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Kavarna

Samsko življenje: 

Kakor na zahodu in v severnih državah 
Evrope se tudi pri nas izjemno hitro 
povečuje delež samskih. Samskost da-
nes ni več modna muha, ampak bolj ali 
manj stil življenja. Na zakonskem trgu 
je danes težje kot nekoč najti sorodno 
dušo. Zahteve enega spola so prezahtev-
ne za nasprotni spol. V boljši polovici 
iščemo ideal brez črnih pik, s katerim 
bi živeli srečno. Želje so eno, realno živ-
ljenje pa drugo.

Sedem različnih tematskih 
večerov na mesec 
Ker se večina samskih giba v enem 
in istem krogu ljudi, poleg tega pa je 
omenjena populacija preokupirana s 
službenimi obveznostmi, je vse manj 
možnosti, da bi si našli sorodno dušo. 
Nina Slapnik, sedemindvajsetletna na-
dobudna podjetnica, se je odločila, da 
se bo preizkusila v svetu podjetništva, 
hkrati pa naredila konec samskemu živ-
ljenju tistih, ki si to seveda želijo. V ta 
namen vsak mesec organizira dogodke 
za samske z različno tematiko za lažje 

navezovanje stikov. Samski torej v okvi-
ru Dogodkov za samske pod okriljem 
Slapnikove izbirajo med pestrim nabo-
rom dogodkov. Odločijo se lahko za sre-
čanja, namenjena razvajanju čutov, kjer 
se denimo naučijo kuharskih veščin ali 
mešanja koktajlov, preizkusijo se lahko 
v športnih aktivnostih, umetniške duše 
raziskujejo fotografski svet ali bobnajo 
po afriških bobnih v zavetju tivolskega 
parka, popotniki potujejo onkraj luže 
ali spoznavajo naravo na domačih tleh, 
bolj adrenalinski tipi osebnosti se poda-
jo plezat v gore ... Za vsakega samskega 
se torej najde nekaj, kar mu ustreza.
Slovenci naj bi veljali za bolj sramežljive 
in šele pod vplivom alkohola naj bi se 
nam razvezal jezik. Nina ima drugačno 
izkušnjo: “Na vsakem dogodku začet-
niška trema hitro izgine. Osebni odnos 
do vsakega udeleženca je izjemno po-
memben in trudimo se, da se nihče ne 
počuti bolj ali manj zaželenega. Na vseh 
dogodkih je vedno sproščeno vzdušje, 
saj vsi skupaj sodelujemo, se družimo 
in spoznavamo stvari, ki nas zanimajo. 

Tako moški kot ženske so odprti za no-
va poznanstva in naše dogodke zapuš-
čajo nasmejani.“ Sogovornica opaža, 
da večina obiskovalcev šteje od 30 do 
40 let. In ravno ta populacija ni nikoli 
prej zavzemala tolikšnega deleža sam-
skih kakor danes. Pred dvajsetimi leti 
je bilo v tem starostnem obdobju v Slo-
veniji dobrih 20 tisoč samskih moških 
in 11 tisoč samskih žensk, po zadnjem 
popisu prebivalstva iz leta 2002 pa je 
številka poskočila, in sicer so popisali 
36 tisoč samskih moških in 22 tisoč 
samskih žensk.

Nekoč negativen predznak, 
danes prevladuje toleranca
Če se zazremo v preteklost, je imel 
samski stan nekoč negativen predznak. 
Okolica je imela samskega za čudaka, 
nesposobneža, žensko za staro devico, 
oboji so bili vredni pomilovanja in z 
njimi niso kaj prida radi navezovali 
stikov. Danes je slika precej drugačna. 
Odnos okolice je bolj toleranten, v očeh 
družbe je samski stan postal skoraj pre-

ester argentinski večer ob okušanju različnih vrst rujne kapljice ob izbranih 
jedeh, vse skupaj začinjeno s temperamentno glasbo. Akterji prihajajočega 
septembrskega večera, ki se bo v eni izmed ljubljanskih restavracij razpotegnil 
dolgo v noč, bodo samski, željni spoznavati nove ljudi s prikritim upanjem, da 
med njimi najdejo sorodno dušo.PTina Recek
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stiž in mu tudi marsikateri vezani zavi-
da. Samski ljudje brez sramu in kančka 
slabe vesti zajemajo življenje s polno 
žlico. Ker so brez odgovornosti do dru-
gega, si lahko privoščijo pohajanje po 
trgovinah v nedogled, posedanje na do-
mačem kavču s čipsom in dobro knjigo 
v rokah, ne da bi bili deležni očitajočih 
pogledov partnerja, ukvarjanje s števil-
nimi hobiji, “kofetkanje“ in kramljanje 
s prijatelji ...
Našteto je zagotovo dobra plat tovr-
stnega življenja. Kakor ima medalja 
dve plati, je podobno tudi pri sam-
skem življenju. Sandi Kofol, psiholog, 
partnerski svetovalec in terapevt, med 
negativnimi platmi našteje odsotnost 
občutka bližine in intime z ljubljeno 
osebo. Prav tako ne moremo deliti le-
pih stvari in niti manj lepih, recimo 
strahov, dvomov, žalosti, ne nasloniti 
glave na partnerjevo ramo in pri njem 
poiskati tolažbe.

Biti samski ni enako biti osamljen
Na vprašane, ali je med samskostjo in 
osamljenostjo enačaj, terapevt odgovar-
ja, da zagotovo ne. Četudi smo samski, 
še ne pomeni, da smo osamljeni. Takoj 
ko imamo prijatelje in se z njimi druži-
mo, komuniciramo, bomo težko osam-
ljeni. Na drugi strani pa je kar nekaj 
vezanih ljudi osamljenih in nesrečnih, 
pravi Kofol. V takem primeru je sizifov-
sko početje, da vztrajamo v zvezi, ki nas 
psihično izčrpava, in naša stvar je, ali 
bomo obrnili nov list.
Prav gotovo tudi ni enačaja med sam-
skostjo in pomanjkanjem spolnih odno-
sov. Iznajdljivi samski si lahko brez več-
jih težav poiščejo partnerja za eno noč, 
vprašanje pa je, koliko jim kratkotrajna 
posteljna aerobika prinese dolgoročne-
ga notranjega zadovoljstva.
Marsikdo je v najstniških letih sanjal, 
da bo pri tridesetih letih s partnerjem 
in otroki živel na obrobju mesta v hiši 
s palčkom na vrtu. Sanje so se marsiko-
mu razblinile kot milni mehurček. Pri 
teh letih so se podali na pot samskosti 
iz raznih razlogov, bodisi prostovoljno 
ali po spletu okoliščin. Psiholog razla-
ga, da se nekateri odločijo, da bodo sam-
ski, ker v tem vidijo veliko več koristi, 
kot če bi bili vezani. “Navadno gre za 
ljudi, ki jim je osebna svoboda glavna 
vrednota. V tej skupini, ki se je prosto-

Tematski večeri za samske

V okviru Dogodkov za samske lahko doživite v bližnji prihodnosti naslednje 
tematske večere:
Indijanski piknik v soboto, 21. avgusta.
Razvajanje po Ljubljanici v torek, 24. avgusta.
Argentinski večer v ponedeljek, 13. septembra.
Prijavite se lahko preko portala www.dogodkizasamske.si.

Če je nekoč imel samski stan negativen predznak, je danes slika že precej 
drugačna. 
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Nina Slapnik, sedemindvajsetletna 
nadobudna podjetnica, se je odločila, 
da bo naredila konec samskemu živ
ljenju tistih, ki si to seveda želijo. Od 
tod njeni dogodki za samske.

Biti samski ne pomeni biti žalosten, nesrečen ali neizpolnjen. Biti samski 
je lahko priložnost.

Nič več samska

Srečno zaljubljen par, ki se je spoznal 
na srečanju Dogodki za samske in se-
daj uživa sadove poznanstva.
Bonbon: Kje sta se spoznala?
Ana: Spoznala sva se na delavnici me-
šanja koktajlov. Naredila sem svoj prvi 
mojito in mu ga dala poskusit.
Tomaž: Ja, in to precej močnega.
Bonbon: Sta imela kakšne želje glede 
partnerja, kakšen naj bo?
Tomaž: Želel sem si spoznati punco, 
ki je komunikativna, simpatična, dru-
žabna, športna. Tako, ki bo šla z mano 
teč na Rožnik in pogledala kakšno no-
gometno tekmo. Predvsem pa, da ni 
materialistka.
Ana: Jaz sem sanjala o tipu, ki bo 
topel, zabaven, spontan, neobreme-
njen, energičen, z jasnimi cilji in 
veliko življenjske energije. Pa tudi, 
da bo šel z mano pogledat kakšno 
gledališko predstavo, ne da bi vmes 
zaspal. (Smeh)
Bonbon: Ali sta šla na dogodek za sam-
ske neobvezujoče, pač, kar bo, pa bo, 

ali sta si globoko v sebi želela, da le 
spoznata partnerja?
Tomaž: Že od nekdaj sem se želel na-
učiti, kako se mešajo koktajli. No, se-
veda sem na tihem tudi upal, da bom 
spoznal kakšno simpatično punco, 
ampak to niti ni bilo tako nujno.
Ana: Mislim, da je narobe, če se ude-
ležiš dogodka samo zato, da boš tam 
spoznal življenjskega partnerja. Zadevo 
moraš vzeti čisto neobvezno; kot zabav-
no, tematsko druženje in spoznavanje 
novih ljudi. Če pa tam spoznaš nekoga, 
ki ti je všeč, pa še toliko bolje.
Tomaž: Se popolnoma strinjam. Če 
prideš s prevelikimi pričakovanji, si ga 
že v začetku polomil. Potem se ne mo-
reš sprostiti in si nekako zategnjen.
Bonbon: Sta poskušala že pred tem 
navezati stik s kom preko drugih por-
talov?
Tomaž: Ne, sem pa spoznal nekaj 
punc prek Irca in šel z njimi na zme-
nek, vendar so bile izkušnje bolj slabe. 
Preko “četa“ si ustvariš neko predstavo 

o človeku, ko pa ga spoznaš v živo, je 
druga pesem. Lahko se zgodi, da ni 
nobene energije.
Ana: Ja, važna je energija, ki pa je ne 
moreš začutiti, dokler človeka ne vidiš 
v živo. Spoznavanje preko portalov za 
navezovanje stikov se mi zdi sicer či-
sto v redu in poznam kar nekaj parov, 
ki so se našli na ta način, vendar je vse-
eno nekako umetno in prisiljeno. Veli-
ko raje grem na dogodek, kjer počnem 
kaj zabavnega in imam veliko manevr-
skega prostora za sproščeno druženje 
in spoznavanje novih ljudi.
Bonbon: Kaj priporočata samskim?
Tomaž: Ja, nujno obiščite kakšen do-
godek za samske! Se resnično splača. 
(Smeh)
Ana: Predvsem pa uživajte samsko živ-
ljenje in se ne obremenjujte s tem, da 
morate na vsak način nekoga imeti. 
Samo sprostite se in tisti pravi/prava 
bo že prišel/prišla mimo.
Tomaž: In to takrat, ko boste najmanj 
pričakovali.
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voljno odločila za samskost, so še taki, 
ki se v življenju niso pripravljeni prila-
gajati, sklepati kompromise, ali pa so bi-
li v partnerstvu enkrat ali celo večkrat 
tako razočarani, da so obupali. Prav 
slednji delajo napako, saj si v bistvu 
po tihem želijo partnerskega odnosa, 
ampak zaradi strahu, da se bodo spet 
opekli, ostajajo samski. Po njihovem 
prepričanju je to bolj ‘varno‘ in manj bo-
leče. Vendar, veliko bolje bi bilo, če bi se 
iz izkušenj nekaj naučili in to uporabili 
pri iskanju in nato gradnji novega part-
nerstva. Med njimi so tudi taki posame-
zniki, ki so v otroštvu opazovali starše, 
od katerih se je moral eden neprestano 
prilagajati drugemu. Zato jih je sedaj 
strah, da jih čaka podobna usoda, če se 
bodo vezali,“ poudarja Sandi Kofol.
Sogovornik še razloži, da obstaja tudi 
skupina ljudi, ki ostajajo samski, ker 
si niso našli pravega oziroma prave. 
Navadno gre za ljudi, ki imajo na po-
dročju partnerstva določene zablode 
oziroma nefunkcionalna prepričanja, 
ki jim onemogočajo dejansko uspešno 
partnerstvo. Velikokrat ljudje iščejo ide-

alne partnerje, prince na belih konjih, 
duše dvojčice ..., kar jim povzroča ne-
zadovoljstvo v partnerskem življenju. 
“Enkrat sem nekje prebral, da obstaja 
večja verjetnost, da bo letalo strmogla-
vilo, kot da nam bo uspelo najti ideal-
nega partnerja.“

Vmesna postaja s ciljem 
priti na končno
Če pod črto zapišemo, ima samsko živ-
ljenje sicer ključno prednost, da lahko 
počnemo, kar se nam zazdi, po drugi 
strani pa ni bolj izpopolnjenih trenutkov 
od tistih, ki jih preživimo z ljubečim part-
nerjem. Zato je za marsikoga samsko 
življenje lahko le vmesna postaja s ciljem 
priti do končne. Ali kot pravi Nina Slap-
nik: “Biti samski ne pomeni biti žalosten, 
nesrečen ali neizpolnjen. Biti samski je 
lahko priložnost. Je lahko prečudovito 
obdobje v našem življenju, ki nam daje 
krila in možnosti za nova odkritja.“ Mi 
pristavljamo še - nova odkritja za spozna-
nje potencialnega partnerja, čeprav ta ne 
bo idealen, bo pa vsaj približek temu, ki 
nas bo osebnostno izpolnjeval.

Marsikdo v najstniških letih sanja, 
da bo pri tridesetih letih s partner
jem in otroki živel na obrobju mesta 
v hiši...


