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Včasih moraš po ljubezen tudi na drugi ko
Mladi samski Prezaposlenost in ista družba otežujeta spoznavanje novih partnerjev – Več iskanja na spletu
»Stara sem 34 let in do 40. leta
si res želim imeti otroka ali
dva. Ampak kje so otroci, ko pa
na vidiku še ni niti moškega?!
Večino dneva preživim v službi,
dodatno podaljšujem tudi,
ker me doma nihče ne čaka,
gibljem se v glavnem v eni in
isti družbi prijateljev, ki imajo zaradi družine vedno manj
časa. Kje naj torej koga spoznam?« Pogost problem, zlasti
po razpadu večletnih razmerij,
in to že pri populaciji v poznih
dvajsetih letih.

»Vem, da nisem videti slabo in da nimam
najtežjega značaja, hodim ven, se družim
z najrazličnejšimi ljudmi, a najti kakega
‘normalnega’ in prostega tipa ...«
28-letnica

Jana Zupančič Grašič
»Dolgo sem se počutila osvobojeno,
srečno, polno energije,« pripoveduje
34-letnica, ki je pred dvema letoma
končala skoraj 13-letno razmerje. Izkoristila je vsako priložnost za druženje, za kratek dopust in potovanja
v družbi prijateljev in znancev, »žurirala sem kot najstnica«. Vmes se
je tudi zaljubljala, a dlje kot do kakšnega poljuba ni šlo. »Karierno sem
s svojim življenjem zelo zadovoljna,
a ko opazujem prijateljice, vezane in
z otroki, se mi zdi, da sem veliko na
slabšem kot one, čeprav mi pogosto
zavidajo, da lahko počnem, kar hočem, in to kadarkoli in s komerkoli
hočem.« Po dveh letih ima samskega
življenja dovolj, želi si ljubezni. »A
kam naj grem? Mojim vrstnikom se
ne ljubi več toliko hoditi ven, družba
se tako kvečjemu oži in ne širi, zdaj
sem še sama izgubila interes za druženje in zlasti ob koncih tedna čepim
kar doma.« Sodelavci jo spodbujajo,
naj se udeležuje poslovilnih zabav,
kjer je menda vedno veliko samskih,
sestra, s katero si včasih privoščita
kratek oddih, ji je priporočila hitre
zmenke, na katerih se v kratkem
času srečaš z različnimi samskimi
moškimi … »Potrebujem še malo
časa, morebiti se do konca poletja
vseeno zgodi kaj nepredvidljivega.«
»Težava je ravno v tem: prezaposlenost ljudi, ki zaradi hitrega tempa
življenja nimajo časa načrtno spoznavati nove samske ljudi in niti ne vedo
najbolje, kje naj bi jih spoznali. Poleg
tega se bolj ali manj družimo vedno
z istimi in si tako ožimo možnosti
za spoznavanje novih,« je strnila
Nina Slapnik, direktorica Dogodkov
za samske. »Tudi zato je samskih v
Sloveniji čedalje več: od leta 1991 do
leta 2013 se je število ljudi, starejših
od 15 let, ki niso bili nikoli poročeni, so razvezani ali ovdoveli, po podatkih statističnega urada povečalo

Samskih moških (43,77 odstotka) je po statističnih podatkih v Sloveniji nekoliko več kot samskih žensk (38,11 odstotka). Foto AFP
za skoraj 275 tisoč, kar pomeni za
neverjetnih 40,76 odstotka!« Ljudje
potrebujejo čas, da predelajo končano zvezo, užijejo svobodo, po drugi
strani pa je ravno razhod priložnost
za nov začetek.

Več poskusov,
več možnosti
Kakor pravi 39-letnik, do pred kratkim samski dobrih osem let, je za
nova razmerja najbolj zoprno obdobje med 30. in 35. letom. »Takrat se

oblikujejo družine, videti je, da ni
nobene izbire, še prijatelji nimajo
več časa. A zdaj, ko grem proti 40.
letu, opažam, da se je veliko parov
razšlo. Mogoče se sliši komično, a
toliko prometa, kot ga je zdaj, nisem
doživel že od srednje šole. Vmes sem
imel sicer večletno obdobje, ko se mi
ni nič ljubilo, na trenutke, ko ni imel
nihče časa zame, sem bil tudi malo
obupan, a imam k sreči pozorne prijatelje, take, ki sem se jim lahko pridružil celo na dopustu. Če jih nimaš,
pa je lahko problem, saj se največ lju-

di spozna ravno prek prijateljev – na
piknikih, zabavah ali pri na športnih
dejavnostih. Tam je vedno veliko ljudi, na koncu se gre nekaj spit, lahko
steče debata. K sreči mi k dekletom
ni bilo nikoli težko pristopiti, moraš
pa biti pripravljen tudi na zavrnitev.
Sam sem velikokrat izvisel, a razmišljam takole: več poskusov ko imaš,
več imaš tudi možnosti.«
Kot pravi, se veliko ljudi spozna
tudi v službi ali pa na različnih tečajih ali dejavnostih. »Podobni interesi
so namreč lahko dobro izhodišče za
začetek pogovora.« Tudi sam se je
vpisal na tečaj masaže in prav tam
spoznal eno od deklet. Ni sicer trajalo dolgo, a bil je na pravi poti. Odpravil se je namreč na Tajsko na dodatno izobraževanje in se tam zaljubil
v Japonko, po štirih skupnih letih se
obeta celo poroka. »Nisem bil edini,
ki je tam spoznal bodočega partnerja. Ne pravim, da Slovenke niso OK, a
kot kaže, je včasih treba po ljubezen
na drugi konec sveta.«

Kot bi bila kužna

Uporabniki med razlogi za navezovanje stikov prek spleta navajajo predvsem družbene dejavnike, kot so časovne
omejitve, podaljšan delovnik, mobilnost in podobno, ne pa osebnostnih značilnosti. Vir ris.org Foto Blaž Samec

»Dejstvo je, da čepenje za štirimi stenami in upanje, da boš našel nekoga,
pisanega tebi na kožo, ne pelje nikamor,« je prepričana 42-letnica, ki je
svojega sedanjega partnerja spoznala
prek prijateljev. Ko se je pri 32 letih
po desetih letih sporazumno razšla,
kakšno leto ni imela nobene želje po
novem razmerju, čeprav ji priložnosti
za nova poznanstva ali občasna (seks)
srečanja ni manjkalo, saj se giblje v
različnih družbah. Skupnemu bivanju po nekajmesečnem razmerju z
novim partnerjem se je močno upira-

la, in ko je privolila, sta se po pol leta
razšla. »Pri teh letih že dobro veš, česa
nočeš, težje se prilagodiš novostim ali
navadam partnerja, če ima s sabo še
nerazrešeno čustveno prtljago … ne,
hvala, sem veliko raje kar samska,«
razmišlja. »Je pa res, da pri taki starosti lahko računaš zgolj na tiste, ki so
se, tako kot jaz, razšli, drugi 'normalni'
imajo pač družino oziroma razmerje.«
Kot pravi, okolica dokaj slabo sprejema samskost. »Kadar sem se znašla v
kakšni manj znani družbi in povedala,
da nisem ne poročena ne mama, sem
včasih doživela tak odziv, da sem se
vprašala, ali sem kužna! K sreči sem
kar samozavesten človek, tako da me
to ni podrlo, koga pa zagotovo spodnese.«
Tudi nekatere njene prijatelje je
čudilo, kako je lahko tako »fejst punca še vedno samska«. »Potem sem nekega dne enemu od njih navrgla, naj
med svojimi samskimi kolegi izbere
nekaj zame primernih posameznikov
in bom šla z njimi na zmenek. Po tednu dni mi je skrušeno priznal, da ni
bilo v izboru nič 'pametnega'«. Zanimivo se ji zdi, kako so na njen položaj
gledale sorodnice iz Amerike. »Tam
pač biti samski ne pomeni nobene
tragedije, to, da se sam ali tvoji bližnji
vržejo v iskanje partnerja zate, tudi ni
nič neobičajnega, kot ne zmenki na
slepo in podobne zadeve, glede česar
je pri nas še vedno cel kup predsodkov
in stereotipov. No, pozneje so me povabile kar v ZDA, saj so bile prepričane, da bi me en dva tri omožile. Nekaj
takšne sproščenosti pri nas zagotovo
ne bi škodilo,« razmišlja sogovornica,
ki se ji zdijo dogodki, ki jih različne
organizacije prirejajo za samske, kar

