin C in cink imata vlogo pri delovanju 
imunskega sistema. 
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

Pripravljeni   
na zimo?

Pred uporabo natančno preberite navodilo!  
O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte 
z zdravnikom ali s farmacevtom.
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(ki je za zdaj dostopno samo proti gripi), izogibanje virom okužb 
(torej tesnim stikom z množicami ljudi) ter zdrav življenski slog 
(kamor sodijo zdrava prehrana, redno gibanje in dovolj spanja). 
»Skoraj gotovo bi večina omenjenih ukrepov vsaj malo pomagala 
tudi pri zaščiti pred boleznijo covid-19, res pa je, da je to še zelo nova 
bolezen, zato si izkušnje z njo šele pridobivamo,« pravi sogovornik. 

VSAJ SEDEM UR SPANJA
Pomena spanja ne poudarja le dr. Kreft, ampak tudi številni 

drugi strokovnjaki. Specialistka klinične psihologije doc. dr. 
Vita Štukovnik s Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, ki 
je o tej temi govorila tudi na letošnji iPROM akademiji, pravi, da 
ljudje spanje nujno potrebujemo za telesno in duševno zdravje. 
V obdobjih večjih obremenitev, kot je trenutna epidemija, pa je 
po njenih besedah dovolj dolgo in kakovostno spanje še posebej 
pomembno, saj nam pomaga pri večanju imunske odpornosti 
in zmanjševanju tveganja, da zbolimo. »Raziskave kažejo, da 
ljudje, ki kakovostno spijo vsaj 7 ur na noč, redkeje zbolevajo za 
respiratornimi obolenji kot tisti, ki spijo manj kot pet ur. Dobro 
naspani pa se bomo lažje spoprijemali tudi s stresom, ki ga prinaša 
trenutna negotova situacija, manj bomo dovzetni za težave, kot 
je slabo razpoloženje, tesnoba in depresija. Podatki iz različnih 
držav kažejo, da ljudje med trenutno epidemijo v splošnem spi-
mo manj in manj kakovostno, kar je zaskrbljujoče. Tudi glede 
na rezultate študije, ki smo jo izvedli na Univerzi v Mariboru v 
sodelovanju z Laboratorijem za motnje spanja UKC LJ, več kot 
tretjina mladih Slovencev med epidemijo doživlja poslabšanje 
kakovosti spanja,« je povedala za SaMMozavestno. 

Njen nasvet je torej, naj v tem kriznem obdobju spimo dovolj 
(odrasli vsaj sedem ur), za kakovost spanja pa lahko poskrbimo 
tudi z nekaj preprostimi ukrepi higiene spanja. »Vsak dan vstajajmo 
ob približno isti uri, čez dan bodimo čim bolj aktivni, dopoldan po 
možnosti na dnevni svetlobi, izogibajmo se dremežem preko dne-
va, zvečer imejmo umirjeno rutino in namesto preverjanja novic 
na telefonu raje preberimo dobro knjigo ali si zavrtimo najljubšo 
glasbo. Ob vznemirjenosti lahko pomagajo tudi sprostitvene teh-
nike, npr. različne dihalne vaje ali meditacija, ki jo veliko ljudi že 
sicer prakticira,« svetuje dr. Vita Štukovnik. 

BREZ GIBANJA NE GRE 
Dobro znano je dejstvo, da je za dober in učinkovit imunski sistem 

ključno tudi redno gibanje oz. rekreacija, kar potrjuje tudi Brigita 
Žinko, licencirana inštruktorica fitnesa in pilatesa ter prehranska 
svetovalka in vodja OZove spletne telovadnice. »Za lažje razumevanje 
najprej na kratko o tem, kaj je imunski sistem. Je zelo kompleksen 
sistem v našem telesu, sestavljen iz več sto različnih tipov celic in 
signalnih molekul, ki so zelo natančno regulirane. Med drugim imajo 
pri imunskem odzivu pomembno vlogo T-celice. Poznamo T-celice 
pomagalke in T-celice ubijalke. Prve od makrofagov dobijo infor-
macije o »sovražniku« in delujejo kot »poveljniki« specializiranim 
celicam imunskega odziva, kako naj se odzovejo. T-celice ubijalke pa 
na svoji površini razvijejo poseben receptor, ki natančno prepozna 
sovražnika oz. okužene celice in jih uniči. Ne glede na to, kako dobro 
poznamo imunski sistem in delovanje v ozadju, je znano, da imajo 
nekateri ljudje močnejši imunski sistem in redko zbolijo, medtem 
ko so drugi zelo pogosto bolni. Na učinkovitost imunskega sistem 
vpliva več dejavnikov. Nekaj prinesejo naši geni, še več pa okolje in 
naše navade, na primer zdrava prehrana, dovolj počitka, čim manj 
alkohola, nič kajenja, predvsem pa redno gibanje,« pravi Brigita 
Žinko, ki dodaja, da je bilo o tem narejenih veliko študij. Nedavno 
so v britanski raziskavi preučevali približno 130 rekreativnih kole-
sarjev, starih od 55 do 80 let. Vsi so že nekaj let redno kolesarili in 
pri vseh so zaznali precej večje število T-celic (bilo je na ravni ljudi, 
ki so bili dvajset in celo več let mlajši).  

Kako torej z vadbo izboljšati odpornost? »V hladnejših mesecih, 
ko se bolj zadržujemo v notranjih prostorih, hkrati pa se moramo 
prilagajati raznim vladnim omejitvam, so zelo primerne spletne 
telovadnice. Na spletu lahko vsak zase poišče ustrezno vrsto vad-
be, ki je prilagojena njegovim sposobnostim in trenutni kondiciji. 
Vsekakor zagovarjam kakovostne funkcionalne treninge za celotno 
telo, s poudarkom na močnih globokih mišicah trupa oz. močnem 
jedru, zdravi hrbtenici in sklepih. To je osnova tudi za bolj inten-
zivne treninge. Bolj kot intenzivnost, je pomembno to, da redno 
treniramo in sicer vsaj trikrat tedensko po trideset minut,« pravi 
Žinkova, ki opozarja, da moramo biti pri izbiri pozorni na trenerje, 
ki bodo kljub treniranju preko spleta dobro komunicirali z nami in 
nam po potrebi prilagajali vaje in treninge. 

Cepljenje, izo-
gibanje virom 
okužb in zdrav 
življenjski slog 
bodo po mne-
nju dr. Sama 
Krefta najbolj 
pripomogli 
k vašemu 
zdravju v času 
covida-19.

Specialistka 
klinične psiholo-
gije doc. dr. Vita 
Štukovnik pravi, 
da je v obdobjih 
večjih obremeni-
tev dovolj dolgo 
in kakovostno 
spanje še posebej 
pomembno, saj 
nam pomaga pri 
večanju imunske 
odpornosti in 
zmanjševanju tve-
ganja, da zbolimo.

»V hladnejših mesecih, ko se bolj 
zadržujemo v notranjih prostorih, 
hkrati pa se moramo prilagajati 
raznim vladnim omejitvam, so za 
redno vadbo primerne tudi spletne 
telovadnice.« 
Brigita Žinko, licencirana inštruktorica fitnesa in pilatesa  
ter prehranska svetovalka in  
vodja OZove spletne telovadnice.
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Nova, ekskluzivna 
linija lokalnih izdelkov
Predanost obrodi najboljše sadove. Zato vam 
s ponosom predstavljamo 56 novih domačih 
izdelkov iz različnih krajev po Sloveniji. 

Nova linija je nastala v sodelovanju z lokalnimi 
partnerji, s katerimi nas druži predanost zemlji, 
domačim kmetovalcem in lokalnim okusom. 

Novi izdelki pod skupno blagovno znamko bodo 
obogatili našo ponudbo 1.400 vrst lokalnih 
izdelkov v prodajalnah po vsej Sloveniji.

srčno predani
Najboljši ponudnik lokalnih izdelkov*
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* Po tržni raziskavi Valicon 2020
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Vsi z zaskrbljenostjo pogledujemo proti zimskih 
mesecih, ko na nas prežijo tudi drugi virusi, ne le 
zloglasni covid-19. Kaj lahko sami naredimo, da bo 
naš imunski sistem odpornejši nanje?

 ȫ V hladnejšem delu leta so virusne infekcije zgornjih 
dihalnih poti precej bolj pogoste iz več razlogov. Eden 
izmed pomembnih je seveda nižja temperatura zraka, 
ki ga vdihujemo. Na ta način se zniža temperatura v 
zgornjih dihalnih poteh, kar upočasni zgodnji imunski 
odziv in omogoči hitrejše razmnoževanje virusa. Prav 
tako je virusna ovojnica pri nižjih temperaturah precej 
bolj čvrsta in omogoča daljše preživetje virusa izven 
gostitelja in s tem lažji prenos iz človeka na človeka. 
K temu sicer prispevamo tudi sami, saj se v zimskih 
časih precej več družimo v zaprtih prostorih. Hladnejši 
zrak je načeloma tudi bolj suh, tudi zimsko ogrevanje 
dodatno izsuši zrak, kar zmanjša sposobnost sluznice, 
da učinkovito odstranjuje virusne delce. 

Pogosto rečemo, da smo se najverjetneje prehladili, 
ker nas je »napihalo« ali smo bili premalo obleče-
ni. Dejansko smo na ta način pripomogli k znižanju 
temperature v zgornjih dihalnih poteh in omogočili 
virusom, katerim smo bili izpostavljeni, da so se začeli 
pospešeno množiti, kar vodi do obolenja.

Da zmanjšamo možnost virusnega obolenja, lahko 
v prvi fazi pazimo, da smo vedno primerno oblečeni, 
da preprečimo preveliko ohlajanje dihalnih poti. Če 
smo oblečeni preveč, povzročamo potenje, ki prav 
tako vodi do ohlajanja telesa. Poskrbeti moramo tudi 
za ustrezno vlaženje ogrevanih prostorov, npr. z vla-
žilniki zraka, in hidracijo telesa, najbolj v obliki toplih 
napitkov. Po drugi strani je izredno pomembna skrb 
za imunski sistem. Poleg uravnotežene prehrane, ki 
se seveda priporoča vsem in v vsakem letnem času, 
je v zimskih mesecih zlasti pomembno uživanje ži-
vil, bogatih z vitaminom D in C. Za prvega so bogati 
viri predvsem jajčni rumenjaki, goveja jetra in ribe, 
deloma tudi gobe. Za drugega pa v našem okolju pred-
vsem citrusi, kivi, paprika, brokoli, ohrovt in zelje, tudi 
krompir, ki je npr. kot glavna poljščina predvsem v 
severnih predelih Evrope v 18. stoletju precej zmanj-
šala pojavljanje bolezni povezanih s pomanjkanjem 
vitamina C v revnejših slojih družbe.

Pomembna je tudi redna fizična aktivnost, najbolje 
na svežem zraku, v objemu sončnih žarkov, kadar jih 
uspemo uloviti. Potrebno je seveda upoštevati zmo-

gljivost posameznika, saj pretirana aktivnost, ki vodi 
do izčrpanosti, lahko poveča dovzetnost za okužbe 
zaradi oslabljenega imunskega sistema.

Kakšno vlogo imajo pri tem prehranska dopolnila in 
katere bi še posebej priporočali?

 ȫ Prehranska dopolnila so smiselna ob poviša-
nih potrebah, kadar je telo izpostavljeno različ-
nim stresorjem, kot so psihični stres, povečana 
fizična aktivnost ali večja imunska obremenitev, 
kot so npr. razna virusna in bakterijska obolenja. 
Vsi sledimo že stoletja znanemu receptu toplega 
čaja z medom in limono v času bolezni, kjer želimo 
telesu pomagati z vnosom večjih količin vitamina 
C kot običajno. Zaradi vnetnih reakcij, ki jih sproži 
imunski sistem kot odgovor na okužbo, se zaloge 
vitamina C v telesu v času bolezni hitro izčrpajo. 
Z dodatnim vnosom pripomoremo, da telo hitreje 
prepreči nadaljnje poškodbe tkiva kot posledico 
vnetnega odziva. Podobno vlogo ima tudi cink, poleg 
tega, da dodatno deluje kot pomemben faktor pri 
normalnem delovanju in odzivu imunskega sistema. 

Kot preventiva za normalno delovanje imunskega 
sistema je seveda zelo pomemben tudi vitamin D. V 
zadnjih časih prihaja iz strani stroke več iniciativ, da se 
dvigne priporočen dnevni vnos vitamina D, saj mnoge 
študije kažejo na povezavo nizke koncentracije vita-
mina D v krvi s povečano incidenco okužb zgornjih 
dihal in slabšega imunskega odziva. Že pri sedanjih 
priporočilih, ki so po evropskih smernicah 5 µg (200 
mednarodnih enot – IU), v Sloveniji pa 20 µg dnevno 
(800 IU), različne raziskave kažejo, da ima kar 10 % 
evropske populacije izrazito pomanjkanje vitamina 
D (pod 30 nmol/L), 30 do 60 % pa jih ima vitamin D 
pod priporočeno optimalno ravnijo v krvi (min. 50 
nmol/L). Takšna situacija je  precej pogojena z mo-
dernim načinom življenja, kot je pogosto zadrževanje 
v zaprtih prostorih, pomanjkanje izpostavljenosti 
soncu, ki preko UV sproži sintezo vitamina D v koži, 
in enolična prehrana. Kot zanimivost, zlasti poleti, 
uporaba kreme za sončenje z zaščitnim faktorjem 8, 
ki odbija UV sevanje,  zmanjša sintezo vitamina D za 
95 %. Zato je smiselno, zlasti v hladnejšem delu leta, 
uživati več vitamina D, bodisi z vnosom hrane, bogate 
z vitaminom D, če to ni mogoče, pa s prehranskimi 
dopolnili.

Še posebej bi seveda priporočal izdelke iz čebeljega 
panja. Matični mleček se tradicionalno uporablja za 
stimulacijo imunskega sistema, tako pri odraslih kot 
pri otrocih. Iz klinične raziskave, ki smo jo izvedli leta 
2019, smo ugotovili, da redno uživanje 2 g na dan pove-
ča zmogljivost lastnih mehanizmov za nevtralizacijo 
prostih radikalov in spodbuja protivnetni odziv. Razi-
skave propolisa v in vitro pogojih kažejo na dobro an-
timikrobno delovanje in se ga lahko uporablja v obliki 
ustnega pršila za zgornje dihalne poti. Antimikrobno 
delovanje ima tudi med, še zlasti kostanjev, hojev in 
gozdni med. V zadnjih časih se mi zdi, da se med ljudmi 
izgublja zavedanje, kako dragoceno živilo je med in 
da ne gre le za naravno sladilo za sladkanje čaja. Med 
vsebuje veliko encimov, ki ob redčenju s toplo vodo (ne 
vročo!) začnejo tvoriti vodikov peroksid, ta pa deluje 
antimikrobno. V medu najdemo tudi protimikrobne 
peptide, ki so glavni del čebeljega imunskega sistema 
za obrambo proti mikrobom. 

Za zmanjšanje tveganja razvoja virusnih obolenj 
zgornjih dihalni poti pa je predvsem pomembna tudi 
krepitev prirojenega imunskega sistema. Pri priro-
jenem imunskem odzivu gre za nespecifični odziv, 
v nasprotju s pridobljenim imunskim odzivom, ki 
nastopi v kasnejših fazah okužbe in je specifičen 
(protitelesa). V zadnjih desetih letih so se raziskave 
na tem področju precej razmahnile, saj so ugotovi-
li, da ima tudi prirojeni imunski odziv spomin, kot 
je sicer do zdaj veljalo samo za pridobljeni odziv. 
Spomin omogoča imunskemu sistemu, da se bolj 
učinkovito in hitro odzove na okužbo z virusi ali 
drugimi škodljivimi mikroorganizmi ter na ta način 
omeji napredovanje okužbe. Ugotovili so, da se da 
prirojeni imunski sistem »izuriti«, spomin pa lahko 
tudi več mesecev nudi zaščito pred novimi okužba-
mi. Stanje izurjenega prirojenega imunskega odziva 
lahko pričakujemo po preboleli okužbi ali pa ga iz-
urimo z neživimi deli mikroorganizmov, ki jih telo 
prepozna podobno kot žive ter na ta način aktivira 
imunski sistem v višjo stopnjo pripravljenosti. Ker 
imamo receptorje za tipanje površinskih struktur 
mikroorganizmov tudi v črevesju, nam to omogoča, 
da izurimo imunski sistem tudi z uživanjem določe-
nih snovi. Med najbolj raziskanimi takšnimi snovmi, 
katerih delovanje je potrjeno s številnimi kliničnimi 
študijami, so zagotovo beta-glukani, izolirani in pre-

MED JE DRAGOCENO, 
A PREPOGOSTO 
SPREGLEDANO ŽIVILO
Rok Kopinč je vodja razvoja v Medexu, kjer se trenutno 
najbolj posvečajo prehranskim dopolnilom za krepitev 
imunosti in skrbi za zdravje zgornjih dihal. Vprašali smo ga, 
katera prehranska dopolnila je smiselno uživati za večjo 
odpornost v zimskih mesecih, kakšna je vloga čebeljih 
pridelkov v preventivi in kako sam skrbi za lastno odpornost.

 ȫ Simona Kruhar Gaberšček
 ȫ Foto: arhiv Medexa

SKRBIMMO

čiščeni iz celičnih sten kvasovk ali nekaterih gliv, ki 
jih dobimo tudi v obliki prehranskih dopolnil.

Kot ste že omenili, ima med precej zdravilnih lastnosti. 
Kako bi laiku pojasnili vlogo medu in matičnega mlečka 
v prehrani sodobnih ljudi?

 ȫ Med ima precej bolj uveljavljeno tradicionalno 
rabo med ljudmi kot matični mleček. Kot pa sem že 
omenil, se zlasti med mlajšo populacijo izgublja zave-
danje o vrednosti medu v človeški prehrani. Obstaja 
velika razlika v kakovosti medu, ki je na policah, zdi pa 
se mi, da se ljudje ne zavedajo, da kakovosten med ni 
poceni oziroma jim kakovost medu ne pomeni veliko. 
Vsaka vrsta medu ima svoje unikatne značilnosti, za-
radi katerih je bolj primeren za uživanje na žlico, kot 
le za slajenje čaja ali kuhanje, kjer se večina aktivnih 
snovi uniči. Tudi to je eno izmed poslanstev Medexa, 
kjer tudi sodelujemo pri več raziskovalnih projektih, 
da je med precej več kot samo živilo. Steriliziran ko-
stanjev med se npr. v medicini že vrsto let uporablja 
za zdravljenje kroničnih ran. Vsebuje pa tudi določene 
snovi, za katere so ugotovili, da imajo pomembno vlo-
go pri reguliranju vnosa hrane in izrabe kalorij, kar je 
pomembno za razvoj debelosti in razvoj z debelostjo 
povezanih bolezni. 

Tudi matični mleček je edinstven čebelji produkt, 
ki vsebuje številne snovi, ki jih ne najdemo nikjer 
drugje v naravi. Poleg nepogrešljive vloge pri krepitvi 
imunskega sistema smo v klinični raziskavi, ki smo 
jo izvedli v sodelovanju s Fakulteto za vede o zdravju 
Univerze na Primorskem, ugotovili, da znižuje skupni 
holesterol, zmanjšuje sistemsko vnetje kot posledico 
prekomerne telesne teže in pozitivno vpliva na hor-
mon, ki uravnava sitost. Poleg tega zvišuje skupni 
antioksidativni potencial v krvi, kar omogoča blaženje 
posledic vnetja, ki pri prekomerni telesni teži lahko 
vodi do kardiovaskularnih bolezni. Prav obolenja te vr-
ste pa so ena izmed najbolj pogostih v sodobni družbi.

V času, ko medicina še ni bila v takšnem razmahu 
in za različne tegobe ni bilo zdravil, so imeli čebelji 
pridelki precej večji pomen tako v ljudskem zdra-
vilstvu kot tudi v dopolnjevanju redne prehrane v 
smislu preventive. Ta koncept je tudi vodilo Medexa 
pri razvoju izdelkov s čebeljimi pridelki, pri čemer 
pa stremimo, da nekoč tradicionalno rabo zdaj pod-
premo tudi s strokovnimi dokazi preko izvajanja ter 
sofinanciranja kliničnih raziskav in aplikativnih raz-
iskovalnih projektov. 

Kako pa vi sami poskrbite za večjo odpornost svojega 
imunskega sistema? 

 ȫ Jaz imam svoj tretma, ki ga z novimi spoznanji 
znanosti po potrebi dopolnjujem. V hladnejšem 
delu leta npr. redno dnevno zaužijem čaj z medom in 
vitaminom C, približno 500 mg, in pa 1 g matičnega 
mlečka, 250 mg beta-glukanov s cinkom in 25 µg 
vitamina D (1000 IU). Vsak drug dan zaužijem tudi 
B-kompleks s 100 do 150 % priporočenega dnevnega 
vnosa vitaminov B. S tem tretmajem običajno pre-
živim sezono le z enim prehladom, vendar pa brez 
gripe ali angine, ki sem jih prej imel bolj pogosto. 
Seveda se skušam tudi čim več ukvarjati s športom, 

zadnje čase se bolj udeležujem vsakodnevnih spre-
hodov z vozičkom z mojo enoletno hčerko.

Sicer v podjetju poskrbimo tudi za zdravje zaposlenih 
in jim mesečno pripravljamo pakete izdelkov iz našega 
repertoarja za dolgoročno krepitev imunskega sistema in 
za hitro pomoč v primeru, da se jih začne nekaj lotevati.

Kot vodja razvoja ste verjetno stalno na preži za no-
vostmi na področju prehranskih dopolnil in jih tudi 
razvijate. Katere izdelčne novosti ste v zadnjem času 
predstavili v Medexu? 

 ȫ Letos so jasno v fokusu predvsem prehranska 
dopolnila za krepitev imunosti in skrb za zdravje 
zgornjih dihal. Pri razvoju novih izdelkov se vedno 
opiramo na strokovne publikacije ter izbiramo se-
stavine, ki imajo klinično dokazane učinke na ljudi. 

V zadnjem letu smo tako lansirali napitek 
Cold&Flu za hitro pomoč imunskemu sistemu, ko 
se vas nekaj loteva. Cold&Flu je poln najbolj učin-
kovitih naravnih sestavin, ki dokazano prispevajo h 
krepitvi imunskega sistema, dodane pa so tudi večje 
količine vitaminov in mineralov, ki so potrebne v ta-
kšnih primerih za hitrejše okrevanje. 

Novost je tudi linija BeeWell, ki vključuje ustna 
pršila in pastile s tradicionalnimi rastlinskimi izvleč-
ki – smrekovi vršički, ameriški slamnik ter žajbelj in 
islandski lišaj –, eteričnimi olji in vitamini, ki omo-
gočajo vsakodnevno skrb za vlaženje ustne sluznice, 
ter delujejo blažilno na grlo in žrelo.

Za dolgoročno krepitev imunskega sistema, pred-
vsem v smislu urjenja prirojenega imunskega odziva, 
smo letošnjo jesen pripravili tudi linijo BetaGlukan, v 
obliki kapsul za odrasle in sirupa na osnovi medu za 
otroke od 1. leta dalje. Izdelka vsebujeta patentirane 
beta-glukane Wellmune®, izolirane in prečiščene iz 
celičnih sten pekovskih kvasovk, njihovo delovanje 
pa podpira tudi več kliničnih študij. Dodana sta tudi 
vitamin D in cink. Zaradi pomembnosti vitamina D v 
skrbi za normalno delovanje imunskega sistema smo 
ga razvili tudi kot samostojen izdelek, in sicer v obliki 
pršila s 1000 IU v dnevnem odmerku. 

Prednost vseh naših izdelkov je vsekakor naravna 
sestava, odsotnost konzervansov in pa zagotavljanje 
stabilnosti aktivnih sestavin za rok trajanja izdelka, 
kar redno preverjamo z lastno ekipo strokovnjakov 
v lastnih laboratorijih.

»Obstaja velika razlika v kakovosti 
medu, ki je na policah, zdi pa se mi, da 
se ljudje ne zavedajo, da kakovosten 
med ni poceni oziroma jim kakovost 
medu ne pomeni veliko.« pr

»Prehranska dopolnila so smiselna ob povišanih potrebah, 
kadar je telo izpostavljeno različnim stresorjem, kot so 
psihični stres, povečana fizična aktivnost ali večja imunska 
obremenitev, ki jo predstavljajo razna virusna in bakterijska 
obolenja,« meni Rok Kopinč.

NOVOSTI IZ 
MEDEXA

Pri Medexu stalno uvajajo novosti iz 
naravnih sestavin in brez konzervansov. 
Med novimi pridobitvami izpostavljajo 
BetaGlukan, vitamin D v pršilu, pastile 

BEWELL in magnezij + D3.

BETAGLUKAN: NAJBOLJŠI PLAN ZA 
DOLGOROČNO PODPORO  

IMUNSKEMU SISTEMU
Kapsule BetaGlukan vsebujejo Wellmune®, ki je 

podprt s številnimi kliničnimi študijami in je eden 
od najbolj raziskanih beta-glukanov. Vsebujejo 
tudi vitamin D in cink za dolgoročno podporo 

imunskemu sistemu*. Namenjen je odraslim ali 
najstnikom od 14. leta dalje. Z eno kapsulo vsak dan 

učinkovito prispevate k podpori svojega  
imunskega sistema. 

VITAMIN D V PRŠILU, (1000 IU)
Vitamin D ima vlogo pri delovanju imunskega 
sistema in prispeva k ohranjanju zdravih kosti, 

zob, delovanju mišic, normalni ravni kalcija v krvi, 
absorpciji kalcija in fosforja.

PASTILE BEWELL Z AMERIŠKIM SLAMNIKOM, 
INGVERJEM TER ŽAJBLJEM, ISLANDSKIM 

LIŠAJEM. BLAGODEJNA PODPORA  
ZA GRLO IN ŽRELO.

Pastile BEEWELL se počasi raztopijo v ustih. 
Rastlinski izvlečki in eterična olja delujejo 

blagodejno na ustno sluznico, grlo in žrelo. S štirimi 
pastilami na dan poskrbite tudi za vnos vitaminov 
C, D, A in cinka, ki imajo vlogo pri podpori vašega 

imunskega sistema.

MAGNEZIJ + D3: POPOLNA SINERGIJA 
MAGNEZIJA IN VITAMINA D.

Magnezij z vitaminom D je okusen napitek, ki 
prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti 

ter normalnemu delovanju živčnega sistema in 
mišic. 
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V prihajajoči hladni sezoni moramo še 
dodatno (po)skrbeti za imunski sistem 
in svoje zdravje. Sogovornike smo 
vprašali, kako fizično aktivni so, katera 
je njihova najljubša oblika rekreacije in 
kako sicer skrbijo za zdravje v teh dneh.

 ȫ Tina Guček 

KOLESARJENJE IN 
 VITAMINI 

Jernej Smisl, direktor marketinga v Hisensovi družbi 
Vidaa International, pravi, da covid-19 ne vpliva bistveno 
na njegovo ohranjanje kondicije, saj po večini rekreacijo 
opravlja zunaj, v naravi. »Odločim se bodisi za hitro hojo 
ali vožnjo z gorskih kolesom po brezpotjih. Zaprtim pro-
storom se za rekreacijo izogibam, saj imam naravo dela, 
ki me sili, da sem ves dan v zaprtem prostoru. Za krepitev 
imunskega sistema ob prehodih z jeseni na zimo in z zime 
na pomlad poskušam pojesti kakšen dodaten vitamin v 
obliki prehranskih dopolnil in seveda letnemu času pri-
merno prilagodim garderobo,« pravi.

SVEŽ ZRAK IN ČAJČKI

POSKRBETI MORAMO TUDI ZA MENTALNO  
RAZSTRUPLJANJE

Mirella Miškič, direktorica marketinga in prodaje na Viti, življenj-
ski zavarovalnici, je prepričana, da imunski sistem najbolj krepi z ra-

znoliko prehrano, veliko vode, sprehodi, ki razbistrijo um ter vzdrževa-
njem ravnovesja med dnevnimi aktivnosti »za druge« in »tistimi zase«. 
»Dnevno skrbim za vnos sadja in zelenjave. Ker obožujem eksotiko sta 
npr. avokado in ingver velikokrat na mojem jedilniku. Sicer pa mislim, 

da je skrivnost v tem, da poslušamo svoje telo in se odzivamo temu pri-
merno. Vsak od nas je ‚unikatna formula‘, zato ne verjamem v enoten 

recept,« pravi. 
Nekoliko v šali doda, da zadnja leta nima časa zboleti. »Tempo ži-

vljenja je kar zahteven. Drugače pa, ko odkljukaš osnovne pogoje kot 
sta prehrana in gibanje, prideš do tega, da je še pomembnejše skrbeti za 

mentalno razstrupljanje, o katerem premalo govorimo. To lahko kljub 
pravilni prehrani in reakreaciji povzroči, da zbolimo. Jaz za mentalni 
‚detoks‘ poskrbim tako, da se veliko smejem, družim s tistimi, ki na ta 

svet gledajo podobno kot jaz, s pozitivne perspektive ter da preživljam 
čas sama s seboj. Slednji je najbolj dragocen, ker se takrat družim s ti-

stim, ki me najbolj razume,« pove. 

»NIČ DRUGAČE KOT SKOZI VSE LETO«
Diplomirana fitnes trenerka Nuša Gnezda pravi, da v tem 

času za svoje zdravje in imunski sistem ne skrbi nič drugače 
kot skozi vse leto: »Veliko gibanja na svežem zraku, vadba za 
fizično moč, ki vpliva tudi na psihično moč, večinoma zdrava 
in uravnotežena prehrana brez obremenjevanja. V zimskih 
mesecih dodajam le vitamin D, za vse ostalo pa poskrbim tako, 
da je v življenju precej ravnotežja, gibanja, dobre hrane in 
družbe.« 
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VSAK DAN NA SVEŽEM ZRAKU 
Ajdin mož, televizijski voditelj David Urankar, v za-

dnjem času predvsem teče in kolesari. »V bližini imamo 
Rašico in kar nekaj gozdnih in poljskih poti, tako da je 
super. Smo se pa navadili, da gremo z Ajdo in otrokoma 
vsak dan ven – na dvorišče, sprehod, v gozd ali na igrišče, 
v praktično vsakem vremenu. Se mi zdi, da pomaga, tudi 
za vsesplošno razpoloženje,« pravi. Dodaja, da mu pri 
krepitvi imunskega sistema zelo pomaga to, da ostane 
fizično aktiven tudi v hladnejših mesecih: »V bistvu se 
da vse, samo obleči se je treba temperaturam primerno. 
Zjutraj ponavadi spijem mlačno limonado, včasih ingver-
jev čaj, od dodatkov pa v času pomanjkanja odpornosti 
uživam D-vitamin in magnezij. Pa nosim kapo, šal in 
trkam na les.« (smeh)

»KOT VITEZ S ŠČITOM«
Ajda Rotar Urankar, oblikovalka in ustanoviteljica 

podjetja Minimellows, pravi, da gre najraje ven, na ka-
kšen daljši sprehod v gozd ali pa lahkoten tek po polju. 
»Ker živimo na obrobju mesta, imamo naravo praktično 
pred vhodom, tako da mi to tudi časovno precej olajša 
zadeve. Nekajkrat na teden si zjutraj vzamem tudi 15 
minut za jogo, saj se mi zdi, da telo malo okrepiš tudi s 
tem, ko ga spočiješ in raztegneš. Sicer pa redno jemljem 
matični mleček, na začetku zime naredim tudi kuro z 
Malincinimi imunobiotiki, vsake toliko pa si privoščim 
čaj z ingverjem in kurkumo. Tega res priporočam, saj ima 
tudi odličen okus! Najraje si skuham kar svež ingver, ki je 
precej močan, nato dam noter še čajno žličko kurkume, 
žlico medu in malo limone. Po vsem tem se počutim kot 
vitez s ščitom,« v smehu pove. 

»TUDI DRUŽBA IN DOBRA VOLJA  
STA POMEMBNI«

Matevž Kaše, direktor kreativne agencije Erpium, pravi, da 
je njegov »recept« podoben skozi vse leto, ne glede na vremenske 
razmere. »Tek na svežem zraku, vsaj dvakrat, trikrat tedensko. 
Najraje v gozdu, obvezno pa v naravi. Vremenske okoliščine pri 
tem niso vprašanje. Hladnejši del leta mi morda celo bolj ustreza, 
ker se um in telo še bolj zbistrita. Fitnes sem si v novih razme-
rah uredil kar doma. Kadar pa čas le dopušča, se rad podružim 
tudi na kakšni partiji badmintona, ker sta tudi dobra družba in 
dobra volja pomembna faktorja zdravja in močnega imunskega 
sistema,« je prepričan. 

MIGAMMO

»10.000 KORAKOV DNEVNO MI NE UIDE«
Tudi manekenka in voditeljica Tjaša Kokalj Jerala je ena od 

tistih, ki stavijo na veliko gibanja. »Že pred prvim valom korone 
sem telovadila doma, preko YouTuba, zdaj pa sem se vpisala v 
program Fitmami, ki mi zelo ustreza. Prav tako imamo doma dva 
kužka, ki potrebujeta dva sprehoda na dan, zato mi dnevno 10.000 
korakov ne uide,« pravi blogerka, ki poudarja, da so z družino tudi 
pozimi dosti na zraku, skrbijo za večji vnos vitaminov in hranil, 
sama pa jemlje še vitamin D, C vitamin, magnezij in omega 3 za 
večjo odpornost ter pije matični mleček. »Zdaj pa se je že začela 
tudi sezona pitja čajev. Obožujem ingverjevega, ki pripomore 
k boljši odpornosti in mi tudi po okusu zelo prija,« še dodaja. 
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»ŽELIMO SI, DA BI ZDRAVO 
PREHRANJEVANJE 
POSTALO SPONTANI DEL 
NAČINA ŽIVLJENJA«

Prodajne police trgovin z živili se šibijo pod 
različnimi izdelki in za potrošnike, ki se želijo 
zdravo prehranjevati, je težko izbirati med njimi, saj 
natančnejše preučevanje deklaracij zahteva veliko 
časa, ki pa ga marsikdo nima. Da bi bilo takšnih 
zagat čim manj, so si snovalci blagovne znamke 
Dobroje za svoj cilj zastavili, da bodo z lastno 
dostavo zaposlenim na delovnem mestu ali pa 
doma omogočili celovit in zdrav prehranski obrok. 
Pri pripravi obrokov jim svetuje dr. Tadeja Jakus s 
Fakultete za vede o zdravju Univerze na Primorskem, 
ki smo jo povprašali o smernicah zdrave prehrane 
in modnih dietah ter prednostih obrokov Dobroje.

 ȫ Simona Kruhar Gaberšček
 ȫ Foto: Žiga Intihar

V poplavi različnih informacij o tem, kaj je zdravo 
prehranjevanje, se posameznik težko znajde. Kaj za 
vas pomeni uravnotežen obrok, ki zadovolji potrebe 
po vseh hranilih?

 ȫ Uravnotežen zdrav obrok je tisti, ki vključuje 
vse skupine živil, torej zelenjavo, ogljikove hidrate, 
beljakovinsko živilo in zdrave maščobe. Seveda je 
pri tem pomembno razmerje med hranili in velikost 
obroka. Pri sestavi uravnoteženega obroka moramo 
prav tako upoštevati starost in telesno aktivnost 
posameznika. Poleg tega mora biti, vsaj zame, obrok 
še senzorično sprejemljiv. Kaj nam sicer pomaga, če 
sestavimo iz številk idealen obrok, vendar ga nimamo 
užitka pojesti in ostane nedotaknjen ali le razmazan 
po krožniku.

Živimo v času, ko na dan stalno prihajajo nove die-
te; od nizkohidratne z veliko maščobami (LCHF) in 
po drugi strani visokohidratne z malo maščobami. 
Kakšna je po vašem mnenju najustreznejša dieta 
za nekoga, ki hoče izboljšati svoje počutje in ob tem 
izgubiti določeno število kilogramov?

 ȫ Vsaka od naštetih diet ima svoje prednosti in sla-
bosti, dejstvo pa je, da tovrstne ekstremne diete niso 
primerne za vsakogar in ne prinašajo pri vseh ljudeh 
pozitivnih učinkov. To smo potrdili tudi v eni izmed 
raziskav na Fakulteti za vede o zdravju v Izoli, kjer se 
je res večini prekomerno hranjenih preiskovancev 
ob nizko ogljikohidratni prehrani znižala telesna 
masa, vendar so se nekaterim ob tem pojavili po-
višan holesterol in triacilgliceridi. Pomembno je 
poudariti, da so tovrstne diete primerne za zdrave 
ljudi, veliko bolj tvegano pa je eksperimentiranje z 
njimi ob pojavu različnih bolezenskih stanj. Poleg 
tega se le malo ljudi zmore na takšen ekstremen na-
čin prehranjevati daljše časovno obdobje. Običajno 

potem, ko opustijo takšno dieto, hitro pridobijo še 
kakšen kilogram več. Za razliko od tega pa je urav-
notežena prehrana tista, ki se jo lahko poslužujemo 
vse življenje in ne predstavlja tveganja za zdravje. 

Ogljikovi hidrati so v zadnjem času postali sovražnik 
številka ena, predvsem v razvitem zahodnem svetu, 
in posledično lahko na prodajnih policah zasledimo 
vedno več izdelkov, ki trdijo, da ne vsebujejo praktično 
nič hidratov, le maščobe in beljakovine. So ogljikovi 
hidrati dejansko nevarni človekovemu zdravju?

 ȫ Ja, res je, marketing tovrstnih izdelkov je dobil 
zelo velike razsežnosti. Ena izmed novejših raziskav 
je pokazala, da je v Evropi največ prebivalstva, ki 
sledi trendu LCHF-prehrane, celo več kot na primer 
v Ameriki. Segment pijač je vodilni na trgu LCHF-
-prehrane, sledijo LCHF-obroki, omake, sladila, 
temna čokolada in mlečni izdelki. Kupimo pa lahko 
tudi čisto vsakdanja ogljikohidratna živila, na primer 
testenine, njoke, kruh, sladice in drugo brez oglji-
kovih hidratov. Ali je to zdravo? Po mojem mnenju 
ne, saj tovrstni izdelki vsebujejo veliko umetnih 
sladil in pomožnih tehnoloških sredstev, da živilo 
stoji skupaj in ima okus. Prav za omenjena ume-
tna sladila je danes čedalje več dokazov, da imajo 
negativne učinke na zdravje in so zdravju veliko 
bolj nevarna kot ogljikovi hidrati. Izogibanje vsem 
ogljikovim hidratom lahko privede do pomanjkanja 
nekaterih hranil, kot so tiamin, pantotenska kislina, 
kalcij, cink in mangan. 

Ogljikovi hidrati so sicer zelo široka skupina hra-
nil. Veliko ljudi enači ogljikove hidrate s sladkorji 
– mono in di saharidi –, ki jih res povezujemo z na-
stankom številnih obolenj, predvsem, če jih imamo 
v prehrani preveč in jih uživamo kadar koli. Če večji 
del dneva presedimo in si zvečer na kavču privoščimo 

čokolado, to seveda ni v redu, po drugi strani pa je 
ta čokolada lahko koristna za nekoga, ki se je vrnil z 
večurnega treninga, saj je pokuril glikogenske zaloge. 
Vendar so ogljikovi hidrati veliko več kot le sladkor. 
Predvsem polisaharidi, kot so škrob, lignin in inu-
lin, so koristni za naše zdravje. Na primer inulin in 
rezistentni škrob delujeta kot prebiotika in poma-
gata pri uravnavanju telesne mase. Veliko bolj kot 
sami ogljikovi hidrati opažamo, da je problematična 
njihova količina na naših krožnikih. Tradicionalni 
obroki so še vedno sestavljeni pretežno iz ogljikovih 
hidratov – pomislite, koliko krompirja si običajno 
naložite na krožnik – približno polovico –, nekateri 

Primer obroka Dobroje v štirih skodelicah: bučna juha, 
ajdova kaša, bučkini rezanci in rezine piščanca.

SKRBIMMO

celo uživajo kruh ob testeninah; no, to je za naš pretežno sedeč način življenja res preveč 
in lahko prinaša negativne posledice za zdravje.

Po drugi strani narašča število posameznikov, ki se odpovedujejo mesnim in mlečnim iz-
delkom ter v svojo prehrano vključujejo živila rastlinskega izvora, kar jih veliko utemeljuje 
tudi z odgovornostjo do planeta. Kako gledate na pojav veganstva? Je veganski način pre-
hranjevanja dolgoročno vzdržen?

 ȫ Veganstvo je način prehranjevanja, ki je med nami že zelo dolgo. Ljudje se za to odločajo 
iz različnih razlogov in jaz njihovo odločitev spoštujem. Vendar velja poudariti, da veganstvo 
prinaša veliko izzivov na področju prehrane in je tu potrebnega veliko več prehranskega 
znanja kot na primer pri običajni mešani prehrani. Veganska prehrana, ki ni prilagojena 
potrebam posameznika, lahko privede do energijskega primanjkljaja, do pomanjkanja 
beljakovin in mikrohranil, kot so vitamin B12, železo, cink in kalcij. 

Da, veganski način prehranjevanja je lahko dolgoročno vzdržen, če ima oseba dovolj 
prehranskega znanja, da si zmore svoje obroke pravilno načrtovati.  Vendar sprememba 
življenjskega sloga z uvedbo veganske prehrane zahteva poznavanje sestave živil, skrbno 
načrtovanje prehrane, branje deklaracij izdelkov in podobno, kar veliko ljudi ne zmore in 
jim predstavlja velik izziv. Žal se to potem pozna tudi na zdravju ljudi.

V obroke Dobroje, ki jih pomagate sestavljati, vključujete polnovredne sestavine, ki ustrezajo 
sodobnim prehranskim smernicam. Ali pri tem upoštevate tudi razmerje med makrohranili 
in kakšno naj bi to sploh bilo?

 ȫ Želimo si, da bi zdravo prehranjevanje postalo spontani del načina življenja in obenem, 
da bi hrana predstavljala užitek, sprostitev. Skrbimo zato, da so obroki raznoliki, pestri, 
različnih tekstur, arom, barv in nenazadnje, da so zdravi. Pri sestavi obrokov izhajamo iz 
referenčnih vrednosti za vnos hranil in smernic zdravega prehranjevanja za aktivne odrasle 
osebe, od 19 do 65 let. Obroke poskušamo oblikovati po principu zdravega krožnika, ki ima 
že lepo podano razmerje med makrohranili. Obroki tako vsebujejo veliko zelenjave, kar 
je polovica krožnika, približno četrtino krožnika predstavlja beljakovinsko živilo, drugo 
četrtino pa škrobnato živilo. V obrok so vključeni še kakovostni viri maščob, lahko kot se-
stavni del jedi, na primer olive v solati, ali v obliki olj za pripravo in termično obdelavo jedi.

Pri vsakem obroku Dobroje navedete tudi njegovo energijsko vrednost; ta pri kosilu znaša 
okrog 600 kilokalorij. Zakaj se vam je zdelo pomembno, da vključite tudi ta podatek? Je to 
dodana vrednost za stranko, ki se bo morda tudi zato lažje odločila za takšen obrok?

 ȫ Novejši trend v tujini je, da se obroki v restavracijah opremijo z energijskimi vrednostmi 
in tako potrošnik lažje izbere primeren obrok zase in naredi nekaj dobrega za svoje zdravje. 
Nekaj podobnega smo storili tudi mi, le da so v našem primeru vsi obroki naravnani tako, 
da imajo približno 600 kcal, kar pokrije potrebe kosila, če ima oseba tri obroke dnevno. 
Potrošniku smo želeli olajšati zadevo preračunavanja energijske vrednosti ali skrbi, da 
bi preveč ali premalo zaužil, obenem pa mu zagotoviti, da bo obrok uravnotežen, zdrav.

Obroki Dobroje so sestavljeni tako, da jih lahko kombinirate med seboj. S kakšnim namenom 
ste se odločili za takšen pristop?

 ȫ Ta pristop ima predvsem dve prednosti. Prva je, da so obroki tako senzorično veliko bolj 
sprejemljivi. Verjetno ste tudi sami že kdaj v menzah ali z dostavo hrane na dom naleteli 
na to, da je bila jed gosta, prekuhana, napita, pacasta, maščoba je iztekla in podobno, za-
dovoljili ste sicer fiziološko potrebo po hrani, vendar vam verjetno žal ni nudila kaj več od 
tega. No, temu se želimo izogniti. Ker so jedi ločene med seboj, na primer popečeni kruhki 
od juhe, se škrobnati del jedi ne napije, ne postane pacast, lepljiv. Tako dosežemo, da ima 
hrana različno teksturo in ostane na videz privlačna. In kot drugo, potrošnik si lahko jed 
sestavi po lastni želji – lahko doda vse sestavine naenkrat v posodo oziroma krožnik ali si jih 
dodaja postopoma, lahko poje npr. juho kot samostojno jed in potem ostale jedi kot glavno 
jed ali pa si vse oblikuje na en krožnik. 

ZA KAJ GRE PRI BLAGOVNI 
ZNAMKI DOBROJE?

Kot pravijo pobudniki projekta Dobroje, je njihov cilj 
zadovoljiti celovit prehranski obrok predvsem tistim, 
ki se zavedajo pomembnosti in hranljivosti obrokov 
in kako pomembno je, da je obrok ravno pravšnji, da 
omogoča nadaljnje delo namesto, da bi nas upočasnil. 
Z lastno dostavo želijo naročnikom dnevno zagotavljati 
zdrav obrok, na delovnem mestu ali doma, ter po enem 
mesecu videti ustrezen rezultat. Hrana, ki jo ponujajo, 
je pripravljena dnevno iz kakovostnih in sezonsko raz-
položljivih sestavin, brez aditivov in ojačevalcev okusov. 
Obroki so brezglutenski in brez sladkorja. Kot pravijo, 
ne gre za klasično dostavo hrane, ampak vnaprej naro-
čeno, in za obrok v času kosila na delovnem mestu. S tem 
optimizirajo proces priprave in jo dostavijo med 11. in 
14. uro, ko je čas kosila. Na takšen način lahko optimi-
zirajo pripravo in skrajšajo proces med samo pripravo 
in zaužitjem. 

Obroke trenutno dostavljajo v razgradljivi enoplastni 
plastiki evropskega porekla. Uporabnike pri tem pozi-
vajo, da jo lahko ponovno uporabijo sami ali pa zavržejo 
v ustrezen zabojnik. Ker se zavedajo, da je to še vedno 
plastika, ki je problematična za okolje, bodo 10 centov 
od vsakega prodanega obroka namenili Akvariju Piran, 
kjer bodo donirana sredstva uporabili za izobraževanje 
otrok. »Razmišljali smo o t. i. menažkah, vendar je mor-
da to korak prehitro za našo družbo in poslovni model. 
Zahteva namreč več logistike in posledično podraži 
obrok. Bomo pa za tiste, ki bi se naročili za cel mesec in 
bi jim torej hrano dostavljali dnevno, omogočili povratno 
embalažo v celoti,« pravijo pri blagovni znamki Dobroje. 

Na vprašanje, kje vidijo svojo konkurenčno prednost 
v primerjavi z drugimi ponudniki zdrave hrane, odgovar-
jajo, da je ena od njih zagotovo v tem, da je njihov obrok 
polnovreden in pripravljen v sodelovanju z dietetičarko. 
»Predvsem želimo olajšati ljudem razmišljanje o hrani. 
Z našo storitvijo vedo, da bodo vsak dan zaužili primer-
no energijsko vrednost, raznolikost in hrano odličnega 
okusa. V Ljubljani je nekaj izrazito poslovnih con, kjer 
ljudje ne morejo na zdrav obrok in si ga naročijo ali pri-
nesejo od doma. Veliko ljudi dela od doma, dom pa takoj 
pomeni, da lahko na hitro še nekaj skuhajo, ker so ravno 
doma. Z našo hrano imajo obrok, kot da bi ga skuhali 
doma,« trdijo. Ko bodo zaznali željo in potrebo po tem, 
nameravajo svojo ponudbo širiti tudi zunaj Ljubljane.

Dr. Tadeja Jakus: 

»Novejši trend v tujini je, da se obroki 
v restavracijah opremijo z energijskimi 
vrednostmi in tako potrošnik lažje izbere 
primeren obrok zase in naredi nekaj dobrega 
za svoje zdravje. Nekaj podobnega smo 
storili tudi mi, le da so v našem primeru vsi 
obroki naravnani tako, da imajo približno 
600 kcal, kar pokrije potrebe kosila, če ima 
oseba tri obroke dnevno.« 

Hrana, ki jo ponujajo pri Dobroje, je pripravljena dnevno iz kakovostnih 
in sezonsko razpoložljivih sestavin, brez aditivov in ojačevalcev okusov. 
Obroki so brezglutenski in brez sladkorja.
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V Tušu, največjem slovenskem trgovcu, bodo na ta način pove-
zali vrhunsko kulinariko, lokalne sestavine in izkušene slovenske 
proizvajalce, ki bodo za njihove kupce pripravljali inovativne kuli-
narične mojstrovine, namenjene vsakodnevnim nakupom. Projekt 
zaradi njegove izjemnosti, povezovanja in inovativnosti pristopa do 
najširših množic podpira tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano Republike Slovenije.

DA LOKALNI PRIDELOVALCI NE BI BILI (VEČ) 
SPREGLEDANI

Tuš v letu 2020, ko se je tok sveta obrnil kot že dolgo ne in ko se 
je vnovič pokazal pomen lokalnosti ter dostopnosti, odpira novo 
poglavje v ponudbi vrhunske slovenske hrane. »V Tušu na enem 
mestu združujemo najboljše, kar Slovenija premore in to bomo 
ponudili našim kupcem,« pravi Andraž Tuš, generalni direktor 
Skupine Tuš. Ob tem dodaja, da z razvojem izdelkov na edinstven 
način povezujejo v celoto, ustvarjeno po receptu Ane Roš, lokalne 
pridelovalce edinstvenih sestavin, ki so pogosto spregledani.

V Tušu, kjer je na policah več kot 70 odstotkov izdelkov izključno 
slovenskega porekla, bodo v novem projektu slovenskih kulinaričnih 
zgodb, poimenovanih »Ana Roš & Tuš«, združili kulinarično znanje, 
lokalne sestavine in dolgoletne izkušnje v pripravi jedi. »Kupcem 
bomo predstavili izdelke, ki bodo nastajali z navdihom in izkušnjami 

Ane Roš iz Hiše Franko. Njeni Michelinovi zvezdici bosta povezali 
sestavine slovenskih pridelovalcev hrane in dolgoletne izkušnje 
izbranih slovenskih proizvajalcev, ki so pripravljeni slediti naši 
viziji ponudbe drugačne hrane za vsakodnevne nakupe,« projekt 
predstavlja Andraž Tuš.

KRIZA POGUMNEMU ODPRE NOVA VRATA 
Slovenija s svojo hrano v zadnjih letih predvsem po zaslugi izje-

mnih kuharskih mojstrov utrjuje svoj položaj na svetovnem kulina-
ričnem zemljevidu in uspešno gradi lastno prepoznavno identiteto 
tipičnih jedi. Prav te želijo v skupnem projektu »Ana Roš & Tuš« 
približati najširšemu krogu kupcev. »Kriza za slabiča pomeni konec, 
pogumnemu pa odpre nova vrata in skozi ta vrata stopamo danes. 
Veseli me, da začenjamo ustvarjati nekaj novega, drugačnega, nekaj, 
kar bo vsak dan blizu vsakomur, nekaj, kar bo prinašalo znane vsebi-
ne, a na povsem drugačen in prepoznaven način,« poudarja Ana Roš. 

Ker v svoji kuhinji ljubiteljem vrhunske kulinarike predstavlja 
lokalne okuse, ne preseneča, da kot prvi na Tuševe police prihaja 
prav izdelek, ki bo nastajal v njeni bližini. »Kupcem bomo najprej 
ponudili skutne njoke iz albuminske skute kobariške Mlekarne 
Planika. Nato prihajajo na police polnjene testenine in kruh, v na-
daljevanju pa še novi, edinstveni okusi vrhunske kulinarike,« prve 
izdelke napoveduje Andraž Tuš. 

TUŠ V 
SODELOVANJU 
Z ANO ROŠ PIŠE 
NOVO ZGODBO 
SLOVENSKE HRANE

Tuš v sklopu dolgoročne strategije 
nadgrajuje povezovanje lokalnih 
pridelovalcev in predelovalcev 
ter v sodelovanju s svetovno 
kuharsko mojstrico Ano Roš na 
prodajnih policah predstavlja 
vrhunske slovenske izdelke.

 ȫ Tina Guček
 ȫ Foto: Žiga Intihar

V Tušu napovedujejo novo poglavje v ponudbi vrhunskih slovenskih izdelkov, ki jih predstavljajo v sodelovanju z Ano Roš. 

Kupcem so najprej ponudili skutne njoke iz 
albuminske skute kobariške Mlekarne Planika.

Ker Ana Roš v svoji kuhinji ljubiteljem 
vrhunske kulinarike predstavlja lokal-
ne okuse, ne preseneča, da kot prvi na 
Tuševe police prihaja prav izdelek, ki 
bo nastajal v njeni bližini – v Mlekarni 
Planika.

»Če za osnovo vzamemo 
kakovostne sestavine, ki 
jih ponuja naše okolje, 
jih začinimo s ščepcem 
kreativnosti, radovednosti 
in veselja do ustvarjanja, 
je vse mogoče.«

Podjetje Kras vam z veseljem predstavlja 
svojo novo spletno stran. Čeprav smo 
»tradicionalna« slovenska blagovna znamka, 
smo se želeli potrošnikom približati tako z 
brezhibno uporabniško izkušnjo kot tudi 
številnimi uporabnimi vsebinami  s ključnim 
ciljem educirati našega potrošnika.

Nova 
vizualna 
podoba

Bogate
izobraževalne

vsebine

Domiselni
recepti

www.kras.si
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Sočen Chick burger
Sestavine: 
• 2 Chick burgerja Pivka
• 2 kruhovi bombici 
• 1 žlica (domačega) kečapa
• 1 žlica majoneze
• 2 kisli kumarici 
• 2 rezini ananasa 
• 1 list zelene solate
• 4 rezine slanine 
• 1 rezina sira (lahko cheddar)
• maslo 

Priprava: 
V ponvi ali na žaru popečemo slanino. 

Kruhovi bombici prerežemo, ju premažemo 
z maslom in kratko popečemo v isti ponvi, 
kjer smo predhodno popekli slanino. Na 
spodnjo polovico popečenega kruha razpo-
redimo zeleno solato, ki ji na vrh dodamo 
žlico majoneze ali domačega kečapa, dve 
rezini kisle kumarice in pečen Chick burger 
Pivka. Na piščančji burger položimo rezino 
sira ter dve rezini popečenega ananasa. Pre-
krijemo z vročo slanino ter drugo polovico 
hrustljavega kruha. 

Jajčni namaz 
z dimljeno papriko
Sestavine za 4 porcije:

• 5 trdo kuhanih jajc
• 50g masla
• 250g skute
• 2 žlici kisle smetane
• 1 žlica gorčice
• 1 stisk limoninega soka
• 1 žlička dimljene paprike Kotányi
• črni poper iz mlinčka Kotányi
• morska sol iz mlinčka Kotányi

Priprava:
Jajca olupite in narežite na tanke rezi-

ne. Drobnjak narežite na majhne zvitke in 
dodajte jajcem. Vse druge sestavine dodajte 
jajcem in drobnjaku ter dobro premešajte. 

Pikanten piščanec s hariso 
in sladkim krompirjem
Sestavine za 2 porciji:
• 450 g sladkega krompirja
• 1 rdeča čebula
• 280 g piščančjih filejev
• 1 konzerve čičerike
• 10 g svežega peteršilja 
• 0,5 limone
• 150 g grškega jogurta
• 2 žlici začimbne mešanice harisa Kotányi
• česen v prahu Kotányi
• črni poper iz mlinčka Kotányi
• morska sol iz mlinčka Kotányi
• oljčno olje

Priprava:

Pečico segrejte na 200°C. Medtem olupite krompir in ga nare-
žite na 2 cm široke kocke. Položite jih na pekač obložen s papir-
jem za peko in jih pokapajte z oljčnim oljem ter začinite s soljo 
in poprom. Dobro premešajte in pecite 25 minut, da krompir 
postane mehek. 

V manjši posodi zmešajte 3 žlice oljčnega olja, 2 žlici začimbne 
mešanice Harisa, 1 žlico česna v prahu ter nekaj soli in popra. 

Splaknite piščančje meso, ga osušite ter marinirajte s harisino 
mešanico. Dodajte k krompirju ter pecite 20 minut. 

Operite čičeriko in jo marinirajte s preostalo harisino mešani-
co. Dodajte jo na pekač. 

Narežite rdečo čebulo in jo zadnjih 10 minut peke dodajte v 
pečico.   

Jogurt zmešajte z nekaj popra, soli ter česna v prahu. 

Nasekljajte peteršilj ter ga potresite čez pečeno jed in pokapaj-
te s sokom limone.

Zelenjavo ter piščance postrezite na krožniku zraven jogurtove 
pomake.  
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Prebudite brbončice z orientalsko hariso 
in dimljeno papriko. 

Aromatična mešanica harisa vas bo popeljala 
v severnoafriško kuhinjo. Dodajte ji kanček olja, 

počakajte nekaj minut 
in uživajte v znameniti harisa pasti. 
Poiščite recepte na www.kotanyi.com

NOVO

2020 09 Kotanyi InStore Harisa 235x320mm.indd   1 15/10/2020   14:34
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»KORONAČAS«, ČAS, KO SE DOMAČIH 
OPRAVIL LOTIMO KAR SAMI
Tedne, ki smo jih spomladi preživeli v prisilni samoosamitvi, sta 
zaznamovala dva trenda – peka kruha z drožmi ter urejanje doma in 
vrta. Pri slednjem je marsikdo ugotovil, da lahko sam opravi marsikatero 
opravilo in temu so se prilagodili tudi v spletnih in fizičnih trgovinah, kjer 
so povečali tako imenovani »DIY«, torej »naredi sam« segment. 

 ȫ Tina Guček

 ȫ Foto: arhiv Merkurja, Primož Bregar
 ȫ Trend nakupov v segmentu »DIY« se izraža tako v Evropi kot 

tudi v Severni Ameriki. Številne raziskave kažejo, da izdelki in de-
javnosti za izboljšanje doma lastnikom domov omogočajo, da dela 
izvajajo sami s pomočjo orodij, opreme in naprav za izboljšanje 
doma. »Sprememba življenjskega sloga je povečala zanimanje za 
samostojno oblikovanje notranjosti. Naraščajoča je tudi popula-
cija žensk, ki delajo, in njihovo sodelovanje v postopku odločanja 
za dekoracijo stanovanja prav tako spodbuja prodajo izdelkov, po-
trebnih za takšne projekte. Uporaba izdelkov ‚naredi sam‘ tudi zniža 
dolgoročne stroške, zato je povpraševanje po izdelkih za dom, ki si 
jih lahko naredimo sami ali delno tudi v kombinaciji z mojstrom, 
glavni dejavnik, ki spodbuja trg. Tem trendom in načinu življenja 
se prilagajamo tudi v Merkurju,« pravi Lidija Rakuša, direktorica 
marketinga v Merkurju. 

RAST POVPRAŠEVANJA SO PRIČAKOVALI
Po novih prodajnih poteh je bilo v tem času največ povpraševanja 

po izdelkih za barvanje doma, hladilnikih, skrinjah, zemlji, čebulni-
cah in hrani za domače živali. V segmentu »naredi si sam« po besedah 
Lidije Rakuša kupci posegajo po različnih izdelkih, tako po izdelkih 
za gradnjo, za mojstre, po beli tehniki, aparatih in programu za vrt. 
»Spomladi, pa tudi zdaj jeseni, ko je čas za sajenje dreves, dodatno 
posegajo tudi po izdelkih za vrt, instalacijah in drugih potrebščinah 
za vzdrževanje doma in higienskih pripomočkih za kopalnico. Veliko 

prodamo tudi izdelkov za gradnjo, še posebej pa lahko izpostavim 
letošnji izjemno zaznani trend barvanja tako zunanjosti kot tudi 
notranjosti doma. Poleti je bilo veliko povpraševanja po opremi za 
vrt, bazenih, žarih in otroških igralih, jeseni po vrtnih izdelkih in 
drevesih, pričenja pa se tudi sezona ogrevanja, nakup energentov 
in priprave na praznike.«

Sogovornica pravi, da so rast povpraševanja pričakovali, pa ne 
samo zaradi covida-19, temveč tudi zaradi strogih predpisov o zeleni 
gradnji, naraščajočih stroškov električne energije, rasti notranjih 
migracij in visoke porabe gospodinjstev. »Poleg tega se proizva-
jalci nenehno osredotočajo na tehnološki napredek, oblikovalske 
inovacije in izboljševanje kakovosti izdelkov ter se držijo spremi-
njajočih se trendov, na primer ponudbe okolju prijaznih izdelkov. 
Hkrati so posojilne obrestne mere v regiji sorazmerno nižje, cene 
nepremičnin pa naraščajo in s tem podpirajo trg za izboljšanje sta-
novanj, kakovost, udobje, prijetnost bivanja, občutek zadovoljstva 
in urejenost doma,« pravi. 

»REČENO STORJENO« 
Vsemu temu so se prilagodili tudi v Merkurju, kjer pomagajo 

tudi tistim, ki pri delu niso tako spretni, da bi vse postorili sami, 
ampak potrebujejo strokovno pomoč. »Če potrošnik ne ve točno, 
kje bi s prenovo pričel, mu primanjkuje časa in znanja, da bi se 
del lotil sam, mu pri nas ponujamo rešitev v okviru naše celovite 
storitve ‚Rečeno storjeno‘, v okviru katere izkušeni mojstri ure-

V Merkurju so se 
morali v času ka-

rantene v kratkem 
času preobraziti iz 
klasičnega »naredi 

si sam« trgovca v 
spletnega trgovca. 

Rast obiska sple-
tne strani tudi po 
karanteni ostaja 

izjemno visoka; v 
obdobju od januar-
ja do avgusta 2020 

beležijo kar 33 % 
rast obiska. 
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VSE UREJENO.
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dijo vse, od ideje do realizacije prenove doma. Pri tem nudimo 
svetovanje in individualno obravnavo, zagotavljamo kakovostne 
materiale in hitro izvedbo del. V Merkurju ponujamo še ugo-
dne možnosti financiranja s plačilom na obroke ter jamčimo 
za opravljeno delo. Izkušeni svetovalci Merkurja pomagajo pri 
idejni zasnovi del, izboru izdelkov in načrtovanju proračuna 
za prenovo. Zato tudi naše zaposlene dodatno izobražujemo in 
usposabljamo tako, da postajajo pravi svetovalci. Pri večjih pro-
jektih pred pripravo ponudbe na domu kupca obišče Merkurjev 
mojster, ki si ogleda in natančno izmeri prostor ter svetuje glede 
najustreznejših rešitev,« pravi Lidija Rakuša. 

Da je storitev »Rečeno storjeno« med kupci vedno bolj pri-
ljubljena, kažejo tudi številke. Število izvedenih projektov se 
je namreč v letu 2019 povečalo za 10,5 odstotka v primerjavi z 
letom 2018. Tako so samo v preteklem letu uspešno realizirali 
več kot 2.800 projektov. 

POMAGAJO URESNIČEVATI MOJSTRSKE  
NAČRTE, PROJEKTE IN IDEJE

Z nasveti, navodili in priporočili kupcem na svoji spletni strani 
pomagajo tudi z video nasveti za prenove in druga dela v segmen-
tu »naredi sam«. »Tako pomagamo uresničevati mojstrske načrte, 
projekte in ideje. V naših vsebinah na spletni strani merkur.si lahko 
potrošniki dobijo informacije o tem, na kaj vse morajo biti pozorni 
pri domačih opravilih na vrtu, v kopalnici, v delavnici, pri gradnji … 
Tako smo prenovili na primer kopalnico pri voditeljici in igralki Uli 
Furlan in to tudi posneli v videu, ki si ga lahko potrošniki ogledajo 
na spletu. Z njo smo izpeljali tudi eno od naših oglaševalskih akcij,« 
pravi Lidija Rakuša. 

Prav v lansko jesen (torej še pred koronakrizo) so vstopili z novo 
oglaševalsko akcijo »Za dom, vreden občudovanja« in s prenovljenim 
sloganom »Merkur, vse urejeno«. V njej so se osredotočili ravno na 
kupčev dom, ki je njegov ponos in si ga lahko ob njihovem svetovanju 
na prodajnem mestu in z njihovimi storitvami uspešno uredi, prenovi 
ali kakor koli drugače polepša tako, da ima vse urejeno. »V akciji, ki 
smo jo pozneje še nadgrajevali, se usmerjamo na želje potrošnika in 
jih rešujemo. Naše kupce navdušujemo in jim skupaj z našimi zapo-
slenimi na prodajnih mestih omogočamo in izboljšujemo nakupno 
izkušnjo, kakovostno vzdrževanje doma in vrta, delavnice,  nudimo 
jim vse za gradnjo, obnove, rekreacijo, projekte na ključ, pri vsem 
jim lahko svetujemo in za naše izdelke in storitve ter opravljeno 
delo na ključ tudi jamčimo,« pove sogovornica. 

Po njenem mnenju bodo prihodnji zmagovalci v trgovini tisti, ki 
bodo na pravi način znali povezati prednost fizičnih trgovin (lokacija, 
prostor, ponudba) s spletnim nastopom. Tisti, ki bodo prisotni samo 
na spletu ali samo v fizični obliki, ne bodo mogli v celoti zadovoljiti 
potreb sodobnih strank. »V Merkurju se bomo morali v naslednjih 
korakih truditi, da na eni strani obogatimo in optimiramo spletno 

izkušnjo ter da jo hkrati s pridom povežemo tudi s fizično izkušnjo 
naših kupcev. Sodobni kupec v interakciji s trgovcem v svoji nakupni 
poti neprestano prehaja iz digitalnega v fizični svet. In prav v tem 
delu moramo znati zagotoviti najboljšo možno izkušnjo. Od iskanja 
informacij pa vse do urejanja reklamacij in upravljanja z zvestobo,« 
še pove Lidija Rakuša.

V Evropi in v Severni Ameriki se kaže velik trend nakupov v 
segmentu »DIY«. »Povpraševanje po izdelkih za dom, ki si jih 
lahko naredimo sami ali delno tudi v kombinaciji z mojstrom, 
je glavni dejavnik, ki spodbuja trg,« pravi Lidija Rakuša, di-
rektorica marketinga v Merkurju. 

V lansko jesen so vstopili z oglaševalsko akcijo »Za dom, vreden občudovanja« 
in s prenovljenim sloganom »Merkur, vse urejeno«. V njej so se osredotočili 
na kupčev dom, ki si ga lahko ob njihovem svetovanju na prodajnem mestu in 
z njihovimi storitvami uspešno uredi, prenovi ali kakor koli drugače polepša. 

SLOVENCI SMO POSTALI
 NAVDUŠENI VRTNARJI

Po podatkih Mediane se je v letošnji prvi polovici leta pove-
čalo število ljudi, ki se ukvarjajo z vrtnarjenjem. V drugi polovici 
leta 2019 se je vrtnarjenju posvečalo slabih 40 % prebivalcev 
Slovenije v starosti od 15-75 let. V letošnjem letu pa vrtnari kar 
polovica prebivalcev Slovenije, od tega jih štiri petine živijo v 
hiši. Pri tem je zanimivo, da se več ukvarjajo  z vrtnarjenjem 
ne samo tisti, ki živijo v hiši, temveč letos več vrtnarijo tudi 
tisti, ki živijo v stanovanju. 
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NAJBOLJŠI KOSI 
POHIŠTVA SO TISTI,  
KI JIH NAREDIMO SAMI
V letošnjem letu preživimo doma več 
časa kot sicer. Izkoristimo ga tako, 
da se lotimo stvari, za katere nam 
ga običajno primanjkuje ali pa za 
nove izzive in nekaj ustvarjalnosti. 

 ȫ Saša Truden

 ȫ Ne le nakupne navade, spremenil se je tudi način preživljanja 
prostega časa. Če smo še februarja razmišljali, kje bomo preživeli 
letošnji dopust, se je stanje v marcu že popolnoma spremenilo. 
Znašli smo se v situaciji, ko smo svoj prosti čas začeli preživljati 
doma. V zelo kratkem času smo se digitalizirali in naše aktivnosti 
so se praktično čez noč preselile na splet. Kako torej kakovostno 
preživeti prosti čas doma? 

DOBRO JE IMETI HOBI S KATERIM 
SE LAHKO UKVARJAMO DOMA

Slovenci smo na splošno kar spreten narod, saj ogromno stvari 
za dom in vrt, če se le da, naredimo sami. Žal je bilo pomanjkanje 
časa tisto, ki nas je doslej oviralo,  da bi bili doma še bolj ustvarjalni. 
V OBI poslovalnicah smo v letošnjem letu občutili porast prodaje 
izdelkov za domače mojstre, kar dokazuje, da smo si v času osami-
tve in prepovedi potovanj najraje vzeli čas za ustvarjanje domačih 
projektov, tistih, na katere smo najbolj ponosni. 

SVOJE POSLANSTVO URESNIČUJEMO
S PROJEKTI »NAREDI SAM«

V OBI-ju smo se v letu 2019 aktivno posvečali uresničevanju 
našega poslanstva.: »Vsakemu posamezniku omogočamo, da ustva-
ri boljši dom in vrt«. S tem namenom  smo začeli snovati projekte 
»naredi sam«. Dejstvo je, da imajo doma narejeni kosi pohištva za 
nas posebno in večjo vrednost, a le če imamo pogum in dovolj in-
formacij, da se jih dejansko tudi lotimo. 

USTVARJALNI PROJEKTI TUDI  
ZA MANJ IZKUŠENE

Pri izbiri projektov smo bili previdni. Cilj celotne kampanje je 
namreč, da bi se tovrstnih projektov lotilo čim več ljudi, tudi če s 
projekti »naredi sam« še nimajo veliko izkušenj. S tem v mislih smo 
skupaj z našim ambasadorjem izbrali preproste, a hkrati uporabne 
in privlačne projekte. 

Vsak projekt smo podprli preko različnih vsebin, s katerimi smo 
želeli čim bolj podpreti in spodbuditi naše bodoče domače mojstre. 
Za lažjo izvedbo smo tako pripravili priročnik z navodili korak za 
korakom, uporabnimi nasveti in nakupovalnim seznamom. Ker 
pa je ustvarjanje s pomočjo priročnika včasih težko, smo vsakič 
posneli tudi video izdelave, v katerem je Admir podrobno razložil 
potek ustvarjanja projekta.

AMBASADORJA KAMPANJE SMO  
NAŠLI ZNOTRAJ PODJETJA 

Projektov ne bi bilo možno izpeljati brez pravega ambasadorja; 
takšnega, ki dovolj dobro pozna OBI, ima dobre komunikacijske 
sposobnosti, hkrati pa mu ročne spretnosti niso tuje. Naš cilj je 
bil predvsem, da smo pri komunikaciji čim bolj pristni, zato smo 
se k sodelovanju odločili povabiti kar enega od naših dolgoletnih 
zaposlenih – Admirja. S svojimi dolgoletnimi OBI izkušnjami in 
ljubeznijo do ustvarjanja bi rad spodbudil čim več mojstrovalk in 
mojstrovalcev k spretni izvedbi domačih projektov. Njegov moto je 
sicer enostavnost, vendar nikoli na račun funkcionalnosti in este-
tike. Pokazal nam je, kako hitro ustvariti edinstvene kose pohištva, 
ki bodo v  domu imeli prav posebno vrednost. 

POGLED V PRIHODNOST
Z uresničevanjem poslanstva želimo nadaljevati in še naprej 

omogočati vsem posameznikom, da gradijo boljše domove in lepše 
vrtove. Skupaj z našim ambasadorjem bomo tako še naprej ponujali 
zanimive in predvsem izvedljive domače projekte – ne glede na to, 
ali bomo doma ostajali zaradi novega virusa ali pa zato, ker nam je 
takšen način preživljanja prostega časa postal hobi in sprostitev. 

Visoka greda je bila zagotovo eden od  
uspešnejših spomladanskih projektov.

Najzahtevnejši, a vsebinsko 
najbolj privlačen projekt – iz-
delava zunanje kuhinje.

Izdelava peskovnika je bila zabavna 
in preprosta, a praktična rešitev za 
številne družine.
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MOJSTROVALEC

Admir

ČAS JE, DA 
NAREDIŠ SAM
OBI-jevi nasveti za domače projekte

www.obi.siobi.sloOBI Slovenija OBI_Slovenija

OTROŠKA  
POSTELJA  
ZALA
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OMEJITVE SO VIR KREATIVNOSTI
Arhitekturni biro Triiije, ki ga je pred petnajstimi leti ustanovil arhitekt  
Andrej Mercina, je močno pripomogel k spremenjeni podobi slovenske prestolnice, 
predvsem pa prostorov, v katerih se Ljubljančani družimo in tudi delamo. Med 
drugim so zasnovali nov arhitekturni in franšizni model kavarn in slaščičarn 
Lolita, poskrbeli za napredne in eksperimentalne poslovne prostore družbe Philip 
Morris Ljubljana, interiersko zasnovali nastajajoči poslovni hotel v centru Šumi 
in na novo uredili obrežje Ljubljanice v Trnovem, zdaj pa urejajo tudi območje ob 
Gradaščici. To je le nekaj izmed več kot stotih projektov biroja, ki se je že pred 
leti postavil na svetovni arhitekturni zemljevid; poleg pečata, ki so ga vtisnili 
stavbam v Dubaju, Savdski Arabiji in Indiji, so med drugim opremili okrog 30 
luksuznih prodajaln modne znamke Karl Lagerfeld po Evropi in Bližnjem vzhodu.

 ȫ Simona Kruhar Gaberšček

ODRAŠČANJE V EKSPERIMENTALNI HIŠI 
 ȫ Andrej Mercina je odraščal v družini arhitektov. Njegov ded 

je bil priznani arhitekt Ilija Arnautović, ki je nadel podobo šte-
vilnim stanovanjskim projektom v času socializma. Tudi njegova 
mama Branka Arnautović se je podala na arhitekturno pot in leta 
1985 prevzela skrb za družinsko tradicijo, pri čemer se je še posebej 
osredotočila na notranje oblikovanje prostorov, danes pa deluje kot 
svetovalka biroja Triije, ki ga je Andrej Mercina ustanovil leta 2005. 
Ali iz teh treh generacij izhaja tudi ime biroja? »No, moj ded si ga 
je tako interpretiral in nisem mu oporekal, čeprav ponuja veliko 
možnih razlag. Tri je najmanjše število, ki še pomeni ekipo, torej 
nakazuje na odnose in sodelovanje. Tri je tudi tista številka, ki je v 

zgodovini vedno veljala za magično,« nam pove arhitekt, ki se sprva 
ni zavedal vrednosti družinske zapuščine. »Izhajam iz okolja, ki ni 
čislalo družinske dediščine, prenosa znanj znotraj družinskih pod-
jetij. Morda sem se tudi zato vedno navduševal nad severno Italijo, 
kjer je nekaj najlepšega, kar se ti kot podjetniku lahko zgodi, prav 
to, da dobiš podporo znotraj družine in vpogled v njeno znanje in 
delovanje,« pripoveduje. 

Ko je diplomiral na Fakulteti za arhitekturo, se je vendarle 
začel poglabljati v dedovo zapuščino; napisal je knjigo Arhitekt 
Ilija Arnautović – socializem v arhitekturi, za katero je leta 2007 
prejel tudi Plečnikovo nagrado, in postavil razstavo dedovih del 
v Moderni galeriji. »S tem se mi je odprl nov svet; opravil sem s 
predsodki in se podal v raziskovanje družinske dediščine. Ker pa 
nikoli nisem bil pod pritiskom, da to moram početi, mi je bilo morda 
tudi lažje najti svojo pot, svoj pogled na arhitekturo.« Pri tem je 
ugotovil tudi, kako veliko pomeni okolje, v katerem si vzgajan kot 
otrok. »Odraščal sem v eksperimentalni hiši, ki sta jo moj ded in 
Milan Mihelič zasnovala na Peričevi ulici v Ljubljani, kjer je danes 
tudi sedež našega biroja. V tej hiši sem bil obdan z umetniškimi 
deli Bogdana Borčića, Mersada Berberja, Vladimirja Veličkovića 
in drugih. Vse to mi je zlezlo pod kožo, čeprav se tega takrat še 
nisem zavedal,« pripoveduje. 

Po njegovih besedah sta jugoslovanska arhitektura in gradbe-
ništvo uživala visok ugled še posebej na Bližnjem vzhodu, glas pa 
je segel vse tja do Indije. »Tedanja generacija arhitektov nam je 
tlakovala pot v tujino, saj je tam vzpostavila čudovite odnose. Toda 
ko smo se osamosvojili, smo si za nekaj desetletij nataknili plašni-
ce in se šele počasi začeli izpostavljati mednarodnemu prepihu.«

»Naša naloga je, 
da svojim strankam 
zlezemo pod kožo 
in iz njih izbezamo 
najboljše. Senzibilnost 
in empatija ne samo do 
ljudi, ampak tudi do 
okolja, je v arhitekturi 
ključnega pomena.« 
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VES ČAS V »RAHLO NEUGODNEM POLOŽAJU«
Njegova poslovna filozofija v ospredje tako postavlja prav odnose in ne 

oblikovanje samo. »Naša naloga je, da svojim strankam zlezemo pod kožo in 
iz njih izbezamo najboljše. Senzibilnost in empatija ne samo do ljudi, ampak 
tudi do okolja, je v arhitekturi ključnega pomena. Osebni odnosi so za naš biro 
na prvem mestu in prav zaradi tega tudi pridobimo največ projektov,« pravi. 
Čeprav imajo v ekipi desetih sodelavcev strokovnjake z različnih področij, 
od notranjega oblikovanja in krajinske arhitekture do projektiranja stavb 
in znamčenja, pa v ekipe, ki sodelujejo pri določenem projektu, vključujejo 
multidisciplinarne posameznike, med katerimi so tudi umetniki in grafični 
oblikovalci. »Pri kreativnem delu je ključno to, kako ovrednotiti, kar si pravkar 
naredil. To, da si stalno izpostavljen drugim sorodnim vedam in umetnostim, 
ti omogoča zdravo vzpostavljanje kritične distance do lastnega dela. Če tega ni, 
prihaja do ponavljanja vedno enih in istih rešitev. To pa je povsem v nasprotju 
z mojim značajem. Če me nekaj pristno žene, se namreč ves čas postavljam v 
rahlo neugoden položaj. To ni ravno najlažje, ampak ne morem iz svoje kože. 
Mi je pa takšen način delovanja odprl veliko novih vrat.« 

Kot priznava, ga je na neki točki arhitektura začela dolgočasiti: »Ogromno 
smo delali, a smo se pri tem ukvarjali z drobnarijami, kar me je prav utrujalo. 
Vsak vijak na napušču se nam je zdel pomemben in na koncu so res vsi vijaki 
stali na svojem mestu, ampak kaj dosti vsebine pa tam ni bilo najti« Prav iz 
takšnega razmišljanja se je porodila zgodba o Loliti, v kateri je lahko zdru-
žil vsa svoja dosedanja znanja in izkušnje – in ki ga hkrati ves čas potiska iz 
njegove cone udobja.

PO UMETNOST NI TREBA (VEČ) V MODERNO  
GALERIJO

Prva kavarna in slaščičarna Lolita na Cankarjevem nabrežju v stari Lju-
bljani je nastala leta 2012. Takrat se Andrej Mercina še ni prav dobro zavedal 
unikatnosti koncepta, ki se je rojeval. »Ko sva z Branetom Jerovškom iz Kavala 
Group stala še pred tedanjo Semenarno, sva že razmišljala o tem, koga bomo 
pravzaprav naslavljali z Lolito, kdo bo zahajal vanjo, in to so bili že zametki 
gradnje blagovne znamke. Ko sem opazoval druge lokale po Ljubljani, sem 
ugotavljal, da je njihovo notranje oblikovanje pogosto zelo kvalitetno, a na 
nek način arhitekturno, gradijo se kot hiše, a izgubljajo bogastvo barv in 
tekstilov. Če generacija za generacijo dekoraterstvo tako dolgo zanemarja, 
se znanje seveda izgublja. Mi pa smo namenoma pripeljali barve in tekstile, 
celo medenino, ki je takrat veljala za osovraženo, saj je spominjala na lokale 
iz 80-ih let. V Lolito smo vključili vse, kar je bilo prepovedano in s tem izzivali 
tudi sami sebe. Ker smo naleteli na tako pozitiven odziv, sem že takrat, leta 
2013, začel razmišljati o nadaljevanju zgodbe.« 

Tako je nastala Lolita Eipprova, v kateri se prepletajo kreativnost, ume-
tnost in gostinstvo. Za gostinsko ponudbo prav tako kot v prvi Loliti skrbi 
Kaval Group, za oblikovanje in arhitekturo novega interierja pa sta odgovorna 
Andrej Mercina in njegovo dekle, notranja oblikovalka Maja Humar. »Triiije 
smo skrbnik Lolite v celoti; nismo torej sodelovali le pri njenem kreiranju, 

temveč jo tudi upravljamo,« pravi Mercina. Celostna grafična podoba Lolite, 
ki jo bo prevzela tudi kavarna v središču Ljubljane in nato tudi vse prihodnje 
(trenutno nastaja že tretja na novem terminalu letališča Fraport Ljubljana, 
koncept pa želijo prenesti tudi v tujino), je delo grafičnega oblikovalca Ljuba 
Bratine, povezali pa so se tudi s konceptualnim umetnikom Jašo Mrevljetom 
Pollakom, ki je čez poletje pred očmi obiskovalcev v živo ustvarjal svojo pro-
storsko intervencijo, poimenovano »Lover›s Deal«,med drugim tudi grafike, 
na katerih so upodobljene številne različice zaljubljencev v objemu. 

»Jaša ima izjemen občutek za prostor. Ko sva z Majo iskala ustreznega 
človeka za ta prostorski poseg, si nisva želela le slikarja, ki bi poskrbel za de-
koracijo. Obiskovalcem smo namreč hoteli sporočiti, da jim po umetnost ni 
treba hoditi v Moderno galerijo, ampak lahko v njej sproščeno uživajo tudi 
ob kavi.« Ta unikatno oblikovani prostor, kjer vas bodo ob vsakem obisku 
pričakali še neodkriti detajli, pa ni le gostinski lokal, temveč tudi platforma za 
gostujoče kreativce z različnih ustvarjalnih področij. Na posebej v ta namen 
zasnovanem kotičku z zrcalnimi poličkami se bodo namreč znašla različna 
umetniška dela, na primer oštevilčen in certificiran odlitek Jaše Mrevljeta 
Pollaka, poimenovan Lucky Bone, posebej za Lolito ustvarjena serija kera-
mike Lestrson, ali pa omejena serija Isteničeve penine kot tudi knjige z zelo 
širokega področja življenjskega sloga.

V Loliti Eipprovi se torej skriva ogromno zgodb, ki pa obiskovalcu na prvi 
pogled niso vidne; če mi jih ne bi predstavil gostitelj na samem licu mesta, 
se jih sama niti ne bi zavedala, kar mu tudi povem. »Res je, tudi o tem smo 
razmišljali, zato smo se že kmalu odločili, da meni ustvarimo kot knjigo, ki 
bo ponujal pravo bralno in vizualno izkušnjo. Pri meniju ne gre samo za 
to, da si pogledaš, koliko kaj stane, ampak želimo, da gostje v njem uživajo, 
medtem ko čakajo na naročeno. Vanj bodo tako vključene grafike, besedila 
in zgodbe, na primer zgodba o Juriju Riharju, zbiratelju in restavratorju 
Thonetovih stolov, zame še vedno nepreseženih kavarniških stolov, ki se v 
različnih interpretacijah pojavljajo tudi v Loliti; med njimi imamo tudi nekaj 
izvirnikov. Meni bo tako glavni medij, ki bo sporočal, kaj vse Lolita pravzaprav 
je,« pojasnjuje Mercina.

FRANŠIZNI MODEL, KI PRINAŠA VSAKIČ  
DRUGAČNO DOŽIVETJE

Z Lolito uvajajo poseben franšizni model, ki izstopa tudi na svetovni rav-
ni. »Prevladujoči franšizni model predvideva ponavljanje istega koncepta, 
s čimer je tudi strankina izkušnja ves čas enaka. Mi pa spreminjamo prav 
to. Vsaka Lolita, ki jo imamo in jo bomo imeli, bo nudila povsem drugačno 
doživetje. Seveda je v ozadju skrbno vzpostavljen sistem, na primer dobavna 

Prvo Lolito na Cankarjevem nabrežju so Triiije zasnovali leta 2012. 

V Loliti Eipprova se prepletajo kreativnost, umetnost in gostinstvo. 
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veriga in gostinska ponudba, kar je glavna prednost za franšizojemalca, 
a hkrati bo blagovna znamka Lolita vsakič nudila radikalno drugačen 
prostorski doživljaj,« pravi Mercina. Po njegovih besedah so na primer 
v New Yorku prava uspešnica postali lokali in prodajalne, za katere obi-
skovalec sploh ne ve, da so povezane med seboj. »Luksuzna kozmetična 
znamka Aeosop je to dojela že pred leti. Vsaka njihova trgovina, ki imajo 
sicer enotno grafično podobo in notranjo opremo vrhunske kakovosti, 
obiskovalcem nudi povsem drugačno izkušnjo. Njihova trgovina v New 
Yorku se popolnoma razlikuje od tiste v Džakarti ali Udinah. Trend gre 
torej v smeri personifikacije, a ne osebne, temveč v večji meri personi-
fikacije družbenega okolja,« navaja Mercina. 

Obiskovalcem Lolite je sicer skupno to, da jih navdušuje dizajn, »ta 
žmoht, ki ga lahko da prostor«, kot pravi sogovornik. »V Loliti Eipprova 
smo že takoj začutili 200-letni duh stare stavbe v kateri je bila nekoč 
konjušnica in vedeli, da ga nočemo ubiti, ampak graditi na njem.« Želijo 
pokazati tudi, da trajnostni princip gradnje ne pomeni le uporabe lesa, 
kot si to v Sloveniji pogosto razlagamo. »Na Eipprovi smo uporabili 
60 odstotkov manj materiala, kot pa če bi jo gradili na klasičen način. 
Uporabili smo na primer keramiko iz kleti mojega očeta, kjer je ležala 
že 30 let. Po tleh smo položili parket iz nekega stanovanja, ki je bil že 
na poti v smeti. Tudi porcelanaste čajne in kavne skodelice, iz katerih 
pijeva, smo sami zbirali in nismo kupovali novih. Vsakič, ko boste prišli v 
Lolito, vam bo kava postrežena v drugačni skodelici, kar spet prispeva k 
unikatnosti izkušnje,« o posebnostih blagovne znamke Lolita z navdu-
šenjem pripoveduje arhitekt, preden se posvetiva drugim opaznejšim 
projektom njihovega biroja.

KO TE BLAGOVNA ZNAMKA POSTAVI  
PRED STROGE OMEJITVE

V času svetovne gospodarske krize, ki je Slovenijo za nekaj let 
povsem ohromila, so tudi pri Triiije iskali nove poslovne priložnosti 
in jih našli v tujini. Veliko projektov so zasnovali v Dubaju, kjer so 
imeli nekaj časa tudi pisarno, v Nemčiji ter drugod po Evropi. V to 
obdobje sega tudi nekajletno sodelovanje z luksuzno modno blagovno 
znamko Karl Lagerfeld. Kot pravi Mercina, so takrat združevali dve 
blagovni znamki, Lagerfeld in Karl Lagerfeld, in so želeli rahlo spre-
membo svoje identitete. Združeni znamki so najprej predstavljali 
na poslovnih sejmih, nato pa so to želeli preliti še v svoje trgovine 
in prav tu so svojo nišo našli tudi Triiije. »V sodelovanju z Lagerfe-
ldom se mi je potrdilo pravilo, ki ga v biroju že ves čas zagovarjam, 
in sicer da so omejitve vir kreativnosti. Pri tej znamki je vse črno in 
belo, belo in črno. Toda sam sem prepričan, da je tudi znotraj takšnih 
omejitev vedno mogoče najti še eno rešitev, možnost, da narediš 
vsaj drobno spremembo,« pravi. Za znamko Karl Lagerfeld so opre-

mili 26 trgovin, od Rusije in preostale Evrope do Bližnjega vzhoda. 
»Od njih smo se tudi največ naučili, kar zadeva proces znamčenja. 
Ko stopiš v drobovje takšnih blagovnih znamk, šele spoznaš, kako 
celosten pristop imajo. Pri tem je širina izjemno pomembna; razu-
meti morate navade in razmišljanje ljudi kot tudi smer, v katero gre 
družba. Morda se osnovne barve blagovne znamke ne spreminjajo, 
spreminjata pa se kontekst in čas. In prav v tem se najde prostor za 
kreativnost,« razlaga Mercina.

HIŠICA NA DREVESU IN VRTILJAK  
V POSLOVNIH PROSTORIH 

Če ste kdaj obiskali poslovne prostore podjetja Philip Morris Ljublja-
na, ste se verjetno najprej nekaj časa čudili, kako neverjetno sodobni so 
in ob vnovičnem obisku odkrivali vedno nove podrobnosti, ki jih sprva 
niti niste zaznali. V biroju Triiije so jih zasnovali leta 2014. »Ljubljanski 
Philip Morris je takrat dobil priložnost, da ustvari napredne in ekspe-
rimentalne prostore, ki bodo sporočali nove vrednote te korporacije, 
ki se sooča z veliko preobrazbo. Posamezni prostori so veliko več kot le 
zgolj delovna mesta, saj lahko delujejo tudi kot prizorišče za dogodke 
ali galerija,« o večfunkcionalnosti projekta pravi Mercina. Poslovna 
stavba PMI še vedno izstopa tudi na svetovni ravni in je po njegovih 
besedah tudi na sedežu te multinacionalke naletela na zelo pozitiven 
odziv: »Klasične arhitekturne opredelitve interierja se tu raztapljajo in 
dajejo prostor neobremenjenemu dojemanju oblikovanega območja.« 
Tako okrogla, kreativna sejna soba postane nekakšna »hišica na dreve-

Tako je videti sodobno meščansko stanovanje na Prešernovi ulici v Ljubljani, 
ki so ga nedavno opremili Triiije. 

V poslovnih prostorih ljubljanskega podjetja, ki posluje izključno preko 
spleta, so umestili star vrtiljak, ki se ujema z njegovo podobo in identiteto, 
saj ponazarja vrtenje imaginarnega sveta, v katerem deluje. Vanj so ume-

ščene štiri sejne sobe. (Foto: Taja Košir Popovič)
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su«, umeščena v drevesno krošnjo, samostojna okrogla soba za kadilce 
se zdi kot »črna kuhinja«, velik večnamenski prostor pa so poimenovali 
»leteča preproga«. Ogledala kot ograje okoli dreves ustvarjajo osupljiv 
učinek gozda sredi pisarne; pluta na površini omar uspešno odgovarja 
na akustični izziv odprtega prostora, zavese pa prispevajo k večji fleksi-
bilnosti. »Vse to smo uspešno vgradili v prostore in nadgradili z likovno 
zelo močno zgodbo,« pravi sogovornik.

Po njegovih besedah je sicer koncept odprtih pisarniških prostorov, 
t. i. open office, že zdavnaj preživet, kot tudi (navidezna) igrivost pisarn, 
kot jih imata Google ali Facebook. »S podobnim odnosom kot pri Philip 
Morrisu smo se lotili tudi snovanja poslovnih prostorov za neko ljubljan-
sko podjetje, ki posluje izključno preko spleta. Na sredino smo umestili 
star vrtiljak, ki se ujema z njihovo podobo in identiteto, saj ponazarja 
vrtenje imaginarnega sveta, v katerem delujejo. Vrtiljak se počasi vrti, 
vanj pa so umeščene štiri sejne sobe. Ko se usedeš vanje, niti ne čutiš, 
da se vrti, le ob koncu sestanka se zaveš, da si izstopil drugje,« o še enem 
kreativnem projektu pripoveduje Mercina.

Pa bo imel novi koronavirus, ki je marsikoga za več mesecev priklenil 
na svoje domače delovne kotičke, dolgoročnejši vpliv tudi na snovanje 
poslovnih prostorov? Nenazadnje so delodajalci ugotovili, da delavcem 
ni treba biti ves čas prisoten v pisarni, saj so s tem povezani tudi dodatni 
stroški, od najema večjih površin do ogrevanja in zračenja. »Prav zaradi 
korone ne bo prišlo do večje revolucije, morda pomeni le dodaten pri-
tisk v smeri trendov, ki smo jih pri poslovnih prostorih že zaznavali in 
napovedovali. Kot arhitekt v prostoru zdaj ustvarjaš plejado ambientov, 
ki ustrezajo različnim delovnim procesom in si manj osredotočen na 
fiksno delovno mesto. Nekdo, ki je za delovno mizo le uro ali dve na dan, 
ker je večinoma na teresu, pravzaprav ne potrebuje stalne mize. Tako 
lahko v poslovnih prostorih zdaj zasledimo več t. i. tihih sob ali kotičkov, 
kjer lahko zaposleni dela v miru, a ni vezan le nanj. V sejnih sobah bo 
prisotne še več tehnologije, že za samo akustiko bo moralo biti bolje 
poskrbljeno, da bodo videokonference potekale nemoteno. Zanimivo 
bo več skrbi namenjene tudi ozadju za sogovornikom, ki opravlja vide-
oklic. To bo delovalo kot neke vrste foto studio, kjer boste ozadje lahko 
prilagajali po potrebi,« meni Mercina.

OD KULTNEGA MINIMALA DO  
LEGENDARNEGA PEN KLUBA

Za konec ga povprašam še po projektih, ki se trenutno še rojevajo v 
biroju Triiije. »Opremljamo enega od lokalov v stari Ljubljani, ki je že 
postal kulten. Najprej je bil tam Minimal, ki je imel že sam po sebi vr-
hunski koncept, zamenjal ga je Roba, zdaj pa smo skrb zanj prevzeli mi. 
Pri tem ne ustvarjamo le njegove identitete, temveč bi se radi navezali 
na njegov kultni značaj,« pravi. 

Za enega od takšnih kultnih prostorov velja tudi nekdanja restavracija 
Pen klub v vili Društva slovenskih pisateljev, ki sta jo z ljubeznijo vodila 
med literarnimi ustvarjalci priljubljena zakonca Marjan Miklič – Miki 
in Oli Miklič. Že poleti so pri Triiije odprli Vrt Lili Novy pred vilo, kjer so 
prav tako združili moči s Kaval Groupom in pri njegovi ureditvi sodelovali 

z mladim krajinskim arhitektom Svitom Oliverjem Katancem, do konca 
leta pa bo v novi podobi zaživel tudi legendarni Pen klub, v katerem bo 
kuharske vajeti prevzel Kavalov chef Mojmir Šiftar. 

»Hoteli smo ohraniti dušo interierja, zato smo se odločili, da poudari-
mo zgodovino hiše. V osrednjem prostoru bodo izpostavljene poslikave 
na stropu v nenavadni temno modri barvi, ki so bile do zdaj skrite. S 
tem se podajamo v funkcionalizem 30-ih let prejšnjega stoletja, ko so 
nastajale. Ohranili bomo Mikijeve temne, bordo rdeče barve iz 60-ih let, 
ter tako združili ta desetletja s pridihom sodobnosti. Vse to bo sobivalo, 
namesto osebne zgodbe, ki sta jo pisala Miki in Oli, pa bomo ustvarjali 
zgodbo hiše, ki se je plastila skozi čas,« pripoveduje Mercina in dodaja: 
»Pen klub bo še vedno ohranil malce skrivnostnosti; do njega ne bodo 
vodile table, tudi pesek pred hišo bo ostale in niti škripajočim stopni-
cam se ne bomo odpovedali.« Vse to je pač del doživetja in dojemanja 
prostora, kar je tudi bistvo filozofije biroja Triiije.

»Klasične arhitekturne opredelitve interierja se tu raztapljajo in dajejo prostor neobremenjenemu 
dojemanju oblikovanega območja,«  o poslovnih prostorih podjetja Philip Morris Ljubljana pravi 
Andrej Mercina. 

Poleti so Triiije odprli Vrt Lili Novy pred vilo, kjer so prav tako združili moči s Kaval 
Groupom in pri njegovi ureditvi sodelovali z mladim krajinskim arhitektom Svitom 
Oliverjem Katancem. (Foto: Taja Košir Popovič)

Za znamko Karl Lagerfeld so opremili 26 trgovin, od Rusije 
in preostale Evrope do Bližnjega vzhoda. Na fotografiji je 
dubajska prodajalna. 
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»DELAM HIŠE 
ZA UŽIVANJE«
Božo Ćeranić Rozman je arhitekt in 
ustanovitelj arhitekturnega biroja 
BCR, kjer pravijo, da so z večletnimi 
izkušnjami v projektiranju razvili 
predanost individualnosti, posluh 
za specifične želje posameznega 
naročnika in čut za razkošje v 
materialih in podrobnostih.

 ȫ Tina Guček
 ȫ Foto: Jernej Lah

 ȫ Božo Ćeranić Rozman pravi, da je perfekcionist s posebno 
ljubeznijo do estetike in lepote ter sprejemanja luksuza. Po njego-
vem mnenju je luksuz včasih le »lepo«, prikazano na drugačen ali 
poseben način. »Prepričan sem, da je vse to že v tebi, ko se rodiš. 
Težko verjamem, da se tega priučiš. To je zapisano v tebi, nato pa 
se skozi izobrazbo naučiš te stvari pravilno kanalizirati v nekaj, kar 
delaš – v mojem primeru je to arhitektura,« pravi. 

Njegovo otroštvo ni bilo klasično, saj je odraščal v Iraku, kjer 
je obiskoval mednarodno osnovno šolo. »Učil sem se angleško, 
francosko in arabsko, med počitnicami se nismo vračali domov, v 
Jugoslavijo, ampak smo ogromno potovali po svetu in verjamem, 
da so potovanja nekaj, kar me je zaznamovalo oziroma je močno 
vplivalo na moje sedanje delo. Pravim, da sem že takrat dobil nek 
‚virus‘, ki je ostal v meni. Tudi pozneje, v študentskih letih, nisem 
mogel brez potovanj. Najprej sem nekaj mesecev trdo delal, potem 
pa z zasluženim denarjem en mesec potoval. Zdi se mi, da ljudje, kot 
sem jaz, na potovanjih zbiramo podobe, ki jih pozneje podzavestno 
uporabljamo pri svojem delu,« razmišlja.

Božo Ćeranić Rozman z ekipo arhi-
tekturne prakse BCR. Pravijo, da so z 
uspešnimi realizacijami in dosledno-
stjo pri izvedbenih detajlih pridobili 
zaupanje, ki se je obrestovalo s sode-
lovanjem z naročniki z vsega sveta.

BIVAMMO

UČITI SE MORAŠ OD NAJBOLJŠIH 
Študiral je na Fakulteti za arhitekturo in v biroju, kjer je takrat 

delal, je že proti koncu študija dobil nagrado na natečaju za atrijske 
in vrstne hiše v Mostecu v Ljubljani. Pravi, da je imel srečo, da ga je 
med študijem pod okrilje vzel eden boljših arhitektov, Matej Vozlič, 
ki se je učil pri Borisu Podrecci. »Učiti se moraš od najboljših, da 
imaš možnost, da boš tudi ti enkrat med najboljšimi. Po diplomi 
in Plečnikovi nagradi, ki sem jo dobil za diplomo, sem se odločil, 
da je čas, da poskusim iti na svoje. Sam pri sebi sem si dal dve leti 
časa. Sklenil sem nekakšen ‚dogovor‘ sam s seboj, in sicer: če bom 
po prvem letu zaslužil za počitnice, bom nadaljeval še eno leto. In 
če bom imel po drugem letu še kaj ‚za v žep‘, bom vedel, da sem na 
dobri poti,« se spominja in doda, da so bili začetki vse prej kot lahki.

SPECIALIZIRANI ZA INDIVIDUALNE HIŠE 
»Portfelj je bil precej prazen in prve naročnike je bilo izjemno 

težko dobiti. Sprva je bilo res težko, potem pa je počasi šlo na boljše. 
Še danes sem prepričan, da je arhitektura cehovski poklic, ki se ga 
moraš izučiti. Nekaj ti da fakulteta, nekaj pa znanje, ki ga pridobivaš 

skozi leta. Začeli smo z interierji, nato pa smo sčasoma dobili tudi 
naročnike za bolj zahtevne hiše. Že zelo hitro sem ugotovil, da mi 
najbolj ustreza oblikovanje individualnih hiš, zato smo se skozi leta 
v našem biroju specializirali za individualne hiše in njihov interier 
in mislim, da smo eden redkih birojev v Sloveniji, ki je specializiran 
prav za to. Redkokdaj smo delali tudi kakšne druge projekte, ker se 
sam tam nekako nisem našel,« pravi. Ker imajo dvajset let izkušenj 
na tem področju, lahko strankam učinkovito pomagajo. »Dobro je, 
da smo specializirani, saj zares lahko svetujemo, kaj se bo obneslo 
in kaj ne. In to je v mojih očeh za stranko velika prednost. Naše 
stranke so zelo zahtevne, a imajo svojo vizijo in z našo pomočjo na 
koncu pridemo do resnično lepega produkta,« pove sogovornik.

Že na začetku so se tako po ceni kot po kakovosti dela uvrstili v 
nekoliko višji rang in pri tudi vztrajali. Hkrati so vztrajali pri svojih 
načelih, kako s stranko sodelovati. Razvili so lasten proces, ki jih 
pripelje do najboljšega rezultata in tega se držijo. Od prvih dni do 
danes so njihovi standardi (glede tega, kaj pričakujejo od drugih pa 
tudi glede kakovosti lastnega dela) enako zahtevni »in po dvajsetih 
letih samostojne poti lahko rečem, da sem zrel arhitekt z dobrim 
portfeljem, dobrimi izdelki in velikim obsegom znanja,« pove Božo 
Ćeranić Rozman.
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KO DAŠ VSE, KAR LAHKO
Ćeranić Rozman se že vsa ta leta drži načela »all in«, kar zanj 

pomeni, da v svoje delo in projekte daš vse, kar lahko. »V ta posel 
ne greš zaradi denarja, ampak zato, ker misliš, da lahko nekaj daš. 
Poleg tega naše delo res ni preprosto. Ves čas moraš vztrajati na 
poti, ki si si jo začrtal, od sebe in svojih kolegov pa nenehno zahte-
vati tisto ‚nekaj več‘, sam temu pravim ‚extra mile‘, da dobiš boljšo 
arhitekturo. To se ne navezuje le na sam projekt in na komuniciranje 
s stranko, ampak tudi na upravne enote in občine, kjer pridobivaš 
mnenja in soglasja. Vsakega v tem procesu moraš prepričati, da je 
to, kar postavljaš v prostor, odgovorno, primerno, funkcionalno, da 
nikogar ne ogroža. Skozi ves proces moraš nekoga nekaj prepričevati 
in včasih pri kakšnem kolegu opazim, da v tem procesu izgubi voljo 
in energijo. Prepričujemo stranke, izvajalce, dobavitelje ... moram 
pa reči, da nam uspeva in zato sem res zadovoljen. Skozi proces 
gradnje dobivam veliko dobrih obrtnikov in izvajalcev, ki stojijo 
za našo idejo, da vedno poskušamo nekaj več in nekaj boljšega za 
naročnika in v dobro naročnika,« pravi. 

Veliko znanja in kilometrine kot arhitekt dobi tudi na gradbiščih, 
saj so v biroju pri nekaterih projektih prevzeli tudi nadzor nad gra-
dnjo svojih hiš. Pravi, da je eno, da si arhitekt, da imaš dobre ideje in 
znaš dobro komunicirati s strankami, drugo pa je nabiranje izkušenj 
z gradbišči, materiali in izvajalci.  

»Pri nas se trudimo, da je vse prilagojeno vsaki stranki posebej. 
V naš biro pridejo ljudje, ki vedo, da bodo dobili nekaj posebnega. 
Najamejo nas, da bo njihova hiša drugačna od drugih, da jim bo pi-
sana na kožo in da bosta arhitektura in interier, ki ju bomo ustvarili 
zanje, dobesedno večna. Morda ne bo tako trendovska, a vseeno bo 
imela vse elemente sodobnosti, tehnologije, materialov. Večinoma 
si vsi, ki pridejo k nam, želijo isto, ne glede na to, ali gre za sto ali 
petsto kvadratnih metrov veliko hišo ali stanovanje. V tem prostoru 
se želijo počutiti posebno, dobro, prijetno. V njej želijo na primer 
posebne kotičke za različna počutja ... Mi stranko povabimo k so-
delovanju že v prvi fazi. Naročnik za nas ni nek zunanji opazovalec, 
ampak ga aktivno vključimo v ves proces projektiranja in obliko-
vanja – v njem sodeluje in prispeva ideje. To je konec koncev hiša, 
v kateri bo ta človek živel. Verjetno se v tem nekoliko razlikujemo 
od drugih birojev,« pravi in poudari, da v tem procesu niso zavrgli 
individualnosti arhitekta in oblikovanja – le naročnika so vključili v 
proces. In na tej poti vztrajajo, saj so prepričani, da bo tako rezultat 
na koncu najboljši, stranka pa bo ves čas vedela, kaj točno bo dobila. 

»Uživam v vsakem trenutku ustvarjalnega procesa. Ko skiciram, ustvarjam, 
izbiram materiale ... V tem moraš uživati, saj je to ključ do uspeha. Biti moraš 
vztrajen in delaven, ampak če ne uživaš, ni nič,« je prepričan. 

Arhitekturna praksa BCR je eden redkih biro-
jev v Sloveniji, kjer so specializirani za indivi-
dualne hiše in interierje.

Mentaliteta velikih hiš, ki so bile včasih priljubljene pri 
nas, je že povsem zastarela. »To je bilo bolj praktično, 
hkrati pa so bili npr. naši starši vajeni živeti s svojimi 
starši in so tako gradili tudi zase. Zdaj pa se pojavlja 
individualizem, ki je to miselnost popolnoma negiral,« 
pravi Božo Ćeranić Rozman. 

BIVAMMO

V zadnjem času opažajo, da 
veliko naročnikov pride k njim 
preko njihove spletne strani 
in družbenih omrežij. »Naša 
spletna stran je preprosta. Na 
njej prevladujejo fotografi-
je, saj verjamemo, da ljudje 
‚kupujemo‘ z očmi. Gledamo 
podobe in presodimo, kaj 
nam je všeč in kaj ne. Res pa 
je, da dober glas seže v deve-
to vas. Slovenija je majhna in 
če ne delaš dobro, se to slej 
ko prej razve. Stranka te naj-
de na internetu, potem pa se 
pozanima o tebi tudi drugod, 
zato brez dobrih priporočil ne 
gre,« pravijo. 

V biroju stremijo k temu, da 
povsod uporabljajo naravne 

materiale, čeprav priznavajo, 
da se ne morejo povsem izogni-

ti umetnim materialom. 

»Moja idealna hiša oziroma moj 
popoln dom bi bil postavljen ne-
kje blizu zelenja ali nekega vo-
dnega elementa ali pa bi imel v 
svoji notranjosti dosti zelenja,« 
pravi Božo Ćeranić Rozman. 

Ćeranić Rozman pravi, da dela hiše »za uživanje«, 
kar pomeni, da je tudi sam hedonist. 

»Veliko ljudi v našem poklicu dela hladne hiše, ki 
so matematično pravilne,  
ampak življenje ni tako,« 

je prepričan. 

DRUG DRUGEGA BOGATIJO 
Zadovoljni so, da so s svojimi strankami v zelo dobrih od-

nosih in da se od njih tudi veliko naučijo, saj so to ljudje, ki 
imajo širok pogled na svet. »Drug drugega bogatimo. Če mi ta 
vzajemnost in to partnerstvo ne bi toliko pomenilo, bi projek-
tiral bloke s stotimi stanovanji in se ukvarjal z neko anonimno 
arhitekturo,« je prepričan sogovornik, ki v pogovoru ne more 
skriti, da je velik perfekcionist. »Res je in to zna biti včasih 
zelo naporno,« se nasmehne. »Zelo sem strikten glede časa, 
dogovorov ... Ta etiketa oziroma kultura že pozabljenega časa 
mi zelo veliko pomeni. Poleg tega pa seveda perfekcionizem 
v podrobnostih, v estetiki, in stremenje k temu, da ‚iz vsake 
pomaranče iztisneš največ soka‘. Tudi, če se iz kakršnih koli 
razlogov spremeni material na fasadi, poskušamo najti nov 
material, primeren projektu. Da bo na koncu produkt ena-
ko kakovosten in lep. To je včasih kar težko. Imamo pa tudi 
srečo, da smo v teh dobrih dvajsetih letih dobili neverjetno 
veliko dobrih strank, ki nas razumejo. In obratno, seveda. To 
partnerstvo med nami, to zaupanje, mora biti,« je prepričan. 

NJEGOVA POPOLNA HIŠA
Med pogovorom o tem, kakšne so popolne hiše za njegove na-

ročnike, ne morem mimo vprašanja, kakšna je oziroma kakšna bi 
bila njegova popolna hiša. »Ne boste verjeli, ampak ravno s tem 
vprašanjem se ukvarjam zadnjega pol leta. Svojo hišo, v kateri sta-
nujem z družino, sem postavil pred slabimi osmimi leti in z mojega 
vidika je že stara. V mojih očeh je že čas za nekaj drugega. Parcele 
so trenutno sicer zelo drage, ampak počasi se poigravam s to mi-
slijo. Moja idealna hiša oziroma moj popoln dom bi bil postavljen 
nekje blizu zelenja ali nekega vodnega elementa ali pa bi imel v 
svoji notranjosti dosti zelenja. Vsekakor bi bila pritlična, morda 
tudi zato, ker zdaj živim v hiši z več etažami,« našteje nekaj ključnih 
podrobnosti doma, ki trenutno nastaja v njegovih mislih, nekoč pa 
bo v njem zaživel s svojo družino.
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»BREZ 
UMETNOSTI 
KOT DRUŽBA NE 
BOMO PREŽIVELI«
Tako meni kulturna menedžerka in 
zgodovinarka Piera Ravnikar, ki je pred 
tremi leti uresničila dolgoletno željo 
in ustanovila lastno galerijo Ravnikar 
Gallery Space. S tem so mladi sodobni 
umetniki dobili priložnost, da svoja 
dela postavijo na ogled širši javnosti. 
Še posebej podpira ženske avtorice, 
saj meni, da je zdaj pravi čas za to, 
saj je njihovi umetniški prispevek 
izjemen. Pogovarjali smo se tudi o 
investicijski in zbirateljski vrednosti 
umetniških del ter spodbujanju obiska 
v galerijah, do česar smo Slovenci po 
njenih besedah še precej zadržani.

 ȫ Simona Kruhar Gaberšček
 ȫ Foto: arhiv Ravnikar Gallery Space 

Desetletje ste bili vodja vizualnega programa v Kinu Šiška, nato 
pa vodja galerije DobraVaga. S kakšnimi izkušnjami in spoznanji 
vas je dotedanje delo opremilo, kar vam danes koristi pri vodenju 
lastne galerije?

 ȫ Delovati (in obstati) na področju mlade in neodvisne galeristike 
v našem kulturnem prostoru je sam svoj izziv. Potrebna je izjemna 
pozornost, pozornost do skupnosti, odgovornost do skupnosti, pred-
vsem pa predanost, da lahko stvari premikaš v pravo smer, potrpežlji-
vo in počasi. In ni skrivnost, brez Šiške bi bila moja samostojna pot 
bistveno drugačna, bistveno težja. To je izkušnja, ki te opolnomoči 
celostno, na različnih področjih tako osebno kot profesionalno. Biti 
aktiven del zelo ambicioznih programskih začetkov nove in drugač-
ne javne mestne institucije se ne zgodi prav pogosto. Ko imaš vse 
pogoje za vsebino in razvoj, da lahko razmišljaš strateško in (so)
uresničuješ številne izjemne domače in mednarodne programe in 
projekte. Želim si verjeti, da s svojo samostojno galerijsko inicia-
tivo to pot samo nadaljujem. Gre le za rezultat mojih dolgoletnih 
prizadevanj, raziskovanja in, nenazadnje, iskanja priložnosti, kako 
mlado sodobno ustvarjalnost približati javnosti in hkrati oblikovati 
trajnostno rešitev za vzpostavitev prostora, ki svoje programe od-
pira brezkompromisno in horizontalno.

Prodajno galerijo Ravnikar Gallery Space ste odprli pred tremi leti, v 
obdobju, ki je veljalo za precej cvetoče z gospodarskega vidika. Kako 
težavna je bila odločitev »iti na svoje«? Ali ste si to že dolgo časa 
želeli in se vam je to zdel najbolj primeren trenutek?

 ȫ Odločitev ni bila lahka, res ne, zapustiti izjemno delovno mesto 
umetniškega vodenja in  prvotni kolektiv, s katerim smo snovali 
to, kar v Šiški lahko opazujemo danes, in, nenazadnje, zapustiti fi-
nančno varno okolje, ki mi je omogočalo vso brezkrbnost. Vseeno 
pa je na koncu pretehtala odločitev, da je čas, da grem naprej in da 
svoje mesto prepustim nekomu, ki bo na tem mestu imel podobne 
priložnosti programsko razvijati, se razvijati in snovati. Na svoji 

samostojni poti, na strani pogumnih, pa tako samo uresničujem 
svojo dolgoletno željo – imeti svojo galerijo. Dobro je, da mi je do-
bra gospodarska krajina v mojih začetkih zagotavljala predvsem 
prednosti postavljati stvari od začetka, da lahko danes v času novih 
izzivov lažje ter z vso mero prilagodljivosti in potrpežljivosti kot 
kulturna platforma gradimo naprej. 

Lastno galerijo ste odprli s poslanstvom zastopati predvsem mlajše 
sodobne umetnike. Zakaj se vam to zdi tako pomembno? 

 ȫ Že od samih začetkov delovanja največ pozornosti posvečamo 
mladi podreprezentirani sodobni umetnosti, ustvarjanju in spod-
bujanju razvoja, aktivni predstavitvi in distribuciji sodobne likovne 
umetnosti, tako doma kot v širšem mednarodnem okolju, ter nje-
ni aktivnejši integraciji v širši kulturni in družbeni prostor. Čas in 
prostor, v katerem živimo, kot že tolikokrat v zgodovini, od vseh 
nas, tudi sodobne kulture in umetnosti, terjata družbeno angaži-
rano držo. Sodobna umetniška produkcija je neločljivo povezana z 
različnimi vprašanji sociološke in politične narave. Če želim tudi v 
prihodnje zagotavljati dinamično, živahno in družbeno odgovorno 
produkcijo, moram njenim akterjem omogočiti optimalne možnosti 
za nadaljnjo rast in razvoj. To pa vedno zahteva čas, prostor in ne-
posredno družbeno interakcijo. Gonilna sila družbe, s tem pa tudi 
družbeno angažirane ustvarjalnosti, mora biti osvobojenost spon, 
ki v tem trenutku v imenu čistega dobička ali davno preživetih av-
toritarnih in totalitarnih praks poskušajo človeka in okolje znova 
potegniti v neke starodavne, temne čase.

Kaj vam osebno sicer pomeni umetnost? 
 ȫ Brez umetnosti kot družba ne bomo preživeli, umetnost je 

temelj skupne ustvarjalnosti in razvoja, zastavlja nam pomemb-
na vprašanja. Sama umetnost umeščam v družbo kot ključni 
generator za širjenje dobre in kritične misli. Zato je osnovni 
cilj mojih programskih prizadevanj v aktivnem podpiranju, šir-

Piera Ravnikar se je leta 2017 podala na samostojno pot in odprla galerijo 
Ravnikar Gallery Space. (Foto: David Lotrič)
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jenju in krepitvi temeljnih civilizacijskih norm in vrednot, ki 
so v današnjem času vse prej kot samoumevne. Za premikanje 
družbenih meja zato odpiram prostor umetnikom,  ki lahko svoj 
umetniški prostor širijo, se s svojim delom razvijajo, rastejo in 
tudi produkcijsko tvegajo. 

V galeriji ste v zadnjih letih pripravili precej odmevnih prodajnih raz-
stav; med njimi je bila tudi razstava vizualnega kolektiva Zek Crew, 
ki je znan tudi oglaševalski javnosti, saj so v preteklosti sodelovali 
tudi z nekaterimi blagovnimi znamkami. Kaj vas običajno vodi pri 
odločitvi, dela katerih umetnikov predstaviti na razstavi? 

 ȫ Pri programskem snovanju galerije izhajam predvsem iz svoje 
primarne umetniške mreže domačih in tujih umetnic in umetni-
kov, sledim svoji intuiciji, svojim izkušnjam, se usmerjam v dobre 
zgodbe, jih poskušam soustvarjati in s tem tudi spreminjati na bolje. 
V okviru razstavnih projektov veliko prostora namenjam ženskim 
avtoricam, ker menim, da je čas pravi in si to, seveda, s svojim izje-
mnim umetniškim prispevkom tudi zaslužijo. 

Ali ste v vsem tem času že uspeli prepoznati, katera umetniška dela 
imajo tudi potencialno komercialno vrednost? 

 ȫ Naše osnovno poslanstvo je povezovanje ljudi z umetnostjo, ki 
spodbuja in razvija okus umetnosti in priložnosti za raziskovanje in 
spoznavanje od blizu. Ostajam zvesta svojim programskim smerni-
cam in avtorskim pristopom, ki jih galerija aktivno zastopa. Seveda 
v duhu pomembnih družbenih vprašanj našega časa in prostora 
intenzivno podpiramo umetnost, ki je za nas aktualna tukaj in zdaj, 
kritična in predstavlja vso svobodo ustvarjanja. Prvenstveno mislim, 
da je domačim umetnikom potrebno zagotoviti celostno podporo, 
platformo, da lahko nemoteno delujejo in ustvarjajo, in seveda tudi 
uspešno prodajajo. 

Prizadevate si, da bi kakovostno umetnost po dostopni ceni približali 
čim več ljudem. Ali je cena sicer tudi pri umetniških delih odločilni 
dejavnik? Sklepali bi namreč lahko, da so privrženci umetnosti pri-
pravljeni odšteti več za umetniška dela, saj ne gre za osnovne do-
brine, ampak imajo v določenih primerih tudi zbirateljsko vrednost.

 ȫ Tako je, so posamezniki, ki jih ne glede na končno ceno vodi 
predvsem ljubezen do umetnosti in izbranega umetniškega dela, 
seveda s potencialom investicije in zbirateljske vrednosti. Kot ga-
lerija se trudimo, da je vedno na voljo širši finančni razpon, ki je z 
malo volje do umetnosti lahko dostopen tudi tistim, ki so finančno 
malo bolj omejeni. Res prijetno presenečenje so mednarodne raz-
stave AIR4, v sklopu katerih se vsako leto na enem mestu predstavi 
100 vzhajajočih kot tudi že uveljavljenih mednarodnih umetnikov 
različnih generacij, ki prav za to priložnost ustvarijo 100 izvirnih 
umetniških del, ki so v sklopu razstave na voljo po dostopni ceni. S 
tem želimo spodbuditi mlado zainteresirano javnost, pa tudi tiste, ki 
se ne opogumijo prestopiti praga prodajne galerije, k obisku. Menim, 
da tovrstni enkratletni dogodek ne znižuje vrednosti umetniških 
del, ravno nasprotno, tisti,  ki so prvič v umetniško delo vložili 100 
evrov, so naslednjič pripravljeni vložiti več, za drugo delo ali pa za 
večje delo istega umetnika. To nam dokazujejo tudi rezultati, ki jih 
beležimo že tretje leto od samega začetka projekta AIR4. 

Kdo so sicer v Sloveniji najpogostejši kupci umetniških del mladih, 
še neuveljavljenih umetnikov? 

 ȫ Slovenci smo še vedno sramežljivi, morda celo nesamozavestni, ko 
prihaja do obiska galerij, tako javnih kot zasebnih. Verjetno je razlog 
v tem, da je v preteklosti to bila vedno domena manjše in izbrane 
skupine meščanstva, elite. S svojimi programi se zato trudimo, da 
svoj prostor odpiramo tistim, ki jih umetnost zanima in jo cenijo. 
Dialog je vedno mogoč le takrat, ko imaš vključena vsaj dva, torej 
ustvarjalca in javnost. Zato moja glavna naloga ostaja zagotavljati 
dialog, da je publika, tako strokovna kot splošna, ki pride v stik z li-
kovno umetnostjo, čim širša. To je osnova! Zaupanje nam do danes 
izkazuje predvsem mednarodna publika in domači mladi zbiratelji 
ter intelektualci iz raznolikih področij. In to je ta največja nagrada, 
ko ljudje brez neke družinske tradicije postajajo zbiratelji, zaupajo 
našim programskih odločitvam in hkrati še, kako dobro se zavedajo 
pomembnosti kulture bivanja. 

Program brezplačnih mentorstev, ki ga izvajate v sodelovanju s 
Centrom za kreativnost pri MAO, se imenuje Kako (pre)živeti v 

Za prihodnost 
perspektivnega 
umetnika se 
mi zdi ključno, 
da ga zastopa 
referenčna 
galerija, ki je 
dobro vpeta tako 
v domač kot 
tudi mednarodni 
umetnostni 
prostor sodobne 
umetnosti. 
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umetnosti? Zgovoren naslov, ki pa vendarle nekoliko navaja na mi-
sel, da z umetnostjo ni mogoče preživeti oziroma je to zelo težko. 
Kakšen bi bil vaš odgovor?

 ȫ Umetnost je področje, ki v finančnem smislu postavlja mnoge 
izzive, za vse nas. Zato si kot galerija prizadevamo za aktivna in dol-
goročna sodelovanja, saj je nujno potrebno domačim ustvarjalcem 
zagotoviti celostno podporo, trajnostno rešitev, da lahko nemoteno 
delujejo in ustvarjajo, in nenazadnje tudi tržijo svojo umetniško 
produkcijo. Ko nase prevzamemo tovrstne obremenitve, jih razbre-
menimo, opolnomočimo, predvsem pa jim omogočimo več svobode, 
časa in prostora za njihovo osnovno delo. V to vsebinsko strukturo 
seveda sodijo tudi naša brezplačna mentorstva, ki jih organiziramo 
v sodelovanju s Centrom za kreativnost (CzK). Prekerne oblike dela, 
če sploh so na voljo, sistematično teptajo ustvarjalnost potencialno 
izjemnih umetnic in umetnikov. Tudi če zmorejo preživeti z malo 
in ob tem ustvarjati, z nič ne more preživeti nihče. Zato jih poskuša-
mo opolnomočiti tudi na tem področju, kjer so pogosto zgolj prave 
informacije lahko vitalnega pomena. Ukvarjamo se s tem, kako za mla-
de umetnike, kuratorje in ostale mlade ustvariti kulturno kreativne 
poklice ter odprt in (finančno) varen prostor za trajnostno, kontinu-
irano,  umetniško delovanje in izobraževanje. 

O umetnikih imamo pogosto stereotipne misli, da so zasanjani, vedno 
»nekje v oblakih« in se težko spustijo na realna tla. Jih lahko postavite 
na laž? Ste morda v svoji karieri že srečali umetnika, ki bi imel izrazito 
podjetniško žilico in je znal tudi odlično poskrbeti za lastno promocijo?

 ȫ Verjetno je v umetnosti podobno kot pri ostalih področjih delova-
nja, imamo takšne in imamo drugačne. Lahko samo rečem, da mi je v 
čast in veselje soustvarjati z umetnicami in umetniki, ki jih zastopa 
Ravnikar Gallery Space. Globoko cenim in spoštujem njihovo pre-
danost, predanost umetniškemu delu, disciplino in organiziranost, 
odgovornost, originalnost, njihovo miselnost – stvari niso tako zelo 
samoumevne. Ker se umetniški izraz, ki naj bi bil osnovni pogoj za 
uspešnost umetnika, žal vse bolj podreja drugim interesom, je za nas 
pomembno, da aktivno in brezkompromisno predstavljamo kako-
vost, drznost, progresivnost. Na trgu je izjemen nabor umetniških 
del, tako online kot offline, tudi samih ustvarjalcev, ki so vešči novih 
tehnologij in raznolikih promocijskih kanalov, žal pa to še zdaleč ni 
pokazatelj uspešnosti enega samega. Za prihodnost perspektivnega 
umetnika se mi zdi ključno, da ga zastopa referenčna galerija, ki je 
dobro vpeta tako v domač kot tudi mednarodni umetnostni prostor 
sodobne umetnosti. 

Kot mentorica se srečujete s številnimi mladimi obetajočimi umetniki. 
Kaj jih najbolj zanima, ko si utirajo pot v svetu umetnosti? Imajo težnje 
po mednarodni pojavnosti in ali jim lahko tudi pri tem pomagate? 

 ȫ Absolutno, želja vsakega umetnika je, da ga prepozna domača in 
mednarodna strokovna javnost, da gre njihova umetniška pot v svet in 
da s svojim delom lahko tudi (pre)živijo. Z individualnimi mentorstvi 
se zato trudim, da je v ospredju predvsem predajanje znanja, izkušenj 

in praktičnih nasvetov, kako naprej. Vse to je za ustvarjalce nepre-
cenljivo, saj pomaga ustvarjati podporno mrežo in vsem skupaj, tudi 
meni, daje nove priložnosti prepoznati kaj novega, kaj drugačnega. 
To je tudi pomembnejši del moje vloge in mojega poslanstva, da de-
lujem kot posrednik med umetniki in širšimi vsebinskimi konteksti. 

Diplomirali ste iz kulturnega menedžmenta v Bruslju, magistrirali pa iz 
zgodovine v Londonu.  Kaj vam je dala takšna mednarodna izkušnja? 

 ȫ Svet mi je dal širino, to horizontalno miselnost delovanja, in mno-
ga lepa prijateljstva, tako profesionalna kot osebna, ki so mi izjemno 
pomembna še danes. Verjetno me tudi zaradi tega ni strah sprememb, 
novih izzivov, drugačnih pristopov in kdaj malo drznih in hitrih odlo-
čitev. Predvsem pa, tujina mi je dala odlično osnovo, da v svojem delu 
poskušam vedno mrežiti, povezovati in sobivati. Naš kulturni prostor 
pa potrebuje predvsem to, več sinergij in več aktivnejšega sodelovanja.

Zdi se, da je kultura v Zahodni Evropi lahko povsem donosna dejav-
nost, če do nje pristopiš na strateški način. Zakaj tega v Sloveniji še 
nismo povsem usvojili? 

 ȫ Sama sem mnenja, da se je na našem področju v zadnjih letih 
naredil pomemben korak naprej, in ne glede na majhnost koraka, 
je ta pomemben. Smo priča novim, angažiranim preizkusom na tem 
področju, je pa res, da skoraj vsa slonijo na entuziazmu peščice po-
sameznikov. In prav zato, ker se zavedamo nekaterih omejitev naše 
kulturne krajine, veliko več svojih naporov namenjamo mednarodni 
prisotnosti, hkrati pa se trudimo v okviru svojih programov še ak-

tivneje sodelovati s sorodnimi prostori in umetniškimi iniciativami, 
tako javnimi kot nevladnimi, mestnimi in nacionalnimi, domačimi 
in tujimi. Seveda, aktivnejša vloga države na področju sodobne 
galeristike je nujna, več kot zaželena, je pa problematiko potrebno 
reševati celostno. Verjamem, da je naša prihodnost v solidarnosti 
in aktivnejšem sodelovanju, ker se bo umetnostni prostor, ki je v 
osnovi namenjen produkciji in predstavitvi umetnosti, težko razvijal 
in gradil brez resnejše podpore vseh nas, tudi finančne.

Kakšnih promocijskih prijemov se sicer poslužujete pri trženju ume-
tniških del? Ali pri umetnosti veljajo drugačne zakonitosti kot pri 
marketingu drugih izdelkov? 

 ȫ Trenutno največ poudarka namenjamo aktivnim predstavitvam 
slovenske produkcije v mednarodnem prostoru in mednarodnim 
kulturnim izmenjavam, ker zunaj nas so stvari bistveno drugačne, 
tržno veliko bolj okolju prijazne. Tovrstne mednarodne izmenjave 
in predstavitve so za spoznavanje in predstavljanje domačih likov-
nih produkcij v tujini izjemnega pomena in hkrati je naša izmenjava 
zasnovana kot nadaljevanje predstavitve bogate produkcije v tujini 
delujočih umetnikov in umetnic v domačem kulturnem prostoru. 
Izkušnje letošnjih mednarodnih sejmov, predvsem Vienna Contem-
porary 2020, so nad pričakovanji. Stiki, ki smo jih usvarili v preteklosti, 
se počasi, a vztrajno nadgrajujejo, opaziti je novi val, aktivnejši interes 
javnosti in zbirateljev, ki so letos galeriji namenili pomembno mesto 

Osnovno poslanstvo Ravnikar Gallery Space 
je povezovanje ljudi z umetnostjo, ki spodbuja 
in razvija okus umetnosti ter priložnosti za 
raziskovanje in spoznavanje od blizu.

V Ravnikar Gallery Space je razstavljala tudi 
srbska umetnica Ana Milenković s postavitvijo 
»Rosshalde«. 

Razstava »Serije ljubezenskih pisem kiparke 
in slikarke Maje Babič Košir.

Umetniško delo multi-
disciplinarne umetnice 
Nataše Berk.

V galeriji so imeli tudi razstavo ukrajinske ume-
tnice Nike Kupyrove in ruske slikarke i in kiparke 
Ekaterine Shapiro-Obermair. 

Izkušnje letošnjih mednarodnih sejmov, pred-
vsem Vienna Contemporary 2020, so nad pri-
čakovanji, pravi Ravnikarjeva.

Utrinek z razstave Vuka 
Ćoka z naslovom »A 
whole new world«.

Z razstave del slikarja Simona 
Kocjančiča »I never know«.
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in čas. Ljudje so si vzeli čas za poglobljen pogovor, zanimali so jih naši 
avtorji. Zavedamo se, da je prisotnost na referenčnih mednarodniih 
sejmih več kot ključna, ob tem pa se zavedamo nujnosti krepitve, 
širitve in poglabljanja tega.

Verjetno je tudi vam koronakriza v določeni meri prekrižala načrte. Ali 
menite, da bo imela daljnosežen učinek tudi na področje umetnosti? 
Kako je vplivala na poslovanje vaše galerije?

 ȫ Morda sem prav zaradi karantenskih spoznanj toliko bolj odlo-
čena, v kakšno bodočnost želimo kot kulturna platforma. In s kom. 
Podajamo se v nove prostore, ki jih ne bo poganjal dobičkonosni 
diktat, ampak entuziazem do sodobne kulture. Konec leta tako od-
piramo  mednarodno rezidenčni in galerijski prostor, ki bo še več 
poudarka namenjal mednarodni promociji in ditribuciji domačih 
avtoric in avtorjev. Se pravi, aktivno prisotnost na mednarodnih 
sejmih, umetniških rezidencah, še večji nabor samostojnih in 
skupinskih razstav. Koronakriza mi je dala predvsem priložnost 
spregledati, da lahko tudi drugače delamo in tudi bolje. Kulturo 
živimo, korono pa, kot mnoge druge katastrofe, preživimo. Kakšen 
kulturni vsakdan nas čaka po koroni? Odvisno od vseh nas. Seveda, 
samo čas pa bo pokazal, kako bo nova normalnost vplivala na našo 
prihodnost. Situaciji je potrebno dati čas, je pa tudi res, da bomo na 
tej poti potrebovali mero potrpežljivosti in upogljivosti. Na kratko, 
razmišljati, kot smo razmišljali pred krizo, je danes neodgovorno.  

Kje vidite svojo galerijo v naslednjih petih letih? Kakšne načrte 
imate še zanjo?

 ȫ Še aktivneje bomo prisotni pri sodelovanju umetnostnega med-
narodnega prostora, vzpostavljanju novih partnerstev in mednaro-
dnem mreženju sorodnih umetniških iniciativ. Da bomo lahko še 
naprej ohranjali kakovost v okviru svojih programov, pa je za nas 
nujno grajenje finančne vzdržnosti, zato so odnosi, ki jih (že) imamo 
s partnerji in podporniki, osnova našega delovanja, pomembno pa je 
tudi iskanje novih načinov sodelovanja in oblikovanja partnerstev v 
naši skupnosti. Naše poslanstvo je postati pomembno ustvarjalno 
vozlišče sodobne, aktualne produkcije v bližnji regiji, prostor, ki 
dejavno predstavlja, intenzivno promovira in nenazadnje aktivno 
izmenjuje dobre umetniške prakse mlajše in srednje generacije. V 
sodelovanju s projektom Everybody Needs Art mladega kurator-
ja Petra Bencze iz Budimpešte bomo v letu 2021 organizirali prvo 
mednarodno izmenjavo dveh glavih mest bližnje regije, kulturno 
srečanje med Ljubljano in Budimpešto. Sledita dve samostojni 
razstavi na Dunaju in Zürichu, skupinska razstava ob 10. obletnici 
smrti Vojteha Ravnikarja v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje 
MAO ter aktivna udeležba na sejmu Art Rotterdam in Vienna 
Contemporary 2021. Na uspešnih praksah izmenjav želimo gra-
diti dolgoročno, zato za leto 2022 že pripravljamo sodelovanje 
med Ljubljano in Portom, in sicer v sodelovanju s Fakulteto 
likovnih umetnosti Porto na Portugalskem. 

Tujina mi je dala 
odlično osnovo, 

da v svojem 
delu poskušam 
vedno mrežiti, 

povezovati in 
sobivati. Naš 

kulturni prostor 
pa potrebuje 

predvsem to, več 
sinergij in več 
aktivnejšega 
sodelovanja.
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 ȫ Miha Oblak je zanimiv človek, zato njegova cvetličarna ne more 
biti običajna. Pravi, da je že kot otrok vedel, da bo nekoč imel svojo 
cvetličarno, na svoji spletni strani pa je celo nekoliko poetično za-
pisal: »Sanjal sem to, kar delam danes.« 

»Lahko bi rekel, da mi je bilo to na nek način položeno v zibelko. 
Malo sem razmišljal tudi o kuharskem poklicu, a so me rože že od 
nekdaj bolj vlekle k sebi. Zdelo se mi je, da se lahko v cvetličarskem 
poklicu še marsikaj naredi,« pravi. Po končani osnovni šoli se je 
zato odločil, da se vpiše na vrtnarsko oziroma cvetličarsko šolo 
v Kranju (današnja Srednja biotehniška šola), kjer je bil eden od 
predstavnikov tamkajšnje prve generacije. Še kot najstnik je začel 
prve praktične izkušnje pridobivati v cvetličarni Cvetje Eli, kjer 
se je spoznaval z osnovami cvetličarskega poklica, pozneje pa se 
je učil od Marjana Lovšina, ki velja za pravega cvetličarskega moj-
stra. »Tam sem začel rasti in se razvijati v pravo smer. Marjan me 

je ogromno naučil, krasna ekipa smo bili, a že takrat sem sanjal, da 
bom šel enkrat na svoje. Vedel sem, da bom imel svojo cvetličarno, 
ki bo lepa in nekaj posebnega. Pri Marjanu sem delal kar nekaj časa, 
potem pa sem začutil, da je čas, da grem. Star sem bil 21 let in ravno 
prav ‚neumen‘,« se pošali.

ZAČEL JE IZ NIČ IN USTVARIL  
USPEŠNO ZGODBO 

Odločitev je sprejel pri svojih 21-ih letih, večino denarja za lasten 
začetek mu je posodil oče, nekaj malega pa je imel tudi prihrankov. 
»Želel sem si, da bi cvetličarno odprl na lokaciji nasproti ljubljan-
ske Opere, ki pa mi ni bila usojena. Nekoliko poklapan sem se po 
Poljanski cesti vračal proti domu, ko sem opazil, da urejajo ta pro-
stor. Ker sem zgovoren, sem hitro izvedel, da namerava lastnica v 
njem urediti lokal, pa sva se dogovorila, da sem ga vzel v najem in 
tako sem tu že od leta 2003. Priznam, da sama lokacija nikoli ni bila 
prav obetavna, mi je bila pa všeč, ker je v središču mesta, ker ima 
ogromna okna in visoke strope,« opisuje prostor, v katerem se je 
deset let pozneje tudi poročil s svojo srčno izbranko. 

Pravi, da je začel dobesedno iz nič, imel je prijateljico, ki mu je 
pomagala pri administraciji, za vse ostalo je skrbel sam. »Prva leta 
smo delali res fenomenalno. Na podlagi mojih kreacij sem spoznal 
veliko zadovoljnih strank, ki so se k meni vedno znova vračale, 
naročale pa so šopke tako zase kot tudi za službene potrebe. Začeli 
smo delati na primer z eno od večjih farmacevtskih družb, s katero 
sodelujem že 17 let, delal sem za župane, za kraljice, veliko šopkov 
je šlo v tujino, na primer na slovensko veleposlaništvo na Duna-
ju,« našteva. Tudi skozi recesijo so šli kar uspešno, pozneje pa so 
sledili vzponi in padci, na srečo pa nikoli ni bilo tako hudo, da bi 
moral razmišljati o zaprtju. »Vedno smo delali dobro in korektno 
in tudi naše stranke so bile vedno korektne do nas. Število strank 
se ves čas povečuje; kar pa je zame najbolj pomembno, je njihovo 
zadovoljstvo. Če ne bi bile zadovoljne, se ne bi vedno znova vračale, 
tako pa z veseljem povem, da je kar 99,9 odstotka tistih, ki kupujejo 
pri meni, stalnih strank,« pove.

VČASIH JE TREBA TUDI STISNITI ZOBE
Obenem poudari, da uspeha ne bi bilo brez trdega dela: »Ta posel 

ni hec. Biti moraš profesionalen, držati se moraš dogovorov, ur ... 
Tu je tudi ogromno odrekanja, dela čez vikende in vztrajnosti. Pov-
praševanje je veliko in če si priden, ni večjih težav, je pa treba včasih 
stisniti zobe,« pravi in doda, da je imel sam velikokrat srečo, da je 
bil ob pravem času na pravem mestu oziroma v pravih situacijah. 
»Soočal sem se tudi z manj prijetnimi stvarmi – na primer nevo-
ščljivostjo konkurence, a za to se ne menim. Zame je pomembna 
moja zgodba, v druge cvetličarne ne hodim, rad pa grem pogledat 
kakšno, kadar sem v tujini,« pravi. 

Glede na to, da je nedaleč stran od njegove cvetličarne tudi glavna 
ljubljanska tržnica, odločno pove, da mu tudi tamkajšnji prodajalci 
ne predstavljajo konkurence. »Vsak, ki prodaja rože, pač ne zna na-
rediti res lepega šopka. Ko so po nizkih cenah šopke začeli prodajati 

»SANJAL SEM O TEM, 
KAR DELAM DANES«
Obiskovalcu, ki vstopi v Cvetličarno/galerijo Oblak Miha, je verjetno v 
trenutku jasno, da ni prišel v običajno cvetličarno. Morda je ena od njegovih 
strank, ki je dejala, da se počuti kot v filmu Avatar, imela kar prav. V prostoru 
namreč niso le cvetje in rastline, ampak tudi zanimive umetniške skulpture, 
ki se vzpenjajo vse do stropa, piko na i pa mu dajo tudi stenske poslikave. 

 ȫ Tina Guček
 ȫ Foto: Anže Grabeljšek

Miha Oblak zase pravi, da je najmlajši od lju-
bljanskih cvetličarjev z najdaljšim stažem.

USTVARJAMMO

v trgovinah z živili, so se mnogi cvetličarji ustrašili, da bodo ostali 
brez dela. Sam na to nikakor ne gledam tako. S šopkom, ki ga kupiš 
v trgovini ali na tržnici, ne greš k nekomu na večerjo ali na obisk, 
ne podariš ga nekomu, ki ti nekaj pomeni. Tak šopek, zavit v ceneno 
plastiko za nekaj evrov morda kupiš mimogrede za v vazo na domači 
mizi, ampak ko boš potreboval res lep šopek za nekoga, ki ti nekaj 
pomeni, boš šel ponj v cvetličarno,« je prepričan. 

Kot svojo prednost doda tudi to, da sam v svoji cvetličarni 
ponuja dodano vrednost: »Veliko cvetličarn je v zadnjem času 
propadlo, ampak pri tistih, ki ostajajo, nisem opazil, da bi se kaj 
bolj trudile, da se kaj takšnega ne bi zgodilo tudi njim. Ni neke 
dodane vrednosti, ki se lahko pojavi že samo z nekaj malenkost-
mi. Na primer z vizitkami, s tem, da v cvetličarni nosim majico s 
svojim logotipom ali da imam logotip na papirju, v katerega za-
vijam rože. Sam verjamem v to, da ima celostna podoba poseben 
pomen in da je treba na njej graditi.«

»IDEJ MI NE MORE VZETI NIHČE«
Miha Oblak prizna, da je letošnje leto poseben izziv tudi zanj. Prvi 

val koronakrize je izkoristil za to, da je njegova cvetličarna zaživela 
v novi podobi. V času, ko jo je moral zaradi vladnih ukrepov zapreti, 
jo je preuredil, dva umetnika iz grafitarske skupine 1107 pa sta stene 
porisala z motivom močvirskih tulipanov, ki so mu zelo blizu. »Motiv 
močvirskih tulipanov, ki so slovenska avtohtona vrsta, je na mojih 
vizitkah že od samega začetka, poleg tega obožujem ljubljansko 

Barje z vsemi rastlinami, ki rastejo tam. Ob večerih grem pogosto 
na dolg sprehod po Barju, kjer se sprostim, hkrati pa tam naberem 
tudi zelenje za svoje kreacije, velikokrat najdem kakšne zanimive 
lesene kose in naplavine, iz katerih nato nastajajo skulpture, ki 
krasijo cvetličarno,« pravi. 

Čeprav smo trenutno spet v časih, ko se sprašujemo, kakšni bodo 
vladni ukrepi in kako bodo vplivali na posel, ga ne skrbi preveč. »Če bom 
slučajno prisiljen ponovno zapreti cvetličarno, lahko začnem zgodbo 
pisati na novo – imam dovolj energije in idej, mlad sem še in uspelo mi 
bo. Še kako resnične so besede neke moje stranke, ki mi je pred kratkim 
rekla: ‚Miha, zdaj niso časi za načrtovanje, ampak za prilagajanje.‘ In 
to je res. Ti že lahko nekaj načrtuješ, ampak hkrati moraš biti ves čas 
sposoben prilagoditi se situaciji,« je realen. 

Ves čas zato tudi v sebi kuje zanimive načrte, med katere sodijo 
zanimivi prestižni izdelki, s katerimi bo ciljal na tujino – predvsem 
na Dubaj, Japonsko in Ameriko. »Zamislil sem si prav posebno skulp-
turo, vlito iz brona. Spodaj – kot stojalo – bo čebulica močvirskega 
tulipana, ki se nadaljuje v steblo, nato pa na to skulpturo z magnetom 
dodajate skodelice v obliki cvetov močvirskih tulipanov. Na skulpturi 
bosta tudi dve stekleni vazi. Takšna skulptura je dekoracija, ki je hkrati 
uporabna, lastnik pa jo lahko glede na svoje želje nenehno nadgrajuje. 
Ideja je že povsem dodelana in prepričan sem, da bo navdušila vse, 
ki imajo radi takšne luksuzne izdelke, v poštev pa bo prišla tudi kot 
protokolarno oziroma poslovno darilo, ki bi ga slovenski poslovneži 
lahko podarili tujim poslovnim partnerjem,« še pove. 

V cvetličarni na Poljanski cesti v Ljubljani ima Miha Oblak kar 
99,9 odstotka stalnih strank. 

Prostor je od tal do 
stropa poln zanimi-
mivih rož, rastlin in 
skulptur, popestril 

pa ga je tudi s sten-
skimi poslikavami.

Med zanimive na-
črte za prihodnost 
sodijo zanimivi 
prestižni izdelki, s 
katerimi bo ciljal 
na tujino. 

V ime cvetličarne je dodal tudi besedo galerija, saj je velik ljubitelj umetnosti. 
Doma ima zbirko slik, ki jih je želel razstaviti v zgornjem nadstropju cvetličarne, 
ker pa je v prostoru veliko vlage in razmere za umetniška dela niso idealne, se je 
odločil, da bodo namesto slik razstavljene skulpture, ki jih ustvarja. 
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MODNA & PRAKTIČNA
Barvno paleto letošnje jesenske kolekcije modne znamke 

Comma dopolnjuje rdeča s cvetličnimi potiski. Ta sezona je 
kot nalašč za ženske, ki obožujejo večplastne stylinge, ki se 

združujejo v celoto. Na primer kombinacija bluze s cvetličnim 
potiskom, s karirastim suknjičem in črnim plaščem, ki je 

primerna za odhod v službo ali v mesto oziroma za tisti trenutek, 
ko želite poudariti praktičnost in hkrati tudi modni videz. 

V tej sezoni tudi ne gre spregledati usnjenih hlač, kril in oblek. 
Styling v usnju si lahko omislite od glave do pet ali pa oblečete le 

posamezen kos, videz pa zaokrožite še z modnim dodatkom.

Styling 2

Bluza Comma, 59,99 EUR
Suknjič Comma, 149,99 EUR
Hlače Comma, 89,99 EUR

Styling 1

Pulover Comma, 89,99 EUR
Obleka Comma, 119,99 EUR
Suknjič Comma, 49,99 EUR
Krilo Comma, 79,99 EUR
Plašč Comma, 229,00 EUR

 ȫ Tina Guček

ELEGANCA 
ZA VSAK 
TRENUTEK 
DNEVA 

MMODNO

Pončo s.Oliver, 49,99 EUR

Pulover s.Oliver, 69,99 EUR

Jakna iz umetnega krzna s.Oliver, 199,99 EUR

Suknjič s.Oliver, 139,99 EUR

Svilena bluza s.Oliver, 99,99 EUR

Torbica s.Oliver, 49,99 EUR

Hlače s.Oliver, 89,99 EUR

Majica s.Oliver, 39,99 EUR 

Torbica s.Oliver, 49,99 EUR

Jakna s.Oliver, 139,99 EUR

Svilena obleka s.Oliver, 199,99 EURPlašč s.Oliver, 229,99 EUR 

Krilo s.Oliver, 89,99 EUR

Letošnjo jesen so v s.Oliverju zaznamovali prijetni zemeljski toni, 
ki jih popestrijo odtenki rdeče. Počutite se elegantno v krilu ali 

obleki, čez katero si nadenete klasičen plašč, če pa ste po duši bolj 
romantični, bo za piko na i vašemu videzu poskrbel pončo.

Ob večerih naj jesenske barve zamenja elegantna siva, ki ponuja veliko možnosti 
kombiniranja tako s svetlejšimi kot s temnejšimi odtenki. Če ste med tistimi, 
ki vam je vedno hladno, pa ne pozabite na modno jakno iz umetnega krzna.   



MMODNO

»SLEDIMO SVETOVNIM 
TRENDOM NAKUPOVANJA«
S Tonijem Pugljem, direktorjem ALEJE, 
smo se po pol leta od odprtja tega 
sodobnega nakupovalnega središča 
pogovarjali o tem, kako so se prilagodili 
neobičajnim razmeram, pred katere nas 
postavlja širjenje covida-19, ter s čim 
v prvi vrsti pritegujejo obiskovalce. 

 ȫ Simona Kruhar Gaberšček

ALEJO ste kljub zapletom zaradi pandemije vendarle odprli skoraj v za-
stavljenih časovnih okvirih. Kako ste se sami počutili v tako negotovih 
razmerah, ko nihče od nas ni vedel, kakšni ukrepi bodo sledili naslednji 
dan? Ste lahko ohranili optimizem?

 ȫ V poslovnem svetu je negotovost stalnica, je pa res, da je pandemija 
njena ekstremna oblika. In vendar – da, bili smo optimisti. Saj smo verjeli 
in verjamemo v ALEJO, v njen sodoben, premišljeno zasnovan koncept, v 
vsako od 80-ih trgovin in lokalov, predvsem pa v njeno zlitost z okoljem, 
z Ljubljano. Vedeli smo, da nam mora uspeti in da je pisan vrvež v ALEJI 
samo vprašanje časa.

Kaj ljudi najbolj pritegne v ALEJO?
 ȫ Res je, da obiskovalci pridejo v prvi vrsti tudi zaradi varnih nakupov. 

ALEJA je veliko in čisto nakupovalno središče, z veliko vmesnega pro-
stora, v katerem se ljudje počutijo varne, saj lahko vzdržujejo varnostno 
razdaljo. Dejstvo je, da je ALEJA najsodobnejše nakupovalno središče. 
Sledimo svetovnim trendom nakupovanja. Kar pomeni, da nakupovanju 
presežno vrednost prinesejo gastronomija, prosti čas, šport in kultura. 
Ljudje se pri nas – družijo. Čakajo jih doživetja. Tu prijetno preživljajo 
svoj prosti čas ter ob tem mimogrede uredijo še kakšen opravek. Ali pa v 
ALEJO pridejo »zgolj« zato, da se v enem od lokalov srečajo na poslov-
nem sestanku. Na druženju ali poslovnih sestankih smo v ALEJI opazili 
že številne znane Slovence, med njimi veliko glasbenikov in tudi igralcev.

ALEJA ponuja tudi veliko kotičkov za druženje in preživljanje prostega časa. 
Prirejate  tudi koncerte priljubljenih slovenskih glasbenikov. Od kod ideja 
za tovrstne »afterwork« glasbene večere? Na kakšen odziv so naleteli in 
kdo se jih po vaših opažanjih udeležuje?

 ȫ Da, organiziramo torkove glasbene večere s priljubljenimi slovenski-
mi glasbeniki. To je del naše ponudbe, našega načina razmišljanja, naše 
vizije. Odziv je izjemen, ne le tisti, ki se meri z aplavzom publike, tudi z 
nastopajočimi glasbeniki smo spletli posebno vez. Na ALEJI SKY so na-
stopili pevci Slavko Ivančić, Maja Keuc – Amaya, Grega Skočir, kitaristi 
Zoran Čalić, Peter Dekleva in Metod Banko, pianist in harmonikar Joži 
Šalej, Astrid in Avantgarden, Pliš duo, Štras (MRFY) in kantavtor Domen 
Don Holc (Koala voice). Veliko glasbenikov se nam je zahvalilo, da lahko 
nastopajo v ALEJI, v času, ko se je malo dogajalo. Obiskovalci si želijo 
dogodkov, glasbe ... 

Prav tako smo pripravili energičen dobrodelni dogodek TOUR DE 
ALEJA – znani so v ALEJI kolesarili na treh profesionalnih trenažerjih, 
prekolesarili dobrodelnih 840 kilometrov ter tako zbrali 4.500 evrov, ki 
smo jih za vzgojo mladih kolesarskih upov, novih Pogačarjev, Rogličev ter 
Mezgecev, namenili mladinskim sekcijam Kolesarskega društva Rog. Je 
pa res, da ves čas v ospredje postavljamo varnost, stroge higienske stan-
darde, varnostno razdaljo in strogo upoštevamo navodila Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje. 

Nam lahko zaupate, s čim pa vas ALEJA najbolj navdušuje? Katere so vaše 
najbolj priljubljene trgovine, lokali in restavracije? 

 ȫ ALEJA ima svojo lastno osebnost. Svoj obraz, svoj značaj, svojo srčnost, 
gostoljubnost. Njena celovitost zajema tudi arhitekturo, zliva se z okolico 
in zgodovino. Z zelenjem, vodnimi površinami, svetlim ambientom, kot 
»zelena aleja« je del Ljubljane, izraža njeno identiteto. Celo fasada, izdelana 
iz posebej obdelanega legiranega jekla, posnema luske zmaja, simbolične 

živali z grba mesta Ljubljana. Ljubljana Šiška je z ALEJO postala lasten 
mestni trg v središču tega predela naše prestolnice. Celotna ALEJA SKY 
mi je pri srcu – vsak dan namreč lahko jem drugje. Kot najlepša trgovina 
me očara XYZ, in Müller ter odlično zasnovni Interspar, ki je ravno prav 
velik, pa še hitro linijo ima.

Marčevska pandemija nas je vse presenetila in zdaj, ko se nam očitno zopet 
obeta zaostrovanje ukrepov proti širjenju virusa, se vsaj na prvi pogled 
zdi, da smo bolje pripravljeni na soočenje s tem. Česa ste se vi naučili v 
tem kritičnem obdobju, kar vam bo koristilo tudi v prihodnjih mesecih?

 ȫ Predvsem se je izkazalo, da je naša prvenstvena skrb za zdravje, naše 
posvečanje varnosti in higieni povsem na mestu. Omenil sem že, da ima-
mo vzpostavljene izjemno visoke higienske standarde, ki vključujejo re-
dno razkuževanje stičnih točk, kot so ročaji ograj in tekočih stopnic ter 
drugo okovje in gumbi v dvigalih in na bankomatih. Obiskovalcem so na 
voljo avtomatična razkužila za roke pred vsakim vhodom v nakupovalno 
središče, pred vhodom v vsako trgovino, vsak lokal. Skrbimo za prezra-
čevanje, v nakupovalno središče dovajamo svež zrak, več kot običajno. 
Samotni trenutki pandemije so še okrepili našo osredotočenost na var-
nost in zdravje in to se je obrestovalo. Na prostornih hodnikih ALEJE je 
izkušnja obiskovalcev ob varnostnih ukrepih še vedno prijetna in udobna. 
Varnostniki nadzirajo spoštovanje ukrepov. 

Če se uresniči najhujši scenarij in boste ALEJO prisiljeni zapreti, saj naj bi 
bil eden od ukrepov lahko tudi zaprtje nakupovalnih središč, kako boste še 
naprej komunicirali z vašimi najpomembnejšimi javnostmi – obiskovalci 
in najemniki? 

 ȫ Z našimi najemniki nas veže odnos korektnosti in zaupanja. Kot prvi 
ukrep za čas prve karantene smo odložili plačilo najemnine, vključno z 
obratovalnimi stroški za april in maj ter se v nadaljevanju tudi dogovorili 
o zapiranju teh računov. Naša komunikacija ostaja na zgledni ravni. Verja-
memo tudi v povezanost z našimi obiskovalci, njihove pozitivne izkušnje v 
ALEJI, lepe spomine. Nakup čudovite obleke, slasten rogljiček, sproščen 
nakupovalni sprehod med policami, kosilo v mehiški restavraciji, kava s 
pogledom na hribe na horizontu ... Vse to bo ostalo. In zato bodo obiskovalci 
prišli, tudi če se nekaj časa ne bomo videli. In prihajali bodo vedno znova.

»ALEJA ima svojo lastno osebnost. Svoj obraz, svoj značaj, 
svojo srčnost, gostoljubnost,« s pohvalami ne skopari njen 
direktor Toni Pugelj.

Toni Pugelj, direktor 

ALEJE: 

»Ljubljana 
Šiška je 

z ALEJO 
postala lasten 

mestni trg v 
središču tega 
predela naše 
prestolnice.« 
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OTVORITEV 
KULINARIČNEGA 
CENTRA V 
LJUBLJANI

 ȫ Foto: Vita Orehek

Z rastjo prepoznavnosti kulinarike v 
zadnjih letih Ljubljana dobiva nov in 
polno opremljen kulinarični center, 
ki bo sprejel do 50 gostov oziroma 
udeležencev, pri čemer bodo tudi v 
današnjih zaostrenih razmerah poskrbeli 
za varnost in primerno razdaljo. V 
kulinaričnem centru Gastrofuzija na 
Dolenjski cesti se bodo prvenstveno 
odvijale kulinarične delavnice pod 
vodstvom priznanih kuharjev ter 
posebni kulinarični team buildingi.

 ȫ Pri postavitvi kulinaričnega centra in z njim povezanih storitev 
sta združila moči izkušeni kuharski mojster in promotor kulinarike  
Boštjan Palčič ter Primož Kreft, menedžer in svetovalec z dolgoletn 
imi izkušnjami v prehrambni industriji. »Zdaj, ko več časa preživimo 
doma in se vse bolj posvečamo tudi kuhanju, kulinarika predstavlja 
učinkovito platformo za tržno, predvsem pa digitalno komunikacijo. Z 
dobro zastavljeno (kulinarično) vsebino namreč učinkovito povezujemo 
potrošnika z vrednotami in sporočili blagovne znamke. To velja tudi 
za blagovne znamke iz neprehrambenih segmentov,« sta prepričana.

V Gastrofuziji bodo za goste in naročnike izvajali kuharske šove, 
predstavitve za poslovne partnerje in (ali) sodelavce, predstavljali nove 
izdelke, omogočili fotografiranja in snemanja, hkrati pa bodo ustvarjali 
kulinarične vsebine za tržno komuniciranje. Prostor omogoča tudi 
izvedbo dogodkov, seminarjev, konferenc in degustacij. 

 ȫ Radgonske gorice so v začetku oktobra lansirale 
novo penino, imenovano Untouched by Light. Moto 
te penine je, da se najboljše stvari dogajajo v temi. Po 
mnenju profesorice emeritus Ann C. Noble1 izpo-
stavljenost vina dnevni svetlobi ali umetni osvetlitvi 
privede do tega, kar bi lahko označili kot »zaradi 
svetlobe spremenjeno aromo« (goût de lumiere). 
Zato so se pri Radgonskih goricah odločili potopiti 
se v temo in v njej pripraviti novo peneče vino.

Kar dela to penino edinstveno, je njen proces 
proizvodnje. Med nočno trgatvijo, rotiranjem 
steklenic in pakiranjem se uporabljajo očala za 
gledanje v temi. Vino zori dve do tri leta v po-
polni temi v kleteh v Gornji Radgoni. Delavci 
Radgonskih goric to v žargonu imenujejo »te-
mačna metoda«. Ko penina zapusti klet, jo ščiti 
steklenica iz črnega stekla, prav tako je steklenica 
zaradi dodatne zaščite od svetlobe in UV žarkov 
pakirana v vakuumirane vrečke.

»Untouched by Light je edinstveno vrhunsko 
peneče vino, s katerim upamo, da bomo Radgon-
ske gorice pozicionirali na globalnem tržišču. 
Priporočamo, da penino degustirate v temi, z 
nekom, ki vam je blizu, ker se najboljše stvari 
odvijajo v temi,« je povedal Borut Cvetkovič, di-
rektor Radgonskih goric.

Untouched by Light se proizvaja iz najboljšega 
chardonnaya po klasični metodi s fermentacijo 

v steklenici. »Prvi letnik penine Untouched by 
Light je izjemno svež, saden in citrusen s pooku-
som zelenega čaja in mete. Kar najdemo na nosu, 
se nadaljuje v okusu. Zelo delikatni mehurčki 
mu dajo kremnost. Je kot odmev, ki balansira 
med nežnostjo in krepkostjo, ki sta si po nava-
di v nasprotju, a tukaj v harmoniji,« je povedal 
Pierre-Yves Bournerias, strokovnjak z inštituta 
Oenologique de Champagne.

 
Enologinja Radgonskih goric, Klavdija To-

polovec Špur, pravi: »Pri penini Untouched by 
Light bi rekla, da gre za penino navdiha. Poseb-
nost obiranja v temi, v majhne zaboje, ko je hla-
dno; posebnost predelave grozdja in predvsem 
kasnejšega zorenja v popolni temi, se odraža 
v karakterju penine. V bistvu vse, kar grozdje 
prinese iz vinograda, mošt, ter kasneje vino, se 
ohranja in danes odraža v penini, ki jo pokuša-
mo. Tako lahko pokušamo penino, kjer je terroir 
res prišel do izraza. Zadnji kamenček v mozaiku 
pa predstavlja tradicija pridelave penine v kleti 
Radgonske gorice, podkrepljena z znanjem in 
sodobno tehnologijo pridelave.«

Medtem ko vinska klet Radgonske gorice 
trenutno išče lokalne distributerje po svetu, je 
omejena količina 2000 steklenic Untouched by 
Light penine, letnika 2016, dostopna preko www.
untouchedbylight.com in v Domu penine v Gor-
nji Radgoni.

UNTOUCHED BY LIGHT PRVO PENEČE VINO NA SVETU, PROIZVEDENO V TEMI
 
Raziskave kažejo, da izpostavljenost vina dnevni svetlobi 
ali umetni razsvetljavi povzroča spremembe v aromi

Ko penina za-
pusti klet, jo ščiti 
steklenica iz čr-
nega stekla, prav 
tako je stekle-
nica zaradi do-
datne zaščite od 
svetlobe in UV 
žarkov pakirana 
v vakuumirane 
vrečke.

Untouched by 
Light se proizva-
ja iz najboljšega 
chardonnaya po 
klasični metodi 

s fermentacijo v 
steklenici.

Klavdija Topolovec Špur, enologinja 
Radgonskih goric, pravi: 

»Posebnost obiranja 
v temi, v majhne 

zaboje, ko je hladno; 
posebnost predelave 
grozdja in predvsem 
kasnejšega zorenja 

v popolni temi, se 
odraža v karakterju 

penine.«

»Priporočamo, da 
penino degustirate 
v temi, z nekom, ki 

vam je blizu, ker 
se najboljše stvari 

odvijajo v temi,« 

 svetuje Borut Cvetkovič, direktor 
Radgonskih goric.

»MINISTER ZA ZDRAVJE OPOZARJA: PREKOMERNO PITJE ALKOHOLA ŠKODUJE ZDRAVJU!«
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PUKLAVEC 
FAMILY WINES 
JE ŽE ČETRTIČ 
POSTAL 
VINAR LETA
Na 46. ocenjevanju Vino Slovenija 
Gornja Radgona je vinska klet 
Puklavec Family Wines že četrtič 
osvojila naslov Vinar leta. S svojimi 
vini pod blagovnimi znamkami 
Jeruzalem Ormož, Ljutomerčan, Estate 
Selection, Instinct in ekskluzivno linijo 
vin Seven Numbers so na letošnjem 
ocenjevanju dosegli izjemne rezultate 
in skupno osvojili kar 47 medalj, 
kar je največ med vinarji. Najbolj so 
ponosni na prejetega šampiona –  34’ 
White Cuvee 2016 Limited Edition, 
novo vino, ki predstavlja sinonim za 
družinsko tradicijo in hkrati ponos 
njihovih strokovnjakov, ki z ročno 
trganim grozdjem iz skrbno izbranih 
nasadov ohranijo v vinu odraz 
regije, predanosti in spoštovanja.

Predsednik uprave Pomurskega sejma Janez 
Erjavec izroča nagrado za vinarja leta.

Mitja Herga, direktor in glavni enolog vinske 
kleti Puklavec Family Wines. 

Podelitev nagrade je potekala v vinski kleti 
v Ormožu.

Pri Puklavec Family Wines so najbolj ponosni 
na prejetega šampiona –  34’ White Cuvee 
2016 Limited Edition.

Nagrado za vinarja leta so prejeli že četrtič.

 ȫ Ormoška vinska klet je naziv Vinarja leta osvojila že trikrat do zdaj, in sicer 
leta 2014, 2016 in 2018, četrtega naslova pa so se še posebej razveselili, saj jim daje 
dodaten zagon za naprej, ki ga v tem koronaobdobju, vinarji še kako potrebujejo. 
S tem potrjujejo izjemno kakovost njihovih vin, največjo zaslugo pa pripisujejo 
razvoju v zadnjih desetih letih. 

»Letošnje leto je res polno izzivov, zato nas prejeti naslov zagotovo nekoliko 
potolaži in napolni z optimizmom. Ponosni smo, da smo ponovno prevzeli častni 
naslov in hkrati hvaležni, saj vemo, da za vsem tem stoji predana ekipa, ki s trdim 
delom ustvarja odlične rezultate,« je o prejeti nagradi povedala Tatjana Puklavec.

Predlog oglasa Kalia MM-izbrani 235 x 320-tisk.pdf   1   14/10/2020   09:31






