Predstavljamo
»Zame je najbolj uspešen
človek tisti, ki ima zdravje in duševni mir, in ne
tisti, ki je najbolj slaven
in ima največ denarja,«
pravi Nancy Aljančič.

Vsaka ženska se pred začetkom
poletja znajde v zagati, kakšne
kopalke izbrati. Tako je tudi Nancy Aljančič dolgo iskala primerne.
In ker jih ni našla, si jih je sešila
sama. To je bilo pred tridesetimi
leti. In ker so podobne hotele imeti tudi njene prijateljice, jih je sešila
tudi njim. Počasi je ustvarjala nove
modele in začela osvajati tržišče.
Zgradila je zgodbo o podjetniškem
uspehu, pri katerem ni manjkalo
poguma, inovativnosti in drznosti.
Pa tudi za naprej ima jasno vizijo.
Andreja Comino, fotografije: Toni Čebron in
Aleš Bravničar

Zgodba o pogumu in uspehu oblikovalke kopalk Nancy Aljančič

30 let truda, inovacij, etičnosti
in nepozabnih doživetij

M

»

oja podjetniška zgodba
se je začela že v otroštvu, ko sta se starša
odločila odpreti podjetje za predelavo plastike. Veliko časa sem preživela ob strojih
ter zlagala in pakirala plastične loparje za
tenis, frizbije, naušnike, natikače, čevlje za v
vodo … Ko sem dopolnila 18 let, sem sama
z velikim kombijem vse te izdelke razvažala
kupcem po Sloveniji in na Hrvaškem. Kombi
je bil zelo star in večkrat se je pokvaril, tako
da sem ga včasih tudi sama popravila,« se
spominja Nancy, ki je ime dobila po kanad32
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ski smučarki Nancy Greene. Starša sta si za
svojo hčerko želela, da bi postala smučarka.
Njuna druga želja je bila, da bi prevzela družinsko obrt, vendar se jima oboje ni uresničilo. Svetlolasko je bolj zanimala moda. Že v
srednji šoli je obiskovala šiviljske tečaje in si
večino oblačil sešila sama.

Zaradi mladosti je
niso jemali resno
»Ljubezen do šivanja mi je priljubila moja varuška, soseda pa je bila učiteljica šivanja,
tako da sem bila nekako ves čas obkrožena
z ustvarjanjem. Mama mi je povedala, da
sem že pri šestih letih prvič rekla, da bom
postala bodisi šivilja bodisi frizerka. Prevladala je želja po ustvarjanju. Prvi šivalni
stroj mi je kupil oče. Ker imam rada morje,

plaže, potapljanje, plavanje, potovanja in
ker sem sodijo tudi kopalke, sem se lotila
njihovega ustvarjanja. Najprej sem zaposlila
eno šiviljo, pa še drugo, tretjo … Ko sem
svoje modele ponudila trgovinam, so bili
nad njimi navdušeni, povpraševanje je bilo
vedno veliko večje, kot smo jih lahko izdelali,« razlaga Nancy, ki je ves čas stremela za
novostmi. Vsako leto je obiskovala specializirane sejme materialov, okraskov in drugih
dodatkov za kopalke, najprej v Monte Carlu,
nato v Cannesu, večkrat pa tudi druge tekstilne sejme v Milanu in drugod po Evropi.
Na začetku je na sejme s seboj vzela očeta. Vsi poslovni partnerji so mislili, da je on
lastnik podjetja. Kajti če bi prišla sama, bi
morda imeli kakšne pomisleke zaradi njene
mladosti. »Tako sem veliko lažje sklepala

posle. Včasih nam je tudi zmanjkalo blaga
in ni bilo časa čakati, da bi ga pripeljal prevoznik. Zato sem se zgodaj zjutraj usedla v
avto, se odpeljala v center Milana, naložila
kar nekaj bal blaga in popoldan sem bila že
nazaj na carini,« se spominja Nancy, ki je
najbolj ponosna na to, da so bile od začetka
vse njihove kopalke sešite v Sloveniji. Večinoma jih delajo v njihovi šivalnici v Naklem,
že zdavnaj pa je nehala šteti, koliko so jih
sešile pridne roke njenih šivilj. Pred leti so
bile zelo cenjene ekstravagantne kopalke
z veliko kristalov Swarowski, danes pa si
ženske želijo bolj preproste kopalke. Seveda pa so pomembni kakovostni materiali, ki
so bolj obstojni na sonce, klor … hitreje se
sušijo. Obdelujejo jih z digitalnim tiskom, ki
omogoča veliko večje možnosti glede potiskov. »Vsi materiali, ki jih uporabljamo za
naše izdelke, so proizvedeni v EU in imajo
certifikat Oeko-tex Standard 100, ki zagotavlja, da ne vsebujejo zdravju škodljivih
snovi. Začeli pa smo uporabljati tudi reciklirano blago, surovina za njih so plastenke in
plastika pobrana iz morja, na ta način skrbimo za čistejše morje,« razkrije oblikovalka.

Sama svoj model
Dolga leta je bila sama model za svoje kopalke. Svoje najlepše kreacije si je želela
poslikati na zanjo najlepših krajih na svetu,
kot so denimo Sejšeli, Mavricij, Bali, Dominikanska republika, Kuba, Havaji, Kenija,
Brazilija, Južnoafriška republika, Avstralija,
Peru, Tahiti, Bora Bora, Namibija, Filipini,
Britanski deviški otoki … »Na potovanje sva
se s fotografom odpravila sama, ker je bilo
to najcenejše. Nisem si mogla privoščiti s
seboj vzeti še manekenke, vizažista, frizerja,
in asistenta fotografije, zato sva morala vse
delo opraviti sama. Seveda je bilo zelo naporno, ampak za tako čudovite fotografije se
je splačalo potruditi. Ko sem se vrnila, sem
običajno spala tri dni in tri noči skupaj. Po
dvanajstih letih snemanj se nama je prvič pridružila tudi manekenka. Povsod je bilo zelo
lepo, najlepše pa v Namibiji, Braziliji, Bora
Bori in Peruju. Nepozaben je bil tudi safari v
Namibiji, podpisati sem morala, da se zavedam možnosti napada divjih živali in da sem
tu na lastno odgovornost. Zvečer me je v šotor pospremil domačin s sulico v roki in zabičal, da sama ne smem iz šotora. V roke pa
mi je dal hupo in naročil, če mi k šotoru pride
kakšna divja žival, npr. lev, slon, gepard, naj
stiskam hupo, da bo nastal velik hrup in žival
bo pobegnila. Pozabila pa sem ga vprašati,
kaj naj naredim, če kljub hupanju žival ne bo
pobegnila. Celo noč sem spala s hupo v roki,
poslušala razne glasove, ampak k sreči nobena žival ni zašla v moj šotor. Na safariju v
Keniji pa se je en slon odločil, da mu naš džip
ni všeč in zakadil se je v nas in komaj smo
pobegnili,« se spominja.

Nancy Aljančič že trideset let prisega na kakovost, etičnost, trajnost in unikatnost svojih kopalk.

Nepozabna doživetja
na potovanjih
Ravno tako je bilo zanimivo v Dominikanski
republiki. Tam sta se s fotografom (takrat je
bil to še sodelavec, kmalu pa ga je zamenjal
profesionalni fotograf Aleš Bravničar) odpravila z malim čolnom slikat na manjši otoček,
kjer so snemali reklamo za Bacardi. Zajel jih
je vihar. Najprej je bila nesrečna, ker ji je dež
uničil pričesko in make up, potem jo je skrbelo za nov drag fotoaparat, da ne bi padel
v vodo. Nakar se je neurje tako okrepilo, da
je mislila, da bodo potonili. Za povrhu pa je
iz morja priletela sipa in spustila črnilo točno
vanjo, da je bila čisto črna. Začela se je na
ves glas smejati. Neurje je k sreči kmalu prenehalo in srečno so prispeli do otoka. Vrgla
se je v morje, da spere črnilo, pokazalo se je
sonce in fotografije s kopalkami in mokrimi
lasmi so vseeno lepo uspele. Skoraj vedno
pa se je na potovanjih tudi potapljala; videti
vse te čudovite koralne grebene in vse živo
pisane tropske ribe je tako dih jemajoče in
nekaj posebnega, kot da bi se odpravil na
drug planet. Običajno je pred potapljanjem
morala podpisati, da se zaveda možnosti
napada morskih psov. In res jih je videla kar
nekaj, vendar niso bili nevarni za človeka. Še
posebej pa je bilo nepozabno doživetje na
Bora Bori, ko so ogromne štirimetrske mante plavale nad njo. Imela je občutek, da so
nad njo vesoljske ladje. Na potovanjih se je
vedno želela družiti tudi z domačini in ugotoviti, kje so ljudje najbolj srečni in se od njih
čim več naučiti. Pred mnogimi leti, ko je začela brati, kako z zahodnim načinom življenja
onesnažujemo naravo in smo na poti uničenja planeta, se je začela spraševati, katera je
prava pot. Odgovor na to vprašanje so ji zelo
pomagala poiskati potovanja. Videla je vse te
domorodce, kako živijo preprosto in mirno

življenje v naravi in kako so bolj srečni kot mi.
Na jezeru Titicaca domačini živijo na malih
plavajočih otokih, ki jih izdelajo iz slame, na
njej pa imajo male slamnate hiške in prevažajo se s čolni iz slame. Rekli so ji, da če bi
jim kdo podaril veliko hišo v glavnem mestu
Puno ob jezeru, je ne bi želeli vzeti, ker svojega miru ne bi zamenjali za nič. »Takrat tega
nisem razumela, ampak danes to razumem.
Vsa ta potovanja in vse duhovne delavnice, ki
sem jih začela obiskovati pred dvajsetimi leti,
neštete duhovne knjige, ki sem jih prebrala,
dolga leta obiskovala tudi šolo meditacije,
me je naučilo, da nismo samo materialna
bitja, ampak tudi duhovna in zato nujno potrebujemo tudi duhovno hrano. Nismo samo

Nasvet Nancy Aljančič,
kako kupiti kopalke:
»Sledite občutkom v sebi in ne za vsako
ceno slediti modnim trendom. Pri izbiri bodite samosvoje, včasih tudi malo drzne in
edinstvene, to bodo ljudje zagotovo opazili
in cenili. Pomembno je iti v trgovine, kjer vam
bodo znali dobro svetovati. Prav tako pa pred
nakupom preverite, kje in iz kakšnih materialov so bile izdelane kopalke. Če boste izbrale
tiste z najbolj etično zgodbo, boste naredile
nekaj dobrega za svoje zdravje, počutje, naravo in zaposlene v tekstilni industriji. Naše
kopalke zaradi same kakovosti nekatere ženske nosijo tudi 18 let in več, to pa vemo, ker
nam jih prinesejo k nam v šivalnico v Naklo,
da jim kakšno malenkost popravimo, da jih
bodo lahko nosile še naprej. Kopalk, ki imajo
v sebi etično zgodbo, se ne naveličaš, ker se
v njih dobro počutiš in jih z veseljem nosiš
dolgo časa.«
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Predstavljamo

Dolga leta je bila model za svoje kopalke. Snemala jih je tudi na najlepših plažah po svetu.

um, ampak se moramo naučiti um tudi izklapljati, iti s pozornostjo v srce, se povezati z
našo dušo in tu bomo našli res pravo srečo,
spokojnost, mir, ljubezen in radost. Nič materialnega, nič kar je zunaj nas, nam ne more
dati tako lepih občutkov, kot je stik s svojim
bistvom. Mislim, da nas tega želi naučiti tudi
korona,« pravi.

Recept za uspeh
Biti v skladu sam s seboj, naravo in svojim
poslanstvom je zagotovo najpomembnejše
za harmonijo vsakega človeka. »Recept za
uspeh je opravljati tisto delo, ki je tvoje poslanstvo. Včasih kdo ne ve, kaj to je, pa mu
rečem, če bi lahko izbral katerokoli službo na
svetu, kaj bi izbral? Kaj bi delal najraje na svetu? Kaj bi delal tudi, če te ne bi plačali, ampak
bi to delal samo zato, ker bi te to tako veselilo? To je tvoje poslanstvo, to delaj in dani so
ti zagotovo tudi vsi talenti in vse, kar je za to
potrebno. Tudi, če nimaš potrebne izobrazbe,
ni problem, če te nekaj veseli, se vsega lahko
naučiš,« pravi Nancy, ki svojega dela ne bi zamenjala za nič na svetu. Tudi v času korone so
s svojo ekipo večinoma delale po skrajšanem
delovnem času, pozimi pa so bile krajši čas
tudi na čakanju na delo. Vendar to ni omajalo
njene želje po nadaljnjem ustvarjanju.

Z ljubeznijo do sebe,
drugih in narave
»Pred leti sem oblačila večinoma kupovala v
tujini in nisem bila pozorna, kje so bila sešita. Pozneje se mi je enkrat zgodilo, da sem
oblekla novo jopico in sem se v njej počutila
tako slabo, da sem jo morala sleči. Ni pisalo,
kje je bila sešita in sem vprašala prodajalko,
ki je rekla, da so vsa njihova oblačila sešita na Kitajskem ali v Indiji. Začela sem raziskovati, zakaj slabo počutje in ugotovila, da
ne vplivajo na naše zdravje in počutje samo
strupi, ki so v oblačilu, ampak je v njem tudi
zgodba ljudi, ki so jo izdelali. Če so ti delali v
zelo slabih in nehumanih pogojih, bo v oblačilu tudi slaba energija in mi se bomo slabo
34
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Kopalke iz kolekcije 2021 (model Špela Kink Bravničar)
počutili. Zato sedaj vedno preverim, kakšno
zgodbo ima v sebi oblačilo, kje je bilo sešito,
iz kakšnih materialov in v kakšnih pogojih so
delali zaposleni. Sedaj kupujem le oblačila,
ki so izdelana v Sloveniji ali EU. Najrajši pa
si jih skreiram sama in zašijejo mi jih moje
šivilje. Takrat se najboljše počutim. Ko sem
bila na Tahitiju, so me ženske zelo navdušile s svojo ženstvenostjo, barvitimi oblačili in
rožami v dolgih laseh in od tedaj nosim še
več živo pisanih oblek in dolgih plapolajočih
tunik, za uho pa si velikokrat zataknem kakšen cvet, ki raste na mojem vrtu. Tudi tesnih
oblačil in visokih pet ne nosim več, ker to
škoduje zdravju in dobremu počutju,« pravi
Nancy, ki najbolj uživa v naravi, občuduje
njene lepote, posluša ptičke, čričke, potočke, slapove, morje, hodi bosa, voha rožice,
nabira zelišča, leži na dekci v travi ali na vrhu
hriba in se tako poveže z naravo in napolni z
energijo zemlje.

Prisega na slovensko
Za zdravje ji ni žal odšteti ne časa in ne denarja, rojstni dan ima sedmega aprila, ki je

obenem tudi svetovni dan zdravja. Njen moto
je Hipokratov rek; hrana naj bo vaše zdravilo,
zdravilo naj bo vaša hrana. Hrano že dvajset
let največkrat kupi na bio tržnici v Naklem,
nekaj pa je pridela tudi na svojem vrtu. Brala
je, da ima največ hranilnih snovi in življenjske
energije divje rastoča hrana, zato jo čim več
nabere tudi v naravi. Dvajset let pa je tudi že
vegetarijanka, večinoma se prehranjuje vegansko. Tudi za nakup slovenskih izdelkov
ji ni žal odšteti ne časa in ne denarja. Pred
dvanajstimi leti se je odločila, da bo vse, kar
potrebuje, kupovala slovensko, če to ni možno, pa vsaj evropsko, in sicer predvsem slovensko ekološko hrano, slovensko ekološko
kozmetiko, slovensko ekološko posteljnino,
odeje in perilo. Poleg tega pa tudi obutev,
darila, pohištvo … »Zame je zelo pomembno podpirati slovenske proizvajalce in s tem
ohranjati lastno proizvodnjo, samozadostnost, znanje, bolj humana in ljudem prijazna delovna mesta, slovenska podjetja, saj
z vsem tem posledično ohranjamo tudi javno
zdravstvo, šolstvo in pokojnine ter hkrati skrbimo za svoje zdravje in naravo.

ZEMELJSKI PLIN: ZANESLJIVO
IN NAJUGODNEJŠE OGREVANJE
ogrevalnimi sistemi daleč
najugodnejša in se tudi najhitreje povrne.

Plinski kotel je tih in ne
potrebuje zunanje enote.

Uporaba zemeljskega plina
za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode je zelo
ekonomična odločitev, kar
potrjuje že več kot 130.000
odjemalcev v 82 slovenskih
občinah. Za gospodinjstva
je namreč eden izmed najbolj ugodnih energentov,
ki zagotavlja velike dolgoročne prihranke, naložba
pa je v primerjavi z drugimi

Trikrat cenejši
v primerjavi z elektriko
Cene zemeljskega plina so
se v zadnjih letih občutno
znižale in gospodinjstva
lahko danes dobijo eno kilovatno uro (kWh) tega naravnega goriva z najmanjšim ogljičnim odtisom že
za 0,05 evra, z vsemi davki
in dajatvami vred.
Cene energentov
za gospodinjstva
Zemeljski plin
0,05 EUR/kWh
Elektrika
0,16 EUR/kWh
Kurilno olje
0,10 EUR/kWh
UNP
0,15 EUR/kWh

Naložba se povrne
že v treh letih
Ali veste, zakaj zemeljski
plin v zadnjih letih iz stanovanjskih hiš izpodriva kurilno olje? Zato, ker vsak dan,
ko uporabnik kurilnega olja
odlaša s prehodom na zemeljski plin, zapravlja svoj
denar. Po zamenjavi oljnega kotla s kondenzacijskim
plinskim kotlom se namreč
občutno zmanjšajo stroški
za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode. Naložba je daleč najugodnejša in
se najhitreje povrne tudi v
primerjavi z drugimi ogrevalnimi sistemi.
To je potrdila tudi študija, ki
so jo opravili na ljubljanski
fakulteti za strojništvo. Izračuni so narejeni za 180 m2
veliko energijsko potratno
hišo (energijski razred E)
in energijsko varčno hišo
(energijski razred C).

ZAKAJ SE OGREVATI Z
ZEMELJSKIM PLINOM?
• Najmanjši stroški naložbe – naložba v kateri koli drug ogrevalni sistem je bistveno višja.
• Najkrajša doba vračanja
naložbe – povrne se že v 3
(energijsko potratna hiša)
oziroma 4 letih (energijsko
varčna hiša).
• Nizka cena zemeljskega plina
– je cenejši od kurilnega olja,
lesne biomase in elektrike.
• Zemeljski plin je primeren
energent tudi za hiše z radiatorskim ogrevanjem.
• Sodobni kondenzacijski plinski kotli so visoko učinkoviti
– dosegajo več kot 100-odstotni izkoristek.
• Plinski kondenzacijski kotel
prinaša največ prihrankov – v
primerjavi s kurilnim oljem
tudi več kot 10.000 evrov v
10 letih (po odštetih začetnih
stroških naložbe).
• Zemeljski plin je naravno gorivo z najmanjšim ogljičnim odtisom – če z njim zamenjamo
star oljni kotel, se emisije CO2
zmanjšajo za kar 50 odstotkov.
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