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MINUTNO

S katerimi tremi vrlinami se lahko 
pohvalite?
Z občutkom za sočloveka, s komunikativnostjo, 
z voljo do življenja.

Kaj vas spravi »na obrate«?
»Hausič«.

Vsaj ena slabost, ki si jo upate javno 
priznati ...
Zamujanje.

»Kontrolfrikica« ali improvizatorka?
Improvizatorka, defi nitivno.

Digitalno ali analogno?
Digitalno, toda ko gre za spoznavanje ljudi še 
vedno prisegam na analogno, na stik v živo, saj 
le tako lahko začutim energijo človeka, stisk roke, 
iskrice v očeh, slišim glas, prepoznam mimiko.

Optimistka ali pesimistka?
V ljudeh vedno vidim dobro in situacije vedno 
jemljem kot lekcije in sem za njih iz srca 
hvaležna. Torej sem najbrž optimistka.

Mestni človek ali ljubiteljica narave?
Oboje. Mesto ponuja raznolikost, narava pa mi 
omogoča, da se vrnem sama k sebi. Obožujem 
oboje, potrebujem oboje.

Gurmanka ali »le, da je želodec poln«?
Kakor kdaj in odvisno od družbe. Ko sem v 
Italiji, defi nitivno rada dobro jem. Ko sem 
doma, mi je pomembno le, da je dokaj zdravo.

Zasanjana romantičarka ali vročekrvnica?
Spet oboje. Sem romantična, sem pa tudi 
strastna. Neka mešanica obojega.

Če bi si sami izbirali darilo za valentinovo, 
bi izbrali …
Lep večer v dvoje ob svečkah ... pred kaminom, 
v topli koči sredi narave. Kakšna romantika!

Ste, ko gre za oblačenje, žrtev mode ali 
funkcionalistka?
Funkcionalistka.

Pri delu vas navdihuje …
Predvsem zgodbe »samskih«, ko mi napišejo 
ali povedo, da so se našli na mojih dogodkih, 
da ustvarjajo družine, se poročajo. Pa tudi 
moja vizija, osebna svoboda in možnost, da 
sem lahko kreativna po svojih željah.

Zimski ali letni športi?
Oboje.

Čemu se v življenju ne morete upreti?
Dogodkom za Samske, ljubezni, srčnosti, 

prijaznosti, svoji osebni svobodi, predanosti, 
vztrajnosti, strasti, volji do življenja. Čokoladi. In 
mojim zlatim nečakom.

Trgovina, ki jo v BTC Cityju največkrat 
obiščete, je …
Defi nitivno restavracija DiVino, kjer štirikrat 
mesečno organiziram Hitre zmenke in Zmenke 
z ujemanjem. 

Na kaj ste v življenju ponosni?
Na to, da sem vztrajala pri Dogodkih za Samske, 
pustila redno službo in se upala podati na 
pot podjetništva. Da sem osrečila mnoge in 
posledično tudi sebe, saj sem tako dobila veliko 
priložnosti za svojo poslovno in osebno rast.

Kateri dosežek vam je »vzel sapo«?
Pred petimi leti sem bila ob svoji najboljši 
prijateljici, ko je na svet prišel njen sinček. Le 
kako naj kaj takega človeku ne vzame sape?

Brez koga/česa življenje za vas ne bi 
imelo smisla?
Brez ljubezni. Brez predanosti v odnosih. Brez 
srčnosti. Brez strasti do kreiranja novega. Brez 
odpuščanja. Brez hvaležnosti. Brez fokusa 
za naprej. In brez mojih ljubih, s katerimi je 
življenje veliko lepše.


