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Zmenki & spoznavanje 

2017 

 

Zakaj raziskava o zmenkih in spoznavanju? 

Kje iščemo potencialne partnerje? Kje se spoznavamo? Kam svojo simpatijo peljemo na prvi 

zmenek? Kako bi izgledal naš idealni prvi zmenek in katere lastnosti bi moral imeti idealni 

partner? 

Namen spletne raziskave Zmenki & spoznavanje 2017 je bil dobiti odgovore na zgornja 

vprašanja in ugotoviti, kakšna pričakovanja in predstave o zmenkih ter partnerski zvezi imajo 

na eni strani trenutno samski in na drugi strani tisti, ki so trenutno v zvezi. 

Metodologija 

Zbiranje podatkov je potekalo od 24. 1. 2017 do 5. 2. 2017. Uporabljena je bila spletna 

anketa, narejena s spletnim orodjem 1KA. Oglaševanje ankete je potekalo na različnih 
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slovenskih spletnih portalih, kot so cosmopolitan.si, playboy.si, bogastvozdravja.si, planet-

lepote.si, …, na Facebook strani VSI KI STE SAMSKI, na ona-on.com Magazinu in portalu 

ona-on.com. 

Anketo je ustrezno izpolnilo 1494 anketirancev, od tega 63 % moških in 37 % žensk. Največ 

anketirancev prihaja iz osrednjeslovenske regije (31 %), sledita pa ji podravska in gorenjska 

regija (14 %). Največ anketirancev je starih med 41 in 50 let (27 %), sledita starostni skupini 

med 51 in 60 let (25 %) in med 31 in 40 let (24 %).  

Pri moških je daleč najbolj zastopana skupina samskih, ki iščejo partnerko (85 %), sledijo 

tisti, ki so v zvezi (10 %) in samski, ki ne iščejo partnerke (6 %). Tudi med ženskami 

prevladujejo samske, ki iščejo partnerja (71 %), sledijo samske, ki ne iščejo partnerja (21 %) 

in tiste, ki so trenutno zvezi (9 %). 

7 glavnih ugotovitev 

1. Velika večina anketiranih Slovencev (svojega bodočega) partnerja išče na spletnih 

spoznavnih portalih, kot je ona-on.com. Tisti, ki se za spletni spoznavni portal ne 

odločijo, pa partnerja radi iščejo na zabavah ali pa s pomočjo svojih prijateljev.  

 

Moški, ki so v zvezi, so v večini primerov svojo boljšo polovico spoznali na 

družbenih omrežjih, ženske v zvezi pa so na drugi strani v večini primerov del enega 

izmed 15.000 parov, ki so se spoznali na ona-on.com.  

 

2. Da je slovenski spletni spoznavni portal ona-on.com vredno preizkusiti meni večina 

anketiranih Slovencev, ki so po naključju našli portal ona-on.com, ko so brskali po 

spletu in se odločili, da ga bodo preizkusili. 

 

3. Ali imamo moški in ženske različen pogled na vzdrževanje dobrega partnerstva? Ne - 

za večino anketiranih moških in žensk je značilno, da dobre partnerske odnose 

vzdržujejo s pogostimi in iskrenimi pogovori in z deljenjem gospodinjskih del. 

 

4. Katere so tiste lastnosti, ki partnerja naredijo idealnega? Obstajata dve prevladujoči 

lastnosti, ki sta skupni tako moškim kot ženskam, in sicer spoštovanje in zmožnost 

pogovora. Partner, ki spoštuje in se zna pogovarjati je za večino Slovencev idealni 

partner.  

 

Katera pa je tretja najbolj pomembna lastnost, ki partnerja naredi idealnega? Za moške 

je to podpora partnerke pri vsaki njihovi odločitvi, za ženske pa odlično razumevanje 

partnerja z njihovo družino. 
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5. Večina anketiranih Slovencev meni, da se na spletu pravi par najde brez težav, saj 

splet omogoča selektivno iskanje glede na kriterije posameznika.  

 

6. Prvi zmenek se za večino anketiranih Slovencev odvija na sproščeni pijači. Sicer pa 

si ženske želijo še prvega zmenka na plaži, kjer bi se s simpatijo hladila s sladoledom, 

moški pa bi svojo simpatijo raje povabili kar k sebi domov, kjer bi skupaj skuhala 

večerjo.  

 

7. Da smo športni narod, dokazuje dejstvo, da bi večina anketiranih Slovencev svojega 

partnerja najraje spoznala na športno obarvanem spoznavnem dogodku, kot je 

pohod, drsanje, smučanje itd. 

 

 

 

 

 

Brezplačni preizkus ona-on.com? Kliknite tukaj in preizkusite! 
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Kje se Slovenci spoznavamo in kje iščemo svojo boljšo polovico? 

Večina žensk (28 %), ki so trenutno v zvezi, je del enega izmed 

približno 15.000 parov, ki so se spoznali na portalu ona-on.com, 

medtem ko je večina moških (23 %), ki so trenutno v zvezi, svoje boljše 

polovice spoznali preko družabnih omrežij ali na zabavi (na veselici, 

plesu, v diskoteki itd.) (21 %).  

Tudi samski Slovenci, svojo sorodno dušo najpogosteje iščejo na 

spletnih spoznavnih portalih, kot je ona-on.com (85 % moških in 75 % žensk). Samski 

moški svojo boljšo polovico iščejo tudi na zabavah (45 %) ali prek prijateljev (36 %). Na 

drugi strani pa za predstavnice nežnejšega spola velja, da partnerja pogosto iščejo prek 

prijateljev (36 %) ali na zabavah (30 %). 

Zakaj na ona-on.com? 

Večina Slovencev (78 % moških in 76 % žensk), ki so samski in trenutno aktivno iščejo 

partnerja, se je na največji slovenski spletni spoznavni portal ona-on.com prijavilo, ker so ga   

po naključju našli na spletu in so se ga odločili preizkusiti. 

Kam na prvi zmenek? 

Anketirane Slovence, ki so v zvezi, smo povprašali, kdo je bil tisti, ki je 

dal pobudo za prvi zmenek, in kje je bilo mesto prvega zmenka. 

Ugotovili smo, da pobudo za prvi zmenek najpogosteje dajo moški (70 

%), v polovici (50 %) primerov pa se prvi zmenek odvije na pijači. V 

19 % primerov pa se je zmenek odvijal na sprehodu po parku ali v 

mestu. 

Kam pa so na prvi zmenek odšli Slovenci, ki so trenutno samski? Polovica (50 %) moških in 

več kot polovica žensk (60 %) je s takratno simpatijo odšlo na pijačo.  

 

 

 

Brezplačni preizkus ona-on.com? Klikni tukaj in preizkusi! 
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Prvi zmenek ob ravno pravem času 

Lepa stvar zmenkov je, da se lahko zgodijo kadarkoli. Za večino 

anketiranih Slovenci v zvezi, to po nekaj dneh (za večino moških 43 % 

in za večino žensk 49 %). Sicer pa je do prvega zmenka po mnenju 

obojih prišlo v ravno pravem trenutku (tako meni 86 % moških in 88 

% žensk). 

Iskreni pogovori = Dober partnerski odnos 

Za večino Slovencev v zvezi so iskreni pogovori ključ do dobrih partnerskih odnosov. Dober 

partnerski odnos po mnenju večine žensk sestavljajo: pogosti in iskreni pogovori (63 %) ter 

deljenje gospodinjskih del (29 %). Enakega mnenja pa je tudi večina moških.  

Idealni partner in idealni prvi zmenek 

Slovence v zvezi smo povprašali, katere so tiste lastnosti, ki partnerja 

naredijo idealnega? Za moške je idealna partnerka tista, ki jih spoštuje 

(62 %), se z njimi zna pogovarjati (54 %) ter jih podpira pri vsaki 

odločitvi (47 %). Za ženske pa je idealni partner tisti, ki jih spoštuje 

(73 %), se z njimi zna pogovarjati (68 %) in se odlično razume z njihovo družino (44 %). 

Tudi večina samskih moških meni, da jih mora idealna partnerka spoštovati (72 %), se z 

njimi znati pogovarjati (70 %) in jih podpirati pri vsaki odločitvi (37 %). Nič drugače ni 

tudi pri samskih ženskah, ki si v večini primerov idealnega partnerja predstavljajo kot 

partnerja, ki jih spoštuje (85 %) in se z njimi zna pogovarjati (73 %).  

Idealni prvi zmenek bi tako po mnenju 43 % moških in 41 % žensk, ki so trenutno v zvezi, kot 

tudi 56 % moških in 57 % žensk, ki so trenutno samski, potekal na sproščeni pijači.  
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S spletom hitreje do poroke 

Da je splet odličen prostor za spoznavanje novih ljudi in iskanje 

prave ljubezni, meni večina anketiranih Slovencev (60 % moških in 41 

% žensk).  

Glavni razlog, da se pari, ki so se spoznali preko spleta, hitreje poročijo, 

je po njihovem mnenju to, da splet omogoča selektivno iskanje 

partnerja glede na kriterije posameznika – tako se pravi par brez 

težav najde (tako meni 40 % moških in 43 % žensk). 

 

Med pare, ki so se spoznali na ona-on.com in smo ju imeli čast spoznati in celo poročiti, 

spadata tudi Romana & Marko. Usodni dan sta dahnila lani na drugi spletni Sanjski ona-

on.com poroki, ki poteka v okviru natečaja Najina zgodba ~ Spoznala sva se na ona-

on.com. 

 

Na Sanjski ona-on.com poroki 2016 smo poročili Romano in Marka. 
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Raje v živo? Spoznavni dogodki za samske 

Na kakšnem dogodku pa bi se najraje spoznavali samski Slovenci? Izkazalo se je, da bi večina 

moških (26 %) in večina žensk (32 %) najraje partnerja spoznalo na športno obarvanih 

dogodkih (npr. pohod v gore, drsanje, smučanje itd.). 

Na ona-on.com pripravljamo ogromno športno obarvanih dogodkov. Smučamo, hodimo na 

pohode, drsamo, poleg športanja, pa se tudi kulturno udejstvujemo in izobražujemo. Oglejte 

si utrinke z dogodkov! 

Konec januarja je vsako leto rezerviran za največji spoznani dogodek v živo – Največji 

Zmenek na Slepo v S-LOVE-niji. Julija pa se spoznavamo na Največjem spoznavnem 

pikniku. 

 

 

Izberite svoj spoznavni dogodek za samske – spremljajte seznam. Se vidimo!  

 

 

 

Brezplačni preizkus ona-on.com? Klikni tukaj in preizkusi! 
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Zmenki in spoznavanje v letu 2017 

Kje se spoznavamo Slovenci? 

 

Večina moških (23 %) v zvezi je svojo boljšo polovico spoznalo preko družbenih omrežij. 21 

% moških pa je svojo trenutno partnerko spoznalo na zabavi (na veselici, plesu, v diskoteki), 

kjer so jo zagledali, se opogumili in jo ogovorili. 

Ženske v zvezi so po večini svoje partnerje spoznale na spoznavnem portalu ona-on.com (28 

%), 17 % žensk pa je svoje partnerje spoznalo na zabavah. 
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Na dopustu na morju.

Na zabavi (na veselici, plesu, v diskoteki, … ).

V kinu / gledališču.

Po posredovanju prijatelja / prijateljice.

Sem del enega izmed približno 15.000 parov, ki so
se spoznali na ona-on.com.

Prek ženitne posredovalnice.

Prek družbenih omrežij.

V zabaviščnem parku.

Na športni aktivnosti (fitnes, tek, tenis, ... ).

V šoli, na fakulteti.

Zagledala sem ga na sprehodu in ga ogovorila.

Drugo:

Kje ste spoznali svojo boljšo polovico?

Ženske

Moški

http://www.ona-on.com/open/registration.jsp?utm_source=PDFporocilo&utm_campaign=anketaValentinovo2017&utm_medium=porocilo&utm_content=footer-link
mailto:info@veneti.com


Zmenki & spoznavanje 2017 

9 

Raziskavo je izvedlo podjetje VenetiCOM, d.d., ki že od leta 2001 upravlja največji slovenski spletni 
spoznavni portal ona-on.com. Dodatne informacije: info@veneti.com. 

Kje Slovenci iščemo svojo sorodno dušo? 

 

Spoznavni portali, kot je ona-on.com, so prva izbira samskih Slovencev. Kar 85 % moških in 

75 % žensk, pravega partnerja išče na spletu. 45 % moških in 30 % žensk pa partnerja išče tudi 

na zabavah. 

 

Zakaj spoznavni portal ona-on.com? 
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Drugo:

Kje iščete partnerja zase?

Moški

Ženske

8%

14%

78%

13%

11%

76%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Moji prijatelji so svojo ljubezen našli na ona-
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Po naključju sem našla portal ona-on.com, ko sem
brskala po spletu in sem se odločila preizkusiti.

Kaj vas je motiviralo, da ste se prijavili na ona-on.com?

Moški

Ženske
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Večina samskih Slovencev, ki trenutno aktivno išče partnerja, se je na največji slovenski spletni 

spoznavni portal ona-on.com prijavilo, ker so ga po naključju našli na spletu in so se ga odločili 

preizkusiti (78 % moških in 76 % žensk).  

 

Kam na prvi zmenek? #v zvezi 

 

Polovica (50 %) moških je svojo trenutno partnerko povabila na prvi zmenek na pijačo. 19 % 

moških pa je svojo trenutno partnerko na prvi zmenek povabilo na sprehod po parku ali mestu. 

Pri ženskah pa je večina takih (53 %), ki so s svojim partnerjem na prvi zmenek odšli na pijačo, 

ali pa na sprehod po parku ali mestu (16 %). 
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Na ogled tekme (nogomet, košarka, . .. ).

Na športno aktivnost (drsanje, plezanje, 
kolesarjenje,…).

Na igre (bowling, biljard, gokart, ... ).

Drugo:

Se spomnite, kam ste šli na prvi zmenek?

Moški

Ženske
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Kam na prvi zmenek? #samski 

 

Samske smo povprašali, kam so šli na svoj prvi zmenek s takratno simpatijo. Polovica moških 

(50 %) je svojo takratno simpatijo peljalo na pijačo, 17 % moških pa je simpatijo peljalo na 

sprehod v park ali v mesto.  

Pijača je bila tudi prvi zmenek večine samskih žensk (60 %), 16 % žensk pa je na prvi zmenek 

s takratno simpatijo odšlo na sprehod po parku ali mestu. 
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Vabilo na prvi zmenek 

 

Do povabila na prvi zmenek je v večini primerov prišlo po nekaj dneh poznanstva – tako meni 

43 % moških v zvezi in 49 % žensk v zvezi. 

 

 

Do prvega zmenka je po mnenju Slovencev v zvezi, prišlo v ravno pravem trenutku (tako meni 

86 % moških in 88 % žensk). 
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Da, do prvega zmenka je prišlo malce pozno.

Ne, prvi zmenek se je zgodil v ravno pravem
trenutku.

Bi bilo bolje, če bi do prvega zmenka prišlo prej?

Moški

Ženske

http://www.ona-on.com/open/registration.jsp?utm_source=PDFporocilo&utm_campaign=anketaValentinovo2017&utm_medium=porocilo&utm_content=footer-link
mailto:info@veneti.com


Zmenki & spoznavanje 2017 

13 

Raziskavo je izvedlo podjetje VenetiCOM, d.d., ki že od leta 2001 upravlja največji slovenski spletni 
spoznavni portal ona-on.com. Dodatne informacije: info@veneti.com. 

 

S spletom hitreje do poroke 

 

60 % moških in 41 % žensk meni, da je splet odličen prostor za spoznavanje novih ljudi in 

iskanje prave ljubezni, medtem ko 22 % moških in 33 % žensk nima mnenja o tovrstnem 

spoznavanju. 

 

Večina (40 % moških in 43 % žensk)  anketiranih Slovencev meni, da se pari, ki se spoznajo 

prek spleta, hitreje poročijo, saj splet omogoča selektivno iskanje glede na kriterije 

posameznika, posledično pa se pravi par brez težav najde.  
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Splet je odličen prostor za spoznavanje novih
ljudi in iskanje prave ljubezni.
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Ker splet omogoča selektivno iskanje partnerja 
glede na kri terije posameznika – tako se pravi 
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Ker so ljudje, ki ljubezen iščejo prek spleta, bolj
resni in zavestno iščejo resno zvezo in,

posledično, poroko.

Ker iskalci ljubezni prek spleta od vsega začetka
vedo za cilje svoje simpatije, saj jih lahko
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Kako vzdržujemo dober partnerski odnos? 

 

Večina (61 % moških in 63 % žensk) anketiranih Slovencev, ki so trenutno v zvezi, meni, da je 

dober partnerski odnos odvisen od pogostih in iskrenih pogovorov.  

Kje spoznati pravega ali pravo zase? Na ona-on.com spoznavnih dogodkih! 
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Večina (26 % moških in 32 % žensk) samskih Slovencev, je najbolj navdušenih nad dogodkom, 

ki bi bil športno obarvan (pohod v gore, drsanje, smučanje ipd.). Ženske bi rade obiskale tudi 

plesne tečaje (22 %), moški pa Največji zmenek na Slepo v S-LOVE-niji (16 %). 

 

Katere lastnosti mora imeti idealni partner? #v zvezi 

 

Večina (62 % moških in 73 % žensk) Slovencev v zvezi meni, da je idealni partner tisti, ki 

spoštuje svojo izbranko oziroma izbranca, se zna pogovarjati (tako meni 54 % moških in 68 

% žensk) in nudi podporo pri vsaki odločitvi (tako meni 47 % moških in 41 % žensk). 
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Katere lastnosti mora imeti idealni partner? #samski 

 

Podobno kot tisti, ki so v zvezi, tudi samski Slovenci, kot najpomembnejšo lastnost idealnega 

partnerja prepoznavajo spoštovanje (72 % moških in 85 % žensk), zmožnost pogovora (70 % 

moških in 73 % žensk) in podporo pri odločitvah (37 % moških in 34 % žensk). 
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Kam na idealni prvi zmenek? #v zvezi 

 

43 % moških in 41 % žensk, ki so trenutno v zvezi, bi idealni prvi zmenek preživelo na 

sproščeni pijači.  

18 % moških, bi idealni prvi zmenek preživelo pri njih doma, kjer bi skupaj s simpatijo skuhala 

večerjo, 13 % moških pa na plaži ob sladoledu. 

17 % žensk bi idealni prvi zmenek preživelo na plaži ob sladoledu, 12 % žensk pa pri sebi 

doma, kjer bi si skupaj s simpatijo skuhala večerjo. 
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Kam na idealni prvi zmenek? #samski 

 

Tudi trenutno samski moški (56 %) in samske ženske (57 %) svoj idealni prvi zmenek vidijo 

na sproščeni pijači.  

11 % moških bi svojo simpatijo povabilo k sebi domov, kjer bi skupaj skuhala večerjo, 9 % 

moških pa bi povabilo na večerjo v restavraciji višjega standarda. 

Medtem pa bi 7 % žensk idealni prvi zmenek preživelo na plaži ob sladoledu, 6 % žensk pri 

njih doma, kjer bi skupaj s simpatijo skuhala večerjo. 
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Primerjava letošnjih ugotovitev z lanskimi  

7 glavnih ugotovitev 

1. Večina anketiranih Slovencev je tako v letu 2016 kot v letu 2017 partnerja zase iskala 

na spletnih spoznavnih portalih, kot je ona-on.com. Tisti, ki se za spletni spoznavni 

portal ne odločijo, pa partnerja radi iščejo na zabavah ali pa s pomočjo svojih 

prijateljev. Spoznavanje preko spleta postaja vse bolj prevladujoč trend. 

 

2. Tako v letu 2016 kot v letu 2017 je bilo večina anketiranih Slovencev mnenja, da je 

slovenski spletni spoznavni portal ona-on.com vredno preizkusiti.  

 

3. V letu 2016 so moški in ženske imeli različne poglede na vzdrževanje dobrega 

partnerstva - moški dober partnerski odnos vzdržujejo z deljenjem gospodinjskih del, 

ženske pa s pogostimi zmenki izven doma, kjer sta sama.  

V letu 2017 pa je tako moškim kot ženskam skupno, da dobre partnerske odnose 

vzdržujejo s pogostimi in iskrenimi pogovori in z deljenjem gospodinjskih del. 

 

4. Katere so tiste lastnosti, ki partnerja naredijo idealnega? Obstajata dve prevladujoči 

lastnosti, ki sta Slovencem skupni tako v letu 2016 kot v letu 2017, in sicer 

spoštovanje in zmožnost pogovora.  

 

5. Večina anketiranih Slovencev meni, da se na spletu pravi par najde brez težav, saj 

splet omogoča selektivno iskanje glede na kriterije posameznika.  

 

6. Trend v letu 2017 ostaja isti kot v letu 2016. Slovenci očitno svoje zmenkarske ideale 

uresničujemo, saj se naš idealni prvi zmenek odvija na sproščeni pijači. Sicer pa si 

ženske želijo še prvega zmenka na plaži, kjer bi se s simpatijo hladile s sladoledom, 

moški pa bi svojo simpatijo raje povabili kar k sebi domov, kjer bi skupaj skuhala 

večerjo.  

 

7. Da smo športni in plesni narod, dokazuje dejstvo, da bi večina anketiranih Slovencev, 

tako v letu 2016 kot v letu 2017, svojega partnerja najraje spoznala na športno 

obarvanem spoznavnem dogodku ali na plesišču. 
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Zakaj je ona-on.com tudi za vas? 

❤ Ste samski, želite si resne zveze in ste pripravljeni v iskanje pravega partnerja oziroma 

partnerke ter svoje sreče vložiti svoj čas.  

❤ Od leta 2001 se je na ona-on.com našlo že več kot 15.000 parov - samo lani se je od nas 

poslovilo kar 1.033 parov!! 

❤ Na ona-on.com boste zagotovo našli pravega ali pravo zase – na portalu je registriranih več 

kot 160.000 samskih.  

❤ Uporaba ona-on.com je enostavna in varna, omogoča anonimnost, zasebnost in ponuja 

enostavno kontaktiranje in preverjanje interesa pri vaših simpatijah. 

❤ Ona-on.com je mobilen! Z mobilno aplikacijo lahko komunicirate s svojimi simpatijami 

kadarkoli in kjerkoli. 

❤ Če ste v dilemi in ne veste, kako se lotiti, nas lahko pokličete na brezplačno pomoč 

uporabnikom na 080 64 60.  

❤ Številne nasvete in zanimive prispevke o moških, ženskah, spoznavanju, zmenkih, 

partnerstvu in še marsičem, lahko preberete tudi na ona-on.com Magazinu! 

❤ Raje v živo? Vsako leto ona-on.com organizira številne in raznolike spoznavne dogodke v 

živo! Preverite, kateri vam ustreza in se vidimo! 

 

 

 

 

Brezplačni preizkus ona-on.com? Kliknite tukaj in preizkusite! 
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