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poleg običajnih obveznosti še ukvarja-
te – poslovno gledano?
Laura: Ne bi bila rada identificirana 

kot »žena od«. V prvi vrsti sem Laura. 
Imam svojo preteklost, univerzitetno iz-
obrazbo, svoje ambicije in cilje, govorim 
pet jezikov (tudi slovensko, op. a.). Deset 
let sem delala v mednarodnih družbah, 
zdaj pa imam svoje podjetje. Morda sem 
prav zaradi organizacijskih in vodstvenih 
sposobnosti postala tudi predsednica 
združenja SILA. V Sloveniji sicer živim 
že enajsto leto.

Aurore: V poslovnih vodah sem bila 
že v Parizu kot direktorica prodaje med-
narodnega podjetja. Lani mi je mož, prav 
tako zaposlen v mednarodnem podjetju, 
rekel, da se bomo preselili v Slovenijo, 

na obisku

in morala sem pustiti službo, kar je bilo 
zame izredno težko. Navajena sem bila 
delati od osmih zjutraj do osmih zvečer, 
imela sem varuško, a sem kljub temu obo-
ževala svoje delo. Prav zato sem še toliko 
bolj vesela obveznosti v mednarodnem 
združenju žensk, kjer se nam dogaja toli-
ko zanimivih stvari, da bi lahko napisale 
knjigo. (Nasmeh.)

Jelena: Tudi zame je bil prihod v Lju-
bljano pred dvema letoma težavna pre-
lomnica. Bila sem namreč navajena, da 
imam možgane ves čas vklopljene za raz-
mišljanje o milijon stvareh v poslu. Imam 
magisterij iz odnosov z javnostmi in no-
vinarstva, na javni televiziji pa sem pri-
pravljala avtorsko oddajo o življenjskem 
stilu. Življenje diplomatove žene ni tako 

preprosto, kot je videti na prvi pogled. 
Mnogi mislijo, da vse dneve nakupuje-
mo, uživamo in nič ne delamo. Ne, to so 
zablode. Diplomatova žena ima mnogo 
nalog. Pa vendar bi kot glavno obveznost 
tukaj in že prej v Črni gori izpostavila to, 
da sem mama. S prihodom v Slovenijo 
sem postala tudi vsakodnevna taksistka. 
(Smeh.) Otroka imata toliko obšolskih 

dejavnosti! Ja, odreči sem se morala svoji 
karieri, a ni mi žal.

Koliko otrok imate in v kateri starosti?
Laura: Šestletnega sina.
Aurore: Tri. Dveletno in devetletno de-

klico ter petletnega dečka.
Jelena: Dva fanta, prav tako petletnika 

in osemletnika.

Mag. Jelena Milić: »Kar me je res pustilo brez 
besed, je bilo, ko sem v kavarni ali slaščičarni 
vsakič znova opazila, da si ljudje delijo račune. 
Moški niso džentelmeni tako kot pri nas, kjer je 
samoumevno, da ženski plačajo pijačo.«

Od leve proti desni: 
Aurore Breton, Laura 

Jamšek in Jelena Milić.


