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NINA SLAPNIK

Nina, prej ste delali v oglaševalski agenciji, potem pa vas je odneslo v povsem
druge vode. Kako to?

Nina Slapnik, sicer študentka Podjetništva
na magistrskem študiju, nas je očarala z
nenavadno idejo. S takšno, ki ji predstavlja
tako podjetniško ambicijo kot tudi
profesionalno zabavo. Združila je svoje
znanje z izkušnjami in nastali so DOGODKI
ZA SAMSKE. Zgodba, ki se riše skoraj kar
sama. Če ste samski, vsekakor preverite!

Marketing in organizacija mi že od študentskih let naprej krojita življenje. S spoznavanjem organizacije dogodkov sem
občutila, da je to tisto pravo, kar mi daje
navdih in ponuja svojevrsten izziv. Od tod
tudi ideja. Kot študentki Podjetništva na
magistrskem študiju Ekonomske fakultete
mi Dogodki za samske predstavljajo podjetniško ambicijo, kot ljubiteljici organizacije dogodkov pa profesionalno zabavo.
Od kje ideja, da bi nastali Dogodki za
samske?
Kljub različnim družabnim mrežam, ki jih
prinaša informacijska družba, je dandanes
težko spoznavati nove ljudi, ker imamo vedno več obveznosti. Gibljemo se v vedno istem krogu ljudi in tako le redko spoznamo
koga novega. Nekaterim niti zabave do jutra
ne predstavljajo več priložnosti za nova poznanstva. Zakaj ne bi torej samskim ponudili
možnosti različnih srečanj in s tem ustvarjali
priložnosti za nova spoznanja?
Ste se morda tudi sami kdaj srečali s tem,
da bi želeli koga spoznati, pa niste vedeli, kje?

Na trenutke se počutim tako. Predvsem,
kje spoznati nekoga, s katerim bi res lahko
živela v harmoniji. Ampak ker imam kar
velik krog poznanstev, si s tem trenutno še
ne belim glave.

Priložnost
za samske
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V tujini so tovrstne zadeve zelo dobro
poznane, v Sloveniji pa morda nekoliko
manj – ali se motimo?

Zanimivo je, da sem do ideje o organizaciji različnih dogodkov prišla čisto po naključju, med pogovorom s prijateljico. Potem pa sem pregledala internetne strani in
videla, da je v tujini organizacija dogodkov za samske zelo razširjena. Pri nas je
tega za enkrat še zelo malo. Upam, da bomo Slovenci kmalu dojeli, da je samsko
obdobje lahko tudi čas za nove priložnosti. Za spoznavanje novih ljudi, pa tudi sebe. Za učenje novih stvari. Za zabavo! In
Dogodki za samske ponujajo prav to. Učenje novih stvari z željo po spoznavanju
novih ljudi. Ha, pa še rima se. (smeh)
Na kakšen odziv ste naleteli, ko ste svojo
idejo predstavljali drugim?

Izvrsten. Vsi so bili in so navdušeni nad
idejo. Nekaj navdušencev že obiskuje dogodke, drugi pa jih še bodo.

Vas ljudje že poznajo?

Da. Ravno po delavnici mešanja koktajlov mi je znanec povedal, da je slišal naključno skupino ljudi, ki so se pogovarjali o Dogodkih za samske. To mi veliko pomeni in zdi se mi, da je ravno informacija
od ust do ust najbolj pristna.
Koliko ljudi vam pri dogodkih pomaga?

Pomaga mi Iztok Mavsar, fant, ki se je sam
tako navdušil nad idejo, da niti sekunde
nisem razmišljala o nesodelovanju z njim.
Je podjeten in poln idej. To pa Dogodki za
samske potrebujejo. Pri organizaciji dogodkov prav tako sodelujem z različnimi
partnerji, ki so vešči organizacije (npr. s
turističnimi agencijami, strokovnjaki na
umetniškem in športnem področju, vrhunskimi kuharji, barmani, animatorji in
drugimi).
Imate kakšno članstvo, kamor se lahko
vpišejo vsi tisti, ki jih to zanima?

Za enkrat še ne. Imamo pa spletno stran
(www.dogodkizasamske.si), kjer so pod
različnimi tematikami objavljeni razni
dogodki. Prek spletne strani ali elektronskega naslova se lahko zainteresirani samski tudi prijavijo. Imamo že kar lepo število oboževalcev na Facebooku, kjer so objavljene fotografije in komentarji udeležencev z dogodkov.
Kako sicer gledate na samsko življenje
vi? Menite, da je v teh časih težko spoznavati ljudi?

Samsko življenje dojemam kot prehodno obdobje; obdobje, ko lahko rastem
in imam čas samo zase, hobije, prijatelje. Preden pa spoznam pravega partnerja zase, želim izkoristiti prav vsak trenutek za uživanje in razvajanje v malih stvareh. In ravno to želim sporočiti z Dogodki
za samske. Življenje je lepo in verjamem,
da lahko prav vsak naš dan, čeprav smo
samski, zajamemo s polno žlico veselja in
radosti.
Spoznavanje novih ljudi sicer vzame veliko energije, volje, predvsem pa časa. Nekdo v srednjih letih zagotovo ne bo odšel na
house party in tam spoznaval ljudi. In nekaterim tudi taka oblika zabave ne odgovarja. Z obiskovanjem različnih krožkov
je možnost spoznavanja ljudi veliko večja,
ampak nikoli se ne ve, ali boš res spoznal
osebo, ki bi ji odgovarjala nova poznanstva. Na Dogodkih za samske pa je to jasno kot beli dan.

Vse bolj je – vsaj kar se poznanstev tiče
– priljubljen internet. Kako vi gledate na
internetne klepetalnice in portale?

Sama sicer nisem članica nobenega portala za spoznavanje, vendar poznam prijatelje, ki so se spoznali na tak način. Rezultat? Poroka, otroci in bela ograja z zlatim
prinašalcem.(smeh)
A vseeno menim, da je boljše in bolj pristno spoznavati ljudi osebno. In mi želimo ponuditi prav to – spoznavanje skozi
igro, šport, zabavo, delavnice, potovanja.
V čem so vaši Dogodki za samske tako posebni? Kaj vse ljudje tam delajo, kaj lahko
dobijo, koga lahko spoznajo …?

V prvi vrsti ponujamo različne priložnosti za nova spoznanja – tako nova spoznanja z ljudmi kot tudi nova spoznanja
v smislu učenja novih stvari. Ponujamo
pestro paleto dogodkov: od adrenalinskih in športnih izletov do kulinaričnih
in vinskih doživetij, od delavnic mešanja
koktajlov, samskih zabav pa vse do izletov
po Sloveniji in celo potovanj v daljne dežele. V septembru bomo imeli celo fotografsko delavnico v New Yorku!
Ste tudi vi samski?

Da. Trenutno zelo srečno samska. (smeh)
Kaj pa vam pomeni odnos med partnerjema?

Vzajemno spoštovanje, iskrenost, zvestoba. In to, da sva tim z metuljčki v trebuščkih. (smeh)
Sami verjamete v ljubezen na prvi pogled?

Kaj pa vem. Niti ne. Ljubezen je posledica
več stvari, ne le pogleda, pa četudi v najlepše oči na svetu.
In kje vidite Dogodke za samske čez pet
let? Kot ene najbolj obiskanih dogodkov?

Moja vizija je za začetek mogoče kar preveč visoko leteča. Ampak tako pač je, ko
te prevzame strast za ustvarjanje nečesa
popolnoma novega. Verjamem, da bodo
Dogodki za samske čez nekaj časa pretresli naša tla. Res si želim, da bi ljudje prek
naših dogodkov spoznavali nove samske ljudi. Predvsem pa si želim, da bi se
skupaj s samskimi veselili samskega, a ne
osamljenega, obdobja. Je le tako lepo živeti, da ni greh izkoristiti svobode za nove priložnosti, kajne?
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