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Ali ljubezen na klik deluje? 
..Največji spletNi portal oNa-oN.com obstaja že od leta 2001, v tem času je Nastalo preko 15.000 parov..

Seveda, lahko je še celo zabavneje, pravijo na 
največjem spoznavnem portalu v Sloveniji, ona-
on.com, kjer je registriranih več kot 160.000 
Slovencev.
Predstavljaj si tale položaj: Si v baru ali pa v 
parku s prijateljem in kar naenkrat zagledaš 
osebo, ki ti je všeč. Razen tistim najpogumnejšim, 
ki se jim srčni utrip ne poveča niti, ko stojijo na 
robu ‘bungee jumpa’, se ti pojavi neskončno 
pomislekov ... kaj, če mu/ji ne bom všeč, ali je 
sploh samski oziroma samska, mi bo dal/a 
košarico, pa ravno danes nisem uredil/a pričeske, 
ali sem videti dovolj dobro ... ?
Skratka, tvoj ponos je na preizkušnji, pa še pod 
časovnim pritiskom si, saj se moraš odločiti takoj, 
ker lahko simpatijo vidiš zadnjič. Ahh, nič kaj 
udoben položaj, kajne? Mnogo udobneje in brez 
časovnega pritiska je spoznavanje preko spleta. 
Ne nazadnje lahko to počneš kar v pižami s 
svojega kavča in s pivom v roki. Boljše, se strinjaš?

katere so predNosti spletNega 
spozNavaNja?
Spletni portal ona-on.com navaja številne 
prednosti, ki jih spletno spoznavanje prinese 
posamezniku:
•	 Rešeno je vprašanje časovne stiske – mnogi 

se srečujemo s pomanjkanjem časa in hitrim 
tempom življenja. Na ona-on se lahko prijaviš 
kadarkoli, brez predhodnega dogovora in 
prilagajanja časa drugim, poslano sporočilo 
pa prebereš, ko imaš za to čas.

•	 Ni bolečih košaric - preden stopiš v stik z 
osebo, ki ti je všeč, si lahko ogledaš fotografijo, 
prebereš opis, lastnosti, konjičke ... In oceniš, 
ali se pogovor sploh splača začeti. Če ti nekdo 
ne ustreza, mu preprosto poveš, da ni tvoj tip 
ter se izogneš temu, da moraš iz oči v oči 
povedati, da nista na isti valovni dolžini.

•	 Zmenki in iskanje pravega je lahko drago. 
Preden spoznaš ‘tistega pravega’ ali ‘tisto 
pravo’ lahko traja kar nekaj časa. Obiskovanje 
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kakšeN je tvoj status?
Iščeš partnerja? Registriraj se na ona-on.com in 
brezplačno preizkusi, kako vse skupaj deluje.
Imaš samskega prijatelja? Povabi ga na pivo in 
skupaj se na ona-on.com registrirajta, ustvarita 
vsak svoj profil in preverita, koliko je tistih 
simpatičnih.
Si že v srečni vezi? Čestitamo! Če sta se spoznala 
na ona-on.com, preveri, kako lahko s 
sodelovanjem na natečaju Najina zgodba – 
spoznala sva se na ona-on.com pridobita 
privlačne nagrade. 
Srečno!  (P. R.)

zabav ni prav nič poceni, hitro lahko zapraviš 
med 30 in 50 € v enem samem večeru 
(vstopnina, pijača zate, pijača za tvojo 
simpatijo, runda za prijatelje, taksi ...).

•	  V enem večeru lahko spoznaš in klepetaš z 
neomejenim številom sogovornikov in pri 
tem nihče ne bo ljubosumen. Brez strahu 
pred tem, da bo prvi sogovornik pobegnil, če 
boš drugega le pozdravil, lahko istočasno 
klepetaš z večimi in se na koncu odločiš, kdo 
je tisti, ki si zasluži zmenek v živo.

•	 Mnoge druge prednosti: brez obremenjevanja, 
kaj obleči, veš, da je tvoja simpatija zagotovo 
samska, saj na spletu išče partnerja prav tako kot 
ti, svoj profil lahko skriješ pred ostalimi upo rabniki 
(tega sicer ne priporočamo, ker te tako nihče ne 
najde), fotografijo lahko pokažeš le tistemu, za 
katerega se ti odločiš, da jo sme videti ...


