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onec sveta
da je samskost lahko tudi zelo lepo
obdobje, kakšno si bo kdo zmožen
narediti, pa je v njegovih rokah.
»Mi priložnosti ustvarjamo, oni
pa morajo stopiti korak naprej,« raz
mišlja, in kot kaže, se ljudje res bolj
opogumljajo. »Najbolj priljubljeni so
hitri zmenki, zmenki z ujemanjem
in plesni zmenki,« pove iz izkušenj.
Hitri zmenki so sedemminutni po
govori z udeleženci nasprotnega
spola, kar je, kot zatrjuje Slapnikova,
izredno zanimiva izkušnja. »V sed
mih minutah lahko o nekom veliko
izveš, narediš zanimiv prvi vtis in se
izuriš v samozavesti, ki jo potrebuješ
pri prvem stiku s komerkoli v svojem
življenju.« Pred zmenki z ujemanjem
se opravi poglobljeno predhodno
ujemanje prijavljenih – tako glede
starosti, stopnje izobrazbe, osebno
stnih lastnosti, življenjskega sloga,
hobijev, celo astrološkega znamenja
–, za pogovor med ujemajočimi se pa
je na voljo pol ure. »Dobro obiskani
so tudi plesni zmenki, ker Sloven
ci res radi plešemo, poleg tega kot
organizator priskrbimo vsem sam
skim ujemajočega se plesalca oziro
ma plesalko glede na starost, višino
in stopnjo plesnega znanja. Nato se
družimo in spoznavamo še ob raz
ličnih spoznavnih igrah, prigrizkih,
pijači ...« našteva Slapnikova, ki ima
v ponudbi tudi kinozmenke, pikni
ke, Mize za šest, delavnice koktaj
lov, psihološke delavnice, kuharske
večere, športne dejavnosti (bowling,
rafting, soteskanje, izlete v hribe), pa
tudi potovanja za samske.

Bolj resen,
manj prilagodljiv

smiselna stvar, čeprav se jih sama v
nasprotju z nekaterimi samskimi pri
jateljicami ni nikdar udeležila.

Predsodki zavirajo
»Res je, v tujini je obiskovanje takih
dogodkov nekaj čisto naravnega,
normalnega in nihče si ne misli,
da si čuden, ker si se ga udeležil,«
pritrjuje direktorica Nina Slapnik,
ki že štiri leta prireja najrazličnejše
zabavne dogodke, na katerih lah
ko ljudje »na eleganten, zanimiv in
sproščen način« najdejo nove znan
ce, prijatelje ali partnerje. V tem
času se je prek njih spoznalo več
kot 10.000 ljudi, od tega se je
oblikovalo več kot 2000 novih
prijateljstev, 570 parov, v zad
njih dveh letih je nastalo tudi
sedem družinic. »Na začetku
je bilo zelo težko, saj ljudje še
niso poznali dogodkov za sam
ske, denarja za promocijo ni
bilo, poleg tega je bil potreben
preskok pri sprejemanju takega
načina spoznavanja novih ljudi.
Zdaj se samski dogodkov udeležu
jejo z manj predsodki kot prejšnja
leta, pa vendar: če sem iskrena, je
najtežji del mojega posla ta, da se
ukvarjam z razbijanjem predsodkov
o samskosti, spoznavnih dogodkih
za samske in splošne prepričanosti
o tem, kakšni ljudje prihajajo nanje.
Zato poudarjam, da so tisti, ki se
dogodkov za samske udeležijo, po
polnoma normalni ljudje, ki bi radi
na lep način spoznali nove ljudi. V
živo in brez pretvarjanja po interne
tu. Predsodki nas res zavirajo,« po
udari Slapnikova, ki sicer priznava,

»Kje pa piše, da na dopust ne moreš
iti sam?« se sprašuje skoraj 40le
tnik, a nekateri ljudje gredo že v
kino s težavo sami, kaj šele za nekaj
dni v neznane kraje. »To, da se sam
znajdeš v novem okolju, je kvečje
mu prednost,« je bil samozavesten
in tak je bil, kot je dejal, tudi ko je bil
samski. »Sicer ne morem skakati iz
ene zveze v drugo, zato sem po kon
cu dolgoletnega razmerja potrebo
val kar dve leti, da sem se spet začel
ozirati naokoli,« prizna. Povsem po
naključju je na facebooku naletel na
simpatično tujko, večurni pogovori
po skypu so prerasli v srečanja, se
končali s poroko in njeno selitvijo
v Slovenijo, kjer pa se je hitro poka
zalo, da je bil to njen glavni namen
– da se reši svojega okolja in pride v
Evropo. Drago ga je stalo vse skupaj,
končalo se je na sodišču. »Dovolj
sem bil naiven, da sem ji omogočil,
kar je želela.« Več kot leto dni je po
treboval, da se je postavil na noge
po tej, kot pravi, nemogoči zvezi.
»Ko predelaš preteklost, se razblinja

»Nekateri nismo alfa
samci, ampak omega,
ki doma čakamo, da
se nam bo prikazala
Marija ...«
35-letnik
tudi strah, da so vsi ljudje slabi ali
da so potencialni izkoriščevalci …«
Vseeno to človeka spremeni, pri
zna. Dve leti pozneje se je iz rado
vednosti, brez pričakovanj, prijavil
na spoznavni portal Onaon. Imel
je nekaj zmenkov, a se ni zgodilo
nič usodnega. »Zabave me ne zani
majo, bolj bi bil za hitre zmenke.«
A ravno ko je razmišljal o tem, je
na eni od skupinskih vadb spoznal
sedanjo partnerko. Po nekaj tipanja
jo je povabil na zmenek, privolila je
in zdaj sta par. »Dve plati sklepanja
razmerij v teh letih sta: dobra je ta,

Med samskimi
tudi »koruzniki«

Po podatkih Statističnega
urada RS je bilo leta 2013 v
Sloveniji 324.685 ljudi, starih
med 15 in 40 let, v kategoriji
samski (skupaj 311.313), ovdoveli (586) in razvezani (12.786),
vendar so med samske zajete
tudi zunajzakonske skupnosti,
zato natančno število ljudi brez
partnerjev ni znano.
da si bolj resen, slaba pa, da si manj
prilagodljiv.«

Otrok ni ovira
A kot sta zatrdila oba moška sogovor
nika, otroci iz prejšnjih partnerstev
niso nikakršen problem. »Nenehno
srečujem razvezane ženske, ki samim
sebi komplicirajo življenje predvsem
zato, ker imajo otroke. Da kdo jih bo
hotel zdaj, ko so ne le starejše, ampak
imajo za povrhu še otroke! Meni bi
bilo, če dobro razmislim, celo bolj
čudno, če bi bila v srednjih ali poznih
tridesetih letih brez njih – razen če
si jih seveda nikoli ni želela.« Drugi
sogovornik težavo vidi edino v tem,
če ženska novemu partnerju ne pri
znava vloge očeta »ali če je otrok že
toliko star, da te ne sprejme«. S tem
se spopada 36letnica, ki je v zakon
občasno dobila še najstniško hčer iz
moževega prejšnjega zakona. »Rešu
jemo sproti, kako uspešno, je pa dru
go vprašanje. Dejstvo je, če povsem
odkrito povem, da po 30. letu pre
prosto ne moreš računati na nikogar
drugega kot na ločence, pri čemer
upaš, da razmerje ni razpadlo zaradi
njihovih napak, in ti večinoma otro
ke imajo.« Sama je bila kar živahno
dekle, a ko je dopolnila 26 let, je vse
skupaj usahnilo, »kot bi zmanjkalo
'normalnih' moških«. Prijateljice so
poniknile v razmerja, posedanje po
lokalih ji ni ustrezalo oziroma se ji
je zdelo že kar neprimerno, je bila
pa bolj aktivna pri športnih dejavno
stih. »Večkrat sva se videla na tenisu,
spila pijačo ali dve, nato se je začelo.«
Poročena sta štiri leta, imata ene
ga otroka, »to je že partnerjev tretji
zakon«, pripoveduje. Bila je že malo
brez upanja, vendar ni poskusila s
spletnimi zmenkarijami, čeprav se,
kot kažejo podatki, čedalje več ljudi
spoznava prav na medmrežju.

Najprej klik, nato živi stik
Statistika največjega slovenskega
spoznavnega portala Onaon.com je
zgovorna: v začetku leta 2010 je imel
približno 50.000 uporabnikov, tre
nutno pa je registriranih prek
130.000 iskalcev partnerjev –
samo lani se je pridružilo več
kot 23 tisoč novih samskih –,
poslanih je bilo prek 1,5 milijo
na sporočil pri dogovarjanju za
zmenke, več kot milijon je bilo
klepetov in voščilnic z vabili na
zmenke. Kot so se ustvarjalci
pohvalili na omenjeni splet
ni strani, pa je bistveno, da so
imeli lani 915 odjav novih parov z
razlogom »hvala, spoznala sva se pri
vas, adijo«. Ne čisto tako, ampak na
novoletni zabavi OnaOn.com sta se
spoznala tudi 34letna Polona in An
drej Zalokar, zdaj poročena že vrsto
let in s tremi otroki. Andrej ni bil
uporabnik portala, na zabavo je pri
šel z enim od prijateljev, medtem ko
je Polona svoj profil odprla po tem,
ko je končala nekajletno razmer
je. »Nisem iskala novega razmerja,
ampak predvsem prijatelje, saj so se
moji kar nekako porazgubili.« In je
dobila, kar je iskala, vendar je hitro

presekala stike na daljavo in pozvala
k občasnemu druženju tudi v živo.
To se je izkazalo za zelo dobro stvar,
snovalci portala so jo pograbili in
tako tudi njihova ponudba zajema
podobna druženja, kot jih pripravlja
jo Dogodki za samske.
»Zavedati se je treba, da ne boš na
šel partnerja, kakor hitro boš odprl
svoj profil. Nekateri namreč sploh ne
iščejo partnerja, ampak seks ali kaj
podobnega. In moraš biti aktiven, ne
pa le čakati, da te bo nekdo klikal, te
vabil na kavo … Moraš biti priklju
čen, se pogovarjati, biti odziven, se
spoznavati … A tudi ko se domeniš
za zmenek, moraš to jemati kot dru
žabni dogodek: da greš na kavo in ne
šteješ tega kot izgubo časa. In če ti
kaj ni všeč, se lepo zahvališ in greš,«
svetuje Polona. »Tak način spoznava
nja sem priporočila mnogim svojim
samskim kolegom, a opozorila, da ne
smejo imeti prevelikih pričakovanj.
Je pa res, da se lahko z nekom na
medmrežju res dobro ujameš, v živo
pa ne, marsikdo se tudi prenareja, da
je, kar v resnici ni …«

Išče mlado in staro
V živo je zato vse skupaj bolj pristno.
»Zabave za samske so poleg tega do
bre predvsem zato, ker je zbranih
veliko ljudi s podobnimi željami. V
neki kavarni, na primer, je morda le
en tak človek, pa še zanj ne moreš
vedeti, ali je res samski ali ne, na teh
zabavah pa je takšnih cel kup in imaš
zato veliko več možnosti, da koga
spoznaš,« razmišlja Andrej. Vseeno
ni modro čepeti nekje v kotu s pija
čo v roki, ker se ti potem težko zgodi
kaj vznemirljivega. »Za povezovanje

skrbijo tudi animatorji, saj je večina
ljudi zelo nesproščenih. Ponavadi
velja tudi pravilo, da ne smeš zavrniti
prošnje za ples, kar pomeni, da zavr
nitve, ki se je tako bojimo, ni, more
bitne nesporazume odpravljajo tudi
značke, ki jasno sporočajo, kaj si kdo
želi – išče partnerja ali le prijatelja in
podobno,« ga dopolni žena Polona.
»Meni se zdi to idealna priložnost za
tiste, ki bi se lahko našli in se imeli
lepo skupaj, pa čeprav potrebujejo le
partnerja za ples. Poznam jih kar ne
kaj, ki so prek tega kanala v poznih
letih našli partnerja zase. Starostna
meja se namreč zvišuje – pred dese
timi leti je bila večina ljudi na splet
nih zmenkarijah stara okoli 20 let
in čez, 30letnikov je bilo že precej
manj, medtem ko zdaj med uporab
niki najdeš celo 70letnike!«
»Prijatelj je na tak način spoznal
dve dekleti, z eno je zdaj poročen in
imata otroka. Z ženo so prišle tudi
njene prijateljice in nastala sta še dva
nova para. Tudi večina mojih sam
skih kolegov ima vsaj en profil na
kakšni od spletnih zmenkarij, a so
še nekoliko sramežljivi,« je izkušnje
z internetom omenil tudi 39letnik.
»Priložnosti, da spoznaš koga, je,
skratka, veliko. Res je, da se človeku
od konca osnovne šole do konca fa
kultete nenehno nekaj dogaja, nato
pa se vse skupaj umiri, a zanimivo
je opazovati, kako hitro potem, zla
sti po večletni zvezi, pozabi, kaj vse
je prej počel dolga leta, kje je nabiral
znanstva in partnerske zveze! In jih
tam – v šoli, pri športu, v hribih, v
gledališču, knjižnici … – seveda lah
ko še danes! Le z mesta, ven izmed
štirih sten, se mora premakniti in se
vrniti v življenje!«

Nina Slapnik, Dogodki za samske: Na trgu nikakor ne nastopamo kot ženit
na posredovalnica, ampak kot organizacija, ki želi samskim v Sloveniji po
nuditi kakovostne in inovativne dogodke z različnimi učinkovitimi koncepti,
na katerih se lahko spoznavajo med seboj.

V preteklosti je bila uporaba tehnologije za iskanje partnerjev močno
stigmatizirana in rezervirana za tiste, ki zveze niso mogli vzpostaviti na
drugačne načine. Zdaj se nanje ne gleda več kot na izhod v sili, saj posta
jajo prevladujoč način spoznavanja potencialnih partnerjev in dopolnilo k
spoznavanju teh v drugih, nevirtualnih družabnih kontekstih. Vir raziskava
Ljubezen na prvi klik, Foto Leon Vidic

