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ZGODBE, KI JIH 

PIŠE ŽIVLJENJE 

ženske, ki v splošnem pripisujejo 
večji pomen zgodbam tipa ‘princ 
na belem konju’, kjer so elementi 
varnosti, usodnosti, sreče in traja-
nja – in potem sta živela srečno do 
konca svojih dni. Do neke mere se 
z žensko emancipacijo tudi tukaj 
marsikaj spreminja, saj so številne 
ženske danes ekonomsko neodvi-
sne, še vedno pa so fizično šibkejši 
spol, potrebne zaščite in varnosti, 
kot tudi dovzetnejše za trajanje 
zvez, v katerih morajo varno od-
rasti otroci.« Pa vendarle, če še 
vedno verjamemo v princa, lahko 
rečemo, da smo se pravzaprav vr-
nili v čas princev in kraljičen. »Na 
neki način je spletno dvorjenje vsaj 
deloma vnovič prešlo v kreativno 
pisanje in barvito izražanje ter is-
kriv humor, kot je bila to navada 
v tedanjem času, kar je sinonim za 
romantiko.« Najzanimivejše je, da 
marsikdo zmotno misli, da spletno 
spoznavanje ni posebno romantič-
no, v resnici pa je celo izjemno ro-
mantično. Pričakovanja pred prvim 
srečanjem v živo z nekom, s komer 
se ujameš v dopisovanju, ti je všeč 
na fotografiji, se skupaj nasmejiš 
prek spletnih pogovorov in 
preostalega so izjemno 
intenzivna, precej bolj 
kot kadar naključno 
srečaš nekoga, ki ti 
pade v oko. Marsi-
koga sicer od flir-
tanja na spletu ali 
v aplikacijah od-
vrne dejstvo, da 
tam lahko srečamo 

nemalo takih, ki pravzaprav ne 
iščejo resne zveze, temveč le zgolj 
bežen stik. »Poznam nemalo sam-
skih žensk med tridesetim in štiri-
desetim letom, ki prav zaradi tega 
ne želijo spletnega zmenkarjenja. 
Ona-on.com je uspešen predvsem 
zato, ker s svojo usmerjenostjo v 
resne zveze pritegne veliko žensk, 
posledično pa tudi moških. Ženske 
med 35. in 55. letom starosti pred-
stavljajo največji delež uporabnic. 
Nismo pa zgolj spletni portal, saj 
večina uporabnikov poleg namizne 
različice uporablja našo nagrajeno 
mobilno aplikacijo. Pomembno je 
predvsem to, da ženskam spletno 
spoznavanje v resnici zelo ustreza 
za hitro selekcijo kandidatov, da 
si ustvarijo podobo o posamezni-
ku, preden ga prvič srečajo v živo. 
Vsaka ženska ima na spletu veliko 
kandidatov, kar vodi k temu, da 
ženske v povprečju močno dvi-
gnejo merila. Ženske, med kate-
rimi številne prejmejo več kot tri-
deset, nekatere pa tudi več kot sto 
sporočil dnevno, zelo selektivno 
izbirajo, s kom začeti pogovor ali 
pa ga enostavno prekiniti, če se ne 
razvija po njihovih pričakovanjih. 

In tukaj pride do izraza odso-
tnost fizične bližine moških 

in nepoznavanje njene 
identitete, kar pomeni, 
da moški, ki ga ženska 
bodisi ignorira bodisi 
odreže sredi pogovora, 
nima nobenega vzvoda 
za povračilne ukrepe. Na 
neki način torej spletno 

spoznavanje opolnomoči žensko 
pri izbiri kandidatov, medtem ko 
imamo moški zdaj dvojno delo – 
najprej moramo dekle prepričati, 
da se z nami poveže prek spleta in 
da pride do srečanja v živo, nato pa 
jo moramo osvojiti še ‘po starem’, 
da se sproži kemija zaljubljanja.« 
Nemalo je takih, ki ne upajo nare-
diti koraka v smeri spoznavanja, saj 
ne vedo, kako se v nekem položaju 
odzvati. »Največja nespametnost je 
laganje glede česar koli, saj to ve-
dno vodi do razočaranja in pred-
vsem ne pride do zveze. Če ženske 
navajajo, da so mlajše in lažje, kot 
v resnici so, ali pa moški, da so višji 
in bolj izobraženi, kot v resnici so, 
je to najhitrejša pot do neuspešne-
ga zmenka v živo. Kaj šele neresni-
ce o tem, da je nekdo samski, ka-
dar je recimo (še vedno) poročen. 
Zelo pomembno je to za ženske, ki 
navadno zelo pazijo, koga spustijo 
v svojo intimo. Če tega zaupanja 
ni, je vsak poskus zaman, čisto na 
prvem mestu pa je tukaj videz ozi-
roma odstopanje od podatkov, po-
sredovanih prek spleta. Če prideš 
na zmenek znatno drugačen, kot si 
se predstavljal na spletu, je zmenka 
konec, še preden se je začel. Re-
snicoljubje je torej zelo zaželeno, 
vse drugo je nesmiselno, saj je al-
ternativ za vsakogar veliko.« Kje 
so prednosti in kje pasti spletnega 
spoznavanja? »Prednosti dejstva, 
da so praktično vsi samski enostav-
no dostopni online, so tako očitne, 
da se je v Ameriki lani prek sple-
ta spoznalo že okoli 75 odstotkov 

vseh novonastalih parov. V Slove-
niji je ta odstotek trenutno okoli 50 
in se naglo dviguje. Naše raziskave 
kažejo, da več kot 80 odstotkov 
vseh samskih v Sloveniji ‘vrže svo-
je trnke’ tudi na spletu. Ključna 
prednost je torej enostavnost spo-
znavanja številnih novih samskih 
ljudi in preprosto dogovarjanje za 
zmenke. Glavna past pa je bodisi 
neupoštevanje zdrave pameti pri 
spoznavanju novih ljudi (posoja-
nje denarja, razkrivanje osebnih 
podatkov, preden smo prepričani, 
da je oseba zaupanja vredna) ali pa 
nezmožnost ustalitve. Nekateri na-
mreč zaradi enostavnosti spozna-
vanja številnih samskih dolgo izbi-
rajo in morda nikoli ne izberejo, saj 
je ponudbe zelo veliko.« Nekateri 
jo šele iščejo, nekateri so jo našli, 
nekateri izgubili – je kdaj prepozno 
za to, da jo spet ponovno najdemo? 
»Kot vse kaže, nikoli, med števil-
nimi pari imamo tudi nekatere, ki 
so se poročili po 80. letu starosti in 
so presrečni, da so se našli. Je pa 
res, da se verjetnost za kaj takega 
po 60. letu starosti hitro niža, tako 
da odlašanje z ločitvami v primeru 
slabih zvez ni priporočljivo, saj se 
s tem lahko čisto nehote prikraj-
šamo za lepo starost v dvoje. Naj-
pomembnejše pri vsem skupaj je, 
da smo aktivni, saj je zmotno pre-
pričanje, da kadar najmanj priča-
kujemo, pride ljubezen. Ljubezen 
navadno pride, kadar si je želimo 
in se izpostavljamo priložnosti, da 
nas obišče.« 

Denis Malačič

Skoraj vsi samski Slovenci 
flirtajo tudi na spletu

V Sloveniji naj bi bilo več kot 700.000 
samskih. Pa vendar se danes zdi, da 

je še težje najti ljubezen kot kadar koli 
pred tem. Na voljo imamo neštete 

spletne strani in aplikacije, a le redko-
katera med njimi prinese tisto, česar 

si resnično želimo.

Da ga ne povozi niti Tin-
der, spletnemu portalu  
ona-on.com potrjuje dej-

stvo, da ga uporablja 88.000 aktiv-
nih uporabnikov, od leta 2001 pa 
se je od njega več kot 25.000 parov 
poslovilo z razlogom. »Našla sva 
se na ona-on.com, ne potrebujeva 
vas več, hvala.« Njegov ustanovi-
telj Luka Kogovšek, ki velja tudi 
za slovenskega amorja, pojasnjuje, 
da ljubezni ne moremo pričakova-
ti instant, tako kot vse drugo. »V 
povprečju traja od tri do dvanajst 
mesecev, da najdemo idealnega 
partnerja – odvisno od tega, kako 
zahtevni smo, v tem času gremo 
na med pet do deset zmenkov. 
Med našimi številnimi pari so tudi 
takšni, ki so se našli že po nekaj 
dneh in imeli to srečo, da so si bili 
kar nekako usojeni, večina pa real-
no potrebuje nekaj mesecev, tudi 
kakšen manj uspešen zmenek, pre-
den najdejo tistega res pravega, s 
katerim se potem ustalijo.« Sploh v 
današnjem času, ki mu ga pri zmen-
kovanju narekujeta recimo Tinder 
in Grindr, moškemu ni težko najti 
interesa na drugi strani, medtem 
ko so ženske bolj zadržane. »Mo-
ški bi radi čim prej na zmenek v 
živo, medtem ko imajo ženske rade 
nekajdnevno spletno klepetanje 
in preverjanje kandidata, preden 
so se pripravljene fizično srečati. 
Tako navadno mine kakšen teden, 
preden se fizično srečata, če sta si 
po nekajdnevnih pogovorih še ve-
dno zanimiva.« Kateri spol je tisti, 
ki bolj hrepeni po ljubezni, ženski 
ali moški? »Oba spola si nedvomno 
želita živeti srečno ob pravem so-
človeku. Praviloma pa je mit o ro-
mantični ljubezni pomembnejši za 

Luka Kogovšek – slovenski amor

Luka Kogovšek pravi, da ženske rade dlje klepetajo, moški pa bi se kar takoj srečali v živo. 
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