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Samo dve celoti sta 
lahko srečen par
Psihologinja Ana Miletić Herič

Samski ljudje svoj status 
običajno sprejemajo kot ne-
kaj prehodnega. Nekaj, kar se 
bo prej kot slej izteklo v re-
sno, po možnosti dosmrtno 
zvezo. Kot v svoji doktorski 
disertaciji ugotavlja sociolog 
dr. Iztok Šori, si je od več kot 
osemsto vprašanih samskih 
oseb večina želela najti par-
tnerja. Samo desetina je bilo 
takšnih, ki so si samsko ži-
vljenje zavestno izbrali kot 
najboljšo možnost. Za vse pa 
so lahko vprašanja, kaj pa je s 
tabo, kdaj si boš koga našel/-
-la …, milo rečeno moteča, če 
ne kar boleča.

Kako je bilo s samskimi 
skozi zgodovino?

V predindustrijski družbi, 
pred nastankom mest v Evropi, 
je bila samskost zelo odvisna 
od ekonomskega položaja. Če 
si imel boljši ekonomski po-
ložaj, če si bil na primer sin z 
velike kmetije, si imel več mo-
žnosti, da se poročiš. Sicer je v 
fevdalizmu veljala t. i. poročna 
nesvoboda. Fevdalec je bil ti-
sti, ki je določil, ali se nekdo 
sme poročiti, da ne bi reveži 
na svet spravljali revežev. Ka-
sneje so na Kranjskem to vlogo 
prevzele občine. A s tem zvez, 
rojstev otrok in afer niso mogli 
preprečiti. V zgodovini naj bi 
bilo neporočenih tudi do štiri-
deset odstotkov ljudi, seveda 
pa ni nujno, da so bili vsi tudi 
samski. Danes je normalno, da 
imajo ljudje v življenju več za-

Dr. Iztok Šori – Samskim ni treba opravičevati svojega
statusa

porednih resnih zvez, vmes pa 
nastopijo obdobja samskosti. 
Tudi zaradi tega imamo morda 
vtis, da je samskosti danes več, 
čeprav empirični podatki tega 
ne potrjujejo.

Kakšnim družbenim priti-
skom so samski izpostavlje-
ni?

»Rada imam svoje samsko življenje«

V družbi se s samskimi 
nihče ne ukvarja, nihče jih ne 
omenja, čeprav so na primer 
po statistiki revščini najbolj 
izpostavljene starejše samske 
ženske, posebej tiste, ki so iz-
gubile partnerja. Ko smo imeli 
v Sloveniji referendum o oplo-
ditvi samskih žensk, so bile te 

Bila je samska in se je 
spraševala, kje bi lahko na 
nevsiljiv in prijeten način 
spoznala normalne, perspek-
tivne moške. Tako se je rodila 
poslovna ideja, ki je v zadnjih 
sedmih letih spremenila ži-
vljenje že stotinam Slovencev. 
Na različne dogodke je od leta 
2010 prišlo približno petnajst 
tisoč ljudi. »Povezali smo 950 
parov, se veselili šestih po-
rok, imamo deset družin, en 
dojenček pa je trenutno na 
poti,« je spodbudno statistiko 
nanizala Slapnikova.

Od zmenkov in plesa
do potovanj

Za njihove storitve se zač-
nejo ljudje zanimati pri tri-
desetih ali kakšno leto prej. 
Najstarejši gospod, ki si je pri 
njih našel partnerko, je star 74 
let. Na Celjskem hitre zmenke 
organizirajo približno vsake 
štiri mesece. Več zanimanja 
je v Ljubljani, kamor hodijo 
na zmenke ljudje iz cele Slo-

venije.

Nina Slapnik je pred sedmimi leti 
ustanovila podjetje Dogodki za samske

»Od mojih začetkov do 
danes se je razmišljanje 
v Sloveniji zelo spreme-
nilo. Na začetku je bilo 
tudi veliko predsodkov. 
Danes jih ni več,« pravi 
Slapnikova.

»V vsakem primeru je 
lažje preživeti kot ne-
samski – tako eko-
nomsko kot čustve-
no. Če sta dva človeka 
skupaj, se podpirata, si 
ustvarita družino, skupaj 
lahko kupita stanovanje in 
podobno. Samska oseba to 
zelo težko naredi. Če sam-
ski ljudje ves čas aktivno 
ne iščejo stika z drugi-
mi ljudmi, osamijo. V 
partnerski zvezi se to ne 
zgodi tako samoumevno. 
Tudi zato morajo samski 
svoje življenje oblikovati 
zelo aktivno.« pravi dr. 
Šori.
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Jana H.: »Enga ti mormo 
najdit«, je misel, ki sem jo sli-
šala že ničkolikokrat od skoraj 
vseh prijateljic, prijateljic, ki to 
niso, tudi od sodelavk, soro-
dnic. Namenoma uporabljam 
ženski spol, saj se za to temo 
ženske čutijo nekako bolj pokli-
cane kot moški. Se pa tu in tam 
najde tudi kakšen predstavnik 
močnega spola, ki bi mi rad 
svetoval pri tej zadevi.

Predvsem je to aktualno v 
času praznikov, dopustov, naj-
bolj pa v času valentinovega, 
ko so vsi oh in sploh zaljubljeni 
in srečni, samo jaz ne …?

Ja, krasno. Res cenim vsako 
pomoč, ki mi jo ljudje ponuja-
jo, ampak ali jo zares potrebu-
jem? Ali sem res tako neboglje-
na, ker sem pač samska? Saj 
mi ne manjka roka ali noga, 
samo samska sem, halo? Ali 
sem pač res tako nesposobna, 
da si ne uspem najti ustrezne-
ga moškega, in se to smatra kot 
nekakšen hendikep?

Sama se s tem nisem nikoli 
pretirano ukvarjala, sicer pa 
zakaj bi se, saj so se vsi drugi.

No, šalo na stran. Biti sam-
ska ni noben bavbav, čisto nor-

malno se da funkcionirati. V 
bistvu bi težko odgovorila, za-
kaj so se stvari zasukale tako, 
kot so se.

Spomnim se, da sem kot 
deklica sanjala, da bom ime-
la stanovanje v visoki stavbi 
z velikimi okni. Verjetno sem 
to videla v kakšnem fi lmu in 
se mi je zdelo imenitno. Am-
pak v tem stanovanju sem se 
videla samo. Spomnim se tudi, 
da sem kot deklica sanjala, da 
bom imela moža in tri sinove. 
Celo imena sem imela že iz-
brana. Torej sta bili odprti obe 
možnosti.

No, danes nimam nič od 
tega. Ne stanovanja z veliki-
mi okni ne družine. Že več 
let dobro shajam brez moža v 
stanovanju z majhnimi okni. 
Mogoče bodo ta okna sčaso-
ma postala večja, morda se bo 
v stanovanje naselil tudi mož. 
Kdo bi vedel? Tega se ne da 
predvideti.

Nedolgo tega mi je prijate-
ljica rekla, da če zares hočem 
dobiti moškega, moram ime-
ti v omari prostor za njegova 
oblačila. Hm, težava. Omara 
je povsem polna. V tem grmu 

oziroma v omari torej tiči zajec. 
Sprazniti prenapolnjeno ali ku-
piti večjo omaro? Gre samo za 
stvar odločitve.

Priznam. Po dolgoletni zve-
zi, ki se je klavrno končala, 
sem bila v fazi, ko so bili vsi 
moški prasci. Potem sem bila 
v fazi, da moškega ne rabim. 
Zdaj nisem več v nobeni fazi. 
Samo živim in se imam dobro. 
Včasih tudi slabo. Ampak rav-
no tako bi se imela včasih do-
bro in včasih slabo tudi, če bi 
bila v zvezi.

V mojem življenju je žal 
prišlo do navzkrižja interesov. 
Fantom, ki so me zanimali, 
jaz nisem bila všeč in obra-
tno. Tako pač je. In s tem ni 
nič narobe. Če ne moreš ime-
ti tistega, kar bi rad, moraš 
imeti rad tisto, kar imaš. Zato 
imam jaz rada svoje samsko 
življenje. Sprejemam dejstvo, 
da mi za valentinovo nihče ne 
bo podaril napihnjenega ali čo-
koladnega srčka. Sprejemam 
dejstvo, da so najboljši fantje že 
poročeni. In vsak večer se vra-
čajo k ženi. Kje pa so do večera, 
pa je zgodba za katero drugo 
priložnost.

Nekateri ljudje so lahko 
srečni tudi brez zadovolju-
jočega partnerstva, nekate-
ri pa nikakor. Nekaterim je 
dovolj partnerstvo, četudi 
nimajo najbolj osrečujočega 
odnosa, spet drugi iščejo cel 
paket. V vsakem primeru pa 
naše rane in praske odseva-
jo v odnosih. Če sami nismo 
zgrajena in zrela osebnost, 
smo zelo težko odgovorni in 
ljubeči partnerji.

Ko pride človek do spozna-
nja, da je lahko srečno samski, 
v istem trenutku na široko od-
pre vrata ljubezni. Človek, ki je 
zadovoljen in se dobro počuti v 
svoji koži, to izžareva. In to je 
najbolj privlačna stvar na sve-
tu. Obupano iskanje partnerja 
pa je nadvse odbijajoče. Morda 
prav zaradi tega nekateri nikoli 
ne najdejo pravega. Kot pravi 
sogovornica, so nekateri ljudje 
bolj, drugi manj ustvarjeni za 
samsko življenje. »Nekateri lju-
dje res nimajo pretirane želje, 
da bi z nekom vse delili, znajo 
si strukturirati čas, uspešni so 
v službi, ekonomsko so dobro 
preskrbljeni, imajo širok so-
cialni krog in so srečni. So pa 
tudi takšni, ki vse to imajo, a 
vendar globoko hrepenijo po 
nekom, s komer bi delili vsak 
kotiček duše in doma.«

S starostjo je 
samskost težje 
prenašati
Pri tridesetih letih samskost 

še nikogar posebej ne zazna-
muje. Zaradi biološke ure, ki 
jim zapira možnost materin-
stva, pa je pri ženskah vseka-
kor močnejša. Tako navzno-
ter kot navzven. »Z leti si je 

»Pri dvajsetih 
letih so zmenki 
nekaj samoumev-
nega. Pri štiri-
desetih se bomo 
na zmenku sami 
sebi zdeli smešni. 
Tudi izbira pri-
mernih partner-
jev se bistveno 
zoži. A ne bi rada 

komu jemala poguma. Z leti se bolje 
poznaš, ni ti treba toliko eksperimenti-
rati. In če pri dvajsetih ne najdeš par-
tnerja, še ni nič izgubljenega. Prepri-
čana sem, da se ob pravem času najde 
tudi pravi partner,« pravi Ana Miletić 
Herič.

aktivno in zabavno samsko 
življenje vedno težje organi-
zirati. Vedno manj prijateljev 
ima čas zate. Pri tridesetih 
težimo, da bi si ustvarili dom 
in družino, pri petdesetih bi 
radi svoje izkušnje predali na-
slednji generaciji, pri sedem-
desetih pa bi nam že godilo, 
da bi kdo skrbel za nas. Z leti 
so tako hormoni kot naš ego 
manj pomembni. V ospredje 
pridejo čustvena plat par-
tnerstva, občutek varnosti in 
navezanosti. Tudi zato smo 
z leti lahko boljši in tudi bolj 
primerni partnerji.« A če si 
partnerja iščemo v zrelih 
letih, je treba vzeti v zakup 
tudi prtljago, ki jo ljudje no-

sijo s seboj. »Tu so bivše žene 
in možje, otroci iz prejšnjih 
zakonov, propadla podjetja, 
dolgovi … Ampak če smo se 
iz izkušenj česa naučili, smo 
lahko in moramo biti bolj to-
lerantni tako do partnerjevih 
kot svojih pomanjkljivosti.«

»Tudi če si samski, je lahko 
življenje lepo. Lahko gremo 
na počitnice, ki jim ne bo nič 
manjkalo, in lahko živimo 
polno in zadovoljujoče, kar 
nas bo osrečevalo. Dejstvo 
je, da sta ena celota in druga 
celota lahko srečen par. Ena 
polovica in še ena polovica … 
to pa se še nikoli ni obneslo,« 
pravi Miletić Heričeva.

StO

Ana Miletić Herič

Prve hitre zmenke so leta 
1998 organizirali v Ameriki. Od-
tlej se je krožni sistem hitrega 
spoznavanja ljudi razširil že po 
vsem svetu. Po utečenem redu 
ženske sedijo pri mizah, mo-
ški pa se ob zvočnem 
signalu po sedmih 
minutah prese-
dejo v krogu. 
Sedem mi-
nut je ravno 
dovolj, da 
se ljudje 
začutijo in 
odločijo, 

če bi s človekom radi 
posedeli še malo 
ali pa bi bila vsak 
nadaljnja minuta 
izguba časa. »Hi-
trih zmenkov sem 
se udeležila tudi v 
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Formula ljubezni
Psihoterapevt Zoran Milivojević o … iskanju »ene, edine in 
večne« ljubezniTa zanimiv premik v dojema-

nju samskosti – samskost kot 
nekaj zaželenega – se v medijih 
pojavlja od 60. letih 20. stoletja. 
Kljub temu se te zgodbe izlije-
jo v neko hrepenenje po resni 
zvezi. Samski so na drugi strani 
predstavljeni kot idealni, zlati 
potrošniki. Vse to so klišejske 
podobe, ki z resničnostjo nima-
jo prav veliko opravka.

Sodoben svet nam je dal 
možnost velike izbire na vseh 
področjih. Je to za samske 
blagoslov ali prekletstvo?

Iskanje partnerja je bilo ve-
dno prilagojeno času. Tudi v 
preteklosti ljudje niso bili pre-
puščeni zgolj ljubezni na prvi 
pogled. Obstajali so ženitni po-
sredovalci, zveze so se sklepale 
na drugačnih podlagah. V času 
pred internetom so bili aktualni 
časopisni oglasi. V digitalni dobi 
pa je možnosti še toliko več.

V sociologiji se je pojavil 
strokovni pojem singlizem. 
Za kaj gre?

Pojavil se je po vzoru seksiz-
ma in podobnih pojmov. Bistvo 
singlizma izhaja iz družbeno 
prevladujoče ideologije druži-
ne. Večina ljudi si namreč ži-
vljenje predstavlja samo na en 
način. Tega niti seksualna revo-
lucija ni spremenila. Četudi je 
čustveno zadovoljitev mogoče 
doseči na različne načine, se po-
jem družine ne spreminja, mo-
nogamija ostaja osnovni model. 
Tudi na pare brez otrok družba 
glede podobno začudeno. Vse 
skupaj temelji na prepričanju, 
da družinsko življenje samo po 
sebi prinaša srečo. In prav zara-
di tega starši pritiskajo na svoje 
otroke, naj si nekoga najdejo. 

Ker jim v življenju želijo srečo 
in zadovoljstvo. A resnici na lju-
bo gre za idealizacijo. Družine 
so vse prej kot idealne – vemo, 
da so lahko tudi nevarno okolje, 
da obstajajo nesrečna partner-
stva, nasilje, beležimo pogoste 
umore partnerk in tako naprej. 
Vseeno pa je ta ideologija zelo 
močna in se na politični ravni 
še utrjuje.

Tudi s predlogi, kot je da-
vek na samskost?

Recimo. Ta se vleče že skozi 
zgodovino, ker so samski hvale-
žni grešni kozli ali bolje molzne 
krave, ko gre za potrebe držav-
ne blagajne. Po Evropi so bili 
takšni predlogi pogosti, pri nas 
jih je bilo mogoče zaslediti že 
pred stoletjem. To bi bila čista 
diskriminacija. Samski tako ne-
nehno dobivajo sporočila, da so 
manjvreden del družbe. Ozna-
čujejo jih kot individualiste, 
neprilagodljive, celo sebične. S 
tako predstavo samski ponotra-
njijo krivdo in sprejmejo obču-
tek, da je z njimi nekaj narobe 
in da morajo to sami reševati. 
Malokdo razmišlja o okolju, ki 
jim je takšno breme naložilo.

Je lažje biti samski v mestu 
ali na deželi?

Če govorimo o sodobnem 
življenjskem stilu, o kulturni 
in družabni ponudbi, je mesto 
samskim zagotovo bolj naklo-
njeno. Res pa je tudi na podeže-
lju ogromno samskih ljudi. Po 
eni strani je tam več pritiskov, 
po drugi strani je povezanost 
med ljudmi na podeželju večja 
in lahko predvsem v starejšem 
obdobju samskemu omogoči 
dodatno varnostno mrežo.

SAŠKA T. OCVIRK

Hitre zmenke organizirajo glede na starost. Zmenke z uje-
manjem pripravijo bolj premišljeno glede na posameznikove 
lastnosti in pričakovanja. Plesni zmenki so v svoji osnovni 
plesni tečaji za samske. Poleg učitelja udeležencem priskrbijo 
tudi plesalko ali plesalca. V devetih srečanjih je priložnosti 
za spoznavanje in druženje več kot dovolj. Organizirajo tudi 
potovanja za samske.

Pri sv. Jožefu v Celju se bo prav jutri, 10. februarja, začelo tri-
dnevno duhovno družabno srečanje za samske in razporočene. 
Vabljeni so udeleženci med 25. in 45. letom. Poleg duhovnih 
nagovorov in prijetnega druženja načrtujejo tudi zimsko peš 
romanje po Slomškovi romarski poti od Ponikve do Tinskega.

Dr. Iztok Šori

»Največja prepreka pri 
tem je naše prepričanje, 
da nekje obstaja idealna 
oseba za nas in da bomo 
z njo našli eno, edino in 
večno ljubezen. Iz tega 
prepričanja izhaja občutek 
zaljubljenosti, ko se nam 
zdi, da smo takšno osebo 
našli. Ampak zaljublje-
nost ni predfaza ljubezni. 
Je povsem drugo čustvo, 
ki mu vedno sledi večje ali 
manjše razočaranje. Zvezo 
prelomimo in iščemo dalje, 
z novim partnerjem pa se 
zgodba ponovi. In ker se 
ljudje ne želijo odpovedati 
svojim visokim pričako-
vanjem ali se sprijazniti z 
manj, ostajajo sami. Teža-
va je v pričakovanjih, a ne 
zato, ker so visoka, ampak 
ker so nerealna in jih nihče 
ne more zadovoljiti.«

StO

»V poplavi valenti-
novega kiča se nikar 
ne počutite manj-
vredno. Popularna 
in potrošniška kul-
tura nam vsiljujeta 
predstavo, da so vsi, 
ki so v zvezi, tudi 
srečni in ljubljeni. 
Da je človekova vre-

dnost odvisna od tega, 
ali ima na ta dan koga, ki mu bo izkazal 
naklonjenost. Tisti, ki tega nimajo, so 
manjvredni ljudje. V resnici je samskost del 
življenjskega cikla. Vsak je kdaj sam, brez 
partnerja. Če pa samskost traja predolgo, 
se moramo vprašati tudi o svoji odgovorno-
sti zanjo,« svetuje Milivojević.

Zoran Milivojević

označene za bolne in nevar-
ne narodu. Raven političnega 
govora je bila zelo nizka. Ko 
gre za zasebnost, pa samske 
najbolj obremenjuje »skrb« 
staršev in prijateljev, da bi si 
končno koga našli. Tudi to je 
neka vrsta pritiska, ki ne upo-
števa tega, kaj si ljudje zares 
želijo.

Ko gledamo Bridget Jones 
ali dekleta iz serije Seks v 
mestu, so prikazane kot zma-
govalke sodobne družbe.

S pametnim telefonom
do boljše polovice
Aplikacije, ki lahko vplivajo na vaše ljubezensko življenje

Minili so časi, ko je bilo 
popularno brskati po sple-
tnih forumih ali straneh in 
tam iskati svojo sorodno 
dušo. Z razcvetom mobilnih 
telefonov so vlogo forumov 
prevzele aplikacije. Vsak 
dan se »rojevajo« nove, ne-
kaj najbolj razširjenih pa 
smo poiskali tudi mi.

Tinder – za uporabo apli-
kacije morate biti polnoletni 
in imeti Facebook račun. Upo-
rabnik ustvari profi l (fotogra-
fi ja, nekaj svojih podatkov) in 
nastavi fi lter (moški/ženske) 
ter radij iskanja (glede na od-
daljenost od kraja, kjer ste). 
Tinder uporabniku poišče 
profi le, uporabnik pa osebe 
»podrsa« levo (ni mi všeč) 
ali desno (všeč mi je) ali celo 
navzgor (super všeč mi je). 
Če je všečnost obojestranska, 
lahko začnete klepetati.

OkCupid – pri tej aplikaciji 
Facebook računa ne potrebu-
jete. Uporabnik le podrobno 
sestavi svoj profi l, aplikacija 
pa mu izračuna odstotkovno 
ujemanje z drugimi uporab-
niki. Sporočila si uporabniki 
med seboj lahko pošiljajo ne 
glede na ujemanje, nadgra-
dnja aplikacije pa je plačljiva.

Coffe Meets Bagel – upo-
rabnik si uredi svoj profi l in 
označi preference (tudi etnič-
ne in religijske). Aplikacija po-
šlje en »bagel« na dan, torej 
profi l enega uporabnika, ki 
naj bi se, po opisu sodeč, uje-
mal z vami. Kot pri Tinderju 
uporabnika označita, če sta 
si všeč, in v primeru oboje-
stranskega zanimanja lahko 
z osebo klepetate teden dni, 
nato se pogovor zapre.

Hinge – Aplikacija uporab-
niku postavlja vprašanja, na 
podlagi odgovorov pa išče 

profi le, ki se ujemajo z vašim. 
Spet mora biti obojestransko 
zanimanje, aplikacija pa išče 
ujemanje le med vašimi pri-
jatelji in prijatelji prijateljev, 
zato lahko kandidatov hitro 
zmanjka.

Tastebuds – ta aplikacija 
ujemanje med profi li določi 
glede na glasbeni okus upo-
rabnikov. Tudi tukaj lahko 
uporabnik ostale »všečka‹ ali 
ne, ves čas pa si lahko vsi med 
seboj pošiljajo sporočila.

Match.com – tudi tu je tre-
ba ustvariti profi l, dodati pa 
je treba tudi fotografi je. Med 
seboj si uporabniki pošiljajo 
»winke«, torej pomežike. Če 
želite popoln izkoristek apli-
kacije, jo boste plačali. Upo-

rabnik mora odšteti dvajset 
evrov na mesec in se lahko 
prijavi za najmanj pol leta. 
Če torej svojo boljšo polovico 
uporabnik najde prej, je raz-
lika denarja zanj izgubljena 
– a kaj je denar proti veliki 
ljubezni?!

Bumble – zadnja aplikacija 
v ospredje postavlja ženske. 
Gre namreč za to, da je ne-
žnejši spol tisti, ki mora prvi 
poslati sporočilo moškemu. 
Ta aplikacija torej zamenjuje 
vloge, ki naj bi jih moški in 
ženske zavzemali. V kolikor 
pa uporabnik svojo sorodno 
dušo najde pri istospolni ose-
bi, pa si ta dva sporočila lahko 
izmenjujeta neomejeno.

EP

»Spoznavanje ljudi na spletu je včasih podobno iska-
nju igle v kopici sena. Tudi zelo dolgo dopisovanje o 
človeku ne pove toliko kot nekaj minut v živo. Kako 
dolgo bi trajalo, da bi šel na zmenek z dvajsetimi 
osebami, ki si jih spoznal na spletu? Na hitrih zmenki 
jih toliko spoznaš v enem večeru. Vsakemu lahko 
stisneš roko, se z njim pogovoriš in hitro veš, ali ima 
znanstvo prihodnost ali ne,« o prednosti spoznavanja 
v živo pravi Nina Slapnik.

»Z internetnim zmenkovanjem samski v moji raziskavi 
niso imeli preveč dobrih izkušenj. Na teh portalih 
naj bi bilo veliko več moških, ki jih posledično nihče 
ne ›klika‹. Ženske na drugi strani dobivajo ogromno 
sporočil, ki jim ne povedo dosti. Sčasoma obupajo in 
sploh ne odgovarjajo več. Svetovni splet je pripomo-
ček, ki ga skoraj vsi samski ne glede na status, spol 
in starost preizkusijo. Redkim pa uspe najti tisto, kar 
iščejo,« pojasnjuje dr. Šori.

Ameriki. Tam se ljudje veliko 
selijo in to obliko spoznavanja 
jemljejo kot širjenje socialne 
mreže v novem okolju. Večeri, 
ki jih organiziramo, so v prvi 
vrsti prijetni družabni dogod-
ki. Morda ne bomo ravno prvi 
večer našli idealnega partnerja, 
bomo pa vadili svoje komuni-
kacijske veščine, spoznali nove 
obraze, pridobili samozavest in 
se preprosto družili. Kadar so 
ljudje sproščeni in brez velikih 
pričakovanj, se običajno splete-
jo najlepše zgodbe,« je povedala 
sogovornica.

StO


