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KAKO SPODBUDITI INOVATIVNO 
VEDENJE ZAPOSLENIH

SARA AHLIN DOLJAK: 
»SPOZNAVAM, KAJ ZARES ŠTEJE«

NAJ POTENCIALI NE 
OSTANEJO NEPREPOZNANI

»Učenje včasih poteka tudi takrat,  
ko temu ni podobno«

UROŠ 
PETROVIĆ



tokratni uvodnik nastaja v obdobju, ko smo Slovenci ponovno dokazali, da smo 
kljub naši majhnosti velik narod. Da znamo stopiti skupaj, ko je potrebno, da znamo 
dihati kot eno, da si znamo pomagati. 

Zadnji teden  v septembru sta se pisali dve zgodbi, ki nista pustili ravnodušnega 
praktično nikogar. Dve zgodbi, ki sta imeli srečen konec, ker smo delovali kot eno, 
ker smo verjeli, da lahko. Naši odbojkarji so z bučno podporo slovenskih navijačev z 
evropskega prvenstva v odbojki iz Pariza prinesli srebro. Za 19-mesečnega Krisa, ki 
se je rodil z redko dedno boleznijo, pa smo Slovenci v manj kot tednu dni zbrali 
rekordnih 3,4 milijona evrov za zdravilo, ki je zanj na voljo le v ZDA.

Zgodba malega borca je svojevrstna in posebna tudi zaradi tega, ker se je zdelo, da 
bodo štirje meseci, ki jih ima Kris na voljo, da prejme zdravilo, težko dosegljiv cilj. A 
da se vse da, če se hoče, se je izkazalo še enkrat več. Kar me je ob spremljanju vala 
dobrodelnosti, ki je preplavil Slovenijo, osebno najbolj presenetilo in hkrati navdu-
ševalo, je bilo to, da se je akciji pridružila množica različnih posameznikov, društev, 
športnih klubov, podjetij, organizacij in drugih skupnosti oziroma skupin, ki so 
razmišljali in iskali načine, kako prispevati svoj delček k novemu življenju za malega 
Krisa. In bili so resnično izvirni. 

Ponosni smo lahko, da Slovenci poleg humanitarnosti v sebi skrivamo toliko 
inovativnosti in kreativnosti. Slednji sta namreč ključni za uspešno delovanje tudi v 
podpori menedežmentu. Izziv za mnoge od nas ostaja, kako ju v sebi najprej sploh 
poiskati in privabiti na plano ter ju nato ohranjati in razvijati. Več o tem v tokratnem 
intervjuju z Urošem Petrovićem ter v članku mag. Primoža Zupana.

Poslanstvo ADME poleg razvijanja najboljše podpore menedežmentu še naprej 
ostaja navdihovanje in humanitarnost. Zato vabljeni k branju življenjske zgodbe 
Sare Ahlin Doljak, samostojne odvetnice, mediatorke in predavateljice, ki jo je huda 
bolezen pripeljala do tega, da spoznava, kaj v življenju zares šteje. 

In ker je poleg Krisa v Sloveniji še veliko pomoči potrebnih otrok, ostanite dobrodel-
ni še naprej. V sklopu humanitarne ADME bomo tako podprli zbiranje sredstev za 
šestletnega Gala, ki potrebuje denar za operacijo rok. Zanj bomo tekli in hodili tudi 
na Jesenskem posvetu ADMA, 14. in 15. novembra v Mariboru.

Polona Koštomaj, 
odgovorna urednica

Ponosni smo lahko, 
da Slovenci poleg 
humanitarnosti  

v sebi skrivamo toliko 
inovativnosti in 
kreativnosti. 

DRAGI ADMA BRALCI,

Ostanite ADMAstični!
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UMETNA INTELIGENCA BI LAHKO 
ZMANJŠALA UMRLJIVOST 
ZARADI SRČNIH BOLEZNI
Srčno-žilne bolezni so v razvitem delu 
sveta in tudi Sloveniji že desetletja 
najpogostejši vzrok obolevnosti in 
umrljivosti odraslih. Ker se to vsaj v 
bližnji prihodnosti ne bo spremenilo, so 
raziskovalci ameriškega tehnološkega 
inštituta MIT (Massachusetts Institute of 
Technology) pripravili nadvse zanimiv 
sistem, ki bi lahko zmanjšal umrljivost 
zaradi srčnih bolezni, in sicer tako, da bi 
zaznal bolezni, še preden bi bile te 
usodne za pacienta. Tu gre za sistem 
RiskCardio, ki temelji na umetni 
inteligenci in strojnem učenju ter 
potrebuje zgolj 15 minut merjenja 
srčnega utripa, da oceni, ali bo določena 
oseba zaradi težav s srcem umrla v 
naslednjih 30 dneh ali v obdobju do 
enega leta. Sistem RiskCardio za 
postavitev diagnoze uporablja podatke o 
pacientih, ki so srčne bolezni preživeli, 
in tistih, ki so zaradi njih umrli. Na tej 
osnovi in na osnovi zaporednih srčnih 
utripov lahko umetna inteligenca 
dejansko oceni, kolikšno je tveganje za 
nastanek srčnih bolezni. Čeprav je 
novost pri napovedovanju relativno 
zanesljiva, bo potrebnega še kar nekaj 
dela, preden bo ta lahko uporabljena v 
javnem zdravstvu. Omenjeni sistem bo 
moral namreč upoštevati še druge 
dejavnike tveganja, kot so leta, etnične 
skupine in spol, saj bi napačna diagnoza 
lahko povzročila več škode kot koristi. 
Zaradi tega bo ta vsaj za nekaj časa služil 
le kot pripomoček zdravnikom pri 
njihovem delu.
VIR  Računalniške novice

izbran projekt Argeta je svet zase Droge 
Kolinske, Živilska industrija in CNJ. 
Podelili so tudi nagrade po posameznih 
kategorijah, med drugim v avtomobiliz-
mu, kjer je prvo mesto zasedel projekt 
Koliko elektrike je v tebi? Porscheja 
Slovenija in Agencije 101. Ta je slavil tudi 
v kategoriji inovativni ustvarjalci 
prihodnosti. Žirija je med drugim 
izbirala tudi med družbeno odgovornimi 
projekti, kjer je slavil projekt Lahko noč, 
nestrpnost! A1 Slovenija in Grey 
Ljubljana, ter med projekti javnih in 
nevladnih organizacij, kjer je bil za 
najboljšega izbran projekt Veterinarska 
fakulteta veterinarske fakultete in ENKI. 
Z WEBSI dnevom, festivalom slovenske-
ga digitalnega komuniciranja, se je tako 
zaključil celoletni projekt WEBSI spletni 
prvaki. V enem dnevu so udeleženci 
prisluhnili strokovnjakom s področja 
digitalnega komuniciranja, ki so 
prikazali vpogled v trende, aktualne 
teme in poslušalce popeljali skozi 
domače in tuje digitalne zgodbe. Na 
WEBSI dnevu je izšel tudi istoimenski 
dosje, v katerem je predstavljenih vseh 
124 projektov, zmagovalci, strokovna in 
poslovna žirija, imenik agencij in 
strokovni članki. Poslanstvo projekta 
WEBSI je ovrednotiti in širši javnosti 
predstaviti ter nagraditi projekte in 
njihove ustvarjalce, ki predstavljajo 
presežek na področju slovenskega 
digitalnega komuniciranja.
Organizator projekta WEBSI spletni 
prvaki je Zavod za digitalno odličnost 
WEBSI, pobudnika projekta pa sta 
svetovalno-analitična družba E-laborat 
in podjetje Medijski partner.
VIR  STA

SKORAJ POLOVICA OTROK IMA 
DRAŽJI TELEFON OD SVOJIH 
STARŠEV
Prepoved uporabe pametnih mobilnih 
telefonov v šolah je vse bolj vroča tema 
javnih razprav, še posebej ko gre za 
osnovne šole. Uporabo tovrstnih 
elektronskih pripomočkov v izobraževal-
nih ustanovah je do zdaj prepovedala 
zgolj Francija, medtem ko so preostale 
države to odločitev bolj kot ne prepustile 
vodstvom šol. Kljub temu so starši 
prepričani, da bi morali pametne 
mobilne telefone v šolah enostavno 
prepovedati, pri čemer to prepričanje 
podpira že skoraj polovica staršev v 
Veliki Britaniji. Tudi v Sloveniji bi se s 
tem verjetno strinjal marsikdo. Zagovor-
niki uporabe pametnih mobilnih 
telefonov v šolskih prostorih so prepriča-

limita za enkratno plačilo z brezstičnimi 
karticami Maestro, Mastercard in Visa, 
za katerega ni potreben vnos številke 
PIN, zvišala s 15 na 25 evrov, so danes 
sporočili iz Združenja bank Slovenije. 
»Po novem bo vnos PIN številke potreben 
za potrjevanje brezstičnih plačil nad 25 
evrov (izjemoma za brezstična plačila pod 
25 evrov, kadar bo takšna zahteva POS 
terminala),« so navedli. Zaradi zagotavlja-
nja dodatne varnosti pri brezstični 
uporabi kartic so banke in hranilnice po 
pojasnilih združenja že ob prvi uvedbi 
brezstičnih kartic postavile dodaten limit 
za vse kartice, ki omogočajo brezstično 
plačevanje. Ta je odvisen od posamezne 
banke oziroma hranilnice in je določen 
kot seštevek zneskov zaporednih brezstič-
nih plačil, ki so bila izvedena brez vnosa 
PIN-številke. To pomeni, da bodo morali 
potrošniki, ki bodo dosegli skupni znesek 
predhodnih zaporednih brezstičnih plačil 
brez PIN-številke, ki je pri njihovi banki 
ali hranilnici določen kot limit, v 
nadaljevanju tudi pri plačilu zneska pod 
25 evrov na prodajnih mestih na POS-ter-
minalu vpisati PIN-številko plačilne 
kartice.
VIR  STA

ZNANI LETOŠNJI PREJEMNIKI 
NAGRAD WEBSI ZA DIGITALNE 
PRESEŽKE
WEBSI dan se je v Ljubljani sklenil s 
podelitvijo nagrad za digitalne presežke. 
Agencija 101 je postala naj digitalna 
agencija letošnjega leta, generalni 
spletni prvak pa je postal projekt Cockta 
legende Atlantic Grupe/Droge Kolinska 
in agencije Yootree. Atlantic Grupa/
Droga Kolinska in agencija Yootree sta 
prejeli tudi nagrado za naj digitalno 
kampanjo za projekt Tvoja Cockta, tvoja 
stvar, medtem ko je šla nagrada za naj 
digitalca oziroma naj digitalko v roke 
Maši Butara, direktorici vsebin in 
digitalnih strategij v agenciji Luna 
TBWA. Za 28 nagrad, kolikor so jih 
podelili, se je potegovalo 124 prijavljenih 
projektov, ki jih je ocenjevala 103-član-
ska strokovna in poslovna žirija pod 
vodstvom Matjaža Butare, direktorja 
marketinga v Big Bangu. Med drugim so 
podelili še nagrado ljudstva, ki jo je 
prejel projekt »Flaška. Vaš osebni izvir 
vode« podjetja Flaška ter Demarja in 
Taurie. Najboljše uredništvo je postalo 
spletno mesto Postojnska jama Po-
stojnske jame in Innovatifa. Spletno 
mesto Postojnske jame je prejelo tudi 
nagrado za najboljše oblikovanje, za 
najboljšo uporabniško izkušnjo pa je bil 

MEJA PLAČEVANJA PRI 
BREZSTIČNEM POSLOVANJU 
BREZ KODE PIN KMALU 25 EVROV
Plačevanje z brezstičnimi karticami bo 
kmalu še hitrejše in enostavnejše. 18. 
oktobra se bo namreč zgornja meja 
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ni, da olajšajo potek pouka, izboljšajo 
koncentracijo otrok in zmanjšajo celo 
vrstniško nasilje, čeprav so številne do 
zdaj opravljene raziskave pokazale, da v 
praksi ni ravno tako. Poleg tega je pred 
kratkim opravljena raziskava analitske-
ga podjetja uSwitch pokazala, da otroci v 
šole iz leta v leto prinašajo dražje modele 
pametnih mobilnih telefonov. Povpreč-
na cena mobilnih telefonov se giblje 
okoli preračunanih 330 evrov, kar 43 
odstotkov otrok pa ima celo novejši 
model telefona od svojih staršev. 
Raziskava analitskega podjetja uSwitch 
je še pokazala, da problematični niso 
zgolj pametni mobilni telefoni, saj otroci 
v šolske prostore prinašajo še vrsto 
drugih mobilnih naprav, ki odvračajo 
pozornost od pouka. Gre predvsem za 
športne zapestnice, pametne ročne ure, 
prenosne igralne konzole in druge 
naprave. Zaradi tega so številni pozna-
valci prepričani, da bi morale šole v svoj 
učni program uvesti poseben predmet, 
ki bi otrokom predstavil način odgovor-
ne uporabe mobilnih naprav, brez 
katerih danes praktično ne gre več.
VIR  Računalniške novice

všečkov se uporabniku prikaže le nekaj 
imen, ki so všečkali določeno sliko ali 
zapis. Ker število všečkov ni več prikaza-
no končnemu uporabniku, to pomeni, da 
ne bo več mogoče oceniti, koliko je 
določena objava priljubljena med našimi 
prijatelji in znanci. To naj bi povsem 
zmanjšalo negativen vpliv v primeru, da 
bo všečkov glede na pričakovanja 
premalo. Če bo preizkušanje novosti 
obrodilo sadove, bo to Facebook vpeljal za 
vse uporabnike družbenega omrežja.
VIR  Računalniške novice

GOOGLE OB 200 MILIJONOV 
ZARADI KRŠITEV ZASEBNOSTI
Podjetje Google je pristalo na plačilo 
kazni v višini med preračunanimi 135 
milijoni evrov in preračunanimi 180 
milijoni evrov z namenom, da konča 
preiskavo ameriške Zvezne komisije za 
trgovino (FTC) zaradi kršitve otroške 
zasebnosti na spletnem portalu YouTu-
be. Poravnava bo sklenjena takoj, ko jo 
bo odobrilo ameriško pravosodno 
ministrstvo. Glavni razlog za tožbo je 
ciljno oglaševanje v programih, ki so bili 
namenjeni izključno otrokom. Google je 
s svojim ravnanjem kršil ameriško 
zakonodajo za varovanje otrok na spletu 
Children's Online Privacy Protection Act 
(COPPA), ki izrecno prepoveduje 
zbiranje osebnih podatkov oseb, mlajših 
od 13 let. Prve prijave so bile proti 
podjetju Google sicer vložene že leta 
2015, ameriška Zvezna komisija za 
trgovino pa je postopek proti računalni-
škemu gigantu sprožila šele pred 
kratkim. Podjetje Google bo tovrstne 
kršitve v prihodnje preprečilo s tem, da 
bo povsem izključilo možnost prikazova-
nja reklamnih oglasov najmlajšim. Pri 
tem velja omeniti, da je podobna usoda 
pred kratkim doletela tudi podjetje 
Facebook, ki je pred kratkim povsem 
nepričakovano sklenilo poravnavo z 
ameriško Zvezno komisijo za trgovino 
glede kazni zaradi kršenja pravice 
uporabnikov do zasebnosti. Podjetje 
Facebook je dejansko pristalo v plačilo 
denarne kazni v višini preračunanih 4,5 
milijarde evrov oziroma 5 milijard 
ameriških dolarjev. Poleg tega bo 
Facebook kar 20 let pod nadzorom 
ameriških oblasti, kar pomeni, da bo 
moral ustanoviti neodvisni odbor za 
zasebnost, njegovi člani pa bodo imeli 
imuniteto pred lastniki podjetja, kar z 
drugimi besedami pomeni, da jih 
lastniki ne bodo mogli samovoljno 
odpustiti.
VIR  Računalniške novice

DUNAJ OSTAJA NAJBOLJŠE 
MESTO ZA BIVANJE
Najboljše mesto za bivanje na svetu je že 
drugo leto zapored avstrijska prestolnica 
Dunaj, je razvidno iz letne raziskave 
britanskega tednika Economist. Na 
drugem mestu ostaja avstralski Melbour-
ne, ki je pred tem sedem let kraljeval na 
vrhu lestvice. Dunaj je prejel 99,1 točke od 
100 možnih točk. Melbourne ponovno 
zaostaja za 0,7 točke. Najboljšima 
mestoma za bivanje sledijo avstralski 
Sydney, japonska Osaka in kanadski 
Calgary. Med top dvajsetimi mesti je kar 
osem evropskih, sledijo še japonska, 
avstralska, novozelandska in kanadska 
mesta, piše v raziskavi Economist 
Inteligence Unit (EIU). »Kraji Zahodne 
Evrope in Severne Amerike so še naprej 
najboljši za bivanje na svetu,« je zapisal 
EIU v izjavi za javnost. Med bolje uvršče-
nimi so običajno srednje velika mesta v 
bogatejših državah, so ocenili raziskoval-
ci. V raziskavi EIU letno razvršča 140 
svetovnih mest. Kriteriji razvrstitve mest 
so stabilnost, skrb za zdravje, kultura in 
okolje ter izobrazba in infrastruktura v 
mestih. Prvič so upoštevali tudi učinke 
podnebnih sprememb na kakovost 
bivanja, zaradi česar sta New Delhi in 
Kairo izgubila kar nekaj mest na lestvici 
zaradi slabe kakovosti zraka, povprečnih 
temperatur in neprimernega zagotavlja-
nja vode, poroča francoska tiskovna 
agencija AFP. Med najmanj prijetnimi 
mesti za bivanje ostaja sirska prestolnica 
Damask, na repu pa so še nigerijski 
Lagos, bangladeška Daka in libijski 
Tripoli. Raziskovalci so izpostavili še 
nekaj mest, kjer so v zadnjih petih letih 
dosegli največ izboljšav − med njimi so na 
primer Beograd, Hanoj, Kijev, Moskva in 
Abidžan na Slonokoščeni obali. Razmere 
pa so se v zadnjih petih letih najbolj 
poslabšale v Tripoliju, Caracasu, Tunisu, 
Detroitu in paragvajski prestolnici 
Asuncion.
VIR  STA

FACEBOOK ODPRAVIL ŠTEVILO 
VŠEČKOV. KAJ TO POMENI?
Družbena omrežja so v zadnjem času vse 
bolj pod pritiskom zaradi očitkov, da 
negativno vplivajo na počutje svojih 
uporabnikov. To še posebej drži v 
primeru, ko se uporabniki pretirano 
ozirajo na všečke in komentarje. Premalo 
všečkov in komentarjev lahko zelo 
negativno vpliva na počutje posamezni-
ka, in sicer do te mere, da lahko celo 
zapade v hudo depresijo. Zaradi negativ-
nega vpliva všečkov na počutje posame-
znika pri podjetju Facebook resno 
razmišljajo o tem, da bi uporabnikom 
prenehali prikazovati njihovo število. 
Novost je trenutno omejena le na manjše 
število uporabnikov, ki prisegajo na 
mobilno aplikacijo za Android. Namesto 
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Kako se je vaš pogled na življenje in 
cilje spremenil po vaši diagnozi?

Kot »malo« Saro so me med proce-
som socializacije vpeljali v ego način 
razmišljanja. Namen takega razmišlja-
nja je bil, da sem bila usmerjena v 
storilnost, da si zagotovim relativno 
udobno življenje glede na pričakovanja 
okolice. Vse to je potekalo z veliko 
odrekanj zaradi športa in študija ob 
hkratni prisotnosti strahu, da v 
življenju »brez dela ni jela (No honey 
No money)«. In kaj se je v mojem srcu 
spremenilo po postavljeni diagnozi 
multiple skleroze? V letih življenja z 
boleznijo se je okrepilo zaupanje in 
upam si slediti notranjim željam, ki 
prihajajo iz srca. In prišel je smisel 
bivanja. Smisel, ki me osrečuje na dolgi 
rok, in ne prihaja iz mojega uma in ni 
konstrukt mojih prepričanj, temveč 
prihaja iz globin mojega srca v vsakem 
trenutku posebej. Prisluhnem in sledim 
notranjemu vzgibu in točno vem, kaj 
storiti v danem trenutku. S tem pa je 
moje življenje postalo preprostejše. 
Spoznala sem, da v vsej naglici bivanja 
nisem razumela smisla, saj sem ga 
gradila na napačnih »materialnih 
temeljih«. Na zunanjem, na vsem, kar 
se je videlo. Nisem čakala nikogar, da je 

prižgal iskrico v mojih očeh – prižgala 
sem jo lahko le z odločitvijo, da zaživim 
in ne le živim.

Še vedno ste predavateljica, pa tudi 
odvetnica in mediatorka. Bolezen 
vam je vzela govor in hojo, a še vedno 
imate svoj glas, ki je slišan. Kako se 
je torej preoblikoval in prilagodil vaš 
način dela?

Zaradi multiple skleroze nisem 
izgubila strank in nisem prenehala 
poučevati na fakulteti. Zavedam pa se, 
da je težko gledati odvetnico in media-
torko na vozičku in brez glasu. Čeprav 
moje oči in pravni zapisi vpijejo: 
»Slišim vas, razmišljam, v mislih 
govorim, le mojega glasu ni slišati!« 
Ena od značilnosti mojega delovanja 
– odvetništva in poučevanja na fakulteti 
– je tudi »univerzalna dostopnost«. 
Tako se mi že dolgo ne zdi nič posebne-
ga, da med bolniško odsotnostjo 
dobivam sporočila strank in študentov, 
da jih zanima, kdaj bo sodna obravnava, 
nekdo potrebuje listine iz spisa, spet 
drugi pomoč, kako se lotiti seminarske 
naloge ali zaključne naloge. Pri 
Evropski pravni fakulteti sem nosilka 
štirih predmetov in vse predavam z 
govornim komunikatorjem. Ta govori 

SARA AHLIN 
DOLJAK: 
»SPOZNAVAM,  
KAJ ZARES ŠTEJE«
Sara Ahlin Doljak je samostojna odvetnica, mediatorka  
in predavateljica, ki kljub multipli sklerozi ter nezmožnosti 
govora in hoje navdihuje z življenjskim optimizmom, 
nalezljivo pozitivnim tokom misli in močno voljo.  
Na Jesenskem posvetu ADMA v Mariboru bo  
spregovorila o svoji zgodbi in srečanju z boleznijo,  
o tem, kako premaguje vsakdanje ovire, kako gleda  
na življenje in kaj jo polni z nepopustljivo energijo.  
Še prej pa smo z njo klepetali v tokratnem ADMA 
intervjuju. To je Sara Ahlin Doljak.

MAJA FISTER

besedilo, ki ga tipkam sproti ali pa ga 
vnaprej pripravim. Študentje, stranke, 
sodniki so tak način podajanja snovi in 
govora dobro sprejeli.

Kaj vas polni s pozitivno energijo in 
optimizmom?

Družina in odnosi v njej ter delo, ki 
ga opravljam. Ali je sanjska služba res 
mogoča ali so to le sanje? Na pot osebne 
spremembe sem stopila pred desetimi 
leti in dokončno lani in lahko rečem, da 
delam samo tisto, kar me veseli in 
uresničuje. Privilegirana sem, ker sem 
se odločila. Imam sanjsko zaposlitev, 
ker živim svoje sanje. Delam stvari, ki 
jih rada delam, in delam trdno. S 
komunikatorjem mi uspe predavati več 
kot pred njim, ko je bil moj govor še 
glasen in razumljiv. In veselim se 
novega študijskega leta. Najraje 
predavam družinsko pravo. V svoji 
odvetniški pisarni imam največ 
primerov s tega področja in zanimivo je 
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združiti prakso s pravno teorijo. Ko sem 
se posvetila odnosu do sebe in drugih, 
da sem dojela, kaj me »gor drži« poleg 
odnosa z možem in otrok, in da 
življenja ne zapravljam več v odnosih, v 
katerih ne morem živeti sebe. Ko sem to 
spoznala, je vse steklo v pravo smer.

Danes ste s svojo močno voljo velik 
navdih zdravim in ljudem s podobno 
ali drugimi diagnozami. Vendar ste 
do takšne volje morali priti tudi skozi 
temačna obdobja. Kako ste našli luč 
v najbolj temnih časih?

Ko že sedemindvajset mesecev 
molčim, vedno bolj odkrivam in se 
zavedam, da je materialnost samo 
dejstvo življenja, na katerega sem se 
navadila, spoznavam tudi, da so vsa 
priznanja in materialnost, ki jo imam v 
posesti, porumenela v škatli in postala 
nepomembna pred obličjem bolezni. 
Spoznavam, kaj zares šteje: medčloveški 
odnosi in koliko ljubezni sem vložila v 

vsa srečevanja, delo, vzgojo otrok. Ob 
spočetju so mi bili dani čuti, da 
odkrivam ljubezen v srcu vsakogar, in 
ne prevar, ki mi jih prinaša gola 
materialnost. Hiše in avtov, ki sem jih 
pridobila v življenju, ne morem nesti s 
sabo v bolniško posteljo. Bolniška 
postelja je simbolika in resničnost, saj 
nihče ne more prenašati moje bolezni 
namesto mene. Materialne stvari, ki se 
izgubijo, je moč najti. Nečesa pa ne 
morem najti, ko je izgubljeno. Česa? 
Življenja, vendar.

Ste še kdaj jezni, da se je to zgodilo 
ravno vam?

Ko se je zdravstveno stanje vse od 
leta 2011 postopoma slabšalo in sem 
velikokrat ležala na nevrološki kliniki, 
sem še vedno živela v zanikanju bolezni 
in sanjarjenju, kako bom še naprej vse 
zmogla: biti brezhibna žena, super 
mama, voditi odvetniško pisarno, 
predavati študentom na fakulteti, voziti 

avto, smučati, igrati odbojko. Ničesar 
nisem hotela izpustiti iz rok, preveč 
sem se ukvarjala z zemeljskimi stvarmi. 
Ko se je stanje izboljšalo, sem spet živela 
v zanikanju bolezni in se tolažila, da pri 
meni potek bolezni ne bo hud in da še 
vedno lahko hodim v službo, vozim 
avto, nakupujem oblačila prestižnih 
znamk. Jezilo me je veliko stvari. Ne 
znam opisati občutkov jeze, ki so se 
mešali s krivdo. Kako bosta moja starša 
prenesla mojo bolezen, ki je kronična, 
degenerativna in mi jemlje moči. Ko 
sem se vozila z avtom na predavanja, 
sem vpila in se jezila na Življenje. In ta 
jeza je trajala vse do mojega ponovnega 
rojstva junija pred dvema letoma, ko mi 
je bil odvzet glas.

Bi lahko rekli, da danes z manj 
besedami lahko poveste več? Vam je 
bolezen v tej luči tudi kaj dala?

Že dve leti ne morem odgovoriti na 
telefonski klic in poštarju, ki pozvoni, 
ko sem sama doma. Lahko bi me vsa ta 
dejanska nemoč spravila v agonijo. Pa 
me ne. Pri meni se je zgodilo nekaj 
drugega − prizemljilo me je, naredilo 
potrpežljivo in mi podarilo jasnost 
misli. Marsikdo je začuden, kako 
zdržim brez govora, moram iskreno 
priznati, da včasih nimam potrebe po 
govoru, ker takrat opazujem, vidim in 
slišim sogovornika. Povsem drugače in 
veliko težje je biti in ostati v tišini. Ta 
tišina ni isto kot nezmožnost govora. V 
življenju, ki ga živimo, smo obkroženi z 
ljudmi in tehnologijo. Tišina, o kateri 
pišem, se ne nanaša na zunanjo tišino. 
Po dveh letih mi je uspelo umiriti um. 
Pišem o notranji tišini, ki je ponotranje-
nje sedanjega trenutka, ne da bi 
razmišljala o prihodnosti ali preteklosti. 
Biti tiha in neobsojajoča v meni je bil 
začetek odsotnosti zaposlenosti uma in 
moje prisotnosti tukaj in zdaj. In takrat 
se je čas bivanja začel množiti.

Življenje z boleznijo 
me je pahnilo v 
zavedanje, da je vse 
začasno. Danes 

sem, jutri me lahko ne 
bo več. Vse je začasno, 
tudi bolečina. Začasno 
je veselje, začasna je 
žalost.
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Se vam zdi, da se tisti, ki glasilke 
uporabljamo vsak dan, premalo 
poslušamo in preveč govorimo?

V tišini se veliko dogaja. Dokler sem 
še lahko govorila s svojim glasom, se s 
tišino izgovorjenega nisem ukvarjala. V 
dnevih tišine se lahko vprašam: kako se 
počutim v sebi, v svojem telesu, kaj se 
zares dogaja z mano v meni? Vem, ker 
izkusim, da ne potrebujem izreči na 
tisoče besed. Dovolj je kratek stavek, 
zapisan na komunikator ali papir, dotik, 
objem ali pogled, ki drugemu jasneje 
prenese moja sporočila, kot pa »popla-
va« vrženih besed in čudenje, kako to, 
da me ne razumejo. Tišina odpira vrata, 
ne površinskih, odpira vrata življenju, 
ki se nenehno spleta in prepleta med 
nami. Žal sem se prevečkrat obremenje-
vala s tem, kaj reči, da bi slišala. Tišina 
neizgovorjenih besed je zdravilna, da 
sem se ustavila in srečala sama s sabo. 
Možnost, da napišem, če ne morem 
izreči. Začutiti in zapisati s pisalom v 
roki le bistveno, ker vse preveč je 
balasta in mašil v naših pogovorih, ki 
včasih ne povedo ničesar smiselnega.

Česa si želite, da bi se ljudje v 
komunikaciji o multipli sklerozi bolje 
zavedali? Kakšna vprašanja na to 
temo ali dejanja in geste vam gredo 
na živce?

Multipla skleroza je nadležna 
bolezen. In preseneča. En dan zmoreš 
veliko, tako v miselnem kot v motorič-
nem smislu, že naslednji dan povsem 
nemočen ležiš v postelji. Mene najbolj 
ovira utrujenost. Dopoldne še zmorem 
intelektualno delo v pisarni in v 
predavalnici, popoldne precej težko. 
Multipla skleroza je nevrološka 
napredujoča bolezen. Simptomi so od 
bolnika do bolnika različni. V Sloveniji 
za to boleznijo »neštetih obrazov in 
težav«, kot ji pravijo, boleha več kot 
3500 ljudi. Čeprav mi je bolezen vzela 
marsikaj zemeljskega, mi duha ni 
mogla streti. Živim polno življenje; sem 
srečna, imam rada moža in otroka. Ko 
sem zbolela, tudi danes ne, nisem 
potrebovala »soljenja pameti«, treplja-
nja po ramenu in sočutnih pogledov v 
smislu »saj bo boljše«, radovednih 
vprašanj, temveč nekoga, ki ga ni strah, 
ki pomaga nositi križ bolezni, ki mu 
lahko iskreno zaupam ter se resnično 
zanesem nanj. Ko človek zboli, se zave 
svoje minljivosti. Različni ljudje me 
zasipajo s številnimi nasveti in informa-
cijami, redki pa vidijo mojo prizadetost, 
da včasih težko ločim zrno od plev. 

Življenje je postalo drugačno. Začetek je 
bil težak, nisem vedela, kaj vse bom 
sploh še lahko počela. 

Koliko ste o multipli sklerozi vedeli, 
preden ste se z njo srečali sami? Kako 
močno podporo imajo osebe z enako 
diagnozo?

O multipli sklerozi nisem vedela 
veliko, poznala sem le dva bolnika, ki 
sta bila gibalno ovirana. Zmotno sem 
vedela le to, da gre za nevrološko 
obolenje, ki vodi v invalidnost. Nisem 
pa vedela, da je kronična, imunsko 
vnetna bolezen, ki prizadene osrednji 
živčni sistem, ta vključuje možgane, 
hrbtenjačo in vidni živec. Simptomi 
bolezni so odvisni od mesta nastanka 
demielinizacijskih okvar in zato niso 
specifični. Med najpogostejše simptome 
spadajo: slaba koordinacija, motnje 
vida, težave z govorjenjem, težave z 
nadzorom nad mehurjem in črevesom, 

šibkost udov, težave s spominom in 
koncentracijo, mravljinčenje ali 
omrtvelost v udih, spolne težave, 
utrujenost, bolečine, epileptični napadi, 
bruhanje, slabost in vrtoglavica ter 
naglušnost.

Zdravstvena, psihološka in rehabili-
tacijska podpora bolnikov z multiplo 
sklerozo je v naši državi dobra, lahko 
bi bila boljša, ker so čakalne vrste na 
pregled pri nevrologu dolge, a smo 
bolniki deležni vseh terapij in zdra-
vstvene oskrbe, ki so dostopne za 
zaustavljanje napredovanja bolezni, 
kot jo imajo v drugih državah EU.

Kar zadeva pa podporo v družinah, 
kjer je prisotna bolezen, pa je pogostost 
razvez trikrat večja kot v družinah, kjer 
te bolezni ni. Zakonsko življenje je že 
samo po sebi izziv, toda kadar eden od 
zakoncev zboli, se pojavijo vprašanja: 
Kako bom zmogel vse skupaj, če se bo 
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ženino, moževo stanje še naprej 
slabšalo? Koliko časa bom lahko skrbel, 
skrbela zanjo, zanj, pripravljala hrano, 
pospravljala po stanovanju ter hodila v 
službo? Kako se lahko spoštujem, ko pa 
nisem zmožna opravljati svojih 
odgovornosti? Ali sem zaradi svoje 
bolezni možu v breme? Ali je najine 
skupne sreče konec? Na žalost nekateri 
zakoni zaradi pritiska, ki ga povzroča 
bolezen, razpadejo. Veliko zakonov se 
obdrži in poglobi ter zakonca najdeta 
smisel kljub bolezni. Če je bolan en 
zakonec, to močno vpliva na oba, četudi 
na vsakega drugače. V bolezni se 
pokaže enost med ženo in možem. Kako 
se to vidi pri nama: Bojan je obziren ob 
vsaki priložnosti. Kadar je žejen, 
pomisli, da sem žejna tudi jaz. Deliva si 
bolečino. Vsakokrat ko sem v bolnišnici 
in je težko, mi zjutraj napiše sporočilo, 
da je ponoči vzel polovico mojih bolečin 
in naj ne pozabim, da sem lepa in 

ljubljena. Skupaj vztrajava v okolišči-
nah, ki so ta hip dane. Redno si vzame-
va čas drug za drugega in sprejemava 
okoliščine in jih, kolikor se da, obračava 
za dobro. Pogovarjava se o tem, kako sva 
v zakonu srečna ne glede na zmožnosti.

O svoji poti ste zelo odprti. Kako 
pomembno je, da o diagnozi multiple 
skleroze govorimo na glas? Katere so 
najpogostejše napačne predstave o 
ljudeh z multiplo sklerozo?

Lahko vam povem le o svoji izkušnji, 
ki jo živim. Vsak bolnik najde svoj način 
življenja. Ko odgovarjam na vaše 
vprašanje, se pripravljam na nov 
delovni teden, zagovori diplom, 
zdravniški pregled in izpiti. Ne bom 
ujetnica interesov, popuščanja, ampak 
profesorica in bolnica veselja, strokov-
na in empatična. Veselje je moje 
dihanje, prepleteno z mirom. Fizično 
vedno težje diham, potrebujem pomoč 
aparata; duhovno pa je dihanje vedno 
lažje. Veselje, ki ga občutim, ni veselje, 
ki ga ponuja sedanja kultura, ki si 
izmišlja mnoge stvari, da bi nas 
zabavala, iluzorne obljube sladkega 
življenja. Pišem o veselju, ki eksistira 
kljub preizkušnjam in še večjim 
težavam z dihanjem, ki so se zadnje dni 
povečale. Veselje je moje duhovno 
dihanje, je način mojega izražanja. 
Nisem ga kupila, nisem ga pridobila s 
silo, prav tako ne s treniranjem uma. 
Veselje se je naselilo v meni, ko sem 
resnično spoznala, kaj je bistvo bivanja. 
Zanimiv zapis študentke je včeraj pristal 
v mojem e-predalu: »... Hvala ga. 
profesorica Sara, ker sem se zaradi Vas 
na zagovoru diplome počutila pomirje-
no, strah, ki je bil prisoten pred 
zagovorom, je ob vstopu v sejno sobo 
minil ...« Študentke zagotovo ni 
pomirilo veselje v smislu mojega 
nasmeha ali zabavnosti ob vstopu v 
sejno sobo. Ne, ker to veselje je drugač-
no; je mir srca, mir, ki je bil položen 
vame. Trdna skala, na katero se opira 
veselje, je spomin in hvaležnost, da mi 
je bila dana možnost, da živim in hodim 
po novi poti, ki je drugačna − boljša.

Pravo sicer ni bilo od vedno vaša 
prva izbira. Kaj bi svetovali mladim, 
ki se iščejo v strogih okvirih svoje 
izobrazbe, čeprav tam zase morda ne 
najdejo mesta?

Res je. Študirala sem farmacijo, a 
sem morala ta študij v drugem seme-
stru opustiti zaradi težav z zdravjem. 
Izbrala sem pravo. Na poklic pravnika 

sem prva leta študija gledala z odpo-
rom. Mislila sem, da je pravnik produkt 
denarja. Za uspešno rešitev spora je 
potrebna resnica in ne le argument 
moči, ki nas na dolgi rok, če smo 
pošteni do sebe, oropa veselja in sreče, 
ker pušča v nas nemir. Danes lahko 
rečem, da mi ni žal, da sem doštudirala 
pravo. Imam privilegij, da se lahko 
družim s študenti prava, ko jih v 
predavalnici skušam navdušiti nad 
uporabnim študijem prava in ne zgolj 
golim memoriranjem zakonskih 
določb. Ta teden sem prisluhnila dvema 
študentoma na kavi v središču mesta. 
Adijo, iluzije in pravljice, da mora 
študent samo študirati, pa je vse v 
najlepšem redu. Z odprtimi usti sem ju 
poslušala. Bilo ju je eno samo domotož-
je in izkušnje iz prve roke. Da močvirske 
klime ni nikoli maral, je potarnal prvi, 
in da so ga kot zadrtega Primorca vedno 
gledali postrani. Je mar on kriv, da v 
Kopru ni njegove smeri? Drugače nikoli 
ne bi rinil v Ljubljano. Vrečo denarja bi 
prihranil, da pa je velik lokalpatriot, 
tako vedo vsi. Sobe nima več. Preden je 
šla očetova gospodarska družba v stečaj, 
je družinski proračun zlahka vzdržal, 
potem pa je šlo navzdol. V Ljubljano se 
zdaj vozi le še na obvezne vaje in izpite. 
»Pa saj se ti niti ne sanja, kako je vse 
drago,« je večkrat ponovil. Saj dela, a 
denarja je vedno premalo. Vse pa naj ne 
bi bilo tako črno; z leti človek otrdi in 
postane iznajdljivejši. Ni vse v denarju 
... Drugi je prikimaval: štipendijo sicer 
ima, a mu ne zadošča. Hvala bogu, da je 
s študijem pri koncu. Novinar bo in upa, 
da bodo njegovi otroci novinarstvo že 
lahko študirali v Kopru. Mogoče bo 
takrat Ljubljana le dvajset minut daleč 
in mogoče bo takrat država študentom 
zagotovila kaj več kot eksperimente in 
velike besede. »Kar ti nakladajo na 
informativnih dnevih, je treba vzeti z 
veliko rezervo, saj se program med 
študijem dvakrat spremeni.«

Od moje diplome je minilo že 20 let. 
Želim, da bi študente, ki jim predavam, 

Nisem čakala 
nikogar, da je prižgal 
iskrico v mojih očeh 
– prižgala sem jo 

lahko le z odločitvijo,  
da zaživim in ne le 
živim.

www.adma.si 11

ADMA INTERVJU



nekaj sposobnih, ki imajo radi življenje 
in delo, navdušila za študij, ki bi ga 
izvajali strokovno in z veliko ljubezni. 
Glede nasveta, ki bi ga dala bodočim 
pravnikom, moram priznati, da nimam 
posebnega nasveta. Menim, da mora 
biti študent najprej človek in da mora 
ljubiti stroko, za katero se je odločil. 
Zelo pomembno je razvijati željo po 
znanju in imeti pokončno držo. Pri 
uveljavljanju na študentski poti pa ne 
smem pozabiti na Voltairovo misel: 
»Prezirali te bodo, če ne boš uspel, 
veliko bolj pa te bodo sovražili, če boš 
uspel.« Med študenti je ogromno 
tekmovanja; žal pa obstajajo študentje, 
ki v tej tekmi ne želijo zmagati, ampak 
druge izločiti iz igre.

Kakšen bi bil vaš odgovor na vpraša-
nje »Kakšen je srečen človek?« pred 
petimi leti in danes? Bi imeli iste 
poglede na srečo?

Hvaležna sem za izkušnjo, ki se je 
porodila iz preizkušnje. Ne govorim o 
sreči, govorim le še o trajni sreči, ki je 
stanje duha. Mogoče to, kar doživljam v 
odnosih z ljudmi vsak dan, v srečevanjih, 
kjerkoli se nahajam. Dosegla sem vrh 
uspeha v izobrazbi. V očeh prijateljev je 
moje življenje uspeh. Sebe pa vidim 
drugače. Zakaj? Ker izobrazba in moje 
delo govorita le o tem, kaj delam, nič pa 
o tem, kdo sem. Ne rečem, da pot 
izobraževanja in raziskovanja v znanosti 
ne daje trenutkov zadovoljstva, vem pa, 
da me to ne bo nujno tudi nagradilo s 
trajajočo srečo. Trajajoča sreča je 
preprosto živeti. Biti to, kar sem: ljubeča, 
hvaležna, pripravljena pomagati in 
opazovalka lastnih misli. Dovolim si 
zgolj biti v danem trenutku in biti zanj 
hvaležna. Ne osredotočam se na to, kaj 
vse bi morala narediti, želim le preprosto 
živeti. Nezmožnost govora mi je dala 
spoznanje, da gre za pripravljenost srca, 
mimiko obraza in lesket v mojih očeh. 
Vse našteto se je poklopilo in pretopilo v 
sedanji trenutek kot spodbuda, da 
ustvarjam dalje.

Kateri je najboljši karierni nasvet, kar 
ste jih kdaj slišali – ali pa jih morda 
oblikovali kar sami?

Pred štirimi leti sem za zbornik 
fakultete povedala: »EVROPF ni 
pozabila, da mora biti njen diplomant 
predvsem človek v najboljšem pomenu 
besede in da bo prišla strokovnost ob tej 
predpostavki bolj ali manj sama po sebi. 
Za pravnika je poglavitno, da znamo 
reševati probleme, da nam abstraktno 

mišljenje in nazorno izražanje ne delata 
težav, da imamo visoko raven splošne 
razgledanosti ter precejšnjo mero 
zdrave pameti in objektivnosti. Ko se 
odločate za poklic, dragi zanamci, 
prisluhnite notranjemu glasu in 
uporabite znanja, na katerih gradite. Če 
bi še enkrat imela možnost izbire, bi 
izbrala isto − študirala bi pravo.«

Pa življenjski?
Življenje doživljam kot dar, vsak dan. 

Dolgotrajno ležanje v bolniški postelji 
in sedenje v vozičku ponujata veliko 
časa za razmislek – o meni, o meni 
dragih, o življenjskih (pre)izkušnjah in 
namenu. Neizogibno sem se zavedla, da 
je večina stvari v življenju nepomemb-
nih. Sosed ima pokošeno travo? Pa kaj. 
Posel je manjši kot pred letom? Pa kaj 
potem. Samo še to tožbo spišem in 
odpotujem za 14 dni na morje in bom 
srečna. Čista utvara. Tipične »ze-
meljske« skrbi se stalijo kot marčevski 
sneg. Življenje z boleznijo me je pahnilo 
v zavedanje, da je vse začasno. Danes 
sem, jutri me lahko ne bo več. Vse je 
začasno, tudi bolečina. Začasno je 
veselje, začasna je žalost. Človečnost 
šele po (pre)izkušnji zasije v mojem srcu 

in na mojem obrazu. Neomajen dokaz, 
da je edina vredna naložba v življenju 
naložba v naše odnose. In v odnosih 
lahko odsevata in se pretakata ljubezen 
in zavedanje dobrega.

Kakšen je vaš pogled v prihodnost?
Dovolim si zgolj biti v danem 

trenutku in biti zanj hvaležna. Ne 
osredotočam se na to, kaj vse bi morala 
narediti, želim le preprosto živeti in 
sreča bo temu sledila. Spoznala sem, kaj 
zares šteje: medčloveški odnosi in 
koliko ljubezni sem vložila v vsa 
srečevanja, delo, vzgojo otrok in odnos 
z meni dragimi. Pravo mi daje širino kot 
odvetnici, mediatorki, profesorici prava 
in kot ženi, mami, hčerki in prijateljici. 
V ljudeh vidim zgodbe in ne odvetniške 
tarife, v ljudeh vedno bolj želim 
prebuditi uvid (ne)smisla pravdanja. 
Sprememba sveta pa se je začela pri 
meni. Namen mojega bivanja je jasen, 
ovrzimo stereotipe in začnimo spre-
membo! Tudi brez glasu je moč 
predavati. V meni je še toliko neizreče-
nega, ki ga imam namen podeliti s 
svetom, do takrat pa bodo govorili 
komunikator in moji zapisi na tabli piši 
briši. 
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Prebudila sem se v megleno jutro, poletje se je poslovilo. 
Nekateri so se usedli v šolske klopi, drugi smo nazaj na delu in 
spet se vsi skupaj podajamo v ustaljeno rutino. Spomin na 
poletje je še zelo živ. Upam, da ste se naužili pozitivne energije 
in svoj čas posvečate ustvarjanju, kreiranju … delu, ki vas 
veseli. 

Hm, ustaljeno rutino, sem res to napisala? Zavedam se, da 
je za vsak večji osebnostni dosežek treba zapustiti cono 
udobja. Da, cono, v kateri se počutimo zelo dobro, smo 
samozavestni, suvereni in imamo občutek, da so tam stvari 
pod našo kontrolo. Sliši se zelo enostavno, pa ni vedno tako. 
Oziroma, lahko bi rekla, da nikoli ni lahko, saj večina ljudi 
zaradi strahu pred spremembami in neznanim raje ostane 
tam, kjer je. In tu se vrnem k omenjeni rutini. Menim, da je 
naša cona udobja naša ujetost v rutino. Dostikrat smo 
nesrečni, saj smo se ujeli v lastno zanko. Želimo si boljšega 
počutja, zdravja, novo službo, ljubeč odnos, a iz cone udobja … 
ne, ne, to pa ne! Težko mi je, ker se zavedam, da smo vsak dan 
bolj obkroženi z ljudmi v vlogi žrtev in jamranja. Pa da se 
razumemo, to je dovoljeno čisto vsakemu izmed nas. Jezi me, 
ker zadeva ni pod nadzorom. Ko se znajdemo v vlogi žrtve, 
vstanimo, se pogovorimo sami s seboj in se začnimo zavedati, 
da ima abeceda 25 črk in ne samo črke A. Kje so se izgubila 
čustva, ljubezen, zaupanje, spoštovanje … spoštovanje samega 
sebe? Pomislimo, kako dojemamo ljudi v okolici v tem 
trenutku? Jih ljubimo ali nam gredo na živce? Odgovor 
zadržite zase. Odgovor je znak samospoštovanja. Ko samoza-
vest pade, se začnemo ozirati na okolico, izpolnjujemo želje 

drugih, pozabimo pa nase, na svoje želje in potrebe. Prisluhni-
mo svojim željam in pokažimo svoje kvalitete in sposobnosti.

Tu je jesen in z njo temno jutro, sončen dan in dolga noč. 
Čarobnost jesenskih paletnih barv v nas budi igrivost. Med 
sprehodi v gozdu, ko listje pada z dreves, komaj čakamo, da z 
nogo veselo zamahnemo v debelo odejo na tleh, poslušamo 
njegovo šelestenje in gledamo, kako znova in znova počasi 
pada na tla. Včasih stopamo počasi, tiho in plaho, drugič hitro, 
glasno in trdo. Včasih svojih korakov tudi slišimo ne, saj so 
misli, ki se neprestano pletejo po glavi, tako glasne. Danes, ko 
misli zapisujem na papir, se spomnim maminih besed: 
»Željka, sploh gledaš, kje in kako hodiš?« Pomembnosti svojih 
korakov sem se zavedla še kot najstnica, saj sem morala na 
sprehodu s svojo mamo hoditi po robu pločnika. Ni mi 
dovolila, da bi bili moji koraki nestabilni. Danes vem, da je 
njena želja uslišana, saj je na moje korake, ki z leti postajajo 
močnejši in glasnejši, zelo ponosna.

Meni ta jesen nosi nove začetke, nove izzive, nove ideje, 
nova druženja. Vseh se enako veselim. Zavedam se, da je pred 
menoj velik osebnostni izziv, saj se Jesenskega posveta ADMA 
2019 udeležujem kot govorka. Kako uspešen je bil moj izstop 
iz cone udobja, pa izveste, ko se nam pridružite na omenje-
nem posvetu.

PRIHAJA JESEN  
IN Z NJO NOVI IZZIVI

ŽELJKA BORIĆ

Za vsak večji osebnostni  
dosežek moramo zapustiti  
cono udobja.
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Uroš Petrović je v prvi vrsti večkrat 
nagrajeni pisatelj, čigar dela podirajo 
meje in rekorde branosti v sodobni 
literaturi za otroke in mladostnike, po 
katerih sicer radi posegajo tudi odrasli. Je 
tudi soavtor inovativnega programa NTC 
sistem učenja. To je pedagoški pristop, ki 
temelji na spoznanjih o razvoju in 
delovanju možganov, ki se uporablja v več 
kot desetih evropskih državah. Po 
njegovem nagrajenem romanu Peti 
metulj (Peti leptir) je bil posnet prvi 
dolgometražni 3D-film v zgodovini 
srbske kinematografije. Sodeluje in 
soustvarja številne televizijske projekte, je 
pa tudi prejemnik najbolj odmevnih 
nagrad za fotografijo. Vrsto let je 
predsedoval združenju Mensa Srbije, za 
sto članov katerega velja, da imajo najvišji 
inteligenčni kvocient in se uvrščajo med 2 
% tiste populacije, ki dosegajo najvišji IQ. 
Petrović je eden najuspešnejših ljudi na 
svetu v reševanju inteligenčnih testov, 
živi in dela v Beogradu.

Poznani ste tudi kot avtor številnih 
knjig za otroke. Kako pomembno je, 
da že v mladosti odpremo čim več 
knjig?

Če otrokom že zelo zgodaj beremo 
ter če sami listajo slikanice in pozneje 
berejo knjige, so kot odrasli za tretjino 
uspešnejši od drugih ljudi, vključno s 
šolskim uspehom in uspešnejšo 
kariero. Gre za zanesljivo ugotovitev 
resne in večletne raziskave, ki je 
potekala v treh različnih državah (od 
teh je ena naša ljuba soseda Hrvaška). 
To je tudi logično – ko odrastejo, bodo 
imeli ti otroci bogatejši besedni zaklad, 
besedno bodo precej spretnejši, 
neizogibno pa tudi drznejši pri govor-
nih nastopih. Gre za veliko prednost 
pred drugimi, kar ne velja le za predava-
telje, predstavitelje, psihologe, politike 
ali novinarje. Besedna in skladenjska 
spretnost je zagotovo lastnost, zaradi 
katere so na primer tudi poslovneži 
uspešnejši in zadovoljnejši.

UROŠ PETROVIĆ: 
NIKOLI NE LEŽEM 
SPAT, NE DA BI  
TA DAN USTVARIL 
NEKAJ NOVEGA, 
NEKAJ, ČESAR  
ŠE DO VČERAJ  
NI BILO
Uroš Petrović je ena tistih oseb, ki vas bo osvojila s svojim 
tokom misli. Ta se menda nikoli zares ne ustavi, saj mu 
možgani vedno brnijo v svetu kreativnosti. Urošu boste 
lahko prisluhnili na letošnjem Jesenskem posvetu ADMA, 
do takrat pa nekaj njegovih misli lahko ujamete v svežem 
ADMA intervjuju.

MAJA FISTER
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O tehnologiji pri vzgoji otrok nava-
dno govorimo precej negativno. Pa 
vendar, ima tehnologija lahko tudi 
pozitivne posledice na razvoj 
možganov? Kako tehnologijo obrniti 
sebi v prid?

Ogenj, kolo, električni tok ... Seznam 
izumov oziroma odkritij, ki so domisel-
no spremenili naš svet, je obsežen. Toda 
ogenj lahko sežge vašo težko prisluženo 
kočo ob Bohinjskem jezeru, kolo lahko 
povozi vašega čudovitega yorkshirskega 
terierja, električni tok pa vam lahko 
zagotovi zabaven morbiden videz, 
skupaj s prikupno afro pričesko. Pri 
izobraževanju malčkov je tehnologija 
lahko torej velika prednost, lahko pa 
tudi zaradi neprevidnega predajanja 
tehnološkim čudežem veselih zaslonov 
otroku povzroča hude težave v resnič-
nem življenju. Vsem staršem priporo-
čam, da pri svojih otrocih, kolikor le 
morejo, vzpostavijo dobro premišljeno 
ravnotežje med spoznavanjem digital-
nih novotarij in hkratnim raziskova-
njem vseh čudežev narave, z veliko 
igranja in občasno blatnimi, toda 
zagotovo obtolčenimi koleni. 

Vzpostavljanje zmernosti je plemeni-
ta veščina, ki se je je, če ne prepoznamo 
njene pomembnosti za življenje, težko 
naučiti in jo je še težje doseči.

Slab dostop do informacij so v 
preteklosti navajali kot razlog za 
slabo izobrazbo in razgledanost ljudi. 
Vendar so informacije – če že ne s 
knjigami, vsaj s svetovnim spletom 
– danes postale na dosegu klika ene 
roke. Če torej ni težava v dostopu do 
informacij, v čem je?

Ljudje so fantazirali o popru, 
hrepeneli so po njem in plačevali za 
gram te začimbe več, kot bi plačali za 
isto količino zlata. Danes nam je vsem 
to pekoče zrno na dosegu in nihče več 
ne pomisli na to (razen če mu je ime 
Justin). Davi nihče ni vstal vesel samo 
zato, ker ima poper, čeprav se ta 
nesrečni dodatek jedem sploh ni 

spremenil, morda se je celo izboljšal. 
Skratka, pred nosom ga imamo, 
kadarkoli si ga zaželimo, vendar nam je 
zanj prav malo mar! Enaka težava je v 
naših glavah tudi glede vsega, kar je na 
voljo na spletu, kot so na primer 
vrhunska glasbena dela ali spektakular-
no umetelno napisana besedila 
uveljavljenih svetovnih umov.

Zdaj bom zapisal stavek, ki sem ga 
slišal le enkrat, vendar se mi vedno 
znova vrača (in namerno ga ne bom 
razvodenel z odvečnimi poskusi, s 
katerimi bi pojasnil svoje navdušenje 
nad njim): Kjer je vse – ni nič.

Pravite, da najsrečnejši ljudje 
življenje jemljejo kot igro. Zasnovali 
ste posebno igro za gradnjo medo-
sebnih odnosov. Kaj je torej Psiholo-
ški tango?

Če življenje je igra, potem smo 
zabredli v resne težave, če tega pravo-
časno ne dojamemo (če pa življenje ni 
igra, potem smo gotovo v resnih 
težavah). Kaj danes določa posamezni-
kovo srečo in izpolnitev? Seveda gre za 
sozvočje različnih vplivov, vendar je 
povsem jasno, da je resnična kakovost 
življenja precej odvisna od kakovosti 
odnosov z drugimi ljudmi. Skratka, 
množica vibracij med člani gospodinj-
stva, prijatelji, sodelavci ali poslovnimi 
partnerji močno določa stopnjo sreče ali 
zadovoljstva z življenjem. Znano je tudi, 
da je svet okoli nas prav tak, kakor ga 
dojemamo. Številni vrhunski znanstve-
niki danes poudarjajo, da nova odkritja 
kažejo v smeri, da je življenje na Zemlji 
bolj podobno simulaciji. Kakorkoli že, 
zelo je podobno igri. Kaj nam potem 
preprečuje, da bi ga zaigrali malo bolj 
smiselno in ga naredili boljšega in bolj 
veselega? Zakaj so medčloveški odnosi 
tako pogosto načeti zgolj zaradi golega 
nerazumevanja? Kako lahko medseboj-
ne ovire vnaprej premagamo ali 
zaobidemo z metodami, ki spominjajo 
na posamezne poteze v igre? Kako 
lahko dobre medosebne odnose znatno 
izboljšamo s kakovostnim premišlja-
njem in poznavanjem učinkovitih 
psiholoških trikov? Psihološki tango je 
zasnovan tako, da ljudi navdahne k igri 
z drugimi, kar lahko izboljša vsaj 
nekatere segmente tega čudovitega 
čudeža, s katerim smo spet z neko 
čudovito igro obdarjeni.

Kot predavatelj gostujete na različ-
nih fakultetah in drugih vzgojno-izo-
braževalnih ustanovah, tako doma v 

Srbiji kot po svetu. Se študentje in 
njihovo veselje do učenja razlikujejo 
med državami in obdobji, v katerih 
ste učili?

Čeprav vzhodnoazijske izobraževal-
ne ustanove v zadnjih letih dosegajo 
najboljše rezultate, se mi zdi daleč 
najprivlačnejši pristop stare anglosaške 
šole – tej gospodi že stoletja uspeva, da 
je znotraj zidov svojih poslopij, obraslih 
z bršljanom, poleg temperature zraka in 
pridobivanja znanja very cool.

Ste avtor 18 knjig in prejemnik veliko 
nagrad, v Srbiji ste celo najpogosteje 
bran avtor knjig za otroke, ki so izšle 
tudi v mnogih drugih jezikih evrop-
skih držav. Kako se lotite pisanja 
nove knjige?

Vedno vzporedno pišem tri ali štiri 
knjige. To se sliši dokaj brezupno, 
vendar je presenetljivo, da se je že 
osemnajstkrat zgodilo, da sem eno od 
knjig napisal do konca in jo celo objavil.

Sprošča me več 
različnih stvari 
(vključno s tisto,  
ki velja za moj 

poklic), hkrati pa se mi 
zdi, da možganskih gub 
nikoli ne izključim.
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Kateri so največji izzivi, s katerimi se 
spopadate pri zapisovanju nove 
zgodbe?

Najtežje si je zamisliti novo zgodbo, 
zaplet, skrivnost z zasukom in prese-
netljivim koncem. Skrivnostne zgodbe 
so resna in zahtevna literarna zvrst in 
tudi v svetovnem merilu je na tem 
področju malo mojstrskih peres. 

Predsedovali ste tudi združenju 
Mensa Srbije, za člane katerega 
velja, da imajo najvišji inteligenčni 
kvocient (IQ) in se uvrščajo med 2 % 
tiste populacije, ki dosega najvišji IQ. 
Ste eden najuspešnejših ljudi na 
svetu v reševanju inteligenčnih 
testov. Je tak intelekt samo blagos-
lov ali kdaj tudi prekletstvo?

Za blagoslov gre, ko se je treba 
domisliti ustvarjalnega odgovora na 
taka vprašanja, prekletstvo pa, ko se 
zasačite v večdnevnem obupu zaradi 
razmišljanja o epohalno butastih 

potezah nekaterih voditeljev, življenj-
skih razmerah otrok v beograjski 
sirotišnici ali nesmislu gradnje malih 
hidroelektrarn v osupljivo čudovitih 
krajih. 

Ste se v času šolanja na kakšnem od 
predavanj kdaj dolgočasili?

Seveda sem se, vendar mi je to 
pomagalo že zgodaj spoznati, da je 
usoda predavanja odvisna zgolj od 
spretnosti predavatelja – nekdo vas 
lahko na primer dolgočasi s potopisnim 
predavanjem najbolj nore odprave v 
zgodovini turizma, spreten predavatelj 
pa vam lahko polepša dan s pripovedo-
vanjem o pakistanski kegljaški ligi.

Ste na kakšnem testu v šoli kdaj 
prepisovali? 

Sem, večinoma iz lucidno pripravlje-
nih listkov. Zanimivo je, da sem se med 
izdelavo teh različnih ilegalnih pomagal 
za prepisovanje veliko naučil. Učenje 

včasih poteka tudi takrat, ko temu ni 
podobno.

Skupaj s podjetjem Planet GV v 
Sloveniji izvajate številne delavnice in 
nastopate na konferencah. Ne glede 
na to, ali predavate o kreativnem 
razmišljanju ali medosebni komunika-
ciji, vaša predavanja poslušalcem 
vedno odnesejo tla pod nogami. Redki 
so predavatelji, ki so sposobni 45 
minut držati polno pozornost občin-
stva. Kako vam to uspeva?

Ne vem točno, zakaj je tako zabavno 
(meni in drugim), vem pa eno stvar – če 
ne bi bilo tako, se tega sploh ne bi lotil.

Kako vi ohranjate svoje možgane 
sveže in radovedne?

Nikoli ne ležem spat, ne da bi ta dan 
ustvaril nekaj novega, nekaj, česar še do 
včeraj ni bilo. Včasih gre le za nekaj 
povedi ali fotografij, včasih pa me tudi 
samega preseneti količina novo ustvarje-
nih, premišljeno urejenih informacij.

Ste nočna ptica ali jutranji človek? 
Vedno sem menil, da so jutra lahko 

lepa, vendar je le noč lahko čarobna!

In s čim se najraje sprostite ter 
možgane postavite na off?

Sprošča me več različnih stvari 
(vključno s tisto, ki velja za moj poklic), 
hkrati pa se mi zdi, da možganskih gub 
nikoli ne izključim – tudi na najlepši 
osamljeni plaži ali na brezpotjih planot 
prežijo nekatere vrhunske inspiracije. 
Rad fotografiram, raziskujem naravo in 
pokrajine, nabiram gobe, rišem ter se 
potepam v vsakršnem smislu in na 
vsakem področju ...

In ko pride dan, ko se bodo moji 
možgani resnično dali na off, sem 
precej prepričan, da me to ne bo preveč 
bremenilo.

Najljubša knjiga: Ljubezen v 
času kolere, Márquez
Najljubši film: Matrica (1999)
Najljubša pesem: Conquest 
of Paradise, Vangelis
Najljubše mesto: Rivendell
Najljubši kotiček za oddih: 
Gora Tara
Največji izziv, ki vas še čaka: 
Da ugotovim svoj največji 
izziv!

6 KRATKIH
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Na tokratnem Jesenskem posvetu 
ADMA bomo zbirali sredstva za 
šestletnega fantka Gala, ki potrebuje 
operacijo rok v tujini.

Stroški zdravljenja z operacijo 
znašajo 120.000 €.

 Šestletni Gal ima namreč redko 
prirojeno deformacijo obeh rokic 
(sindrom sinostosi radioulnaris bill) in 
nujno potrebuje operacijo. Deformacija 
kosti na obeh rokah mu otežuje 
oziroma onemogoča normalno 
premikanje rok. Roke težko obrača in 

jih ne more zravnati. Zaradi tega so 
številna vsakdanja opravila, ki so za nas 
nekaj samoumevnega, zanj velik ali 
celo nemogoč izziv. Med drugim ne 
more pisati.

Rešitev za Gala je operacija v ZDA, ki 
pa jo morajo starši plačati sami, saj je 
Zdravstvena zavarovalnica ne krije. 

 Za malega Gala bomo zato tekli in 
hodili 15. 11. 2019 v sklopu Jesenskega 
posveta ADMA v Mariboru. Znesek 
prijavnine na tek znaša 10 €, vsa zbrana 
sredstva bomo namenili za Gala. 

 Če se posveta ne boste udeležili, 
lahko donacijo nakažete na transakcij-
ski račun mame Nataše Vrbnjak Šteflič.

TO JE VAŠA PRILOŽNOST, DA DANES STORITE  
NEKAJ LEPEGA IN ADMASTIČNEGA!

Transakcijski račun  
SI56 0510 0702 8800 587 

Nataša Vrbnjak Šteflič
Zg. Duplek 104a
2241 Sp. Duplek

DONACIJA

MALI KORAKI PELJEJO  
DO VELIKIH CILJEV
POLONA KOŠTOMAJ
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RAZVIJAMO
NAJBOLJŠO 
PODPORO
MENEDŽMENTU

www.adma.si/kongres

RAZVIJAMO
NAJBOLJŠO 
PODPORO
MENEDŽMENTU

www.adma.si/posvet



Spoštovani,

ko vodja in osebje, ki ga podpira, delujejo usklajeno in harmonično, skorajda ni ovir, ki bi 
jim ne bili kos. Pot do tja pa seveda ni preprosta. Zahteva čas in delo na obeh straneh. 
Potrebno je načrtovanje, usposabljanje in negovanje številnih odnosov. 

Podpora menedžmentu je pomemben partner, ki gradi in povezuje odnose na ravni 
celotne organizacije, zato sta nenehno izobraževanje in težnja po razvoju kompetenc 
nujna za uspešno opravljanje delovnih nalog.

Tega se zaveda več kot 100 udeležencev, ki se bodo udeležili že 25. jesenskega posveta 
ADMA, 14. in 15. novembra 2019 v hotelu Habakuk v Mariboru.

Posvet bo v intimnem vzdušju pod mariborskim Pohorjem postregel z vrhunskimi pre-
davanji, prinaša pa tudi praktične vaje in delavnice. Posvet vam omogoča dostop do 
individualnega znanja in veščin, ki jih boste lahko takoj prenesli v svoje delo. 

Osvežili in obogatili boste znanja s področja vodenja, proaktivnega delovanja, medge-
neracijskega sodelovanja, obvladovanja časa, medosebnih veščin, poslovne komunika-
cije, bontona ter projektnega vodenja. 

Usvojena znanja vam bodo pomagala, da boste pri svojem delu lažje in hitreje našli 
rešitve ter tako prispevali k uspešnemu delovanju svoje organizacije.

Jesenski posvet ADMA je najkakovostnejši jesenski dogodek za zaposlene v podpori 
menedžmentu. Ima močan izobraževalni namen, hkrati pa omogoča obilo druženja, 
spoznavanja dobrih praks in neprecenljivih izkušenj kolegov ter personaliziranih nasvetov 
predavateljev. 

Vabljeni torej v družbo, kjer razvijamo najboljšo podporo menedžmentu!

Polona Koštomaj
Programska vodja posveta ADMA

Uroš  
Petrović

Dr. Veronika  
Podgoršek  

Dr. Danijela 
Brečko

Jana  
Colnar

Mag. phil. Mihela  
Baranašič Vidmar

Milena  
Tuta



ČETRTEK, 14. NOVEMBER 2019 PETEK, 15. NOVEMBER 2019

8.00–9.00 Registracija in sprejem udeležencev
9.00–9.15 Otvoritev in pozdravni nagovor

 VODENJE IN PROAKTIVNO 
DELOVANJE

9.15–10.30 Razvoj idej v praksi
 mag. Primož Zupan
10.30–11.00 Odmor

11.00–11.45 Medgeneracijsko komuniciranje in 
sodelovanje pri delu

 dr. Danijela Brečko

11.45–12.30 Obvladajte večopravilnost,  
stres in časovne pritiske

 mag. phil. Mihela Baranašič Vidmar
12.30–13.30 Kosilo

 MEDOSEBNE VEŠČINE
13.30–14.15 Čustvena inteligenca na 

delovnem mestu
 Tomaž Ovsenik

14.15–15.00 Trije krogi vplivanja
 Jana Colnar
15.00–15.30 Odmor

15.30–17.00 Psihološki tango
 Uroš Petrović

7.00–7.45 Humanitarna ADMA
 Hodimo in tečemo za Gala
9.00–9.10 Otvoritev drugega dne posveta

 POSLOVNA KOMUNIKACIJA 
IN BONTON

9.10–9.40 Umetnost poslušanja
 Milena Tuta

9.40–10.20 Naj dober nastop pokaže 
vašo kredibilnost

 Nina Dušič Hren

10.20–11.00 Poslovni protokol
 Bojana Košnik Čuk
11.00–11.30 Odmor

 PROJEKTNO VODENJE
11.30–11.50 Dobra praksa: Vodenje 

projektov
 Željka Borić

11.50–13.00 Organizacija dogodkov
 Boštjan Prijanovič
13.00–14.00 Kosilo

 ADMA NAVDIH
14.00–14.45 Poznati sebe, poznati druge
 dr. Veronika Podgoršek

14.45–15.15 ADMA navdih
 doc. dr. Sara Ahlin Doljak
15.15–15.30 Zaključek posveta
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Nina  
Dušič Hren

Mag. Primož 
Zupan

Doc. dr. Sara  
Ahlin Doljak

Bojana  
Košnik Čuk

Boštjan 
Prijanovič

Željka 
Borić

www.adma.si/posvet

340 €

250 €

Kotizacija za ADMA naročnike

250 €



MIT #1: INOVIRANJE JE SAMO ZA 
INŽENIRJE. 
Da lahko premagamo ta mit, si najprej 
nalijmo čistega vina, kaj je inovacija. V 
raziskavi, ki sem jo opravil 2016 med 
1156 zaposlenimi, večina zaposlenih kot 
inovatorja razume »norega znanstveni-
ka«, izumitelja, s čimer v ospredje 
postavlja samo tiste inovacije, ki imajo 
tehnično naravo. Inovacija je več kot to. 
Inovacija je novost, ki prinaša neko 
uporabno vrednost tistemu, ki jo 
uporablja, njena posledica so lahko novi 
prihodki ali pa tudi prihranki. V eni od 
prejšnjih zaposlitev sem imel svojo 
tajnico, ki je imela poleg rednih 
administrativnih nalog zelo bogato 
vsebinsko znanje in mi je bila v veliko 
pomoč. Hkrati pa je ob vseh stvareh 
vedno gledala, kako je nekaj lahko 
počela lažje in hitreje. Pri svojem delu je 
tako opazila, da je pri usklajevanju z več 
tajnicami drugih oddelkov izgubila veli-
ko časa, saj so si pred tem vodile 
koledarje zgolj v Wordovem dokumen-

tu. Takoj, ko je to opazila, je začela iskati 
rešitve. Spoznala je, da je takšna 
funkcionalnost že dosegljiva v službeni 
platformi Lotus Notes, in se je takoj z 
vsemi dogovorila, da so vnašale in 
vodile obveznosti svojih direktorjev 
zgolj v aplikaciji Koledar. Prihranki 
časa, papirja in slabe volje so bili veliki. 
Opisana izboljšava pa je prav tako 
predstavljala inovacijo za organizacijo, 
v kateri sva takrat skupaj delala.

MIT #2: ZA INOVIRANJE NIMAM 
DOVOLJ ČASA.
Zelo pogost pogled zaposlenih v 
podpori menedžmentu je, da ni dovolj 
časa na voljo in da bi morali imeti v 
primeru, če bi se resno želeli iti 
inoviranje, vsaj en  delovni dan na 
teden posvečen tem aktivnostim, kar pa 
glede na naravo dela ni mogoče. Na 
začetku, če le imate voljo in interes, 
zadošča, da si nekam zabeležite tiste 
stvari, ki vas tako ali drugače zmotijo 
pri rednem delu. Ali so to npr. zamude 
sodelavcev, preveliko odpadnega 
papirja … Karkoli se bo pojavilo, si 
zapišite na ločeno mesto, najbolje v 
kakšno beležko. Takrat, ko boste imeli 
to zapisano in pri roki, ste že naredili 
prvi korak v inoviranju, zaznali in 
definirali problem. Od tu naprej gre 
samo še navzgor! Ta seznam imejte pri 
sebi in ga občasno poglejte in ob 

KAKO ZAPOSLENI V 
PODPORI MENEDŽMENTU 
SPODBUJAMO INOVATIVNO 
VEDENJE ZAPOSLENIH
Kadar se pogovarjam z zaposlenimi v podpori menedžmentu, mi pravijo, da zanje 
inoviranje ne pride v poštev. »Vse mora biti narejeno takoj«, »Vse je nujno« so pogoste 
trditve, ob katerih vsak pomisli, da za razvojne aktivnosti vedno primanjkuje časa.  
Še več, nekateri so se zelo poistovetili s trditvijo, da je inoviranje na delovnem mestu 
rezervirano samo za npr. razvojne inženirje, ki so zaposleni v oddelku razvoja. Skozi 
prispevek želim izpostaviti pet najpogostejših »mitov o inoviranju«, ki se pojavljajo  
v tej skupini zaposlenih, in osvetliti nekaj uporabnih prijemov, s katerimi si zaposleni v 
podpori menedžmentu lahko pomagajo na dnevni ravni.

PRIMOŽ ZUPAN

razmišljanju (morda med odmorom za 
malico, v pogovoru s katerim od 
sodelavcev) najdite idejo, rešitev vašega 
problema. Kot sem omenil že pri mitu 
#1, inovacija je lahko tudi vsaka majhna 
izboljšava.

MIT #3: ZA INOVIRANJE NIMAM 
EKIPE.
Čeprav ste že našli problem in idejo, 
kako ga rešiti, prej ko slej trčite ob to, da 
nimate sami dovolj znanja ali drugih 
virov, da bi idejo pripeljali do konca. Naj 
vas potolažim, niste edini, ki ste se 
ustavili na tej točki. Ključno je, da se 
zavedate, da inovirate vedno v timu. Le 
tako se bo vaša ideja resnično prijela v 
praksi. Vsak strah, da vam kdo lahko 
ukrade idejo, je odveč. Uspešno se 
razvijejo tiste ideje, ki jih razvijamo z 
entuziazmom. Kot zaposleni v podpori 
menedžmentu imate velikokrat dober 
pregled nad zaposlenimi v vaših 
organizacijah. To je vaša velika pred-
nost, saj lahko hitro najdete pomočnike 
v razvoju idej. Pri tem je pomembno, da 
identificirate, kakšen profil inovatorja 
so vaši sodelavci. Inovacijski entuziasti 
so tisti, ki se vključijo v skoraj vsak 
inovacijski projekt in jih osrečuje 
dejstvo, da pomagajo organizaciji 
napredovati v spremembah. Zavzeti se 
zavedajo, podpirajo in sodelujejo v 
projektih inoviranja, ko je treba 

Na začetku je 
investicija zgolj list 
papirja in pisalo,  
s katerim napišete 

koncept.
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sodelovati zaradi dvoma v sam projekt, 
kulturo, bodisi tudi zaradi preteklih 
neuspešnih projektov inoviranja, ki so v 
njih pustili razočaranje. Po prepoznava-
nju ključnih lastnosti vsakega posame-
znega profila inovatorja, v svoj tim 
povabite tiste, ki so entuziasti, zavzeti in 
opazovalci (le-ti lahko vodijo zapise 
dogovorjenih nalog), medtem ko so 
nezavedni lahko vaši prvi testiranci 
rešitve. Skeptike tokrat pustite pri miru.

MIT #4: KAJ ČE JE MOJA IDEJA 
SLABA?
Inoviranje s sabo prinaša vrsto znanj in 
metod. Ko se z njim na delovnem mestu 

srečamo prvič, nas je strah, da bo naša 
ideja slaba in bo vse skupaj ena velika 
napaka. Ravno zaradi metod, ki so 
danes na voljo širšim skupinam 
uporabnikov, se danes prav tako 
srečujemo z napakami, vendar jih 
obrnemo v svoj prid. Tako na majhnem, 
kontroliranem obsegu naredimo npr. 
pilotsko testiranje ideje in vidimo, ali v 
praksi potrjuje naše domneve, ki smo 
jih zapisali na papir. Če se v praksi 
izkaže, da nekaj odstopa od vaših 
pričakovanj in domnev – to uporabite, 
da nadgradite svojo idejo. Negotovosti 
so lahko včasih slabe, včasih tudi dobre 
in vas privedejo do nadgrajene prvotne 
ideje. Ključno pri tem je razumevanje 
vodstva. Le-to je prvo, ki postavi okvir, 
ali boste imeli kulturo, ki je odprta do 
inovacij (in tudi napak, iz katerih se vsi 
nekaj naučimo), ali ne.

MIT #5: ZA INOVIRANJE JE 
TREBA INVESTIRATI OGROMNO 
DENARJA.
Na začetku je investicija zgolj list 
papirja in pisalo, s katerim napišete 
koncept. Pri tem se oprete na katero od 
metod (vitko inoviranje, de Bonovih 6 
klobukov razmišljanja, 12 dejavnikov 
inoviranja …). Nato vidite, kaj potrebu-
jete za prvo testiranje. Pri tem je 
pomembno, da naredite prototip s čim 
manj viri, vendar da bo še vedno 
ustvaril realistično uporabniško 
izkušnjo. Tu se pokaže, ali vaš koncept 
ideje v praksi deluje. Pomagajte si ne 
samo s sodelavci, temveč tudi s prijate-
lji, znanci, poslovnimi partnerji. Vsak 
ima lahko za vas zelo koristne predloge 
in vam morda pomaga pri izvedbi. 
Kadar potrebujete nek začetni vložek, si 
pomagate s tem, da pri vodilnih 
prepoznate, kdo bi lahko bil sponzor 
vaše ideje, in ga povabite na pogovor, 
kjer mu predstavite problem in vašo 
rešitev v največ petih minutah. Pri tem 
poudarite koristi, ki jih ob vpeljavi te 
ideje v prakso ima podjetje, kolektiv, 
produkt, vi, vaš nadrejeni.

Zaposleni v podpori menedžmentu 
ste zagotovo eden ključnih partnerjev, 
zaradi katerih se bo inovativno vedenje 
zaposlenih izboljšalo, ali stagniralo, ali 
pa se bo ustavilo. Na podlagi prej 
naštetih mitov in načinov, kako jih 
premagati, si boste začeli odpirati pot 
do tega, da (če v organizaciji še nimate 
nikogar s tako vlogo) postanete idejniki 
– skrbniki procesa inoviranja in 
organizaciji pomagate pri realizaciji 
najboljših idej. Le pogumno naprej!

oziroma če ustrezajo njihovim vešči-
nam, znanjem in delovnemu mestu. 
Opazovalci se zavedajo projektov 
inoviranja, vendar so rezervirani glede 
sodelovanja oziroma so previdni glede 
tega. Za sodelovanje se odločijo takrat, 
ko prepoznajo pravo dodano vrednost 
in rezultate projekta. Nezavedni še ne 
razumejo inovacijske kulture in 
projektov inoviranja ter svoje vloge pri 
tem. Zanje sta potrebna dodatni interni 
marketing in interno komuniciranje, da 
lahko razumejo, kako se lahko vključijo 
in kaj lahko prispevajo. Inovacijski 
skeptiki se zavedajo inovacijskih 
projektov in kulture, vendar ne želijo 
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RAZVRSTITEV IN ZNAČILNOSTI 
POSAMEZNIH GENERACIJ 
Poleg povsem osebnih značilnosti lahko 
med predstavniki iste generacije 
opazimo stične točke. Poudariti je treba, 
da posamezniki lahko popolnoma 
odstopajo od povprečja. Mnogo je 
lastnih značajskih in v primarni družini 
privzgojenih lastnosti, ki niso tipične za 
določeno generacijo. V nadaljevanju 
povzemam razdelitev posameznikov v 
štiri generacije. 
1. VETERANI – tradicionalisti, rojeni v 

obdobju 1920–1945. Večinoma so že 
upokojeni.

2. OTROCI IZOBILJA – t. i. generacija 
babyboom, rojena 1946–1965. »Uči 
se, da ti ne bo treba delati,« so 
predstavniki te generacije pogosto 
slišali. Privzgojili so jim delovne 
navade, pa tudi pohlep. Živeli so v 
času hipijevskega gibanja. Vrednote 
te generacije so povezane s trdim 
delom in karierizmom. Pri delu so 
zelo zavzeti in lojalni, družina je na 
drugem mestu.

3. GENERACIJA X je že v času šolanja 
ali takoj ob nastopu službe začela 
delati z računalniki. Gre za posame-
znike, rojene 1966–1985. Doživeli so 
masovno brezposelnost v devetdese-
tih letih, gospodarski kriminal, 
ekološke katastrofe, politične igre 
ipd. Zato so mnogi predstavniki 

cinični in skeptični. Večinoma gre za 
visoko izobražene ljudi z veliko 
delovnimi izkušnjami, ki so samos-
tojni in cenijo gibljiv delovni čas. Na 
prvo mesto postavljajo zasebno 
življenje, družino, zabavo in počitek. 
Avtoritete ne upoštevajo.

4. GENERACIJA Y so posamezniki, 
rojeni 1986–2000. Revija TIME jih je 
označila kot »THE ME ME ME 
GENERATION« (generacija jaz jaz 
jaz) in jih prikazala s sliko dekleta, ki 
se leže fotografira. Označili so jih kot 
lene, vase zagledane in nesamostoj-
ne. Zraven je hudomušno dodano: 
»Zakaj nas bodo prav oni rešili? Ker 
so miroljubni, demokratični, 
tolerantni, ustvarjalni in predvsem 
– so najbolj izobražena generacija v 
zgodovini človeštva.«

 Ta generacija je doživela razpad 
sistemov in zamenjavo vrednot. 
Vzgajani so bili ob polnih hladilni-
kih, brez skrbi in pripravljenosti na 
težke čase. Internet jim je dal 
občutek povezanosti in dosegljivosti. 
Dovoljeno jim je bilo vse, kar so si 
zamislili in zaželeli, da bi se lahko 
popolnoma razcveteli in razvili vse 
svoje zmožnosti. 

 Žal tudi zanje niso odpravljeni hudi 
časi, čeprav jih z vzgojo ni nihče prip-
ravil nanje. Vse ogroža terorizem; 
gospodarska kriza le spi; klimatske 
spremembe zahtevajo mnoge 
omejitve; raka nismo odpravili; 
vojni, politični, ekonomski in 
ekološki begunci pritiskajo na vrata 
razvitega sveta; internet s svojo 
virtualnostjo ni prinesel sreče … Zato 
si bodo morali pridobiti realističen 
odnos do sveta, se vzgojiti za 
skromnost in delavnost. To lahko 
reši ljudi v času krize, danes še polni 
hladilniki ne smejo zavesti nikogar. 

 Generacija Y je zelo sposobna, a 
raziskave kažejo, da nima delovnih 
navad in discipline. Delati hočejo 
povsem samostojno, brez nadzora, 

ne da bi se zavedali odgovornosti in 
sprejeli posledice svojega (ne)dela. 
Če jim v organizaciji kaj ni všeč, 
sploh ne pridejo več v službo. Ne 
upoštevajo poslovnega oblačenja in 
protokolov. Vsakomur povedo, kaj si 
mislijo, brez pomisleka in pred 
vsemi. Skrbijo zase, se zabavajo, 
družijo s prijatelji ipd. Močno jih 
zanimajo človekove pravice in okolje, 
vendar se niso pripravljeni odreči 
sladkim sadovom razkošnega 
življenja.

5. GENERACIJA Z – (mavrični, indigo 
otroci) še vedno obiskujejo fakultete, 
šole in vrtce, saj so rojeni po letu 
2000. Kakšni bodo, bo jasno, ko bodo 
začeli hoditi v službo.

 To je popolnoma digitalizirana 
mladina. Njihov svet je virtualen, 
imajo zelo kratek spomin in menda 
le osemsekundno sposobnost prave 
koncentracije. So altruisti. Želijo 
delati nekaj za izboljšanje sveta in 
skrbeti za okolje. Njihov inteligenčni 
kvocient je nadpovprečno visok 
(130). Pridobivajo znanje in diplome. 
Kaj točno bodo prinesli svetu, še ni 
jasno. Trenutno so še preveč 
zaposleni s Snapchatom in dosega-
njem »next level« v aktualni igrici.

POSLOVNO SODELOVANJE Z 
MILENIJCI 
Med milenijce štejemo osebe, rojene 
med letoma 1980 in 2001. Torej je zajeta 
celotna generacija Y ter manjši del 
generacij X in Z. 

Kako biti optimističen pri tako različ-
nih lastnostih generacij, ki morajo 
sodelovati? Posamezne generacije 
imajo o sebi drugačno mnenje, kot ga 
imajo druge generacije o njej. To lahko 
vodi v nesoglasja in težave, ki povzroča-
jo še večje razlike in nerazumevanje. 
Dobesedno nastajata dva bloka: starejši 
– mlajši. Izkušnje starejših in sveže 
znanje mladih je treba združevati in 
najti medgeneracijsko sožitje.

MILENIJCI – NAŠI SODELAVCI
V vsakem podjetju se srečujemo raznovrstni ljudje različnih starosti. Ne moremo iz svoje 
kože, zato na delovno mesto prinašamo svoje osebnostne lastnosti in navade. Za dobro 
medsebojno sožitje je treba to različnost upoštevati ter iskati povezovalne lastnosti.  
V delovnem timu ni prostora za medsebojno tekmovanje posameznikov.
NATAŠA CENTA IN MOJCA HAFNER JEREB

Za dobro 
medsebojno sožitje 
je treba različnosti 
osebnosti upoštevati 

ter iskati povezovalne 
lastnosti. V delovnem 
timu ni prostora za 
medsebojno tekmovanje 
posameznikov.
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Najprej je treba uskladiti način 
komunikacije. Starejši raje komunici-
rajo osebno, saj se tako lahko razgovo-
rijo, zanesejo pa se tudi na govorico 
telesa. Mlajšim je bližja elektronska 
komunikacija. Želijo si predvsem 
jasnih in nedvoumnih, pozitivnih 
navodil in sporočil brez prepovedi in 
nikalnic. Mlajši sporočajo in sprejema-
jo le komunikacijo na povsem miselni 
ravni, včasih celo v na svoj način 
kodiranem jeziku. Dovolj so čustvenčki 
in kratka enostavčna sporočila z 
minimalnim številom znakov. 

K boljšemu razumevanju in sodelo-
vanju pripomorejo dobri odnosi. Drug 
drugega moramo spoštovati. Poštenost 
in dobrohotnost se takoj začutita. Zlasti 
mlajši so zelo občutljivi na zlaganost, 
neiskrenost in zavajanje. Ne odklanjaj-
mo drugih zaradi lastnih predsodkov, 
povezanih z oblačenjem, nakitom, 
tatuji ali frizuro. 

Starejši delavci naj bodo mlajšim 
mentorji. Pogosto jim morajo pomagati 
k samostojnosti in kultiviranemu 
vedenju. Vsi, tako mlajši kot starejši, so 

enako pomemben del kadra v podjetju. 
Starejši naj mlajšim postavijo cilje, ne 
pa predpišejo tudi poti do njih. Tudi 
mlajši lahko s svojih zanimanjem, 
občudovanjem in priznanjem za 
preteklo delo v starejših dobijo prave 
prijatelje, zaveznike in svetovalce pri 
delu.

Najpomembnejše pri vzpostavljanju 
medsebojnih odnosov so osebnostne 
lastnosti posameznika. Zato ima 
vsakdo dolžnost graditi svojo osebnost. 
Zavestno moramo upoštevati drugega, 
ga skušati razumeti in sprejeti. 
Potruditi se moramo biti dober človek, 
zvest in lojalen podjetju. Pripravljeni 
moramo biti prisluhniti težavam in 
upoštevati medsebojno različnost. Le v 
iskrenosti lahko najdemo skupen jezik, 
ki je temelj za dobre odnose. O sodelav-
cih ne govorimo okrog; nič ne ostane 
skrito in z obrekovanjem povemo 
veliko o sebi.

Poiskati moramo skupne vrednote 
in interese. Lepo in za koga presenetlji-
vo pri milenijcih je, da tudi zanje 
družina ostaja najvišja vrednota – višja 

od zdravja, uspeha in denarja. Ustvariti 
družino je smisel njihovega življenja. 
Prepričana sem, da bodo pripravljeni 
storiti veliko, da zagotovijo pogoje za 
uspešno družinsko življenje. Na tem 
temelju je mogoče graditi. S primerno 
spodbudo in lepim ciljem, kar družina 
zagotovo je, je mogoče premostiti 
marsikatero oviro, doseči lepo sodelo-
vanje in prijateljske odnose.

Sodobne IT-rešitve omogočajo 
spremljanje ravni zahtevane kompeten-
ce, veščine in znanja zaposlenih. 
Vodstvo lahko razporedi prave ljudi na 
prava mesta, da bodo v največji meri 
pokazali svoje sposobnosti in znanja ter 
doprinesli k uspehu podjetja. Pa srečno 
in vse lepo ob sodelovanju.

O sodelavcih ne 
govorimo okrog; 
nič ne ostane skrito 
in z obrekovanjem 

povemo veliko o sebi.
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PRAKTIČNE DILEME 
REZILIENTNOSTI
Večina izmed nas si želi več energije za 
delo in življenje. V teoriji načeloma 
vemo, kako naj bi to dosegli, ampak 
naslednja praktična vprašanja z 
delavnic so zelo na mestu: 
• Kako naj se naspim, če je v službi, kot 

tudi doma, toliko dela?
• Kako pričakujete, da bom telovadil, 

če sem v pisarni že zgodaj in sem 
popolnoma izmučen, ko pridem 
domov? 

• Kako naj preberem in sledim 200 
e-poštnim sporočilom, ki jih dobim 
vsak dan? 

• Kdaj in kako naj najdem čas, da se v 
miru usedem in razmislim, kam gre 
moje življenje?

KAJ JE REZILIENTNOST?
Beseda rezilientnost izhaja iz latinske 
besede reisilienza in pomeni ponovno 
se dvigniti, povrniti v prvotno stanje. 
Angleško besedo resilience v slovenšči-
no prevajamo kot življenjsko odpornost 
in prožnost: 
• odpornost pomeni našo zmožnost 

delovanja v stresnih in neugodnih 
okoliščinah;

• prožnost pa aktivno iskanje različnih 
načinov, da se uspešno soočimo z 
neugodnimi okoliščinami in posle-
dično dosežemo zastavljene cilje. 
Vsakdo se na delovnem mestu in v 

življenju srečuje z izzivi, res pa je tudi, 

da nismo vsi enako uspešni pri sooča-
nju s težkimi situacijami. Posamezniki z 
večjo rezilientnostjo imajo boljše 
možnosti za spoprijemanja s težkimi 
situacijami, posledično pa to so tudi 
manj rizični za hujše psihološke 
posledice doživljanja stresa. 

NA DELOVNEM MESTU 
DOŽIVLJAMO VSE VEČ STRESA
Danes se od nas po večini pričakuje, da 
delamo dlje in bolj učinkovito, vse to pa 
z manj sredstvi. Prevladujoča mantra 
sodobnega sveta je: več, večje in hitreje. 
Zaposlene to zelo utruja, dodana 
vrednost, ki jo ustvarjamo, pa je večkrat 
majhna, površinska in kratkoročna. Na 
nek način bi lahko rekli, da smo soočeni 
z novo energetsko krizo, ki pa je oseba. 
Naše osebne baterije so prazne in treba 
je najti način, kako jih redno polniti.

REGENERACIJA ZNOTRAJ IN 
IZVEN DELOVNEGA ČASA
Ko se po napornem delovnem tednu 
ustavimo in čez konec tedna počivamo 
(če nimamo drugih obveznosti), to ne 
pomeni nujno regeneracije. Če se samo 
zaustavimo, to še ne pomeni nujno 
polnjenja baterij. Regeneraciji se je 
treba zavestno posvetiti in ne samo 
čakati, da se zgodi sama po sebi. Vezano 
na delovni čas, poznamo zunanjo in 
notranjo regeneracijo. Zunanja 
regeneracija pomeni polnjene baterij 
izven delovnega mesta in časa (izlet z 

družino za konec tedna, sprehod, dober 
film itd.)  

Notranja regeneracija pa pomeni 
aktivnosti za polnjenje baterij znotraj 
delovnega časa. Bodisi je to osem ali 
deset ur, ključno je, da imamo tudi v 
službi čim bolj redno (najbolje vsak 
dan) točke za okrevanje in regeneracijo. 
Za nekatere to pomeni jutranja kava, za 
druge sprehod po kosilu, za tretje pa 
iskren in srčen pogovor s sodelavcem.

BOLJŠI RITUALI = VEČJA 
ŽIVLJENJSKA ODPORNOST IN 
PROŽNOST
Kljub povečanemu stresu in pričakova-
njem na delovnem mestu obstajajo 
ljudje, ki jim stvari nekako uspe 
narediti in ob tem imeti tudi življenje. 
Če njihova življenja in delo pogledamo 
bolj podrobno, opazimo, da ima velika 
večina določene rituale, ki jim redno 
sledi. Rituali so specifična obnašanja ob 
specifičnem času. Ta čez nekaj časa 
postanejo samodejna in za svoje 
izvajanje ne potrebujejo zavestnega 
truda ali discipline. Aktivnosti, ki so 
samodejne (rituali), zato porabijo veliko 
manj energije. Ko gre za rituale, ki 
pripomorejo k naši regeneraciji na 
delovnem mestu in tudi izven njega, 
smo torej nagrajeni dvakrat. Ne 
potrebujemo discipline ali motivacije, 
da jih naredimo, hkrati pa nam 
prinašajo korist v smislu povišane 
energije na delovnem mestu. 

MATEJ DELAKORDA

REZILIENTNOST − 
ŽIVLJENJSKA ODPORNOST  
IN PROŽNOST NA  
DELOVNEM MESTU
Kot je videti, se hitrost in intenzivnost našega dela v prihodnosti ne bo zmanjšala,  
zato je bolj kot kdajkoli prej pomembno, da okrepimo veščine in odnos večje odpornosti 
in prožnosti na delovnem mestu. Čeprav v teoriji večkrat vemo, kaj bi v službi lahko 
naredili za boljše počutje, zdravje in višjo raven energije, nam to zaradi vse večjega 
delovnega in življenjskega tempa ponavadi ne uspeva. Kateri so tisti majhni koraki,  
ki pa jih kljub temu lahko naredimo?
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KAKOVOSTEN SPANEC KOT 
KLJUČEN NAČIN REGENERACIJE 
IZVEN SLUŽBENEGA ČASA
Kronobiologija je veda, ki se ukvarja s 
tem, kako čas vpliva na človeško telo. V 
zadnjih letih smo priča vse več znan-
stvenim spoznanjem o različnih ritmih 
in njihovih vplivih na naša telesa. 
Cirkadiani ritem oziroma notranja 
biološka ura za zdravo spanje je ključna 
za razumevanje pomena spanja za naše 
telo. Včasih je veljalo, da moramo za 
polne baterije enakovredno poskrbeti 
za uravnoteženo hrano, telesno 
aktivnost, upravljanje s stresom in 
spanje. Danes pa znanstveniki ob vse 
manjši kakovosti in količini spanja 
ugotavljajo, da je ravno spanje eden od 
ključnih temeljev za naše psihofizično 
zdravje in življenjsko rezilientnost. 

Podatki iz študije CINDI Slovenija 
2017 kažejo, da več kot polovica 
Slovencev spi manj kot sedem ur na 
dan, kar 12,5 odstotka pa jih spi celo 
manj kot šest ur. Po najnovejših 
priporočilih Ameriške nacionalne 
fundacije naj bi odrasli spali od sedem 
do devet ur, mladi odrasli, stari od 18 do 
25 let, od osem do devet ur, najstniki pa 
celo od osem do deset ur na dan. Če 
želimo celostno krepiti življenjsko 
odpornost, je dober začetek ravno naše 
spanje. To seveda najlažje počnemo 
izven delovnega časa. 

REDNI ODMORI KOT KLJUČEN 
NAČIN REGENERACIJE MED 
SLUŽBENIM ČASOM
Drugi ritem, ki je zelo zanimiv za našo 
odpornost, je ultradiani ritem. Gre za 
nekakšen notranji človeški ritem, ki 
traja približno od 90 do 120 minut. Po 
koncu tega obdobja nastopi naravna 
utrujenost telesa in sposobnost za delo 
se zmanjša. 

Ko pogledamo svoj običajen delovni 
dan, koliko zavestnih odmorov zares 
naredimo? Po naravnih ritmih bi bilo 
smiselno, da naredimo krajši odmor od 
vsakih 90 do 120 minut, saj bo to 
povečalo našo regeneracijo in tudi 
produktivnost. Smiselno je, da na 
učinkovitost na delovnem mestu 
začnemo gledati kot na cikličen in ne 
več samo linearen proces. 

ODMORI – NAŠ ČAS ZA 
ZAVESTNO REGENERACIJO IN 
VEČJO REZILIENTNOST
Na delovnem mestu imamo določen 
čas, ki ga lahko namenimo odmorom, 
kako pa ta odmor izkoristimo, je 

odvisno od nas in naše sposobnosti 
usmeriti pozornost na aktivnosti, ki 
nam bodo povrnile energijo in zdravje. 
Preproste stvari, ki vam ne vzamejo 
veliko časa, so: gibanje (sprehod, 
različne raztezne vaje, tapkanje telesa), 
hidracija (zaužitje tekočine, v večini 
najbolje vodo), iskren in odprt pogovor 
z osebo, ki ji lahko zaupamo, preproste 
dihalne tehnike. Ključno pri odmoru je 
zavedanje, da želimo »prosti čas« 
nameniti regeneraciji naše energije in 
da to ni samo trenutek, ko »ne delamo«.

PRAKTIČNI PRIMERI ZA VEČJO 
REZILIENTNOST MED DELOM

Tudi regenerativni odmori pa morda 
kdaj niso dovolj, da si povrnemo svojo 
energijo. Zato je rezilientnost smiselno 
krepiti tudi med samim delom. Spodaj 
opisujemo nekaj načinov.

1. Kultiviranje optimizma
Optimizem ni pozitivnost. Biti 
optimističen ne pomeni, da smo 
vedno srečni, ravno nasprotno. 
Lahko smo žalostni in optimistični v 
istem trenutku. Optimističen 
pomeni biti realen, gledati na stvari 
takšne, kot so, ne slabše in tudi ne 
boljše. Prvi korak k večjemu optimiz-
mu je, da iz svojega besednjaka 
izbrišemo besedi »vedno« in 
»nikoli« ter spremenimo način, kako 
opisujemo določene situacije na 
delovnem mestu.
Primer:
• Moj šef me nikoli ne pohvali. 
• Moj šef me ni pohvali zadnje tri 

mesece. 
• Moj sodelavec me vedno samo 

jezi, zato mu nikoli več ne bom 
pomagala. 

• Moj sodelavec me je ta teden 
razjezil, zato sem se odločila, da 
mu ta teden ne pomagam, če me 
bo prosil za pomoč. 

• Ko prideta jesen in zima, sem 
vedno depresivna.

• Danes se počutim depresivno.
Da bi postali bolj optimistični, ni 

potrebe, da se pretvarjamo, da smo 
srečni. Dovolj je, da vidimo stvari 
takšne, kot so, in objektivno sprego-
vorimo o njih.

2. Delajmo eno stvar naenkrat 
Da se izognemo večopravilnosti, ki 
utruja naše možgane in telo, se je tega 
treba zavestno lotiti. Recimo si »zdaj 
delam to« in potem ugasnimo vse 
glavne distraktorje, ki nas pri tem 
lahko zmotijo: telefon damo v letalski 
način, ugasnemo e-poštna obvestila 
in v celoti zapremo e-poštni program, 
ugasnemo družbena omrežja, 
prenehamo se pogovarjati s sodelavci 
ali pa jim z verbalno ali neverbalno 
govorico damo vedeti, da se bomo 
zdaj posvetili svojemu delu. Nato se v 
celoti posvetimo tej nalogi, za katero 
si lahko določimo tudi časovni okvir 
(npr. od 15 do 30 minut). Ko opravlja-
mo to nalogo, si lahko nadenemo tudi 
slušalke in poslušamo glasbo za večji 

Rezilientnost je 
lastnost oziroma 
zmožnost, ki nam 
omogoča, da se 

uspešno odzivamo  
v nam težavnih in 
stresnih situacijah.

Spanje

Hrana

Hrana Gibanje Stres Spanje

Gibanje Stres
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fokus. Če imamo v tistem trenutku v 
glavi preprosto preveč stvari, 
vzemimo list papirja, zapišimo vse 
skrbi in aktivnosti na list in s tem 
sprostimo našo glavo. Ko bomo 
nalogo končali, nas bodo vse stvari, ki 
smo jih zapisali na papir, še vedno 
čakale tam. 

3. 5-minutna tehnika
Pride trenutek, ko imamo nizko 
motivacijo in se nam določenih stvari 
preprosto ne da narediti. Takrat si 
lahko rečemo, da bomo določeno 
stvar delali zgolj in samo 5 minut. Gre 
za mentalni trik, ki nam pomaga, da 
stvar začnemo delati. Ko enkrat 
začnemo, se nam povadi odpre in to 
stvar delamo dlje časa. Tehnika 
pretenta naše možgane, ko jim 
sporoči: »Kaj pa je samo 5 minut, to 
bom že zmogel/-a.« S tem preusmeri-
mo pozornost na samo aktivnost in 
ne več na vse razpršene misli, ki jih 
lahko imamo glede te naloge.

4. Dnevnik hvaležnosti
Iskanje stvari, za katere smo hvalež-
ni, krepi našo veščino preusmerjanja 
pozornosti na stvari, ki so na našem 
delovnem mestu ali življenju 
pozitivne. Številne raziskave 
dokazujejo, da imajo ljudje, ki redno 
pišejo dnevnike hvaležnosti, v 
svojem življenju več energije, 
zadovoljstva in optimizma. Vsak dan 
lahko na primer zapišemo samo tri 
male stvari, ki so nas osrečile: 
hvaležna sem, ker mi je sodelavec 

danes pridržal vrata dvigala. 
Hvaležna sem, ker je bilo danes 
prosto moje najljubše parkirno 
mesto. Hvaležna sem, ker je bil 
današnji sestanek res kratek. Ob 
pisanju dnevnika boste morda 
opazili, da hvaležnost in neprijetna 
čustva težko soobstajajo v istem 
trenutku. Hvaležnost predstavlja eno 
najhitrejših in enostavnejših sider za 
čustveno odpornost.

5. Dihalne tehnike s podaljšanim 
izdihom 
Naše telo se na stres večkrat odzove 
na isti način, kot bi šlo za življenjsko 
ogrožajočo situacijo, čeprav temu ni 
tako. To ima negativen vpliv na našo 
učinkovitost in razumsko reševanje 
izzivov. Zavestno podaljšan izdih 
našim možganom pošilja signal,  
da vklopijo parasimpatični živčni 
sistem, ki umirja naše telo. Med 
delom lahko poskusite zavestno 
dihati po modelu: 4 sekunde vdih,  
5 sekund izdih, 1 sekunda zadržite. 
To ponovite od pet do desetkrat in v 
svojem telesu boste najverjetneje 
začutil dodatno svežino in umirje-
nost. 

OSEBNA REZILIENTNOST IN 
REZILIENTNOST PODJETJA
Rezilientnost torej predstavlja različne 
načine in odnos, ki nam pomaga, da 
smo v življenju bolj odporni proti stresu 
in prožni za spremembe, ki se dogajajo. 
Za večjo rezilientnost na delovnem 
mestu lahko do določene mere poskrbi-

mo sami. Kako začenjamo dan in s 
kakšno energijo pridemo na delovno 
mesto? Kako delamo in na katere stvari 
smo pozorni med delom? Kako preživ-
ljamo odmore? Kakšne stvari vnašamo 
v svoje telo? Velik del odgovornosti pa 
pri tem nosi tudi podjetje. Kakšne 
odmore in regeneracijo omogoča 
zaposlenim? Kakšni so odnosi in 
organizacijska kultura v podjetju? Ima 
podjetje kakšno strategijo za boljše 
zdravje in večjo odpornost proti stresu 
na delovnem mestu? So vodilni zgled 
svojim zaposlenim, kako zdravo delati 
in živeti? Ta vprašanja postajajo vedno 
bolj pomembna in vedno več podjetij se 
odloča za vpeljavo in izvedbo dolgoroč-
nejših projektov, ki celostno skrbijo za 
večjo rezilientnost zaposlenih.

POMEMBNI SO PRAKSA, 
KONTINUITETA IN MAJHNI 
KORAKI
Za večjo življenjsko odpornost in 
prožnost so ključni majhni koraki, ki jih 
znamo postopno spreminjati v zdrave 
rituale in navade. Ti nam nato redno 
polnijo naše osebne baterije. Več ko 
imamo takšnih ritualov, več energije 
bomo posledično nosili na delovno 
mesto in domov. Statusni simboli danes 
niso več prestižen avto, velika hiša, 
jahta ali draga obleka, temveč vedno 
bolj kakovosten spanec, mirno življenje 
in visoka raven energije. Kako do tega v 
praksi? Poskusimo redno izvajati 
kakšen manjši ritual, opisan v članku, 
in se sami prepričajmo o rezultatih. 
Srečno!

28 www.adma.si

KARIERNI RAZVOJ



Letos bosta za naročnike revije ADMA možna še dva 
brezplačna seminarja, in sicer:
• 23. oktober: Urejen poslovni videz, 
• 28. november: ADMA dan zame.
Oba bosta organizirana v Ljubljani. Prijavite se lahko  
že danes na el. naslov: izobrazevanje@planetgv.si

SLOVENŠČINA  
BREZ NAPAK
ADMA je središče izobraževanja, 
nadgradnje znanj in povezovanja, ki ga 
nujno potrebuje vsakdo, ki deluje na 
področju podpore menedžmentu. Čez 
vse leto povezuje člane skozi dogodke, 
revije in portal.

 Naročniki revije ADMA se tako 
lahko vsako leto brezplačno udeležijo 
kar šestih ADMA seminarjev. 

25. septembra smo v Povezanih 
prostorih izvedli ADMA seminar z 
naslovom Slovenščina brez napak, ki 
je privabil številne udeležence. 

Da so slovnična pravila ključnega 
pomena za doseganje osebnega 
zadovoljstva, boljšega počutja in tudi 
poslovnih uspehov, je opozorila 
predavateljica Jasmina Spahalić, 
magistra slovenistike. Predavateljica je 
udeležencem načrtno in sistematično 
pomagala usvojiti potrebna znanja za 
samozavestno pisno in govorno 
komunikacijo.

V prvem delu seminarja so se 
udeleženci ukvarjali s pisnimi sporočili 
ter slovničnimi in pravopisnimi pravili. 
V drugem delu seminarja pa so usvajali 
govorna pravila in jasnost pri govornem 
izražanju.
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S KOM PREŽIVITE NAJVEČ 
ČASA? 
To vprašanje pogosto zastavim zaposle-
nim. Odgovor je večinoma – s sodelavci. 
Pa vendar to ne drži. Največ časa 
preživimo sami s sabo. Živimo namreč 
tri življenja – zasebno s svojo družino, 
otroki, prijatelji; poslovno – v službi, na 
delovnem mestu oziroma v svojem 
podjetju; ter življenje sami s sabo, kjer 
se ukvarjamo samo s sabo.

Kdaj ste vi resnično srečni, zadovolj-
ni, notranje motivirani in učinkoviti? 
Ko imate vsa ta tri svoja življenja v 
ravnovesju. Ta tri naša življenja pa se 
prepletajo in dopolnjujejo. Drži? Naj z 

vami delim praktični primer. Ko 
preživite čas v neki aktivnosti, ki vas 
resnično notranje osrečuje, naj bo to 
hobi, igra z otroki, sprehod, ples, peka 
peciva, takrat delate na sebi, se polnite s 
pozitivno energijo. Posledično to vpliva 
tudi na vaše poslovne, službene 
aktivnosti, vaše počutje med sodelavci. 
Ugodno počutje ter zadovoljstvo v 
službi pa posledično vplivata na srečno 
izpopolnjeno zakonsko in družinsko 
življenje. To je neskončnost – dobro 
počutje na delovnem mestu in ugodni 
odnosi s sodelavci vam omogočajo bolj 
prijeten popoldan in večer z otroki in 
družino kot pa napet, stresen delavnik.

ALI VAM VSAK DAN USPEVA 
URAVNOVESITI POKLICNI, 
ZASEBNI IN NOTRANJI JAZ? 
Vsak dan si vzemite deset minut za 
analizo, kje je vaš fokus – na trenutkih 
zadovoljstva ali nezadovoljstva? S 
povečevanjem fokusa na tisto, kar vas 
resnično zadovoljuje, se bo počasi 
spreminjal vaš način razmišljanja. Korak 
za korakom. Vaše razmišljanje bo imelo 
za posledico drugačna dejanja. Vsak dan 
delajte le majhne korake, ko pa začutite, 
da se predolgo vrtite v začaranem krogu, 
je čas za majhno pomoč nekoga, ki 
zaustavi to vrtenje in vam pomaga 
preusmeriti tirnice v drugo smer. Po 

KAKO DOBITI BITKO S ČASOM 
V PISARNI? JE TO DANDANES 
SPLOH MOGOČE?
Kdo ste resnično uspešni, zadovoljni in učinkoviti zaposleni, ki ste podpora 
menedžmentu? Tisti, ki ste uravnoteženi. Vi ste kos časovnim pritiskom, sposobni  
ste uravnavati stresne situacije ter posledično svoje delo opravljate učinkovito.  
Ta članek je za vse tiste, ki ne želite več biti bitke s časom v pisarni in med sodelavci.
MIHELA BARANAŠIČ VIDMAR
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20-letnih izkušnjah dela z ljudmi, ter v 
prvi vrsti sama s sabo, lahko povem, da 
nekako 80 odstotkov zmore človek 
spremeniti sam, si pomagati, približno 
20 odstotkov pa potrebuje drugo osebo, 
zaradi starih vzorcev, načina razmišlja-
nja iz nezavednega dela nas. To informa-
cijo delim z vami, ker se mi zdi izrednega 
pomena. Velikokrat mi klienti, udele-
ženci delavnic ali coachingov povedo, da 
so razočarani nad sabo, ker se tako 
trudijo, pa jim ne uspe 100-odstotno. 
Tudi sama imam za sabo takšno 
preizkušnjo.

VAŠE DELO SESTOJI TAKO IZ 
OPERATIVNIH NALOG KOT TUDI IZ 
KOMUNIKACIJE Z LJUDMI
Ena izmed najpomembnejših operativ-
nih nalog je učinkovito načrtovanje 
nalog. Realistični plan nalog naj v osnovi 
vsebuje le tisto, kar želite oziroma 
morate opraviti v tem dnevu – in tudi 
zmorete. Kajti, bolj se vam zdijo vaši 
postavljeni cilji dosegljivi, bolj koncen-
trirate in usmerjate svoje moči na 
dosego teh ciljev. Želite dnevno porabiti 
le od pet do deset minut za planiranje 
časa? Četudi se utapljate v »gorah dela«, 
se ne predajte, ampak:
• napišite seznam aktivnosti: naloge, 

termini, nedokončano delo;
• ocenite dolžino trajanja aktivnosti, 

upoštevajte tudi rezervni čas za 
nepredvidljivo;

• odločite se glede prioritet; 
• neopravljeno aktivnost prenesite v 

koledar aktivnosti.

PRIORITETE DOLOČAMO NA 
OSNOVI PERSPEKTIVE
Vam, ki ste odlična podpora mene-
džmentu, je zelo pomembno, da v 
vsakem trenutku veste, kaj je osnovna 
prioriteta za podjetje. Ali veste, kdaj 
nastane največ konfliktov? Ko zaposleni 
postavijo svoje osebne lastne interese 
pred interes podjetja. Včasih se zaposleni 
ne zavedajo, zakaj so na delovnem 
mestu. Ne zato, da bi bili prijatelji s 
sodelavci ali da bi opravili le naloge, ki 
so jim všečne, preostalih pa ne.

Pri vašem delu je izredno pomembno, 
da na neko zadevo vedno pogledate z 
različnih perspektiv – določite perspekti-
vo. Vedno ko se pojavi vprašanje, kaj 
narediti in česa ne, se vprašajte, ali 
gledamo s kratkoročne perspektive, 
dolgoročne, ali gledamo finančno korist, 
ali mentalno korist podjetja. In takrat, ko 
vemo, s katere perspektive bomo gledali 
na neko zadevo, pridemo do rešitve 

hitreje. Poglejmo si primer sestankov: na 
začetku sestanka vedno najprej določite, 
s katere perspektive boste gledali na 
neko zadevo, in boste zagotovo bolj 
učinkoviti. Ko k temu dodate še struktu-
rirano vodenje sestankov, pa ste 
zmagovalci.

KAJ POMENI FOKUS BREZ 
MOTILCEV 
V delovnem procesu imate veliko 
»motilcev«. Prvi največji motilci so 
sodelavci, ki neprestano hodijo v 
pisarno. Prejšnji dan sem čakala na 
hodniku velikega, uspešnega proizvo-
dnega podjetja, da mi pripravijo 
predavalnico za delavnico, ki sem jo 
imela z njihovimi zaposlenimi, in sem 
opazovala dogajanje. Vrata vseh pisarn v 
kadrovskem oddelku so bila odprta in 
ves čas sem imela občutek, da sem na 
železniški postaji, tako pestro dogajanje 
je bilo iz ene pisarne v drugo, ves čas. 
Nato sem slišala dve sodelavki, kako se z 
resnično agresivnim glasom jezita, da 
bosta morali ostati vsaj dve uri dlje v 
službi, da bosta opravili vse, kar je 
potrebno za naslednji dan: »Danes je pa 
nor dan, ves dan mi hodijo ven in noter 
in me ves čas motijo. Komaj začnem 
nekaj delati, me že zmotijo.«

REŠITEV: PIŠEŠ SI SVOJ 
NATANČEN URNIK + NA VRATIH 
IMAŠ URNIK ZA SODELAVCE
V takšnih podjetjih rešujejo to tako, da si 
na vrata napišejo urnik; čas, ko so na 
razpolago sodelavcem, in čas, ko 
opravljajo operativno delo. Tisti, ki 
morajo biti pogosto na razpolago, si 
naredijo 45 minut operativnega dela in 
zadnjih 15 minut vsake ure so na voljo za 
sodelavce. Vendar je to treba skomunici-
rati v oddelku oziroma celotnem 
podjetju, in to naenkrat postane nov 
način komuniciranja. 

Druga največja motilca sta telefon in 
računalnik. Rešitev je izmenjevanje dveh 
časov. Čas vklopljenega telefona – čas 
izklopljenega telefona. Poglejmo 
konkretno: naredili ste si načrt, postavili 
prioritete, fokus imate na izbrani 
aktivnosti brez motilcev (urnik je na 
vratih, telefon izklopljen). Vzemimo 
primer, da je vaša izbrana aktivnost 
pisanje dogovora. Operativno izvedete 
nalogo, nato je treba to operativno zadevo 
skomunicirati, jo spraviti v življenje.

Se vam je že zgodilo, da ste nekomu 
nekaj večkrat povedali, pa ni naredil, ni 
slišal, je ignoriral? Zakaj? Ker niste 
nagovorili komunikacijskega kanala, ki 

ga ima najbolj odprtega. 65 odstotkov 
ljudi je vizualcev. Mi pa mislimo, da če 
nekaj povemo, je zadeva opravljena. 
Predstavljajte si, da držite v rokah zaprto 
plastenko in poskušate vanjo zliti vodo. 
Kaj se zgodi? To se dogaja vašim 
sodelavcem, če ne uporabite vseh 
komunikacijskih kanalov – oči, ušesa, 
roke.

ALI STE VEDNO SLIŠANI?  
NISTE. ALI VEDNO VSE TAKO 
JASNO POVESTE, NAREDITE VSE,  
DA STE SLIŠANI?
V podjetju, kjer pomagam v procesih 
vzpostavljanja in urejanja komunikacij-
skih poti, je bil direktor en dan zelo 
žalosten, nerazpoložen. Ker je moja 
naloga, da res aktivno poslušam, sem ga 
vprašala, ali je kakšen poseben razlog za 
to. Povedal mi je, da ima zdaj novo 
asistentko in da je z njo zelo zadovoljen. 
Dokumentov za podpisovanje mu ne 
prinese v tisti rjavi mapi. Kar nekaj dni je 
gledal in si mislil, zakaj mu ne prinese v 
točno tisti mapi, ki je je bil vajen od prej. 
Kaj sem naredila? Vprašala sem ga, ali ji 
je povedal, kaj želi. Ni. Vidite, kdaj pride 
do konfliktov? Ko ni jasne komunikacije. 
Sprašujte, aktivno opazujte in bodite 
jasni.

LJUDJE SMO IN VEDNO BOMO 
RACIONALNA, KAKOR TUDI 
EMOCIONALNA BITJA
Zakaj je to pomembno za vas? Po 
navedbah nevroznanosti sprejmemo več 
kot 98 odstotkov odločitev na emocio-
nalni ravni. Situacija v podjetju: 
zaposleni ima težavo, sodelavcem pove, 
da ga je klical direktor, ki želi, da 
sodelavci rešijo reklamacije, očital jim je, 
zakaj še niso in naj uredijo takoj. Vsi 
jezni, kričavi se zmerjajo, se razidejo 
polni zamer, češ kdo pa je on, da bo meni 
govoril, kaj jaz moram. Rešitev, ki smo jo 
uvedli: racionalni pristop s številkami, 
podatki, konkretnimi primeri, brez 
vpletanja oseb kot krivcev, sklicevanje na 
predpise, standarde in določila v 
pogodbah. Z možgani se pogovarjajmo 
racionalno, da nas bodo razumeli in da 
bo rezultat. Manj ko v kriznih situacijah 
vpletamo čustva, lažje se izognemo 
konfliktom ter smo bolj učinkoviti.

Prioritete si 
postavljamo glede 
na nujnost in 
pomembnost. 
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Pomislite na svoj delovni dan. Kolikok-
rat vam pade na misel, da ste pri 
opravljanju neke aktivnosti res dobri? 
Da odlično vzpostavljate odnose s 
poslovni partnerji in strankami? Da 
inovativno rešujete probleme, ki 
nastajajo v delovnem okolju? Naše 
kompetence in veščine velikokrat 
ostanejo spregledane, pogosto zaradi 
tega, ker se nikoli nismo zavzeli, da pa 
smo v nečem veliko bolj kompetentni 
kot drugi. Ker nam je to samoumevno. 
Spregledamo jih tudi, ker uspeh in 
učinkovitost povezujemo z vložkom 
truda. V tem primeru veščine niso 
nadpovprečne, ker nam morda v te 
situacije ni treba vlagati toliko truda. 
Prvi korak razvoja naših potencialov in 
talentov je torej ozaveščanje in spozna-
vanje samega sebe.

Ogromno podjetij in organizacij 
uporablja razne oblike testiranj in 
ocenjevanj, vključno s psihološkimi 
testiranji, mi kot zaposleni pa te ideje 
ne sprejmemo vedno z odprtimi 
rokami. Pa bi morali. Testiranja niso 
namenjena iskanju napak, temveč so 
namenjena ugotavljanju ujemanja 
posameznika z delovnim mestom in 
iskanju potencialov. Če smo v nečem 

dobri ali pa imamo možnost, da s 
pomočjo nekoliko truda ali razvoja 
dobri oziroma boljši postanemo, le-to 
ne bi smelo ostati spregledano.

OCENE POTENCIALOV 
PREDSTAVLJAJO IZHODIŠČE  
ZA RAZVOJ
Zakaj je treba odkriti svoj potencial? Če 
po eni strani na nekaterih področjih 
blestimo brez dodatnega truda, pa 
moramo po drugi strani vložiti nekaj 
časa in energije v področja, kjer imamo 
potencial za odličnost, pa ga še nismo 
izkoristili. Delodajalec se je v sklopu 
selekcije ali v sklopu projekta razvoja 
svojih zaposlenih odločil za psihološko 
testiranje. Kaj je naslednji korak? Ali 
bomo te potenciale razvili, ni odvisno 
od delodajalca, temveč od nas, zaposle-
nih. Delodajalec nas lahko pošilja na 
usposabljanja, delavnice in coachinge, 
pa vendar brez naše proaktivnosti in 
želje po rasti ne bo rezultatov. Mi smo 
tisti, ki pri sebi delamo spremembe. 
Razvoj potencialov je povezan tudi z 
željo po vseživljenjskem učenju. 
Delovna aktivnost se podaljšuje, prav 
tako življenjska doba. Nesmiselno se je 
odločiti, da pa po nekem času ni več 
smiselno vlagati energije v lasten 
razvoj, kajti lastne kompetence pripada-
jo posamezniku, ne podjetju. Koristijo 
nam tudi na naslednjem delovnem 
mestu ali v pokoju.

Seveda z naravno danimi talenti in 
s potenciali pridejo tudi lastna 
področja izzivov. Psihološki testi ne 
odkrijejo le posameznikovih potencia-

lov, temveč tudi izzive. Ponovno je 
treba poudariti, da prepoznavanje 
izzivov ne pomeni iskanje napak 
zaposlenega. Prepoznana področja 
izzivov tudi ne pomenijo, da na tistem 
področju nismo dobri in produktivni, 
temveč da lahko zmanjšamo količino 
energije, ki jo moramo vlagati za 
uspešnost. 

SE SPLOH SPLAČA?
Pogosto smo obremenjeni zaradi večjih 
projektov ali povišanega obsega 
delovnih obveznosti, hkrati pa poskuša-
mo usklajevati delo z družino in 
prostim časom. Posledično izobraževa-
nja, usposabljanja in na splošno razvoj 
potencialov niso prioriteta, dokler 
nismo opomnjeni na prednosti, ki nam 

IRIS KAISER

NAJ POTENCIALI 
NE OSTANEJO 
NEPREPOZNANI
Naše lastnosti, veščine in kompetence so naše orodje  
za oblikovanje kariernega razvoja, zadovoljstva in 
zavzetosti. Nekatere so povezane z našimi talenti, 
nekatere pa so še neizoblikovane in neodkrite. 
Prepoznavanje potencialov nam ponuja možnost 
napredovanja, razvoja in uspeha, kar pa v bistvu pomeni, 
da naš odpor do ponedeljkov izgine.

Ali bomo svoje 
potenciale razvili, 
ni odvisno od 
delodajalca, temveč 

od nas, zaposlenih.
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jih prinašajo. Zakaj prepoznati svoje 
potenciale in se razvijati? 

PREDNOSTI:
• lažje razumevanje našega doživljanja 

sveta in lastnega mišljenja ter 
vedenja;

• izboljšanje svoje produktivnosti in 
učinkovitosti, kar pozitivno doprine-
se h kariernemu razvoju;

• večja zavzetost in zadovoljstvo, tako 
na delu kot v zasebnem življenju;

• ohranjanje mentalne kondicije in 
lažje sledenje spremembam …

NAŠ RAZVOJ USMERJAJO TUDI 
SPREMEMBE
Digitalizacija in avtomatizacija spremi-
njata način našega življenja, socializaci-

je in tudi dela. Posledično tehnologija 
sproža tudi spremembe delovnih mest 
in oblikuje nove smernice o ključnih 
kompetencah, ki jih bomo potrebovali. 
Trendi nakazujejo, da bodo v ospredju 
druge, morda tudi za nekatera delovna 
mesta nove kompetence, predvsem 
povezane s kritičnostjo in digitalnimi 
spretnostmi, komunikacijo, timskim 
delom in reševanjem problemov.

Spremembe bodo na nek način tudi 
narekovale, kaj pomeni uspešnost na 
delovnem mestu. Vzporedno bo treba 
tudi posodobiti seznam ključnih 
kompetenc in veščin, ki jih bo posame-
znik potreboval, kar pa pomeni tudi 
novo usklajevanje talentov in potencia-
lov z delovnim mestom in nov načrt 
osebnega in poklicnega razvoja.

Rečemo lahko, da so delovna zavze-
tost, učinkovitost na delovnem mestu in 
karierni razvoj pogojeni z lastnimi talenti 
in potenciali, pripravljenostjo vlaganja v 
razvoj, prilagajanje neizogibnim spre-
membam in vseživljenjsko učenje.

Prepoznavanje 
potencialov nam 
ponuja možnost 
napredovanja, 

razvoja in uspeha,  
kar pa v bistvu pomeni, 
da naš odpor do 
ponedeljkov izgine. 
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Pogosto ali le občasno nastopamo pred 
različno velikimi skupinami (nastop na 
sestanku pred nekaj sodelavci ali 
poslovnimi partnerji, nastop pred 
številčnejšim občinstvom na različnih 
prireditvah ob različnih priložnostih, 
komuniciranje z uporabniki naših 
storitev, nastop pred predstavniki 
medijev ali celo na televiziji …). Zato je 
pomembno, da obvladamo veščine 
javnega nastopanja in retorike.

V nadaljevanju podajam nekaj 
priporočil in namigov, ki vam bodo 
pomagali, ko boste v zadregi. 
1. Vedno bodite prilagodljivi (tehnične 

težave, sprememba časovnega 
obsega vašega nastopa ali vrstnega 
reda govorcev, nova dejstva itn.).

2. Pred nastopom preverite tehnično 
opremo, poskrbite za kozarec vode, 
se pozanimajte, kje lahko odložite 
stvari, ki jih med nastopom ne boste 
potrebovali (plašč, torbica, telefon 
…), in kje pomembne pripomočke 
(zapiske, uro, pisalo, očala …). Za 
boljši občutek in večjo samozavest 
lahko (zlasti na začetku, ko še nimate 
veliko izkušenj z javnim nastopa-
njem) na mizo oziroma pult položite 
tudi zapiske, morda izpisane ključne 
besede ali celo miselni vzorec, če ste 
vizualni tip. Če boste kaj citirali (in 
tega nimate na drsnicah), si to 
nalepite na ustrezno velike lističe, s 
katerih boste brali. Če imate na 
drsnicah tudi kakšno povezavo do 
spleta, ki jo želite gledalcem pokazati 
ali predvajati, pri tehniku pred 
nastopom preverite, ali je povezava 
vzpostavljena. Ko ste še na začetku 
poti javnega nastopanja, si za vsak 
primer (če bi npr. tehnika popolno-
ma odpovedala) pripravite izročke 

kot oporne točke, ki vam bodo pri 
predavanju oziroma nastopu v 
pomoč. Če ste dogovorjeni, da 
prinesete PPT-predstavitev na 
USB-ključku in bo računalnik na 
voljo že tam (torej ne prinesete s 
seboj svojega), vsebino shranite na 
vsaj dva ključka (če pride do kakšnih 
zapletov) in jo shranite v dveh 
različicah – starejši in novejši, saj 
imajo ponekod še vedno naložen 
stari program Windows. 

3. Kaj storite, ko oziroma če se vam 
med nastopom pred šefom, sodelav-
kami ali poslovnimi partnerji 
zatakne?

• Na kratko povzamete bistvo 
pravkar povedanega in nadaljuje-
te.

• Besedo, besedno zvezo oziroma 
začetek stavka še enkrat ponovite 
in nato nadaljujete.

• Zaključite misel, ne obremenjujte 
se z vprašanjem, kaj že piše v 
zapiskih, kaj bi moral(a) zdaj 
povedati, ampak oblikujte novo 
poved, morda povsem novo 
sporočilo.

• Uporabljajte mašila, ki pa naj  
ne bodo prepogosta in moteča 
(Drugače povedano …, To  
pomeni …).

»PRVA POMOČ« PRI JAVNEM 
NASTOPANJU
Javno nastopamo v različnih poslovnih in družbenih okoljih (v pisarni, sejni sobi, konferenčni 
dvorani, ob stojnici na sejmu …) ter na različnih področjih (gospodarstvo, politika, vzgojno-
izobraževalne ustanove, splošno javna uprava …). S tem izpostavljamo sebe in delodajalca, 
ki ga zastopamo oziroma predstavljamo. Sestavni del javnega nastopanja je retorika, ta pa 
je povezana tudi z nebesednim sporazumevanjem in pravili poslovnega bontona. K temu 
torej prištevamo tudi etiko in estetiko, pravorečje, jezikovni bonton …

IRENA POTOČAR PAPEŽ
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• V nastop vključite občinstvo 
oziroma sogovornika. Lahko z 
retoričnim vprašanjem, po 
katerem naredite kratek premolk 
in tako pridobite čas, ali pa z 
vprašanjem, na katerega pričaku-
jete odgovor oziroma mnenje.

• Iz svoje »banke« znanja, anekdot 
in primerov povejte še kakšen 
dodatek.

4. Kaj obleči za (javni) nastop?
Ko ste v dilemi, kaj bi oblekli za 
pomemben dogodek, na katerem 
boste izpostavljeni in boste nastopa-
li, vedite, da vedno obstaja rešitev. 
• V svojo garderobno omaro 

pokukajte že dan prej in sestavite 
svoj poslovni »outfit«. Pri tem si 
lahko pomagate tudi tako, da si 
pogledate katero od spletnih 
strani ali strani na Facebooku, 
kjer objavljajo kombinacije za 
različne priložnosti.

• Če se vam zdi, da ste res popolno-
ma brez idej, je rešitev »v sili«, s 
katero ne boste nikoli zgrešili, še 
vedno črno-bela kombinacija 
(črno krilo, bela bluza ali črne 
hlače, bela bluza). Dodajte še 
ravno prav visoke petke, morda 
pas in kos nakita. Mimogrede: s 
slednjim ne pretiravajte.

ŠE NEKAJ PRIPOROČIL … 
• V mislih si ustvarite (vizualizirajte) 

svoj krog odličnosti. Krog odličnosti 
ali čudoviti krog je trik, ki ga 
dosežemo z empatijo, samozavestjo 
in osebnostno močjo. V mislih si 
izberemo krog, v katerem je vse, kar 
potrebujemo. »Pobarvamo« ga z 
barvo, ki nam je najljubša. Povežemo 
ga s prijetnim in uspešnim dogod-
kom iz preteklosti. V njem je vse, kar 
nas opogumlja in nam pomaga: 
samozavest, notranja moč, iskrenost, 
navdušenje, prepričljivost, sprošče-
nost …

• Preden stopite pred ljudi oziroma na 
oder, globoko vdihnite.

• Popravite si obleko.
• Uporabite svoje sidro. Sidro je geslo 

ali ključ, ki odpira dostop do 
določenih doživetij in sposobnosti. 
Sidro je lahko beseda, stavek ali 
poved, stvar, dogodek, predmet, 
prostor, oseba, glasba, obred … To je 
odvisno tudi od tega, kakšen tip smo 
(vidni, slušni, kinestetični).

• Odločno stopite na oder (vzravnano 
in samozavestno, z ravno prav 
dvignjeno glavo).

• Z ravno prav dolgimi in hitrimi 
koraki se približajte svoji točki z 
nasmehom na obrazu.

• Izogibajte se na pamet naučenim 
govorom.

• Na govornih kartončkih naj bodo 
izpisane ključne besede in besedne 
zveze, ki vam zagotavljajo pravo 
zaporedje.

• Ne pozabite, da je govor sestavljen iz 
treh delov: uvoda, jedra in zaključka. 
Uvod naj bo kratek, izviren, tak, ki bo 
poslušalce pritegnil. Jedro je osrednji 
in najdaljši del, z največjo sporočilno 
vrednostjo. Naj ne vsebuje kritike, ki 
ni primerna za javnost. Zaključek naj 
bo kratek, a poseben. Ljudje si ga 
najbolj zapomnijo.

• Za govor izberite knjižnopogovorni 
jezik. Govorite slovnično pravilno. 
Povedi naj bodo krajše, nezapletene. 
Izogibajte se tujkam.

• Na zalogi imejte vedno dodatne vero-
dostojne podatke.

• Vnesite v govor (odvisno sicer od 
teme) kakšen zabaven del in retorič-
na vprašanja.

• Poseben pomen dajajte izrečenim 
besedam s pravimi premori oziroma 
zamolki na ustreznih mestih, s 
spreminjanjem glasu, z ustrezno 
intonacijo …

• Nastop naj bo samozavesten, a hkrati 
spoštljiv in iskren.

• Poistovetite se s poslušalci/gledalci, 
saj bo tako učinek večji.

• Ne pozabite na t. i. sendvič sporočilo. 
Najprej izpostavite in poudarite 
pozitivne stvari, v nadaljevanju tudi 
negativne. Povejte jih jasno, a kultivi-
rano. Končajte s pozitivno mislijo.

• Iz zadrege, ko vam misel zastane, se 
rešite s krajšim premorom in 
ponovitvijo zadnje misli oziroma 
povedi. Lahko tudi z retoričnim 
vprašanjem, ki mu sledi zamolk, 
očesni stik s poslušalci …
 

 … IN OPOZORIL ZA JAVNI NASTOP
• Na oder oziroma pred ljudi ne 

pojdite s polnim želodcem.
• Če je govor daljši, ne pozabite na 

kozarec vode (sobne temperature).
• Ne začnite govora z opravičevanjem.
• Izogibajte se uvodnemu pozdravu s 

poimenskim naštevanjem, saj je 
neprijetno, če koga izpustite, a 
hierarhično spada v isti krog 
poslušalcev kot tisti, ki ste jih 
poimensko izpostavili.

• Ne uporabljajte tujk in tehničnih 
izrazov. »Mislite kot modrijan, 

govorite pa kot preprosti ljudje.« 
Aristotel 

• Ne posnemajte drugih; bodite to, kar 
ste.

• Če v govor vnesete citat ali misel 
znanega avtorja, imejte to zapisano 
na kartončku in ga/jo preberite. To 
namreč zagotavlja verodostojnost.

• Misli razporedite v logičnem 
zaporedju.

• Če imate govor napisan, naj bo pisava 
ustrezne velikosti. Prav tako papir 
(priporočljiva velikost je A5). Označite 
si tudi premore na mestih, kjer želite 
doseči psihološki učinek. Poudarke 
označite s krepkim tiskom, barvo …

• Poslušalcem svoje spoštovanje in 
naklonjenost pokažite tudi z 
neverbalno komunikacijo. Predvsem 
ne pozabite na očesni stik z njimi 
(kadar je skupina manjša; kadar je 
večja, tu in tam vse zaobjamete s 
pogledom).

• Govorite z zanosom, ki naj preide na 
poslušalce. (Poslušalci so vaši 
vrhovni sodniki.)

• Zahtevnejši govorni nastop vadite 
pred domačim občinstvom. Razum-
ljivost in učinkovitost govora namreč 
preverite tako, da vadite pred 
domačimi oziroma izbranimi 
poslušalci. Po njihovem odzivu in 
mnenju boste ugotovili, ali bo govor 
dosegel namen tudi pozneje – ali ga 
bodo poslušalci razumeli točno tako, 
kot ste želeli.

• Dobra priprava na nastop vsebuje 
tudi vizualizacijo uspeha. Vnaprej si 
predstavljajte, da vse poteka gladko 
in uspešno. Potem boste tudi tremo 
lažje nadzirali. Tremo preusmerite v 
prijetno in radovedno pričakovanje.

• Razumite svoj javni nastop kot 
dvosmerno komunikacijo, pri kateri 
tudi vi dobite (nove izkušnje, 
poznanstva, spoznanja ...).

• Po nastopu si vzemite čas za morebi-
tne sogovornike, ki se vam bodo 
približali in kaj vprašali ali le poveda-
li svoje mnenje oziroma ga izmenjali 
z vami.
Pogumno, drzno, srečno in srčno 

vam želim tako na zasebnih kot 
poslovnih odrih življenja.

Ne pozabite, da je 
govor sestavljen iz 
treh delov: uvoda, 

jedra in zaključka.
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Ste bili morda med tistimi, ki ste 
konflikt reševali z jokom in stokom in 
dosegli svoje? Ali morda med tistimi, ki 
ste z drugo stranjo obračunali s pestmi 
in bili pri tem močnejši? 

Morda pa ste bili med tistimi, ki ste v 
vsem popustili »za ljubi mir« ali pa 
preprosto zbežali iz konfliktnih situacij? 
Zagotovo ste bili že kdaj priča situaciji, 
ko se je otrok v trgovini protestno vrgel 
na tla in skušal izsiliti od staršev, da mu 
kupijo igračo. Če so starši popustili, je 
otrok razvil razumevanje, da je to 
učinkovit način reševanja konfliktov, in 
ga zelo verjetno uporablja z nekoliko 
drugačnimi manifestacijami tudi v 
odrasli dobi.

Thomas in Kilman, strastna preuče-
valca konfliktov, ugotavljata, da ljudje 
praviloma uporabljamo 5 krovnih stilov, 
ko se zapletemo v konflikt. Stile sta 
definirala vzdolž dveh dimenzij, in sicer 
v kolikšni meri v konfliktu poskrbimo 
zase in v kolikšni meri za drugo osebo.
1. Izogibanje predstavlja stil, pri 

katerem pravzaprav ne naredimo 
ničesar. Ne sodelujemo in ne 
izkažemo skrbi ne zase ne za druge. 
Preprosto zbežimo, stečemo stran od 
konflikta. Z izogibanjem konfliktu 
obe strani pravzaprav izgubita, če ne 
drugega, pa izgubita priložnost, da bi 
iz konflikta izšla kakšna nova 
kakovost. Izogibanje konfliktom je v 
veliki meri značilno za slovensko 
kulturo, kar ugotavljajo tudi 
posamične raziskave organizacijske 
kulture v podjetjih in organizacijah. 
Bolj kot v določeni sredini prevladuje 
stil izogibanja konfliktom, bolj 
narašča t. i. konfliktni dolg, kot vsota 
vseh spornih vprašanj, ki jih je treba 

obravnavati, da bi se lahko premak-
nili naprej, namesto da ostanejo 
neraziskani in nerešeni.

2. Tekmovalnost; ljudje, ki uporabljajo 
ta stil ravnanja v konfliktnih 
situacijah, imajo izjemno močno 
potrebo po tem, da zmagajo za vsako 
ceno. Niti za pikico niso pripravljeni 
popustiti, zadostiti želijo le svoji 
potrebi po zmagi, kar se kaže kot 
popolna nesodelovalnost. Ljudje s 
pretežno tekmovalnim stilom imajo 
pogosto težave pri vzpostavljanju 
dolgoročnih in učinkovitih medse-
bojnih odnosov. 

3. Kompromis je nekje na sredini. V 
primeru sklenitve kompromisa 

nobena stran prav zares ne zmaga, 
prav tako pa tudi ne izgubi. Gre za 
neke vrste premirje, ki je dopustno le 
začasno, saj z njim nobena stran ni 
prav zares zadovoljna. Konflikt je 
namreč še vedno prisoten oziroma ni 
razrešen. Kompromis večina ljudi 
tudi napačno razume kot izjemno 
funkcionalni pristop reševanja 
konfliktov, čeprav je ravno naspro-
tno. Samo pomislite, koliko časa in 
energije ste že posvetili reševanju 
konflikta, ki pa ga v primeru 
kompromisa niste razrešili. 

4. Prilagoditev; ljudje, ki se zatečejo v ta 
stil, se v tolikšni meri prilagodijo ali 
bolje rečeno podredijo situaciji, da 

RAVNANJE S KONFLIKTI:  
STILI RAVNANJA V KONFLIKTU 
(6. DEL)
Kakšen je vaš stil ravnanja v konfliktnih situacijah? Večina obiskovalcev mojih delavnic  
o ravnanju s konflikti prisega na win-win stil, torej način, pri katerem zmagata obe 
strani, vpleteni v konflikt. Ko pa se poglobimo v preučevanje stilov, tudi z diagnostičnimi 
vprašalniki, pa kmalu zaključimo, da praviloma ljudje, ko zapademo v konflikt, 
uporabljamo stile in strategije, ki smo se jih naučili v rani mladosti.
DANIJELA BREČKO

Slika 1: Stili ravnanja v konfliktu
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sami izgubijo, druga stran pa zmaga. 
Prilagoditev je izjemno disfunkcio-
nalen stil ravnanja v konfliktnih situ-
acijah, saj si tako nalagamo nepo-
trebna bremena oziroma 
prevzemamo bremena drugih, pri 
čemer tvegamo naše psihično 
zdravje. Lahko bi rekli, da smo 
»pozabili« nase in na naše potrebe. 

5. Sodelovanje; če želimo razviti 
sodelovalni stil pri ravnanju s 
konflikti, to je tako imenovani 
win-win stil, moramo biti pozorni 
tako na naše lastne potrebe kot na 
potrebe drugega. Le pri odkriti 
izmenjavi potreb in pričakovanj 
lahko obe strani v konfliktu zmagata 
in ga razrešita tako, da iz konflikta 
nastane nova kakovost oziroma da 
imata po konfliktu obe strani 
občutek zadovoljstva in da sta 
naredili premik oziroma napredek 
na določenem področju.
Ljudje v konfliktih skorajda nikoli ne 

uporabljamo le enega stila, temveč 
vzorec prehodov iz enega v drug stil, 
praviloma vzorec iz mladosti. Recimo 
veliko ljudi se najprej skuša izogniti 
konfliktu, torej uporabi stil izogibanja, 
toda ko uvidi, da je konflikt še vedno tu, 
se razjezijo ter zatečejo v stil tekmoval-
nosti. Mogoče so vse smeri. Seveda pa 
menjavanje stilov ne gre v nedogled in 
znižuje našo osebno kredibilnost, zato 
je dobro, da se najprej naučimo 
prepoznavati svoj vzorec ravnanja v 
konfliktnih situacijah. Kot že rečeno, 
praviloma naši vzorci izhajajo iz 
zgodnje mladosti. Je takrat delovalo, če 
smo bili tekmovalni? Je bilo bolje, da 
smo se konfliktu izognili ali popustili? 
Morda pa smo radi sklepali kompromi-
se ali pa preizkušali sodelovanje? 
Prevladujoč vzorec ravnanja v konfliktu 
je sčasoma zdrsnil v nezavedno in se 
pridružil skrinjici avtomatskega pilota. 
Le z zavestnim, torej načrtnim in 
budnim (samo)opazovanjem lahko ta 
vzorec prebudimo in spremenimo. 

Dejstvo je, da za učinkovito ravnanje 
s konflikti potrebujemo spretnosti vseh 
5 stilov in si izoblikujemo zrel način 
ravnanja. Pri tem si lahko pomagamo z 
matriko »ponudba − odgovor«, kjer ena 
stran predloži ponudbo (vsebino, odnos, 
pripravljenost sodelovati …) drugi 
strani, ki se lahko na ponudbo odzove v 
obliki treh temeljnih smeri delovanja: 
• usmerjen k meni (odzove se s 

pozornostjo),
• usmerjen zoper mene (odzove se s 

sovražnim odnosom),

• usmerjen stran od mene (odzove se z 
ignoriranjem).

Uporabo matrike »ponudba − odgovor« 
si oglejmo na praktičnem primeru iz 
domačega okolja. 

David gleda nogometno tekmo, pred 
tem pa si je v kuhinji pripravil prigrizek 
in pustil pravo malo razdejanje. Žena 
Barbara mu reče: »David, prosim, 
počisti kuhinjo za sabo.« David se lahko 
v tej situaciji odzove na več načinov: 

K meni − Oprosti draga, lahko 
počistim malo pozneje, čez dve minuti 
bo tekme konec. 

(Verjeten odgovor: Seveda, drugič pa 
le pospravi sproti.)

Zoper mene − Se moraš res pritože-
vati za vsako majhno stvar? Ne vidiš, da 
gledam tekmo? (Verjeten odgovor: Če 
lahko gledaš tekmo, lahko tudi pospra-
viš, sita sem čiščenja za teboj.)

Stran od mene − Sredi tekme sem. 
Počistil bom, ko bom imel čas. (Verjeten 
odgovor: Pozabi, bom že sama!)

Povezanost stilov ravnanja v 
konfliktu z osredotočanjem na odnose 
oziroma uporabo matrike »ponudba − 
odgovor«

spremenimo le z učenjem in 
zavestnim delovanjem.

• Do konfliktov lahko pristopamo na 
pet različnih načinov oziroma stilov. 
Ti stili so: izogibanje, tekmovalnost, 
kompromis, prilagoditev in sodelo-
vanje.

• Noben stil ni primeren za vse 
konfliktne situacije, zato bomo z 
razširitvijo repertoarja stilov 
učinkovitejše odgovorili na potrebe 
določene konfliktne situacije.

• V konfliktu se lahko odzovemo na 
odnos do druge strani na tri načine: s 
pozornostjo (usmerjen k osebi), s 
sovraštvom (usmerjen zoper osebo), 

Odnosa v smeri »zoper mene« ter 
»stran od mene« ustvarjata odtujenost, 
tako od osebe kot od problema, in 
sodita med disfunkcionalna načina 
ravnanja v konfliktih. Usmeritev »k 
meni« pa odpira polje sodelovanja in s 
tem ponuja veliko več priložnosti za 
uspešno razrešitev konflikta. 

Velja si zapomniti: 
• Pri ravnanju s konflikti uporabljamo 

prevladujoč stil, ki smo se ga naučili 
že zelo zgodaj v življenju in ga lahko 

Stil ravnanja v konfliktu Uporaba matrike »ponudba − odgovor«

Sodelovanje Pri sodelovanju se ves čas osredotočamo na 
odnose v smeri »k meni«.

Prilagoditev

Na prvi pogled se zdi, kot da tudi ta stil vključuje 
smer »k meni«, toda v resnici se odnos nagiba v 
smer »stran od mene« oziroma v poznejših 
fazah tudi v smer »zoper mene«.

Kompromis Le občasno vključuje odnos v smeri »k meni«.

Tekmovanje
Večinoma prevladuje sovražno nastrojen odnos v 
smeri »zoper mene«, pa tudi odnos v smeri »stran 
od mene«, ki se uporablja kot del igre moči.

Izogibanje
Pretežno prevladuje odnos v smeri »stran od 
mene«, torej ignoriranje, občasno pa je zaznati 
tudi odnos v smeri »zoper mene«.

z ignoriranjem (usmerjen stran od 
osebe). 

• Konflikt je priložnost za okrepitev in 
izboljšanje odnosa le, če se nanj 
odzovete s pozornostjo in povsem 
usmerjeni k osebi.

Vaša perspektiva:
Preverite svoj način odzivanja v 
konfliktu z osebo, s katero ste v tesni 
(morda celo intimni) zvezi. Naslednjič: 
Posledice disfunkcionalnih strategij 
ravnanja v konfliktu

Do konfliktov lahko 
pristopamo na pet 
različnih načinov 
oziroma stilov. Ti stili 

so: izogibanje, tekmo-
valnost, kompromis, 
prilagoditev in 
sodelovanje.
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DRŽAVE Z NAJVIŠJIMI 
STOPNJAMI DAVKA NA 
DOHODEK PRAVNIH OSEB
Države, katerih davek na dohodek 
pravnih oseb je višji od povprečnih 
stopenj, so Indija (35 odstotkov), 
Venezuela (34 odstotkov), Brazilija (34 
odstotkov) in Japonska (30,86 odstotka). 
Druge države z visoko stopnjo davka od 
dohodkov pravnih oseb so ekonomsko 
neutemeljene. Venezuela ima visoko 
stopnjo davka na dohodek pravnih oseb 
(34 odstotkov v letu 2018), vendar je v 
gospodarski krizi. Mednarodni denarni 
sklad napoveduje, da bi lahko venezuel-
ska inflacija leta 2018 dosegla milijon 
odstotkov. Za preprečevanje gospodar-
skega zloma bodo potrebne pomembne 
reforme. Brazilija ima prav tako 
34-odstotno visoko stopnjo davka od 

dohodkov pravnih oseb, njeno gospo-
darstvo v letu 2018 pa je tudi naletelo na 
veliko izzivov. Brazilski real je v 
primerjavi z ameriškim dolarjem šibek, 
brazilska rast BDP v drugem četrtletju 
2018 pa je znašala le 0,2 odstotka. V 
obeh državah znižanje stopnje davka od 
dohodkov pravnih oseb ne bo imelo 
velikega vpliva na lokalno gospodar-
stvo. Povprečen evropski davek na 
dohodek pravnih oseb za leto 2019 
znaša 19,37 odstotka, svetovno povpre-
čje davka na dohodek pravnih oseb za 
leto 2019 pa znaša 23,79 odstotka.

DRŽAVE Z NAJVIŠJIMI 
STOPNJAMI DOHODNINE 
Če bi lahko živeli kjerkoli na svetu, ali 
ne bi želeli pred selitvijo poznati stopenj 
dohodnine po različnih državah? To pa 

ni edini dejavnik, ki vpliva na končni 
izračun davka, saj življenjsko najbolj 
obdavčeni kraji ne bi bili odvisni samo 
od vašega dohodka, ampak tudi od 
vašega statusa. Poleg tega se države z 
najvišjimi davki na visoke dohodke 
večinoma razlikujejo od držav z 
najvišjimi davki na povprečne dohodke. 
Na odmero davka vpliva torej zakonski 
stan posameznika. Danska ima najvišje 
davke na davčne zavezance za samske 
in poročene, druge štiri države v vsaki 
kategoriji pa so popolnoma drugačne, 
čeprav so vse v Evropi. Ti podatki 
(najnovejši na voljo od leta 2018) 
prihajajo iz Organizacije za gospodar-
sko sodelovanje in razvoj (OECD), 
foruma, ki vladam 36 naprednih držav 
in držav v razvoju, od tega 25 v Evropi, 
omogoča, da sodelujejo za gospodarsko 

ŠPELA KOŽELJ

DRŽAVE Z NAJNIŽJIM  
IN NAJVIŠJIM DAVKOM
V tokratni številki primerjamo države z najnižjimi in države z najvišjimi davki, da si lahko 
skupaj oblikujemo predstavo, kakšne so davčne politike po svetu. Primerjava davčnih 
stopenj po državah je težka in nekoliko subjektivna, saj je davčna zakonodaja v večini 
držav izjemno zapletena in davčno breme različno pada na različne skupine na državni 
in na regionalni ravni. Pri razporejanju držav smo se osredotočili na glavne okvirne 
davke: davek od dohodkov pravnih oseb, dohodnino in davek od prodaje, vključno z DDV. 
Države smo delili v dve skupini: na države z najvišjimi stopnjami davka in na države z 
najnižjimi stopnjami. 
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in socialno blaginjo ljudi. Višina 
dohodnine je seveda odvisna tudi od 
dohodninskih razredov.

DRŽAVE Z NAJVIŠJO STOPNJO 
DOHODNINE ZA ENOČLANSKO 
GOSPODINJSTVO
Države z najvišjimi povprečnimi 
stopnjami dohodnine za eno osebo brez 
otrok so Belgija (42 odstotkov), Nemčija 
(39,7 odstotka), Danska (36,1 odstotka), 
Avstrija (34,9 odstotka) in Madžarska 
(34,5 odstotka). Belgija ima, tako kot 
mnoge države, progresiven davek, kar 
pomeni, da posamezniki z višjimi 
dohodki plačujejo več davkov kot 
posamezniki z nižjimi dohodki. Njihova 
najvišja progresivna stopnja je 50 
odstotkov. Prihodki od premoženja, 
dela, naložb in raznih virov so vsi 
obdavčljivi. Stopnje davka na kapitalski 
dobiček so odvisne od vrste kapitala. 
Zaposleni plačujejo tudi 13,07 odstotka 
davka na socialno varnost. Vlada 
dopušča odbitke za poslovne stroške, 
socialne prispevke in 80 odstotkov 
plačil preživnine, osebni dodatek pa 
temelji na vložitvi statusa. Nemčija 
odmerja progresivni davek od dohodka 
in kapitala, ki znaša največ 45 odstot-
kov. Viri obdavčljivega dohodka 
vključujejo kmetijstvo, gozdarstvo, 
lastništvo podjetij, zaposlovanje, 
samozaposlitev, varčevanje in naložbe 
ter kapitalske dobičke. Prvi 801 evro 
prihrankov in prihodkov od naložb se 
ne obdavči zaradi varčevalnega 
dodatka. Obstaja 25-odstotni odtegnjeni 
davek na obresti in dividende ter 
15-odstotni odtegnjeni davek od 
avtorskih honorarjev. Najvišja stopnja 
dohodnine na Danskem znaša 55,8 
odstotka, v povprečju pa posameznik 
plača 45 odstotkov. V Avstriji plačujejo 
progresivne davke v višini do 55 
odstotkov od zaslužka. Za razliko od 
drugih omenjenih držav Madžarska 
odmerja pavšalno dohodnino, ne 
progresivno, stopnja pa znaša 16 
odstotkov. Ta stopnja se sliši razmero-
ma nizka, a ker se odmeri na celoten 
dohodek, to ne pomeni nujno, da imajo 
Madžari nižjo skupno davčno breme.

DRŽAVE Z NAJVIŠJO DOHODNINO 
ZA POROČENE PARE 
Stopnje dohodnin se po državah 
razlikujejo glede na zakonski stan. 
Države z visoko stopnjo dohodnine za 
poročene pare so Turčija (25,8 odstot-
ka), Danska (25,3 odstotka), Finska (25,2 
odstotka), Nizozemska (23,8 odstotka), 

Norveška (23,0 odstotka). Davčne 
stopnje za odmero dohodnine se od 
države do države zelo razlikujejo, saj 
vsaka država ubira lastne programe 
socialnega zavarovanja, kot so starostne 
pokojnine in zdravstvena oskrba ter 
šolstvo. V nekaterih državah, na primer 
na Nizozemskem, so davki na socialno 
zavarovanje bistveno višji od osnovnih 
davkov. Vsaka država svojim državlja-
nom zagotavlja tudi različne ugodnosti, 
posamezniki pa dobivajo različne 
donose od plačevanja programov 
socialnega zavarovanja na podlagi 
osebnih dejavnikov; vključno z dohod-
kom, starostjo in zdravstvenim stanjem.

DRŽAVE Z NAJVIŠJO STOPNJO 
DDV 
V Indiji se na primer stopnje DDV 
gibljejo med 0 in 40 odstotkov, pri 
čemer se obračunajo stopnje med 5 
odstotkov, 18 odstotkov, 28 odstotkov za 
1211 različnih vrst izdelkov in storitev. 
Indija ima trenutno najvišji prometni 
davek na svetu. V Braziliji je povprečni 
državni davek na dodano vrednost 17 
odstotkov, za medzvezne dobave v 
Braziliji pa je zavezan prometni davek v 
višini od 4 do 25 odstotkov. To se 
razlikuje od mesta do mesta; na primer 
v Sao Paulu je standardna stopnja 18 
odstotkov, v Riu de Janeiru pa 19 
odstotkov. Znižana stopnja 7 odstotkov 
je obdavčena za osnovne prehrambne 
izdelke, nekateri izdelki pa so oproščeni 
plačila DDV, vključno s knjigami, 
časopisi, sadjem in zelenjavo. Izvoz je 
tudi oproščen plačila DDV.

DRŽAVE Z NAJNIŽJO STOPNJO 
DAVKA NA DOHODEK OD 
PRAVNIH OSEB
Mednarodna podjetja pred ustanovitvi-
jo veliko pozornosti namenijo davčnim 
stopnjam v različnih državah, saj si 
vlade pogosto konkurirajo glede davka 
na dohodek od pravnih oseb. V 
nedavnem poročilu o svetovni konku-
renčnosti Svetovnega gospodarskega 
foruma se uporablja izraz »skupna 
davčna stopnja« kot merilo za določitev 
davčne konkurenčnosti.
Hongkong že od 60. let velja za enega 
najprivlačnejših krajev na svetu, ki 
ponuja prijetno podjetniško okolje v 
kombinaciji z nizkimi davki. Podobno 
tudi Singapur, ki predstavlja obljublje-
no deželo za mnoga mednarodna 
podjetja, ki mestno državo izberejo kot 
osnovo za svoje azijsko delovanje. 
Kanada je eno redkih naprednih 

gospodarstev, ki se uvršča v višje 
lestvice, v provinci Manitoba pa celo 
obračunajo ničelno stopnjo davka (0 
odstotkov) na dobiček pravnih oseb. 
Kambodža je v zadnjih dveh desetletjih 
pritegnila ogromno tujih naložb, saj 
ima precej nižjo skupno davčno stopnjo 
kot večina sosednjih držav v razvoju. 
Veliko prahu je dvignil Luksemburg 
konec leta 2014, ko so novinarji razkrili 
obseg državnega dogovora o zasebnem 
davku za velika svetovna podjetja. Od 
konca Sovjetske zveze je Gruzija ena od 
držav, ki je sprejela politični model 
nizkega obdavčevanja, kar kaže tudi 
večkratno znižanje števila davkov in 
njihovih stopenj od razpada SZ. Naftni 
gigant Savdska Arabija lahko zaradi 
svojih ogromnih petrokemičnih prihod-
kov obdrži izredno nizke davke za 
poslovanje, čeprav lahko na dolgi rok 
trpi finančno škodo, če bo cena nafte 
ostala razmeroma nizka. Podobno je pri 
Bahrajnu, Kuvajtu in Katarju.

DRŽAVE Z NAJNIŽJO STOPNJO 
DOHODNINE
Prebivalci evrskega območja, Združene-
ga kraljestva ali ZDA ne zaznajo 
določenega znižanja davčnih stopenj, 
razen če se odločijo za nižje dohodkov-
ne razrede. Tako tudi na zasebni ravni 
najboljšo rešitev za zmanjšanje osebne-
ga davčnega bremena predstavlja 
selitev, zlasti če oseba zaseda zgornji 
razred letnega dohodka.

DRŽAVE Z NAJNIŽJO STOPNJO 
DDV
Računovodski in finančni blog Eurodi-
sco je navedel države z najnižjo stopnjo 
DDV na svetu za leto 2019. Seznam je 
sestavljen iz standardnih stopenj DDV, 
davek od prodaje, ki ga ima večina 
izdelkov in storitev v državi. 

ZAKLJUČEK
Opazimo, da so visoki davki načeloma 
obračunani v ekonomsko stabilnejših 
in visoko razvitih državah, medtem ko 
države na nižji stopnji razvoja ter gospo-
darskega vpliva obračunajo nižje davke, 
kar je precej logično. Tovrstne države so 
zaradi določenih političnih ali gospo-
darskih razlogov revne, na račun česar 
lahko razložimo njihovo šibkost pri 
zbiranju davčnih prihodkov. Na drugi 
strani so najrazvitejše svetovne države v 
letih že razvile odlične sisteme obdavče-
vanja, ki v blaginjo prinesejo dovolj 
sredstev za vzdrževanje socialne oskrbe 
naroda. 
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A – AKCIJA
Najprej potrebujemo načrt – kam sploh 
želimo priti, kdaj bi želeli priti tja in 
seveda, kako bomo to dosegli. Moja 
sodelavka Petra je pred leti dejala: Brez 
načrta smo kot jadrnica na odprtem 
morju – odnese nas tja, kamor veter 
zapiha. In pri denarju ni dobro, da nas 
odnaša tja, kamor veter zapiha, saj 
lahko kaj hitro ostanemo brez denarja. 
Z načrtom se vedno znova opomnimo, 
kaj je naš primarni cilj. Ja, brez akcije 
bomo težko šli naprej.

B – BUDGET
Vodenje proračuna ali budgeting. Vem, 
sila dolgočasno, pa vendar tako izredne-
ga pomena. Brez tega si osebno 
praktično sploh ne predstavljam, da bi 
lahko sledili svojim ciljem. Naša 
finančna slika danes je osnova za to, da 
si bomo »narisali« finančno sliko, ki jo 
želimo v prihodnosti. Enostavno 
moramo vedeti, kam gre naš denar, 
kakšne so naše navade, da potem 
spremenimo smer in jo uskladimo s 
svojimi cilji. Najtežje se je s tem soočiti 
prvič, ko to postane enkrat rutina, pa si 
brez tega ne predstavljamo meseca.

C – CILJI
Verjeli ali ne, vendar so največkrat naš 
največji izziv ravno cilji. Nekateri jih 
sploh nimajo, drugi imajo cilje nerealne 
glede na finančno sliko, spet tretji jih 
imajo preveč … Cilji so izrednega 

pomena, saj nas motivirajo, nam dajo 
elan. Enostavno se moramo vprašati, 
kaj si sploh želimo. Je to poplačilo 
dolgov, nakup nepremičnine, pokojni-
na, šolanje otrok? Cilj je lahko eden, 
lahko sta dva, trije … A pomembno je, 
da gremo po vrsti. Če imamo npr. 
dolgove in živimo od plače do plače, 
potem bi moral biti naš prvi cilj ta, da 
ne živimo od plače do plače, da privar-
čujemo za vsaj mesec dni in potem 
gradimo naprej …

Č – ČAS TEČE
Z varčevanjem ne gre odlašati, saj nam 
bo vedno težko začeti. Kot npr. pri teku 
ali hujšanju … Tukaj ne moremo čakati 
na ponedeljek, ko bomo pa res začeli, ali 
pa na konec meseca. Tega ponedeljka ali 
pa meseca verjetno ne bomo dočakali. 
Takoj moramo namreč delati ustrezne 
odmike, če želimo res kaj privarčevati, 
sicer nas bo naš največji nasprotnik 
premagal. In največji nasprotnik smo 
sami sebi. Preveč izgovorov najdemo, 
zakaj ne bi danes začeli varčevati in kako 
bomo začeli, ko bomo imeli višjo plačo, 
ko otrok ne bo več v vrtcu, ko … In mine 
leto, dve, deset in kar naenkrat se 
znajdemo pred upokojitvijo, brez 
privarčevanih sredstev. Škoda. 

D - DONOS
Danes se marsikdo sprašuje, kje 
varčevati, ko pa so obresti tako nizke. A 
bolj kot to, kje varčevati, je pomembno, 
kakšen je namen varčevanja. Če je naš 
cilj dolgoročen, potem se lahko 
spogledujemo z rešitvami, ki nam 
omogočajo višji donos. Se pa moramo 
pri tem zavedati, da le-to pomeni tudi 
višje tveganje. Po drugi strani pa 
moramo paziti, da ne izgubljamo denar-
ja le zato, ker se ne spoznamo na 
ustrezne rešitve in ne vemo, katere so 

primerne za posamezni cilj. Ja, vsak cilj 
ima namreč drugačne rešitve in teh ne 
moremo kopirati od soseda, sodelavca 
… Vsak izmed nas ima namreč svoj 
»profil« vlagatelja, drugačno predzna-
nje in vsak je pripravljen različno 
tvegati.

E – ELIMINACIJA DOLGOV
Limit, kreditne kartice, obročno 
odplačevanje telefona, gotovinski 
kredit … To vse so t. i. »slabi« dolgovi, 
ki se jih moramo čim prej znebiti. 
Zakaj? Ker so obrestne mere enostavno 
tako visoke, da nam jih redkokatera 
naložba lahko pokrije. Poleg tega so to 
garantirano visoke obrestne mere, 
naložbe s tako visokimi obrestnimi 
merami pa NE obstajajo. Morda vam jih 
je že kdo kdaj obljubljal, a verjemite, da 
je šlo res zgolj za obljubo. Ljudje 
pogosto gledamo na to, kako bi npr. z 
zmanjšanjem pitja kave prihranili 2 
evra na dan, a na drugi strani nas samo 
limit v višini 1.500 evrov stane toliko 
oziroma bolje več. 

K – KOLIKO VARČEVATI
Obstaja osnovno pravilo, o katerem sem 
že pisala. To je pravilo 10:10:80, ki nam 
pove, da bi morali od svojih prihodkov 
10 % nameniti za dolgoročne cilje, 10 % 
za kratkoročne (dopust, zavarovanje 
avtomobila …) in razliko – 80 % 
nameniti za redne stroške. A ker je za 
nekatere to misija nemogoče, je 
ključno, da sploh karkoli damo na 
stran. S tem bomo namreč začeli počasi 
spreminjati svoje navade in kaj hitro 
bomo lahko znesek varčevanja povišali. 
To je namreč veliko bolje, kot pa da se 
zaženemo, varčujemo npr. 200 evrov 
mesečno in si potem čez tri mesece vse 
skupaj izplačamo in zapravimo za 
nekaj, kar je bilo res nujno ... Saj vemo, 

ANA VEZOVIŠEK

VARČEVANJE OD A DO …
Pa smo zajadrali v oktober – mesec varčevanja! Juhuuu. Ali pa tudi ne, saj nas mimogrede 
kakšen prispevek na radijski postaji, televiziji, v reviji opomni na to, da zdaj bi pa res lahko 
že nekaj spremenili, saj se naša finančna situacija od lanskega leta ali pa celo izpred dveh 
let pa do danes ni prav nič spremenila. Morda se je celo poslabšala. In se začnemo 
spraševati: »Kako naj sploh začnem? Kje naj varčujem? Koliko moram varčevati? Se to 
sploh izplača?« Skratka, tisoč in eno vprašanje, pri čemer kaj hitro pozabimo, da moramo 
začeti na začetku – z malimi, premišljenimi koraki. Začeti moramo pri črki A.

Brez načrta smo kot 
jadrnica na odprtem 
morju – odnese nas 
tja, kamor veter 

zapiha.
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kako to gre. Vedno je lahko kaj nujnega. 
Zato sta ključna disciplina in avtomatič-
no usmerjeno varčevanje.

P - POHLEP
Ja, tega je težko zaustaviti. Ljudje smo 
prav neverjetni … Gremo v limit ali celo 
po kredit z namenom, da bomo 
investirali v super naložbo, s katero 
bomo čez mesec, dva tako obogateli, da 
nam ne bo več treba delati za denar. In 
kakšen je rezultat? Navadno en velik 
minus. Minus na računu, minus pri 
prijateljih, bližnjih in minus v naši 
miselnosti, saj se je težko sprijazniti s 
tem, da bomo morali očitno delati do 
konca svojega življenja. Nikar naj nas 
številke oziroma obljube ne zaslepijo. 
Cilje lahko dosežemo tudi po drugi poti. 
Sicer morda ne bo tako hitra, bo pa 
varna in nas bo z veliko verjetnostjo 
pripeljala do želenega cilja.

R – REDNO SPREMLJANJE 
NALOŽB
To je tudi nekaj, na kar pogosto pozabi-
mo. Ko enkrat določimo cilj in izberemo 
rešitev za dosego tega cilja, je po-
membno, da spremljamo, kje na poti 
smo. Vsa naša varčevanja je treba 
spremljati, saj bomo sicer težko 
reagirali na dogajanje na trgu. Ljudje 
imamo navado, da ko enkrat sklenemo 

neko varčevanje, to enostavno pustimo 
in potem morda enkrat letno pogleda-
mo izpis stanja, ki ga prejmemo, in je to 
to. A to ni prav. Naše naložbe ali naš t. i. 
portfelj je treba redno spremljati (če ga 
ne znamo sami, si raje poiščimo 
pomoč), saj bomo le na ta način lahko 
zasledovali strategijo, ki smo jo določili 
pred varčevanjem. Gotovo si namreč 
nihče izmed nas ne želi, da bi tik pred 
izplačilom izvedel, da je vrednost stanja 
polovico vrednosti, ki smo jo vplačali v 
dobi 20, 30 let, kajne? 

S - STROŠKI
Nenehno moramo stremeti k temu, da 
so naši stroški življenja čim nižji. To 
seveda ne pomeni, da si ničesar ne 
privoščimo. To pomeni, da z denarjem 
ravnamo gospodarno. Zakaj bi namreč 
plačevali elektriko več, kot pa jo lahko 
pri najcenejšem ponudniku? Enako velja 
za mobilni telefon, internet itn. Ali pa 
nakup izdelkov v trgovini … Prav je, da 
ravnamo tako, kot da denarja v resnici 
nimamo, saj bomo sicer po nepotrebnem 
najmanj 10 % ali celo 20 % prihodkov 
mesečno porabili za stvari, ki nam v 
resnici ne prinašajo zadovoljstva.

V – VARNOST
Ko govorimo o varčevanju, govorimo o 
varnosti. To je tisti enkraten občutek, 

ko nisi obremenjen s tem, ali si sploh 
lahko privoščiš bolniško ali ne. Ko se 
ne obremenjuješ s tem, ali boš ta 
mesec dobil plačo ali ne. In na to vrsto 
varnosti zelo pogosto (prepogosto) 
pozabimo. Ljudje se namreč ne 
zavedamo, kako pomembno je imeti t. 
i. likvidnostno vrečo – to je tista 
posebna vreča (ne naš transakcijski 
račun, na katerega prejemamo plačo), 
v katero posežemo ob izrednih 
dogodkih, kot so bolezen, izguba 
službe, nepričakovano popravilo 
avtomobila itn. Preverjeno zmanjšuje 
finančni stres.

Z – ZNANJE, ZNANJE, ZNANJE
»Investiranje v znanje izplača najvišje 
obresti.« (Benjamin Franklin)

In v znanje na področju osebnih 
financ je še kako pomembno investirati, 
saj je to tisto, kar nam omogoča mirno 
plutje skozi obdobja finančne starosti. 
Poleg tega pa nam tega nihče ne more 
vzeti. 

Torej, tako kot prvošolčki ne morejo 
začeti brati, preden ne spoznajo črk in 
osvojijo abecede, tudi mi ne moremo 
začeti varčevati. Ja, tudi znati pametno 
varčevati je danes prava umetnost. A 
pomembno je to, da se tovrstne 
umetnosti lahko vsak nauči, če si to le 
želi. Le pogumno!
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Kdo ste in s katerimi besedami bi se opisali?
Sem komunikativna, nasmejana, nekonfliktna oseba, ki 

svoj prosti čas izkoristi za druženje s prijatelji in za rekreacijo. 
Prijatelji in sodelavci bi me verjetno opisali kot osebo, ki je 
vedno pripravljena pomagati, poslušati in svetovati. 

Koliko let ste na trenutnem delovnem mestu?
V podjetju Luna \TBWA delam tri leta. 

Zakaj ste se odločili postati poslovna sekretarka?
Že kot otrok sem se rada igrala in si domišljala, da imam 

pisarno, kjer je narobe obrnjena odprta knjiga predstavljala 
prenosni računalnik, ovitek kasete je predstavljal telefon in 
kupi revij so bili zelo pomembni dokumenti, ki sem jih morala 
urediti. Verjetno sem že kot otrok čutila, da je delo v pisarni 
moje področje. 

Pozneje, po končani srednji šoli, preprosto nisem vedela, 
katera vrsta izobrazbe me najbolj veseli. Poslušala sem svoj 
notranji instinkt ter se odločila za študij na Fakulteti za upravo.

Tik pred koncem študija sem dobila priložnost za delo v 
podjetju Luna \TBWA kot poslovna sekretarka in delo sem 
vzljubila v trenutku. 

Kaj vse obsega vaše delo? 
Obseg del, ki jih opravljam na delovnem mestu poslovne 

sekretarke, je precej obsežen. Poleg poslovne podpore kar 
trem direktoricam in lastniku podjetja bi lahko rekla, da sem 
vsakodnevna podpora vsem sodelavcem. Ukvarjam se z 
vodenjem kadrovskih evidenc, koordinacijo internih in 
eksternih delovnih in poslovnih sestankov, organizacijo 
službenih potovanj, rešujem IT-zadeve, skrbim za poslovne 
prostore in koordiniram delo recepcije našega podjetja.

Katere so glavne spremembe, ki ste jih zaznali pri svojem 
delu, odkar ste na tem delovnem mestu?

Postala sem bolj organizirana, natančnejša ter razvila še 
boljšo empatijo do ljudi. Vsaka nova izkušnja je dobrodošla in 
vsaka ovira je zame izziv, ki ga moram premagati z namenom, 
da se izboljšam. 

V teh treh letih delovanja na Luna \TBWA sem razvila 
odličen odnos s sodelavci, kar ima zame največji pomen. 
Brez katerega tehnološkega pripomočka si ne znate več 
predstavljati svojega dela?

Vsekakor si svojega dela ne predstavljam brez računalnika, 
telefona in kavomata. 

Kako gledate na pomen izobraževanja za posameznika? 
Izobraževanje za posameznika se mi zdi izjemno po-

membno. Menim, da se mora vsako dobro podjetje zavedati, 

ANJA  
VIZJAK

IZOBRAZBA: 
Študentka na Fakulteti za upravo
DELOVNO MESTO: 
Poslovna sekretarka
PODJETJE OZIROMA ORGANIZACIJA:
Luna \TBWA, d. o. o.
UDELEŽENKA KONGRESA ALI POSVETA ADMA:  
Kongres ADMA 2019

Menim, da se mora vsako  
dobro podjetje zavedati, da je 
razvoj in izobraževanje kadra 

doprinos k boljšemu poslovanju  
in rasti podjetja.
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Katere tuje jezike obvladate? 
Angleščino in hrvaščino.

Kaj je bil do zdaj vaš največji izziv na delovnem mestu in 
kako ste se spopadli z njim? 

Zaradi raznolikosti in obsega nalog, ki jih opravljam na 
tem delovnem mestu, sem imela sprva težave s samo 
organizacijo dela ter hierarhijo pomembnosti nalog, ki jih 
opravljam. 

Izziv rešujem z različnimi organizacijskimi tehnikami. 
Menim, da uporaba različnih organizacijskih tehnik vodi k 
pozitivnim učinkom, kot so višje zadovoljstvo pri delu, večja 
uspešnost pri delu ter zmanjševanje stresa. 

Katere so prednosti in slabosti vašega dela? 
Prednost mojega dela je delo z ljudmi. Slabost je, da dan 

nima 48 ur ali več, da bi bilo lahko delo vsak dan opravljeno v 
celoti. Vsakodnevno si zastavim cilj ob začetku delovnega 
dne, vendar mi nepredvidljive situacije in količina dela včasih 
ne dopuščajo slediti tem ciljem. 

Če bi še enkrat izbirali svojo poklicno pot: bi se znova 
odločili za delo, ki ga opravljate, in zakaj? 

Delo, ki ga opravljam, imam rada in se v njem vsakodnevno 
izpopolnjujem. Če bi lahko še enkrat izbirala, bi verjetno 
izbrala enako poklicno pot ali pa se preizkusila tudi v marke-
tingu, ki me je mimogrede navdušil v času delovanja v 
podjetju Luna \TBWA. 

Kako skrbite, da vam stres ne pride pod kožo?
Zame je najboljši spopad s stresom dober in kvaliteten 

pogovor s prijatelji ali pa visoko intenzivna rekreacija takoj po 
službi, ki mi resetira um.

Kakšen je po vašem mnenju dober poslovni asistent?
Dober poslovni asistent mora biti odlično organiziran, 

hiter, natančen, osredotočen na svoje delo in sposoben 
opravljati več del hkrati. 

Kaj bi svetovali nekomu, ki se je pravkar odločil postati 
poslovni asistent? 

Delo opravljajte z ljubeznijo, strastjo ter zanimanjem, in 
vsak dan se boste z veseljem in motivacijo vračali na delovno 
mesto.

Kaj počnete v prostem času? 
V prostem času se rekreiram, družim s prijatelji, preberem 

kakšno dobro knjigo ali pa si vzamem čas za ustvarjanje.

Kje ste bili nazadnje na dopustu in kam bi radi odpotovali? 
Nazadnje sem bila na dopustu letos avgusta, odpotovala 

sem na hrvaško obalo in na Madžarsko na glasbeni festival. Ni 
bil ravno tipično izkoriščen dopust, je pa vsekakor pripomo-
glo k sprostitvi.

Katera je zadnja knjiga, ki ste jo prebrali?
Daniel Goleman, Fokus.

Kje se vidite v prihodnjih petih letih?
Vidim se v uspešnem podjetju, prav takšnem, kot je Luna \

TBWA, kjer bo pomembnost mojih opravil doprinesla k 
boljšemu poslovanju podjetja.

da je razvoj in izobraževanje kadra doprinos k boljšemu 
poslovanju in rasti podjetja. Konkretno lahko izpostavim 
naše podjetje Luna \TBWA, ki kot del tuje korporacije svoje 
zaposlene na mesečni ravni pošilja na izobraževanja po 
vsem svetu. Zaposleni si ne širijo le svojega poslovnega 
znanja, temveč imajo tudi priložnost sodelovati z ljudmi 
drugih kultur, kar jim verjetno širi obzorja na osebnostni 
ravni. 

Hkrati naše podjetje za zaposlene organizira tudi interna 
izobraževanja (Luna learn), kjer zaposleni in zunanji strokov-
njaki mesečno delijo znanje celotni ekipi.

Kaj vas navdušuje in motivira? 
Navdušuje me tim, s katerim mi je v veliko čast delati. 

Motivira me znanje, ki ga na delovnem mestu pridobivam, in 
možnost osebnostne kot tudi karierne rasti.
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Kljub zelo natančnemu opazovanju 
sledi veliko presenečenje, ko pokažete 
na napačni lonček. Seveda vse izgubite, 
tudi tisto, kar ste pri prvi igri priigrali. 
Vendar pa tu niti ne gre za igro, saj je 
rezultat, to je vaš poraz, že vnaprej 
znan, in vi nanj ne morete vplivati. Gre 
zgolj za to, da vam vzbudijo zanimanje 
in pokažejo lahek zaslužek, vse preosta-
lo pa je zgolj manipulacija. Ko se zavete, 
kaj se je pravzaprav zgodilo in da so vas 
prelisičili, se takih igric seveda ne boste 
več šli. No, to velja vsaj za večino ljudi.

V svetu informacijske varnosti tako 
vrsto manipulacije imenujemo socialni 
inženiring. To je neke vrste umetnost, 
kako prepričati človeka, da bo nekaj 
naredil, česar sicer ne bi. In prav na 
tehnikah socialnega inženiringa 
temeljijo praktično vse spletne prevare, 
tudi tiste prek malih oglasov. Pa si 
poglejmo nekaj najbolj pogostih.

PRODAJA MALIH ŽIVALI PREK 
SPLETNIH OGLASNIKOV
Miha je na spletnem oglasniku Bolha.
com zasledil oglas za mačke. Stopil je v 
stik s prodajalko, ki se je predstavila kot 
Helena Joyce iz Anglije. Gospa je 
prijazno rekla, da mu mačke podari, saj 
je hudo zbolela in ne zmore več skrbeti 
za hišne ljubljenke. Vendar pa bo treba 
plačati stroške transporta, ki bodo 
znašali 140 evrov. Mačke naj bi poslala 

prek logistične službe Agencia Tran-
sporte Dieren, ki je specializirana za 
prevoz živali. Nato so ga kontaktirali iz 
omenjene logistične službe in zahtevali 
še dodatnih 270 evrov za zavarovanje 
živali v primeru nesreče. Miha je 
poravnal stroške, nato pa so zahtevali še 
250 evrov za poseben kovček, kjer bi 
bile mačke med poletom.

Nato so ga kontaktirali iz carine in 
zahtevali 200 evrov za ureditev 
dovoljenj in potrdil o karanteni. Ko je 
poravnal tudi te stroške, je prejel 
e-pošto, da so zdaj mačke na poti na 
njegov naslov. Kar nekaj časa je minilo, 
nato pa je prejel odgovor, da so mačke 
doživele nesrečo in poginile. Vendar pa 
mu ponujajo odškodnino v višini 
30.250 evrov, saj je plačal zavarovanje v 
primeru nesreče in so denar že nakazali 
na račun, odprt pri banki Lloyds Tsb 
Bank Cameroon. Nato ga je kontaktirala 
banka in zahtevala, da najprej poravna 
davek v višini 2.600 evrov, šele nato bo 
lahko dvignil svojo odškodnino. 

Žal ne gre za izmišljeno zgodbo. Miha 
je šele takrat ugotovil, da je žrtev spletne 
prevare z vnaprejšnjim plačilom, v kateri 
goljufi zahtevajo poplačilo namišljenih 
stroškov. Prevarant niza različne stroške, 
dokler žrtev ne spregleda prevare. Za 
okrepitev verodostojnosti trditev 
prevarant v svojih sporočilih zlorablja 
tudi dobro ime različnih ustanov 
oziroma le-te pošilja v imenu ustanov 
(npr. bank, spletnih plačilnih servisov, 
logističnih služb, carine ipd.). Poleg 
mačk goljufi podarjajo tudi pse, želve, 
zajčke, papige, pa tudi plemenski žrebci 
se včasih najdejo med oglasi. Živali so 
praviloma pasemske in imajo urejene 
vse dokumente. Če ste v dvomih, ali gre 
za lažen oglas, eno izmed fotografij 
vstavite v spletni iskalnik po slikah, npr. 

Google Image Search. Če boste isto 
fotografijo dva tedna starega labradorč-
ka našli na spletnih straneh izpred nekaj 
let, tak oglas kar hitro prijavite upravljal-
cem spletnega oglasnika.

VSE JE PLAČANO, POŠLJITE NA 
NASLOV V TUJINO
Ste na spletu objavili mali oglas, pa že 
čez nekaj minut na portalu dobili 
vprašanje »kupca«, ali je izdelek še na 
voljo, hkrati pa želi, da ga kontaktirate 
prek elektronske pošte? Previdno, saj 
obstaja velika verjetnost, da gre za 
goljufa. Prevara poteka tako, da vas 
najprej prepričajo, da je denar že 
nakazan, vi pa jim po pošti pošljete 
izdelek. Žal prepozno ugotovite, da 
denarja ni na računu, goljufi pa izdelek 
sami prodajo naprej. V tem primeru so 
jim zanimivi predvsem oglasi za 
izdelke, ki jih lahko hitro prodajo 
naprej, npr. pametni telefoni, tablice, 
fotografski aparati in objektivi, ročne 
ure, tudi poročne obleke. Takšne 
goljufive »kupce« lahko hitro prepoz-
nate, saj se običajno sploh ne pogajajo 
za ceno, v vseh primerih pa gre za kupce 
iz tujine. Ko se dogovorite za prodajo, 
vam v naslednjem koraku pošljejo lažna 
potrdila PayPal ali neke banke, da je 
kupec denar že nakazal, na vaš račun pa 
bo nakazan, ko jim boste poslali 
sledilno številko paketa. Seveda taka 
lažna potrdila o nakazilu goljufi 
ustvarijo kar sami. Saj to veste že iz 
prejšnje revije ADMA: elektronsko 
pošto je povsem enostavno ponarediti.

»Kupci« znajo biti precej vztrajni pri 
svojem prepričevanju, da so denar že 
nakazali, vendar jim ne zaupajte in ne 
popustite! Vedno na svoji banki ali pa 
neposredno na svojem računu PayPal 
preverite, ali je denar res nakazan. Zelo 

TADEJ HREN

NAJPOGOSTEJŠE PREVARE 
PREK SPLETNIH OGLASNIKOV
Verjetno poznate igro s tremi lončki in žogico. Lončki so na glavo postavljeni v vrsti, 
žogico pa postavijo pod enega izmed njih. Nato nekaj časa mešajo lončke med seboj, vi 
pa morate na koncu ugotoviti, pod katerim se skriva žogica. Ko ste prvič igrali, ni bilo 
težko, kajne? Prvič vam vedno uspe najti žogico. Če ste pri tem še nekaj stavili, ste še na 
hitro zaslužili. Tako vas prepričajo, da stavite še drugič, tokrat z malce večjim zneskom. 

Ne verjemite 
zgodbicam, 
obljubam, 
čustvenemu 

izsiljevanju, grožnjam  
z FBI, CIA, policijo.

44 www.adma.si

DIGITALNA PISMENOST 



pogosto tudi grozijo, da ste jih okradli 
in vas bodo prijavili FBI, CIA, policiji 
itd., vendar gre samo za pritiske, da bi 
se ustrašili in poslali izdelek. 

Morda še zanimivost: na odzivnem 
centru za kibernetsko varnost SI-CERT 
smo več let dobivali prijave goljufij te 
vrste, pri kateri so goljufi želeli, da žrtev 
pošlje izdelek na naslov na jugu Italije, 
ki je bil tri leta povsem isti: Via Parma 6, 
80143 Napoli. Kdo točno živi na tem 
naslovu, ne vemo. Je pa verjetno več let 
vsakodnevno prejemal raznovrstne 
pošiljke ogoljufanih žrtev iz celotne 
Evrope. Skratka, če vas nekdo želi 
prepričati, da mu pošljite paket na ta 
naslov, ste lahko povsem prepričani, da 
gre za prevaro.

PLAČAMO ŠE VEČ, RAZLIKO 
NAKAŽITE LOGISTIČNEMU 
PODJETJU
Druga zelo pogosta vrsta prevare pa 
lahko povzroči še precej večjo finančno 
škodo, saj vas prepričajo, da jim vi sami 
pošljete denar. Kako jim to uspe? V tem 
primeru jim izdelek, ki ga vi prodajate, 
ni tako pomemben. Obravnavali smo že 
primere, ko so žrtve na oglasnikih 
prodajale harfo, klaviaturo, kuhinjsko 
kredenco, avto, traktor, skratka, izdelke, 
za katere je jasno, da jih kupec ne bo 
transportiral na drug konec sveta. 
Ponovno je šlo v vseh primerih za kupce 
iz tujine. Najpomembnejši znak, da gre 
za prevaro, je ponudba kupca, da bo 
nakazal še več denarja, kot je postavlje-

na cena, saj želi, da vi nakažete razliko 
logističnemu podjetju za dostavo.

Nadaljnji postopek je podoben kot v 
prejšnjem primeru, ponovno pošljejo 
lažna PayPal ali bančna potrdila, 
navedena je jasno višja vsota, saj vas 
želijo prepričati, da je zraven še denar 
za dostavo. Vztrajno vas prepričujejo, da 
se bodo sredstva sprostila na vaš račun 
PayPal, ko nakažete denar dostavni 
službi. V naslednjem koraku želijo, da 
preplačilo nakažete transportnemu 
podjetju, in sicer vedno prek plačilnega 
mehanizma Western Union, ki pa ne 
omogoča sledenja transakciji in ga zato 
zelo radi uporabljajo spletni goljufi. Če 
nakažete prek Western Uniona, nimate 
prav nobene možnosti za povrnitev 
denarja.

KAKO VARNO PRODAJATI PREK 
SPLETNIH OGLASNIKOV?
• Nikoli in nikdar ne pošiljajte izdelka, 

dokler se 100-odstotno ne prepriča-
te, da je denar res nakazan! Preverite 

svoj bančni račun ali se vpišite v svoj 
račun PayPal in preverite stanje na 
njem. Previdno: do računa PayPal 
vedno dostopate iz brskalnika ali 
shranjenega zaznamka, nikoli prek 
povezave, ki ste jo prejeli po e-pošti.

• Ne zaupajte potrdilom, ki vam jih 
pošlje kupec, saj se vsakdo lahko 
hitro poigra s programom za 
obdelavo slik in ponaredi pošiljate-
lja.

• Ne verjemite zgodbicam, obljubam, 
čustvenemu izsiljevanju, grožnjam z 
FBI, CIA, policijo. Vedno preverite, 
ali je denar res na vašem računu.

• Nikoli in nikdar ne nasedajte 
dogovoru, da boste vrnili preplačilo 
za dostavo. Takoj ko vam omenijo, da 
denar za dostavo nakažete prek 
Western Uniona, gre 100-odstotno 
za prevaro.

• Več informacij in zaščitnih ukrepov 
poiščite tudi na spletnih oglasnikih, 
kjer prodajate, ali pa se obrnite na 
njihovo podporo uporabnikom.

Če ste v dvomih, ali gre za lažen oglas, eno 
izmed fotografij vstavite v spletni iskalnik po 
slikah, npr. Google Image Search. Če boste isto 
fotografijo dva tedna starega labradorčka 

našli na spletnih straneh izpred nekaj let, tak 
oglas kar hitro prijavite upravljalcem spletnega 
oglasnika.
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KAJ PRINAŠA ZAČASNA 
DEAKTIVACIJA RAČUNA?
Preden se takoj odpravimo na podstran 
»delete account«, razmislimo, ali je to 
naša končna odločitev. Zakaj morda ne bi 
za začetek razmislili o začasni alternativi? 
Deaktivacija računa na Facebooku je manj 
impulzivna odločitev kot izbris računa za 

vedno, s čimer izgubimo fotografije, 
prijatelje in druge virtualne spomine. 
Morda bo kdo rekel, da tega, kar je enkrat 
na Facebooku, nikoli ne moremo izbrisati, 
ampak tukaj govorimo o tem, da ne bomo 
mogli več dostopati do vseh teh podatkov, 
prav tako pa bodo za vedno skriti pred 
našimi prijatelji in sledilci.

KAKO ZAČASNO 
DEAKTIVIRATI RAČUN 
NA FACEBOOKU?
Obstaja kar nekaj razlogov, zakaj bi si morali ljudje včasih vzeti oddih od Facebooka. 
Nekateri si želijo izbrisati svojo »zgodovino«, da bi lepše izpadli pred bodočimi 
delodajalci, spet drugi imajo drugačne razloge. Preden storimo nekaj, kar bi pozneje 
morda obžalovali, torej za vedno izbrišemo svoj račun na Facebooku, naj povemo,  
da obstaja način, kako ga deaktivirati, ne da bi ga izbrisali za vedno.

RAČUNALNIŠKE NOVICE

Če se odločimo za 
ponovno aktivacijo 
profila, je postopek 

enostaven in hiter kot 
sama deaktivacija.
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Ko enkrat začasno deaktiviramo 
račun na Facebooku, vsi podatki in 
objave na časovnici, fotografije, osebne 
informacije in vse drugo ostane skrito 
javnosti (oziroma prijateljem, če imamo 
zaprt profil), dokler se ponovno ne 
odločimo, da bi račun morda vseeno 
ponovno aktivirali. Če se odločimo, da 
nikoli več ne bomo aktivirali računa, 
podatki ostanejo v arhivu za vedno. 
Nekatere informacije − zasebna 
sporočila in stvari, ki smo jih objavili na 
časovnice drugih ljudi − ostanejo vidne. 
Uporabniki, ki so začasno deaktivirali 
račun, lahko celo še vedno klepetajo 
prek Messengerja.

Kakorkoli že, začasno deaktiviran 
račun se ne bo pojavljal v iskanjih, prav 
tako pa naši prijatelji in tudi drugi 
uporabniki ne bodo videli profila, če ta 
ne bo aktiven. Če se odločimo za 
ponovno aktivacijo profila, je postopek 
enostaven in hiter kot sama deaktivaci-
ja. Celoten profil bo ponovno vzpostav-
ljen v takšni obliki, kot smo ga pustili. 
Vse informacije bodo vidne prijateljem 
oziroma javnosti, mi pa lahko naprej 
normalno uporabljamo račun, kot smo 
bili vajeni.

KAKO DEAKTIVIRATI IN 
PONOVNO AKTIVIRATI RAČUN 
NA FACEBOOKU?
1. Poiščite in izberite na glavo obrnjeni 

trikotnik v zgornjem desnem kotu 
katerekoli strani na Facebooku;

2. Izberite »Settings« (Nastavitve) iz 
spustnega menija;

3. Na strani »General« (Splošne 
nastavitve računa) izberite »Manage 
Account« (Upravljanje računa);

4. Na tej strani boste našli nekaj 
različnih opcij, vendar lahko vse 
preskočite in na dnu strani poiščete 
»Deactivate your account« (Deakti-
vacija računa);

5. Ko izberemo »Deactivate your 
account« (Deaktiviraj račun), nas bo 
Facebook prosil, da vnesemo geslo. 
Ko vstopimo na stran, Facebook 
ponudi več različnih razlogov, zakaj 
smo se odločili za začasno deaktiva-
cijo. Zapomniti si velja, da lahko 
vedno pridemo nazaj;

6. Če želimo ponovno aktivirati naš 
račun, se enostavno vpišemo ali 
uporabimo naš račun za prijavo v 
»third-party« aplikacije. Facebook 
nam bo poslal potrditveno kodo, da 

se prepriča o verodostojnosti prijave. 
Zato moramo biti pozorni, da imamo 
v računu naveden aktualni e-naslov 
ali telefonsko številko.
Se vam zdi postopek zapleten? 

Verjetno ne, kajne? Še enkrat: vedno 
lahko začasno deaktiviran račun 
ponovno aktiviramo in povrnemo vso 
zgodovino v stanje, kakršnega smo 
pustili pred »začasno pavzo«. Če torej iz 
kakršnegakoli razloga potrebujete 
oddih od Facebooka, lahko brez skrbi 
informacije shranite v arhiv in se po 
občutku vrnete, ko se vam bo zazdelo, 
da je pravi trenutek.

SHRANITE DATUM
21.–23. maj 2020, 
GH Bernardin, Portorož

www.adma.si/kongres

Vabljeni v družbo, kjer se  
razvija najboljša podpora menedžementu!

Začasno deaktiviran 
račun se ne bo 
pojavljal v iskanjih, 

prav tako pa naši 
prijatelji in tudi drugi 
uporabniki ne bodo 
videli profila, če ta ne 
bo aktiven. 
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KAJ JE GLUTEN, KJE SE NAHAJA?
Gluten ali lepek je lepilu podobna, v vodi 
netopna snov, ki daje kruhu puhasto in 
prožno strukturo. 

Gluten je skupno ime za družino 
beljakovin prolaminov, ki jih najdemo v 
krušnih žitih, kot so pšenica in rž. 
Gluten oziroma njemu sorodne beljako-
vine najdemo v različnih žitih pod 
različnimi imeni. V pšenici se imenuje 
gliadin, v rži sekalin, v ječmenu hordein, 
v ovsu avenin … Vse te beljakovine so ob 
zaužitju lahko problematične za ljudi, ki 
trpijo za celiakijo oziroma so preobčutlji-
vi na gluten. Teh ljudi ni veliko, za preob-
čutljivostjo na gluten trpi 0,5–2 % 
svetovne populacije. 

JE GLUTEN ŠKODLJIV?
Poznamo resno stanje – celiakijo, ki je 
avtoimuna bolezen, pri kateri je posame-
znik občutljiv na gluten in se prizadetost 
kaže na poškodbi črevesnih resic. Lahko 

je dedna ali ne, vedno pa je diagnoza za 
vse življenje. Gluten v tem primeru 
deluje toksično na črevesne resice, s 
čimer se zmanjša absorpcijska površina 
črevesja, posledica česar je manko hranil 
oziroma slaba absorpcija le-teh, posebej 
železa. Celiakija se kaže z napihnje-
nostjo, vetrovi, bolečinami v predelu 
trebuha, drisko, glavoboli, utrujenostjo, 
hujšanjem in zaostankom v rasti. 

Za potrditev diagnoze celiakije je 
potreben odščip resic črevesne stene in 
šele s histološkim izvidom se lahko 
celiakija potrdi. Za celiakaše je lahko 
toksičen že prašni delec moke, zato je 
potrebno popolno izogibanje glutenu za 
vse življenje. Uživa se živila, ki naravno 
ne vsebujejo glutena (zelenjava, sadje, 
gomolji, stročnice, oreščki, semena, 
izdelki živalskega porekla, koruza, ajda, 
proso, kamut, amarant) in tudi med 
svojo pridelavo in predelavo niso bila 
okužena z njim. Primerna so tudi živila, 

ki so narejena iz žit, ki gluten vsebujejo 
(npr. pšenica), a jim je bil ta s posebnim 
postopkom odstranjen in so ustrezno 
nadzorovana ter označena. Vsa živila v 
trgovinah, primerna za ljudi s celiakijo, 
nosijo zaščitni znak (prečrtan žitni klas v 
krogu), ki pomeni, da živilo vsebuje 
manj kot 20 delcev glutena na milijon 
drugih delcev. Vsebnost glutena v živilih 
je mogoče preveriti z imunoencimsko 
metodo. Ker je označevanje alergenov 
obvezno, je izbira živil brez glutena za 
bolnike enostavnejša kot včasih, prav 
tako je vedno več raznolike izbire živil. 

Nekaj napotkov: Posebno pozornost 
morajo nameniti pri prehranjevanju 
zunaj doma (preverite, da je osebje v 
restavraciji res dobro izobraženo) in tudi 
doma. 

Oseba s celiakijo naj si obroke 
pripravlja v ločenih posodah, s svojim 
priborom, posoda naj se pere na vrhnji 
polici pomivalnega stroja, živila naj se 

GLUTEN – BI SE GA ČISTO 
ZARES MORALI BATI?
Vse pogosteje smo priča modni muhi prehrane, ki iz svojega nabora živil brezglavo 
izključuje gluten, pa najsi gre tu za gluten v polnozrnatem rženem kruhu ali gluten iz 
ocvrtega krofa. Tako ravnanje pa – na razočaranje marsikoga – še ne pomeni zdrave 
prehrane. Izogibanje glutenu zato za splošno populacijo ni nujno koristno, izjema so 
posamezniki z eno izmed oblik preobčutljivosti.
ANJA PRISTAVEC
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shranjujejo na vrhnji polici hladilnika 
(da je ne kontaminirajo druga, gluten 
vsebujoča živila). Pozornost velja pri 
shranjevanju živil v ločenih posodah, 
začne pa se že z nakupom, ko lahko 
zaradi premajhne pazljivosti na tekočem 
traku blagajne navzkrižno kontaminira-
mo hrano s prašnimi delci moke ali 
drobtinami. 

BREZ GLUTENA NI NUJNO 
ZDRAVO!
Pogosto se živila brez-glutenske dojema 
kot zdrava, čeprav ni zagotovila, da je 
brezglutenski izdelek boljši od tistega, ki 
vsebuje gluten, ko govorimo o večini 
populacije, ki težav z glutenom nima. 
Torej o več kot 90 % svetovne populacije. 
Tu bi izpostavili npr. piškote iz bre-
zglutenske moke, brezglutenski čips, 
brezglutenske deserte, sladolede itd. Tu 
lahko slabo izobražen potrošnik plača 
predvsem visoko ceno, a ne na račun 
kakovostnega živila. 

Vseh živil z glutenom ni smiselno 
črtati z jedilnika, ker: 
• prehranska vlaknina, ki jo najdemo v 

žitih, ki vsebujejo gluten, je pomem-
ben del prehrane. Vlaknine imajo za 
nas sicer minimalno energijsko 
vrednost, a so pomembne za zdravje 
črevesja. V debelem črevesju bakterije 
določene vlaknine fermentirajo v 
kratkoverižne maščobne kisline, ki so 
hrana za črevesne celice. V ajdi, 
proseni kaši, koruzi, ki glutena ne 
vsebujejo, je tudi vlaknin manj. Poleg 
tega vlaknine (betaglukani ovsa in 
rži) vplivajo na enakomernejši porast 
krvnega sladkorja po obroku ter 
pomagajo regulirati nivo holesterola, 
če jih zaužijemo dovolj (primer: 
približno 80 gramov ješprenja ali 
ovsenih kosmičev na dan);

• vitamini B-kompleksa in druga 
mikrohranila se nahajajo v polnovr-
ednih žitih in če le-te izločimo iz 
prehrane, lahko pride do pomanjka-
nja, ki se kaže z nihanjem energije, 
brezvoljnostjo, slabim zdravjem kože, 
las in nohtov … 
Simptomi, podobni tistim pri 

celiakiji, se lahko sicer precej pogosto 
pojavijo tudi kot posledica nepravilnih 
prehranskih navad, uživanja nezdrave 
hrane, prevelikih količin slednje ... 
Nedavna raziskava je denimo pokazala, 
da nevšečnosti z napihnjenostjo in 
nelagodjem v predelu trebuha bolj kot 
gluten v živilih pogosto povzročajo 
prehranske vlaknine. To pa seveda ne 
pomeni, da so za nas škodljive. Prav 

nasprotno. Potrebne so za zdravo 
črevesje. A če smo jih prej denimo jedli 
manj, se moramo nanje navaditi. Vzrok 
za napihnjenost so lahko tudi aditivi.

 
IMAM TEŽAVE – KAJ STORITI?
Preden »na pamet« izločite gluten 
vsebujoča zdrava živila, je potrebno, da si 
uredite prehrano. Nihče se ne počuti 
dobro, če za zajtrk poje pol kilograma 
kruha in še dva rogljička, za kosilo obilen 
krožnik testenin ter za večerjo pico. 
Pojejte raje za kosilo krožnik zelenjavne 
juhe brez moke, košček mesa ali ribe in 
50 gramov polnozrnatih testenin z 
blitvo. Če se boste po takem obroku 
počutili dobro, verjetno niste preobčut-
ljivi na gluten. Če o tem dvomite, pa se 
posvetujte s svojim zdravnikom. Morda 
gre za alergijo na pšenico ali druge 
beljakovine žit, morda sindrom 
razdražljivega črevesja idr.

Večini ljudi lahko koristi nasvet, kako 
v svoj jedilnik, ki je sicer pogosto bogat s 
predelanimi žiti, vnesti manj predelano 
in bolj raznoliko prehrano. Potrudite se, 
da le enkrat v dnevu uživate »moko«. 

Jesti raznoliko je lahko na začetku 
velik zalogaj, a kaj hitro se poplača z več 
energije, kar je posledica boljše 
preskrbljenosti z vitamini in minerali, ki 
jih je v predelanih belih izdelkih le malo.

Pomembno je tudi, da žita pripravimo 
za uživanje: 
• Da se nevtralizira fitinsko kislino, ki 

nam preprečuje absorpcijo mineralov 
iz žit (magnezij, kalcij, fosfor), se 
priporoča namakanje žit z ovojnico.

• Peka kruha z drožmi je način priprave 
kruha, pri katerem se fitinska kislina 
razgradi in hranila postanejo bolj 
dostopna, količina glutena pa se 
zmanjša. 

UŽIVANJE PREDELANIH »BELIH« 
IZDELKOV NI KORISTNO!
Ena večjih sprememb moderne pšenice 
je vsebnost modificirane oblike gliadina 
(proteina, v pšeničnem glutenu). Le-ta se 
veže na možganske opiatne receptorje in 
povečuje apetit. 

Prehrana, bogata s predelanimi 
ogljikovimi hidrati iz bele moke, 
povzroča utrujenost, zaspanost po 
obrokih, zmanjšano sposobnost 
koncentracije, slabši spomin ter 
sposobnosti učenja, kot tudi večjo 
razdražljivost ob padcih energije. To je 
razlog, zakaj si po kosu belega kruha, 
krožniku testenin itd. tako zelo želimo še 
hrane. 

ZAKLJUČEK
Če nimamo dokazane preobčutljivosti na 
katerokoli živilo, brezglavo izločevanje 
živil ne prinese koristi, saj je sicer naša 
prehrana lahko neuravnotežena. 
Zmernost in pestrost naj velja tako pri 
uživanju živil z glutenom, kot tudi tistih, 
ki ga ne vsebujejo. Še vedno si lahko brez 
skrbi nekajkrat na teden privoščite 
polnovreden domači kruh za zajtrk, 
testenine za kosilo in palačinke za 
večerjo, a obroki naj bodo še vedno kar 
se da raznoliki in kar je ključno – urav-
noteženi, kar pomeni, da jih večinoma v 
polovici sestavlja zelenjava. 

Obrok Neraznolik jedilnik Raznolik jedilnik

Zajtrk
Sladki kosmiči
Bel zdrob
Bel kruh, riževi krekerji

Ovseni, pirini, ječmenovi kosmiči, 
kaše
Polnozrnat pirin, pšenični, ajdov, 
koruzni zdrob
Polnozrnati kruh, kruh z drožmi

Malice
Pekovsko pecivo, hitra 
hrana, energijske 
ploščice

Sadje, zelenjava, oreščki, mlečni 
izdelki …

Kosilo in 
večerja

Bele testenine, 
lazanja, palačinke, 
juha z zakuho, cmoki, 
štruklji, burek, pice, 
zavitki, kuskus …

Ajdova, prosena, ječmenova, pirina 
kaša, rjavi riž, polenta, ajdovi žganci, 
fižol, leča, čičerika, grah, koruza, 
krompir, sladki krompir, pesa, buča

Gluten ali lepek je 
lepilu podobna, v 
vodi netopna snov, 
ki daje kruhu 

puhasto in prožno 
strukturo. 
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Vaje sem sestavila tako, da vam poleg 
stabilnosti trupa in nog hkrati odpirajo 
in sproščajo tudi prsni koš, ki zaradi 
dolgotrajnega sedenja postaja trd in 
napet oklep. V prsnem košu pa prebiva-
jo vaše srce in pljuča. In kot veste že iz 
prejšnjega članka, je po kitajski 
tradicionalni medicini jesen tisti čas, ko 
pljuča potrebujejo več nege in pozor-
nosti. Zato vam bodo vaje, ki vključujejo 
aktivno dihanje in odpiranje prsnega 
koša, pomagale tako pri krepitvi vaše 
fizične moči in dvigu energije kot tudi 
pri krepitvi imunskega sistema, da bo 
telo bolje pripravljeno na zimo. Stoječi 
položaji razbremenijo tudi srce, saj 
močne nožne mišice veliko prispevajo k 
pravilnemu vračanju krvi v srce. 

KDAJ IZVAJATI VAJE?
Kadarkoli. Vaše telo jih bo vedno veselo. 
Pomembno je, da jih daste v urnik. 
Morda boste na začetku potrebovali 
opomnik, kar je razumljivo glede na 
prenatrpan delovnik. A sčasoma vas bo 
telo poklicalo samo. Upoštevajte le eno 
pravilo; čas za vaje prilagajajte svojemu 
počutju in delovniku. V delovnik vpeljite 
čim več kratkih aktivnih odmorov, 
namenjenih opazovanju svojega počutja, 
gibanju, dihanju in sproščanju. Sedenje 

prekinite vsako uro ali dve in to vsaj za 
pet do deset minut. Če čutite, da vam 
energija pada, izberite poživljajoče 
dihalne vaje, stoječe položaje ali pojdite 
na svež zrak. Kadar ste živčni in napeti, 
se umirite z osredotočanjem in opazova-
njem svojega diha, samomasažo ter 
nežnim razgibavanjem na stolu. 

V prvem delu sem vam že omenjala 
našo naravno biološko uro, ki ji prav 
tako lahko sledite, če vam seveda vaš 
delovnik to dopušča. Prišli smo do 
trinajste ure. Naj vas spomnim, da je v 
času med enajsto in trinajsto uro najbolj 
aktivno srce. Zato si je v teh dveh urah 
idealno vzeti kratek aktivni odmor, da 
si malo oddahnete od dela in si nabere-
te energijo še za preostali del dneva. 

Med 13.00 in 15.00 je najbolj aktivno 
tanko črevo. Idealen čas za zdrav obrok, 
ki vas bo napolnil z energijo. Potem 
sledi čas za načrtovanje in izvedbo 
novih delovnih nalog, zaključevanje 
projektov in lažje sestankovanje. 

Od 15.00 do 17.00 je najbolj aktiven 
mehur. Večina poti meridiana mehurja 
poteka ob hrbtenici. Tisti, ki veliko 
sedite, zapirate ta pomemben energet-
ski kanal in se zato ob tem času 
velikokrat počutite zelo utrujene in 
izčrpane. Telesne in dihalne vaje, ki 
sledijo v nadaljevanju, vam bodo 
koristile, saj bodo okrepile utrujeno 
hrbtenico. Če vam jih zaradi prenatrpa-
nega urnika ni uspelo opraviti v službi, 
si jih vsekakor privoščite doma. 
Dobrodošel bo tudi sprehod po gozdu, 
da predihate pljuča in očistite svoje 
misli. Jesen vas s svojo barvitostjo 
naravnost vabi v naravo.

GORA je položaj, kjer se lahko 
zavedamo učinka na svojo držo v stoji 
na nogah. 

Zaprite oči. Stopala postavite v širino 
bokov. Enakomerno razporedite težo. 
Začutite tri oporne točke na stopalih: 
blazinica pod palcem, blazinica pod 
mezincem in blazinica na sredini pete. 
Kolena poravnajte v smeri stopal. Ne 
zategujte nazaj, naj ostanejo mehka, 
vendar trdna. Poravnajte medenico in 
hrbet. Ramena potisnite navzdol tako, 
da z lopaticama oblikujete črko V. 
Položaj gore naj nosi težo telesa stabilno 
v obeh stopalih, vrh glave pa naj se 
lahkotno dviguje proti nebu. Sprostite 
vse, kar lahko, a ne izgubite svoje 
vsebine. Mehke mišice naj tvorijo 
prostor dihu. Opazujte, kako vztrajanje 
v položaju poglablja vaše dojemanje 
telesne drže. V položaju gore si vzemite 
toliko časa, kolikor ga potrebujete, da se 
umirite, ozavestite svojo držo in se 
pripravite na vaje, ki sledijo. 

MINUTKE ZA ZDRAVJE NA 
DELOVNEM MESTU (3. DEL)
Pred vami je še zadnji, tretji del minutk za zdravje, kjer vam ponujam nekaj dihalnih in 
gibalnih vaj, ki jih boste izvajali stoje. Stoječi položaji proizvajajo toploto in večajo 
energijo. S telesnega vidika stoječi položaji krepijo mišičevje, ki držijo telo pokonci,  
kot tudi mišice ter sklepe stopal in nog. Spodbujajo krvni obtok in širijo dihalni prostor.  
S čustvenega vidika pa spodbujajo občutek prizemljitve in trdnosti, vzdržljivosti in 
notranje gotovosti. Pomirjajo in uravnovešajo duha.

MATEJA TUTA

 V svoj delovnik 
vpeljite čim več 
kratkih aktivnih 
odmorov, namenjenih 

opazovanju svojega 
počutja, gibanju, dihanju 
in sproščanju.
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Nato počasi začnite prenašati težo z 
ene na drugo nogo. Postopno preidite v 
KORAKANJE NA MESTU. Korakajte 
tako, da se vsakič, ko dvignete nogo, z 
roko dotaknete nasprotnega kolena. 
Pazite na sproščeno in z gibanjem 
usklajeno dihanje. Hrbtenica naj ob 
dviganju nog ostaja ravna, glava pa 
pokončna. Sprva naj bo gibanje 
počasno, potem po želji pospešujte. 
Korakajte vsaj eno minuto. 

PTICA krepi mišičevje celega telesa. 
Odpira in razteza prsni koš, roke in 
ramenski obroč pa se krepijo. Z 
aktivnim dihanjem še povečamo 
intenzivnost in učinkovitost vaje in 
povečamo dihalno prostornino. 

Na globoki notranji 
ravni nas predkloni 
soočajo s potlačenimi 
skrbmi in težavami, 

katerih napeta energija 
se kopiči ter skladišči v 
mišicah.

Iz položaja gore z dlanmi, obrnjenimi 
navzgor, dvigajte iztegnjene roke nad 
glavo. Vsakič, ko dvignete roke, 
vdihnite skozi nos. Naredite sedem 
kratkih vdihov in na vsak vdih dvignite 
roke malo višje. Ko so roke nad glavo, za 
trenutek zadržite dih, obrnite dlani 
proti tlom in počasi spuščajte roke v 
začetni položaj gore. Izdihujte skozi 
usta. Nato spet sedemkrat hitro, močno 
in plitko vdihnite skozi nos in dvigajte 
roke navzgor. Nato popolnoma sprošče-
no, počasi in mirno izdihnite skozi usta 
in spuščajte roke navzdol. Ponovite 
devetkrat oziroma po potrebi. Včasih 
čez dan že krog izboljša počutje. Pri vaji 
morate čutiti popoln kontrast med 
energijo vdiha in izdiha. Vdih je 
adrenalinski (simpatično živčevje), 
izdih pa regeneracijski (parasimpatično 
živčevje). Na ta način se bo telo samo 
uravnalo in harmoniziralo.

GALEB poživlja meridian pljuč in 
debelega črevesja. 

Sklenite roki zadaj za hrbtom in jih 
ob vdihu nežno povlecite nazaj in 
navzgor. Ob izdihu se spustite v 
polpredklon tako, da hrbet ostane 
raven, mišice nog pa napete in iztegnje-
ne. Trtico potiskajte nazaj, glavo s 
temenom naprej, roke pa navzgor in 
nazaj. Odprite in razširite prsni koš, da 
pljuča in srce lahko zadihajo. Pogled naj 
bo usmerjen rahlo naprej. V opisanem 
položaju sproščeno dihajte in vztrajajte 
toliko časa, dokler se počutite prijetno. 

GLOBOK SPROŠČUJOČ PREDKLON 
je zelo priporočljiv pri umirjanju 
stresnih situacij, saj vam pomaga 
usmeriti vašo pozornost navznoter; v 
telo in vaše občutke. Na globoki 
notranji ravni nas predkloni soočajo s 
potlačenimi skrbmi in težavami, katerih 
napeta energija se kopiči ter skladišči v 
mišicah. Inverzni položaji so tisti, pri 
katerih je glava spuščena nižje od ravni 
srca. Simbolično obračajo naš svet »na 
glavo« ter nam s tem omogočajo nov 
pogled na določeno situacijo, da znamo 
na stvari pogledati z druge perspektive. 
Poleg spodbujanja prebave ter nežne 
masaže notranjih organov, sproščanja 
in raztezanja mišic vratu, hrbta, zadnje 
strani nog in zadnjice vam globok 
sproščujoč predklon pomaga, da 
očistite svoj um in lahko sveže misli 
pritečejo v glavo. Zaradi prekrvavitve 
možganov izboljšuje spomin in 
koncentracijo.

Iz položaja galeba se sproščeno 
spustite v globok predklon. Kolena naj 
bodo pokrčena. S trebuhom se nasloni-
te na stegna. Primite nasprotna 
komolca, glava naj sproščeno visi. V 

opisanem položaju globoko dihajte v 
trebuh in v zgornji del hrbta, dokler 
vam je prijetno. 

Nato se počasi dvignite v položaj 
gore. Nič hudega, če se vam ob tem vid 
malce zamegli ali se vam v glavi malo 
zavrti. To je energija, ki se je razpršila 
po telesu. Vzemite si čas, da se telo 
umiri. Nato se postavite še v en 
RAVNOTEŽNI POLOŽAJ. Izberite 
poljubno. Lahko samo dvignete koleno 
in ga objamete pred seboj. Lahko se 
postavite v lastovko, štorkljo ali drevo. 
Ravnotežni položaji nas učijo, kako se 
podpreti z močnimi koreninami, da 
bomo lahko segli visoko in obdržali 
ravnotežje, hkrati pa ohranili tudi 
prilagodljivost. Popeljejo nas iz glave v 
telo in nam pomagajo pri sproščanju 
vseh napetosti. Spodbujajo občutek 
notranje gotovosti, ki se iz fizične ravni 
prenese v notranjost našega telesa. 
Umirijo se odvečni miselni vrtinci, kot 
tudi naše telo in čustva. In ko smo 
mirni, smo tudi bolj stabilni. In 
obratno; ko smo stabilni, smo tudi bolj 
umirjeni. Posledično se umiri tudi svet 
okoli nas. Obilo užitka in dobre volje pri 
vadbi vam želim.
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Tudi svetovna statistika temu prikima-
va. Uporaba mobilnega interneta se bo 
po napovedih v prihodnjih letih 
povečala za 7-krat. Že zdaj je mobilni 
internet pri uporabnikih pametnih 
telefonov in tablic ena bolj uporabljenih 
možnosti v vsakodnevnem življenju, saj 
omogoča, da lahko delijo trenutke 
svojega življenja z drugimi in so 
dosegljivi, kjerkoli so. 

2,53 milijarde uporabnikov pametnih 
telefonov na svetu je v letu 2018 v 
povprečju gledalo v svoj telefon od 2 do 
4 ure na dan. Če imate doma najstnika, 
potem veste, da je teh ur, ko ima v rokah 
pametni telefon, še bistveno več!

Pa poglejmo na to še z druge strani …
Precej velika verjetnost je, da ste zdaj, 
ko to berete, nagnjeni naprej, nad mizo 
ali »zleknjeni« na stolu, fotelju, kavču. 
Glavo imate nagnjeno naprej, prav tako 
so vam rame zlezle naprej. Ko ste 
nazadnje imeli v rokah pametni telefon, 
ste imeli roki pokrčeni ob telesu, hrbet 
pa ste upognili še bolj naprej.

IMAM PRAV? 
Položaj, v katerem ste, vam po vsej 
verjetnosti povzroča vaše bolečine, če se 
jih že zavedate ali še ne! Ampak brez 
skrbi, fizioterapevti že imamo diagnozo 

za glavobole, škrtanje v vratu in 
bolečine v ramenih. Pri nas se sam izraz 
še ne uporablja toliko, v Ameriki pa je 
poznan že dobrih 10 let: »text neck« ali 
»turtle neck«. Se pravi, težave z vratom, 
ki nastanejo zaradi pisanja sporočil, ali 
»želvji vrat«, ker je sam položaj vratu 
tak, kot je pri želvah. Vendar raziskoval-
ci tega področja pravijo, da »text neck« 
ni samo problem, ki nastane zaradi 
pisanja sporočil (SMS-ov) na telefonu, 
ampak je tudi težava zaradi igranja 
igric, brskanja po internetu in pisanja 
e-pošte.

ZAKAJ JE TAKO?
Vaša glava v povprečju tehta od 4,5 do 
5,5 kilograma. To težo mora nositi vaša 
hrbtenica, predvsem pa so mišice vratu 
in zatilja tiste, ki jo morajo držati na 
svojem mestu. To težo držijo mišice, 
kadar sedite popolnoma vzravnani in 
glavo držite pokonci – uho je nad ramo! 
Kaj pa se zgodi z glavo, ko jo začnemo 
nagibati naprej (tako, kot takrat, ko 
gledamo v telefon)? Teža glave se  
začne povečevati, bolj ko jo nagibamo 
naprej …

V položaju, ki je najpogostejši pri 
gledanju v telefon ali tablico, je kot v 
vratu 60 °, in takrat naša glava tehta 
približno 27 kilogramov. Tu pa se 
situacija v mišicah in hrbtenici bistveno 
spremeni.

 Vsa ta dodatna teža, ki se pojavlja s 
spremembo položaja glave, vleče vašo 
hrbtenico iz njenega najbolj optimalne-
ga položaja. Lahko si za primerjavo 
predstavljate, da je to tako, kot da bi prst 
na roki upognili daleč nazaj in ga tako 
držali nekaj ur. Ko tkivo raztegujete 
dolgo časa, postane boleče in se  
vname … V bistvu je vprašanje, ki bi si 

ga ob vsem tem morali postaviti, kakšne 
bodo dolgoročne posledice tega vašega 
početja.

Če boste dolgo časa (več ur na dan, 
vsak dan, več let) v tem položaju, ko je 
glava nagnjena naprej, si lahko najprej 
obetate boleče, zategnjene mišice na 
zadnji strani vratu, na zatilju, premik 
medvretenčne ploščice (hernija) ali 
stisnjen živec. Čez čas se vam dobese-
dno spremeni naravna krivina vaše 
vratne hrbtenice. Iz te faze je kar težko, 
če sploh je še mogoče, priti nazaj na 
stanje, ki je fiziološko in najboljše. 
Bodite previdni, ker dejansko lahko 
ostane tako, kot je!

Ni pa samo vratna hrbtenica tista, ki je 
na udaru zaradi drže ob gledanju v zaslon 
telefona ali tablice.

Poskusite narediti res globok vdih v 
tej sključeni drži. Zdaj se vzravnajte in 
poskusite ponovno. Strokovnjaki 
pravijo, da sključenost trupa lahko 
zmanjša pljučno kapaciteto za 30 
odstotkov. Pomanjkanje kisika v krvi ne 

KATJA GABER VODOPIVEC

VAS TELEFON  
DRŽI ZA VRAT?
Čakate prijatelja? Avtobus malo zamuja? Najlažje je ta 
na videz »prazen čas« zapolniti tako, da odklenete zaslon 
svojega pametnega telefona in preverite, kaj se dogaja 
na socialnih omrežjih, v nabiralniku vaše spletne pošte, 
mogoče preberete zadnje novice – odlično nam pomaga, 
da preženemo dolgčas!

V položaju, ki je 
najpogostejši pri 
gledanju v telefon ali 
tablico, je kot v 

vratu 60 °, in takrat 
naša glava tehta 
približno 27 kilogramov.

0°

4,5–5,5 kg
Teža glave
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samo, da kmalu privede do manj 
energije v telesu, do utrujenosti, 
brezvoljnosti, ki lahko dolgoročno 
privede tudi do resnejših težav s 
srčno-žilnim sistemom. Prav tako so pri 
sključeni drži prizadeti vsi notranji 
organi v trebušni votlini. Najprej se to 
pokaže v slabši prebavi. Saj si lahko 
predstavljate, da s sprednje strani 
stisnjeno črevesje ne more dobro 
opravljati svoje naloge? Upam, da sem 
vam dala že kakšen dober motiv, da se 
vzravnate.

Kaj lahko naredite, da se vsemu temu 
izognete, še vedno pa ob tem srečno 
»živite« z vašim pametnim telefonom? 
• Držite pametni telefon ali tablico v 

višini oči (najbolje, da ob tem 
naslonite komolce na mizo oziroma 
nekam, kjer boste lahko sprostili 
rame in preprečili zategnjene mišice 
v zatilju), imejte vzravnan hrbet: kolk 
– rama – uho v ravni liniji.

• Bodite pozorni, da imate v višini oči 
tudi računalniški zaslon in zaslon 

prenosnega računalnika (prenosni 
računalnik nas hitro lahko prisili v 
držo, kjer vratno hrbtenico ravno 
tako preveč obremenimo).

• Če imate zaslon telefona, tablice ali 
računalnika nižje od višine oči, 
spustite samo pogled, glavo pa še 
vedno držite pokonci.

• Vsako uro dela za računalnikom ali 
gledanja v telefon se vzravnajte, 
poravnajte glavo in 10-krat poglejte 
počasi levo in desno, počasi zaokro-
žite z rameni naprej in nazaj (naredi-
te maksimalno velik krog v vse 
smeri).

• Okrepite mišice trupa, da vam bodo 
pomagale vzdrževati pravilno držo v 
sedečem položaju.

• Vzemite si redne »pavze« med 
gledanjem v telefon, tablico ali 
računalnik. Najbolje je, da na vsakih 
20 minut vstanete, se dobro pre-
tegnete v vse smeri in naredite vsaj 
nekaj korakov sem in tja, da požene-
te krvni obtok.

Nima smisla, da si zatiskamo oči ... 
telefoni so tukaj, vsaj za nekaj časa bodo 
verjetno še ostali, naša hrbtenica pa se 
vsem tako intenzivnim spremembam 
načina življenja in obremenitev v zadnjih 
letih še ni zmogla evolucijsko prilagoditi 
in spremeniti. Je pa še eno vprašanje, ki si 
ga je ob vsem tem smiselno zastaviti: 
pomislite, koliko ste bili stari vi, ko ste 
začeli uporabljati pametni telefon, in 
koliko so bili stari vaši otroci, ko ste jim 
prvič dali v roke telefon ali tablico? 
Uživajmo v vsej zabavi, ki nam jo moderna 
tehnologija nudi, vendar ne dovolimo, da 
nas ob tem vedno bolj drži za vrat!

Strokovnjaki 
pravijo, da 
sključenost trupa 
lahko zmanjša 

pljučno kapaciteto  
za 30 odstotkov.

12 kg 18 kg 22 kg 27 kg

15° 30° 45° 60°
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Plašček za vaš obraz
Počasi prihajajo mrzli jesenski dnevi. Ko se narava spreminja  

ter bohoti v čudovitih jesenskih odtenkih, je to tudi za nas znak,  
da moramo poskrbeti za svojo polt.

TINA FABJAN

POSLOVNI VIDEZ



Koža je naš največji 
organ, ki je 
vsakodnevno pod 
vplivom zunanjega 

okolja, zato je zelo 
pomembno, da vemo, 
kako pravilno skrbeti 
zanjo.



Veliko je bilo že povedanega o po-
membnosti nege obraza. Naj vam bo to 
osnovno vodilo, da svojo kožo zaščitite 
in pripravite na mrzle dni, ki prihajajo. 
Ko se niža zunanja temperatura, 
poskrbimo za svoje telo in se oblečemo 
v toplejša oblačila, vendar obraz ostane 
še vedno izpostavljen − gol. Zato so tista 
»oblačila« za obraz negovalne kreme in 
tekoče podlage, ki ga zaščitijo in 
poskrbijo za njegovo varnost.

Kot sem že omenila, je nega osnova. 
Koži privoščite razvajanje z bogatimi 
hranljivimi kremami, maskami, a ne 
pozabite na vlago, ki je pomemben 
element za našo kožo. Vlaga je sestavni 
del vsake kože, ne glede na to, ali je koža 
mastna ali suha, razlika je le v tem, da jo 
en tip kože potrebuje več, drugi manj. 
Uporabljajte tudi čistilne maske, ki 
temeljito očistijo odvečne odmrle delce 
kože, da se te odstranijo s polti. Posledič-
no bo koža lepo gladka in bo bolje 
absorbirala preparativne preparate. 

Veliko je bilo že povedanega o 
tekočih podlagah, a verjamem, da se 
vsakič, ko se soočite z nakupom nove 
podlage, pojavi kopica vprašanj, katera 
je primerna zame, kako naj izberem 
pravi barvni odtenek, kako naj z njo 
prekrijem vse nepravilnosti …

Na prodajnih mestih ima vsak 
svetovalec svoj pristop in verjamem, da 
vas velikokrat zmedejo pri odločitvah za 
nakup. Na vaš izbor nove tekoče 
podlage lahko vpliva tudi cena ali le 
dober nasvet o tem, kako jo pravilno 
uporabiti in kakšen učinek tekoča 
podlaga ustvari. Če povzamem, kup 
enih dejstev, ki nas lahko prepričajo ali 
odvrnejo od izbora.

Končna odločitev ostaja še vedno pri 
nas. Dobro pa je vedeti vsaj nekaj 
osnovnih dejstev, da se ne ponavljajo pri 
vsakem nakupu.

ZAŠČITE V TEKOČIH PODLAGAH
Zavedati se moramo, da današnje 
ozračje ni kaj prida prijazno do naše 
polti, zato je pomembno, da vemo, 
kateri so tisti pomembni zaščitni filtri, 
ki naj bi jih vseboval tekoči puder. Vse 
več proizvajalcev v tekoče podlage 
dodaja zaščitne filtre za našo kožo pred 
onesnaženim zrakom in modro 
svetlobo, ki jo oddajajo elektronske 
naprave, ter seveda SPF-zaščite.

PRVA POMEMBNA ZAŠČITA JE 
ZAŠČITNI FAKTOR
O zaščiti pred močnimi sončnimi žarki, 
zlasti v poletnih dneh, vsi na veliko 

razpravljamo. Vendar pa je tudi zelo 
pomembno, da svojo kožo zaščitimo z 
zaščitnim faktorjem tudi v mrzlih, 
zimskih dneh. Gre za dnevno svetlobo, 
ki nas boža po obrazu prek dneva. Zato 
naj tekoča podlaga vsebuje SPF-zaščito, 
v veliki meri pa imajo tekoče podlage že 
samodejno prisotno in zabeleženo le v 
INCI-knjižici (kjer so navedene vse 
sestavine). Ko gre za višjo zaščito, pa je 
običajno zabeležena zelo vidno že na 
embalaži tekoče podlage. Svetujem 
vam, da na zaščito kože ne pozabite, ko 
se odpravite v hribe ali na smučanje.

STE ŽE SLIŠALI ZA »BLUE LIGHT« 
ZAŠČITO?
Modra svetloba je naravno prisotna v 
dnevni svetlobi, a jo prav tako oddaja 
elektronika, kot na primer računalniki 
in pametni telefoni. Nove študije so 

pokazale, da imajo elektronske naprave 
potencial ustvariti škodljive proste 
radikale, ki povzročajo oksidativni stres 
in pospešujejo proces staranja kože. 
Tako je dobro, da tekoča podlaga, zlasti 
za zrelejši tip kože, vsebuje prav to. Ena 
izmed takih je Deborah Milano 24 Ore 
Exta cover.

»ANTI-POLLUTION« 
TEHNOLOGIJA URBANEGA ŠČITA
Vaša koža je pod nenehnim napadom 
škodljivih vplivov iz okolja in eden 
izmed njih so mikroskopski PM 2.5 delci. 
Ti delci prihajajo iz industrijskih emisij, 
cigaretnega dima in avtomobilskih 
izpušnih plinov – so nevidni človeškemu 
očesu, a dovolj majhni, da se prilepijo na 
površino kože in povzročajo škodo. 
Nekateri delci so celo tako majhni, da 
lahko prehajajo skozi kožo in povzročajo 
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pusto polt, temne lise, rdečico in 
draženje – poleg tega pa naj bi potencial-
no pospeševali celično staranje in 
povzročali kožne hiperpigmentacije. 

Izberite tekoče podlage, ki vsebujejo 
anti-pollutinon zaščito za obraz (npr. 
Rimmel Lasting Radiance), ki se borijo 
proti učinkom PM 2.5 delcev. Raziskave 
kažejo, da je onesnaženje ne le škodljivo 
za kožo, temveč tudi negativno vpliva 
na delovanje PM 2.5 delcev, potem ko se 
le-ti prilepijo na kožo. Tekoče podlage 
se borijo proti tem škodljivim učinkom 
na dva načina: prek tehnologije 
urbanega ščita in običajno dodanega 
zaščitnega faktorja XX. 

Zaščita dokazano deluje proti 
pritrditvi mikroskopskih PM 2.5 delcev 
na kožo. Običajno so take tekoče 
podlage obogatene z antioksidanti in 
vitamini, ki nevtralizirajo proste 

radikale in delujejo kot dodatna zaščita 
pred onesnaženim zrakom.

HIALURONSKA KISLINA 
Poleg vseh pomembnih zaščitnih filtrov, 
ki jih omenjam, je dobro, da tekoča 
podlaga vsebuje koži prijazne sestavite in 
lastne sestavine, kot so hialuronska 
kislina (tekoči podlagi Max Factor 
Radiant Lift in Miracle Touch). Hialuron-
ska kislina je snov v koži, ki »zaklene« 
vlago, a jo z leti izgubljamo, zato naša 
koža postane suha in brez sijaja. Z 
dodajanjem slednjega v tekoče podlage 
kot aktivne sestavine ženskam vrača 
naravni sijaj, ki si ga želijo. Poleg tega z 
dodajanjem SPF-zaščite zagotavljamo 
večjo zaščito pred škodljivimi UVB-žarki.

KAKO PRIPRAVITI KOŽO NA 
NANOS TEKOČE PODLAGE?
Koža je naš največji organ, ki je vsako-
dnevno pod vplivom zunanjega okolja, 
zato je zelo pomembno, da vemo, kako 
pravilno skrbeti zanjo. Če redno nosimo 
ličila, je pravilna priprava kože ključnega 
pomena za vzdrževanje optimalnega 
zdravja kože. Zato jutranje in večerne 
rutine nege kože nikakor ne izpuščajte, 
tudi če niste uporabnica ličil. Zaradi 
dobre nege se bodo vaša ličila bolje oprije-
la polti in tudi učinek bo veliko boljši.

KAKO IZBRATI TEKOČO 
PODLAGO?
Ko izbiramo tekočo podlago, si moramo 
vzeti čas in, če je mogoče, brez naneše-
ne tekoče podlage, zato da bomo izbrale 
najbolj primeren odtenek. Lahko pa v 
svoji najljubši drogeriji v času promocij-
skih aktivnosti in prisotnosti umetnika 
ličenja skupaj z njim/njo izberete 
primerno tekočo podlago za vas.

Izberemo tekočo podlago, primerno 
za svoj tip kože, in šele nato barvo. V 
pomoč so nam lahko opisi tekočih 
podlag na dekorativnih stojalih, letaki, 
ki opisujejo tekoče podlage, svetovalke 
za blagovne znamke in prodajno osebje. 
Dandanes pa ne moremo mimo 
socialnih omrežij in vplivnežev ter, 
seveda najpomembnejše, mimo 
zaupanja vase, da vemo, kaj si želimo.
1. Korak: Odločimo se, kakšen učinek 

želimo imeti. Lahko je prekriven, 
močno prekriven, sijoč videz itd.

2. Korak: Na prodajnih mestih najdemo 
linijo, ki je primerna za našo starost 
in tip kože.

3. Korak: Sledi izbor učinka tekoče 
podlage, ki smo si ga zamislili na 
začetku. 

4. Korak: Ko najdemo pravi učinek, na 
zgornji strani dlani izberemo od 2 do 
4 odtenke. Tistega, ki je najbolj 
podoben naši barvi polti, dodatno 
testiramo še na spodnji stani ličnice. 
Če še vedno kolebate med dvema 
odtenkoma, kar se velikokrat zgodi, 
vedno izberite svetlejšega, saj tega še 
vedno lahko potemnite z bronzer-
jem. Temnejšega boste težko 
posvetlili in poleg tega se vam bo na 
prehodu z vratu poznala črta, ki pa si 
je nobena ne želi. Če je mogoče, izbor 
opravite na dnevni svetlobi, če 
prodajno mesto to omogoča.
 

NANOS TEKOČE PODLAGE
Tekočo podlago nanašamo s prstnimi 
blazinicami, čopičem ali gobico. Nanos 
naj bo enakomeren. Prvi naj bo na 
predelu okrog oči in nato proti zuna-
njem delu obraza. Pazite, da bo nanos 
zelo enakomeren in dokaj naraven. Zanj 
si vzemite čas, saj je lepo nanešena 
tekoča podlaga lahko že več kot 50 % 
mejkapa.

 Za boljšo obstojnost tekoče podlage 
vam svetujem uporabo primerjev, ki 
zaščitijo kožo in podaljšajo obstojnost 
ličil ter pudra v prahu ali kamnu. Ti 
izdelki ustvarijo obstojnost in prepreču-
jejo nadaljnje svetljenje polti. Seveda pa 
se moramo zavedati, da koža diha in da 
je popolnoma normalno, da se bomo po 
približno dveh urah začele svetiti. V 
tem primeru si s suhim robčkom 
popivnajte odvečno maščobo s polti in 
nato po potrebi ponovno nanesite 
puder v kamnu.

 Držite se pravila manj je več ... Saj 
veste, da je naravni videz še vedno IN.

Ko se niža zunanja 
temperatura, 
poskrbimo za svoje 
telo in se oblečemo 

 v toplejša oblačila, 
vendar obraz ostane še 
vedno izpostavljen − 
gol. Zato so tista 
»oblačila« za obraz 
negovalne kreme in 
tekoče podlage, ki ga 
zaščitijo in poskrbijo  
za njegovo varnost.
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Stiliranje z modnimi dodatki
Ste se kdaj vprašali, zakaj so nekateri vedno videti odlično in usklajeno,  

ne glede na to, kako so oblečeni? Morda so oblečeni zgolj v navadno majico  
in ravne hlače, pa je njihov videz zelo eleganten in dopadljiv. Morda nosijo kakšen  

res kakovosten in večen kos ali pa so imeli pomoč stilista, vendar je zagotovo še nekaj, 
kar je dalo pečat stiliranemu videzu.

JERNEJA AGIĆ

POSLOVNI VIDEZ



Bolj osnovno je 
oblačilo, bolj drzni  
so lahko vaši modni 
dodatki. 



V nadaljevanju vam predstavljamo 
nekaj napotkov, da boste lahko tudi vi 
ustvarili stilsko dovršen videz. Velikok-
rat je dovolj že, da dodate skladne in 
primerne modne dodatke.

Kombiniranje različnih modnih 
dodatkov v končni videz je osnova 
modnega stiliranja in loči skladen in 
dovršen videz od neskladnega. Ko boste 
našli svoj idealen modni dodatek, boste 
vedno videti odlično. Zato je dobro, da 
preverite oblačila v svoji garderobni 
omari in ugotovite, kako bi jih lahko 
dopolnili z njimi. In kaj je še najboljši 
del pri stiliranju z modnimi dodatki? 
To, da ni nujno, da predstavljajo velik 
finančni vložek.

MODNI DODATKI, KI IZRAŽAJO 
VAŠO OSEBNOST
Velja omeniti, da je v delovnem okolju 
treba upoštevati pravila poslovnega 
oblačenja. In pogosto se lahko zgodi, da 
je pri nekaterih zaradi izbora klasično 
konvencionalnega stila končni videz bolj 
dolgočasen. Temu bi se lahko izognili s 
primernimi modnimi dodatki, ki lahko 
končni videz naredijo zelo zanimiv. 
Skoraj vsako oblačilo lahko v trenutku 
spremenite iz dolgočasnega v imenitne-
ga s tem, ko izberete modne dodatke, ki 
ustrezajo in izražajo vašo osebnost. Pri 
nekaterih je to morda kratka in tanka 
rutka, vsakič drugače zavezana. Ali pa 
kos nakita, kot so to uhani, ogrlica, 
zapestnica. Morda so vam všeč pasovi in 
si za vsak videz omislite drugačno bravo. 
Vodilo pri stiliranju vašega videza je zelo 
preprosto, ne pretiravajte.

Če imate krajšo pričesko in  so vam 
všeč uhani, lahko svoj videz dopolnite z 
uhani, ki bodo pozornost usmerili na 
vaš obraz. Če bodo imeli kakšen svetleč 
kamenček, lahko tudi različnih barv, 
bodo vašemu obrazu dodali iskrico. 
Tudi če imate enostavno krojeno obleko 
nevtralnih barv, boste z dodatkom 
dragocenih uhanov iz srebra, zlata ali 
diamanta ustvarili zelo prefinjen 
končni videz.

Tudi vidne ogrlice bodo imele na 
končni videz podoben učinek kot 
uhani. Izberete lahko daljšo ogrlico, še 

posebej ko želite svoj videz optično 
zvišati in na zgornjem delu tudi zožati. 
Daljše perle v kontrastnih barvah od 
vašega oblačila bodo ustvarile razigran 
in zanimiv videz. Za različne videze 
lahko na isto oblačilo nosite ogrlice 
različnih barv in dolžin. Bodite pozorni 
le, da istočasno nosite eno ogrlico in ne 
več. Manj je več.

PAZLJIVO Z RAZMERJEM
Ko izbirate dodatke, usmerite pozornost 
tudi na medsebojna razmerja. Če je vaše 
oblačilo bolj voluminozno in vzorčasto, 
naj bodo ogrlice in uhani tanjši in ne 
toliko vidni. V tem primeru je poudarek 
na obliki oblačila in nakit služi le za 
dopolnitev videza. Če pa imate bolj 
elegantna, telirana oblačila čistih linij, 
izbirajte vidne in drznejše modne 
dodatke. Na primer, črno koktajl obleko 
lahko stilirate z velikim diamantnim 
prstanom in manjšo, a svetlejšo svečano 
torbico.

KAJ PA ČE ŽELIM KOMBINIRATI 
VEČ KOSOV?
Seveda lahko kombinirate tudi več vrst 
nakita, kot so uhani, ogrlica, zapestnica 
in prstan. V tem primeru naj bo nakit 
tanek in majhen, predvsem pa naj se 
med seboj ujema po barvi in tudi po 
stilu. Izogibajte se kombinaciji močno 
vidne ogrlice, uhanov in močno vidne 
zapestnice. 

Skladnost videza lahko zelo hitro 
porušite, če pozornost usmerite v 
prstan, ki vam ne ustreza. Široki prstani 
ne pristajajo vsakemu. Če so vaši prsti 
tanjši ali daljši, lahko izbirate širše in 
večje prstane oziroma ste pri izbiri 
lahko bolj drzni. Če pa imate manjše 
prste, vam le takšne oblike ne bodo 
pristajale. Nadenite si raje tanjše 
prstane iz čistih linij. Videz lahko 
dopolnite tudi z elegantno in poslovno 
uro, ki pa ne sme biti digitalna ali 
plastična. Če je metalni pašček, naj bo 
ta usklajen z barvo nakita.

PAS IMA SVOJO MOČ
Osnovne kose oblačil lahko dopolnimo 
tudi s primerno bravo in širino pasu.

Za poudarjanje pasu in mehkih 
telesnih oblin lahko izberete pas, ki je v 
nasprotnih barvah vašega oblačila. 
Nevtralnim barvam oblačil dodajte npr. 
rdeč, gozdno zelen, pariško moder ali 
sončnično rumen pas. Zraven lahko v 
enaki barvi kombinirate tudi torbo ali 
pa tanjšo ovratno rutko. Če je vaše 
oblačilo enobarvno in brez teksture, 

lahko izbirate bolj sijajne barve pasov 
ali pa pasove s teksturo. Za priložnosti 
izven delovnega časa si lahko omislite 
tudi pasove z močno izrazitim vzorcem. 
Če pa je vaše oblačilo vzorčasto, naj bo 
pas enobarven. 

DODATKI NAJ BODO DRZNI, KO 
SO OBLAČILA MANJ VPADLJIVA
Bolj osnovno je oblačilo, bolj drzni so 
lahko vaši modni dodatki. Zanimivi in 
stilirani videzi so vedno narejeni iz 
ravnovesja oblačil in dodatkov. To si 

Zanimivi in stilirani 
videzi so vedno 
narejeni iz 
ravnovesja oblačil  

in dodatkov. 
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KOVINSKI DELI NAJ BODO 
UJEMAJOČI
Pozlačene ali posrebrene kovine lahko 
uporabljate tudi kot dodatek na torbi, 
bodisi je iz njih sestavljen del ročaja 
bodisi sponka za zapiranje. Prav tako so 
lahko v kombinaciji z oblačili, kot 
zadrga ali gubi, in v kombinaciji z 
obutvijo. 

Ko stilirate takšne kose, imejte v 
mislih, da lahko že ti dodatki ustvarjajo 
končni videz, in morda ne boste 
potrebovali dodajati drugih. Če jih 
boste, bodite pozorni, da ne boste 
mešali različnih kovin med seboj. 
Vsekakor ne boste delovali stilno 
dovršeno, če bo del vašega ročaja na 
torbi v zlati verižici, vaša ogrlica pa v 
srebrni barvi. Poskrbite, da bodo vsi 
kovinski deli v enaki barvi. Da se boste 
izognili kombiniranju mešanih kovin, 
izbirajte vedno tiste, ki so skladne z 
vašo naravno koloristiko. Hladnejšim 
barvnim tipom, kot sta zima in poletje, 
pristaja bolj srebro. Toplejšim barvnim 
tipom, kot sta pomlad in jesen, pristaja 
bolj zlato. Izjema je belo zlato, ki 
pristaja skoraj vsem barvnim tipom. 

Bodite pozorni tudi na barvo obutve 
in torbe. Če je vaše oblačilo iz svetlejših 
in pastelnih barv, se izogibajte črnim 
salonarjem in torbi. Bolj usklajeno in 
elegantno boste delovali, če bodo v bež 
ali v svetlo rjavi barvi. Da pa bo vaš 
videz videti vedno urejen, poskrbite 
tudi za svojo pričesko. Vse zgoraj 
našteto bo prišlo do izraza še bolj, če 
bodo vaši lasje lepo negovani in urejeni. 

Pri stiliranju barv modnih dodatkov 
in oblačil se poskušajte izogniti preveč 
usklajenim barvam. Poskrbite, da boste 
videz naredili zanimiv tako, da v svoj 
stajling vnesete vsaj tri barve. Na 
primer, pri zgornjemu stajlingu s 
hlačami iz džinsa dodajte rdečo bravo 
ustnic, seveda po intenzivnosti primer-
no poslovnemu okolju. Ali pa belo 
enobarvno srajco zamenjajte z vzorčas-
to. 

MANJ JE ŠE VEDNO VEČ
Stilno dovršenost videza boste dosegli 
tudi tako, da naenkrat ne boste dodali 
preveč modnih dodatkov. Raje bodite 
pri stiliranju modnih dodatkov nekoli-
ko zadržani, kot pa da pretiravate z 
njimi. Če svoj videz dopolnjujete z 
vidnimi in dragocenimi uhani, se raje 
izogibajte zelo vidni ovratni rutki. Naj v 
vašem stajlingu pride do izraza en 
oziroma največ dva kosa, ki pa sta med 
seboj usklajena.

Hladnejši dnevi so idealni za 
oblačenje s plastenjem. Kot modni 
dodatek lahko uporabite tudi kos 
oblačila, kot je to zanimiv brezrokavnik 
ali pa plet, ki ga oblečete nad srajčko. 
Pri tem bodite pozorni, da je tudi to del 
stiliranja, in v tem primeru kombiniraj-
te le manjši oziroma tanjši in ne močno 
viden nakit. Pri izbiri nakita v poslov-
nem svetu je priporočljivo, da je za 
formalne priložnosti iz dragocenih 
materialov, za sproščene poslovne 
priložnosti pa ni nujno, da je material 
dragocen, naj bo le tako videti.

lahko ogledamo pri petkovem bolj 
sproščenem videzu s hlačami iz džinsa. 
Te naj bodo enostavnega kroja v temnej-
še modri barvi. Kombinirate jih lahko z 
belo srajco ali majico. Zraven si lahko v 
toplejših dneh obujete zanimive pikaste 
balerinke ter dodate daljšo modro 
ogrlico in majhne svetlikajoče uhane. 
To zimo pa jih lahko dopolnite s 
suknjičem v temnejši zeleni barvi ali v 
vijoličasti barvi jajčevca ter dodate 
pikasto rutko in pas v barvi suknjiča ter 
manjše, zanimive uhane. 
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