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Sandra Adam, zdaj že bivša najlepša Slovenka, na vsakem koraku razblinja stereotipe o
neumnih misicah. Lepa, razgledana, ambiciozna in prijetna Korošica, ki bo zagotovo ostala v
spominu kot ena izmed najbolj simpatičnih slovenskih predstavnic na lepotnih tekmovanjih.

Za tabo je verjetno zelo naporno leto. Si si preden si šla na tekmovanje vsaj približno
predstavljala, kaj bo morebitna zmaga prinesla s sabo?
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Ja, za mano je pestro in nepozabno, včasih tudi zelo naporno leto. Kakorkoli že, pa je bilo to
leto, ki ga bom ohranila v lepem spominu. Preden sem šla na tekmovanje, sem sicer
pričakovala, da bom ob morebitni zmagi imela veliko obveznosti, a ne toliko, kot sem jih
dejansko imela. Mnogi menijo, da ti je po zmagi vse »dano«, a se takrat šele zares začne.
Potrebno je vložiti ogromno energije, truda in volje, a če te to osrečuje, ni nič pretežko.

Ta trenutek je tvoja naslednica že znana. Kaj meniš o njej?

Lana je bila med mojimi favoritkami, saj je zelo karizmatična, odločna in samozavestna oseba.
Je tudi prava svetovljanka, zato menim, da se bo na svetovnem izboru dobro znašla.

Ji bi dala kakšen nasvet, da bo njeno leto kar najboljše?

Želim ji, da naziv čim bolj izkoristi ter v vlogi miss Slovenije zelo uživa. Poleg tega naj bo vedno
iskrena, odločna, vztrajna in samozavestna. V času priprav naj dela na tem, da bo na svetovni
izbor odšla stoodstotno pripravljena, ter polna energije. Včasih ne bo lahko, a, kjer je volja, tam
je vedno tudi pot.

V tem letu, ko si bila Miss Slovenije, se je zagotovo zgodilo ogromno lepih stvari. Pa tista
najlepša?

Težko bi izpostavila eno samo, se mi bo pa v spomin zagotovo najbolj vtisnil trenutek
razglasitve, ko sem postala Miss Slovenije 2010.

In po drugi strani ... je prišlo do kakšne, ki bi jo rada čim prej pozabila?

Kot slabo stvar bi lahko izpostavila mojo bolezen in predčasno vrnitev iz svetovnega izbora. Bolj
kot to pa si želim pozabiti obsojanja javnosti, ki so sledila. Če bi lahko, bi zavrtela čas nazaj in
že med samimi pripravami spremenila kar nekaj stvari.
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Zdaj delaš kot model in tudi končuješ fakulteto, študij varstvenih ved. Kje vidiš svojo
prihodnost?

Tudi zdaj po predaji krone si želim še kar nekaj časa ostati v modnih in medijskih vodah.
Kasneje pa se vidim predvsem kot uspešna varstvoslovka, nekje na področju boja proti trgovini
z ljudmi ali notranjih zadev.

Foto: Peter Marinšek

Nekje sem zasledila, da že pridno pišeš diplomsko delo ... kakšna je tvoja tema?

Psihosocialna pomoč žrtvam trgovine z ljudmi.

Krone žal nisi mogla v celoti izkoristiti, saj si ravno ob vrhuncu izbora – na Kitajskem –,
kot omenjeno, zbolela. Verjetno si kljub temu dobila vtis, kako izgledajo tako velika
tekmovanja. Lahko kaj več poveš o tem?

Kitajsko bom ohranila v zelo lepem spominu. Čeprav me ni bilo na finalnem odru, sem se ob
gledanju prenosa, vseeno počutila kot del tega spektakla. To tekmovanje je res eno
3/5

Intervju: Sandra Adam - Bajta | Tri doline v eni Bajti | Koroški spletni časopis
Prispeval Lucija Kac
Četrtek, 30 Junij 2011 22:08

najprestižnejših, kar se kaže tudi v sami organizaciji priprav, ki so načrtovane do potankosti.
Punce smo bile razdeljene v skupine, za nas pa so skrbele t.i. »varuške«, ki so nam dajale
navodila in nas usmerjale. V tistem času, ko sem bila tam smo imele predvsem fotografiranja in
snemanje predstavitvenih filmčkov, kasneje pa so si punce ogledale tudi mnogo znamenitosti.
Še vedno sem žalostna, da nisem mogla ostati do konca, a je že moralo biti tako. Kljub temu,
pa sem med ostalimi tekmovalkami preživela kar nekaj lepih trenutkov, kar je bila zame
edinstvena izkušnja.

Marsikdo bi te rad videl v Playboyu ali kakšni podobni reviji. Zdaj, ko si oddala krono,
lahko do tega tudi pride. Pa o tem razmišljaš? Oziroma, je že padla kakšna zanimiva
ponudba?

Ponudbe so že bile, a sama menim, da je tisto, kar je skrito, še vedno bolj zanimivo.

Se ti zdi, da se Korošci in Korošice drugačne obnašamo do nekoga, ki je slaven? Imaš
ob vrnitvi v Dravograd občutek, da je kaj drugače?

Nimam občutka, da bi se obnašali precej drugače. Je pa res, da se le redki, ki me prepoznajo,
opogumijo in pristopijo.

Foto: Jure Viltužnik
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Verjetno imaš več prijateljev, znancev, oboževalcev ... kako to izgleda?

V tem letu sem spoznala res veliko novih ljudi, ter navezala mnogo lepih prijateljstev.
Oboževalci pa so me prijetno presenetili tudi ob moji predčasni vrnitvi iz Kitajske. Prejela sem
namreč ogromno vzpodbudnih in lepih želja, ki mi res veliko pomenijo.
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Ker smo že veselo zakorakali v počitnice, me zanima, če je tudi zate zdaj prišel čas za
počitnice, morje, sonce ... ?

Prejšnji teden sem odpisala še zadnji izpit, tako da so se tudi zame začele počitnice, ki bodo
letos zaradi pisanja diplome malce bolj delovne. Si bom pa zdaj po predaji krone vsekakor
najprej privoščila nekaj dni čisto zase.

In kam se boš letos podala?

Verjetno bova s fantom odšla nekam na hrvaško obalo. Ko diplomiram, pa si želim še na
kakšno daljše potovanje.

Za konec ... kakšno sporočilo za bralce Bajte?

Verjemite v svoje sanje in nikoli ne obupajte, ker, kjer je volja, tam je vedno tudi pot!
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