
Ajda Smrekar: »Bila sem odličnjakinja, 
vendar pa je kdaj pa kdaj moral pasti tudi 
kakšen cvek.« 
 
 
Ajda Smrekar je 31-letna slovenska igralka. Menda jo 
bolje poznate pod imenom Zala Špacapan, saj je to 
lik, ki ga igra v priljubljeni seriji Ena žlahtna štorija. 
Morda ste jo videli že prej v zasedbi serije Čista 
desetka, pred kratkim pa je začela snemati mladinsko 
oddajo z Rokom Bohinjcem.  
 
Spraševala: Valentina Černelč 
 
Se spomnite svoje prve igralske vloge? 
Seveda se spomnim, bila sem v drugem razredu in 
sem igrala Košato solato, ki se bori proti plevelu. 
 
Naš razred je zelo živahen včasih tudi kaj ušpičimo. Kako 
pa je bilo pri vas v osnovni šoli? Ste bili v marljivem ali v nagajivem razredu? 
Bila sem v najbolj nagajivem razredu. Najraje sme se skrivali po hodnikih in 
razgrajali, ko so imeli višji razredi še pouk. 
 
Kakšne ocene ste imeli? 
Bila sem odličnjakinja, vendar pa je kdaj pa kdaj moral pasti tudi kakšen cvek. 
 
Katere hobije ste imeli kot otrok? 
Imela sem nešteto hobijev, od šahovskega krožka do tečaja kvačkanja, 
najresneje sem trenirala gimnastiko, vsak dan po dve uri in pol. 
 
Kateri od šolskih predmetov se vam je zdel najzahtevnejši? 
Nisem marala fizike in kemije. 
 
Imate psa. Ste imeli hišne ljubljenčke tudi v otroštvu? 
Ne, za našega kužka sta starše prepričala šele brat in sestra. 
 
Ste se v mladosti razumeli z vašo sestro ter bratom? 
Vedno smo se razumeli, kar pa ne pomeni, da se kdaj nismo ravsali. Zdaj, ko 
smo odrasli, se razumemo še bolj. Z leti se razlike v starosti zbrišejo. 
 
Je prihod v srednjo šolo za vas pomenil veliko spremembo? 
Ja, kar precej. Vse je bilo novo. Novi sošolci, novi prostori, novi učitelji, 
predmeti … Šla sem na Gimnazijo Vič in prve mesece vsako popoldne po 
pouku, ko sem prišla domov, za eno uro zaspala. Imam pa zelo lepe spomine 
na srednjo šolo. Bila sem na dobri šoli in v dobrem okolju. Še danes je krog 
mojih najboljših prijateljev prav iz gimnazije. 
 
Imate kaj časa za svoje ljubljene zdaj, ko snemate serijo Ena žlahtna štorija? 



Imela sem zelo malo časa. Zdaj, ko smo končali, se jim več posvečam. Na 
srečo mi niso zamerili, da sem bila tako dolgo praktično odsotna. 
Kako se razumete z igralsko zasedbo Ene žlahtne štorije? Kakšno je vzdušje na 
snemanju? 
Snemamo vsak dan od zgodnjega jutra do večera. Včasih moram biti v maski 
ob 4.55. Vmes, med snemanji, pa letim še na vaje in predstave v gledališče, 
zato je toliko bolj naporno. K sreči se razumemo zelo dobro in smo res 
povezani med seboj. Smo ena velika družina. Družina za določen čas. Upam, da 
bomo obdržali stike tudi, ko bo vsega konec. 


