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POVZETEK 

Z oglaševanjem nam podjetja sporočajo informacije o svojih izdelkih in storitvah.  Oglaševalci 

se  na vse načine trudijo narediti čim bolj zanimivo in pozornosti vredno oglasno sporočilo. Če 

se nam oglas vtisne v spomin, je zelo verjetno, da bomo ob naslednji priložnosti kupili 

oglaševani izdelek. Zaradi nasičenega trga pa oglaševalci težje dosežejo tak učinek, zato so 

oglasi včasih neetični. Teoretični del naloge zajema opis oglaševanja in njegove vplive, medije 

ter njihove prednosti in slabosti, etiko in moralo ter vrste neetičnega oglaševanja in regulacijo 

oglaševanja v Sloveniji. Empirični del naloge vsebuje rezultate raziskave in ankete, s katero je 

bilo ugotovljeno, ali se ljudje zavedajo prikritega oglaševanja in s tem njegovega vpliva. Namen 

raziskave je bil tudi izvedeti, ali spremljajo oglase in ali med njimi zasledijo tudi neetične 

oglase. Poleg tega so bili vprašani, kaj se jim zdi neetično. Raziskava je pokazala, da ljudi 

najbolj zmotita zavajanje z obljubljanjem nemogočih rezultatov in napihovanje dejstev ter da 

imajo o prikritem oglaševanju na splošno slabo mnenje. Večina se zaradi neetičnih oglasov ne 

pritoži pristojnim organom, čeprav menijo, da je etika nujna v oglaševanju, največji razlog za 

nepritožbo pa je pomanjkanje informacij.  

Ključne besede: oglaševanje, etika, morala, mediji, oglaševalski trikotnik, prikrito oglaševanje, 

raziskava. 

SUMMARY 

Companies send us information about their products and services with advertising. Advertisers 

try their best to make an interesting and attention worthy advertising message. If we remember 

an advertisement, the next chance we get we will probably buy the product. But because the 

market is overburdened, it is harder for advertisers to get that effect and that is why the ads are 

sometimes unethical. The theoretical part of this diploma thesis covers a desctiption of 

advertising and its impacts, media and their andvantages and disadvantages, ethics, morality, 

types of unethical advertising and the regulation of advertising in Slovenia. The empirical part 

of the thesis includes results of research and survey. We wanted to find out if people know 

about hidden advertising and its influence. We also wanted to find out if they follow advertising 

and if they ever see some unethical ones. Research indicated that misleading with promising of 

impossible results and exaggerating of facts bothered people the most and that they have in 

general a bad opinion about hidden advertising. Majority of people does not complain about 

unethical advertisement to competent authorities, although they think ethics is necessary in 

advertising and the lasgest reason for not making a complaint is lack of information. 

Key words: advertising, ethics, morality, media, advertising triangle, hidden advertising, 

research. 
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1 UVOD 

Oglaševanje vedno bolj dosega vse razsežnosti našega življenja. Če se popolnoma ne izoliramo, 

ga lahko opazimo na vsakem koraku in predvsem v udobju našega doma, kjer smo sproščeni in 

dovzetni za informiranje in prepričevanje. 

Osebno jih največ slišimo, ko poslušamo priljubljeno radijsko postajo v avtomobilu. Včasih se 

zdijo tako vsiljivi, da radio tudi utišamo ali zamenjamo postajo. Ko pregledujemo pošto, nismo 

več presenečeni, da je med njo manj položnic kot reklam za trgovine in njihove kartice 

zvestobe, s katerimi želijo doseči, da potrošniki zapravimo ogromno količino denarja, da bi 

potem dobili majhen popust. Ko odpremo elektronsko pošto, se pojavi veliko oglasov, ki nekaj 

ponujajo, vendar so vsi pretirani in – lahko bi rekli, da tudi neresnični, zato jih ne odpiramo in 

jih brišemo. Ko se vozimo proti mestu, vidimo vedno več ogromnih plakatov; včasih pritegne 

pozornost kak neprimeren, ki ni v povezavi s tistim, kar oglašuje. Potem se sprašujemo, ali se 

je morda že dogodila kakšna prometna nesreča zaradi tega. Vedno več je oglaševanja v 

družbenih medijih, od odkritih oglasov do prikritega oglaševanja v člankih, v katerih novinar 

našteva izdelke, ki so skrivnost lepe kože in postave neke znane osebe, medtem ko tiskani oglasi 

še vedno čakajo na nas v revijah, časopisih, na letakih, zataknjenih za brisalec avtomobila. 

Včasih se odločimo za obisk kina s prijateljico, s katero si privoščimo sproščujoči večer. Med 

ogledom popularnega filma ni oglasov, vendar so izdelki skrbno postavljeni v kader. 

Priljubljeni filmski igralci jih tako rekoč predstavijo v dejanskem stanju, ne da bi izdelek 

vsiljevali. Ker pa se sami zavedamo, da gre za velike korporacije z ogromno denarja, 

hollywoodski film pa je težko posneti z malo denarja, se nas »product placement« ne prime. Ko 

želimo opraviti nakup, ki se zdi tvegan, iščemo informacije na blogih, saj nas zanimajo izkušnje 

z neko blagovno znamko, vendar smo tudi ob tem pazljivi in kritični, saj so nekatere objave 

napisane v zameno za kompenzacijo s podjetjem v namen promocije, torej ni nujno, da je vse, 

kar piše, resnično. Bolj zaupamo izkušnjam resničnih prijateljev, medtem ko smo do spletnih 

informacij vedno bolj kritični. 

V Sloveniji je oglaševanje regulirano z zakonodajo in samoregulacijo stroke. Oglaševanje 

zadeva več kot sedem slovenskih zakonov. Za nadzor so odgovorni pristojni organi, kot sta 

medijski inšpektor in tržni inšpektor, ki se odzovejo na prijave. Zakonodaja ima moč, da kršitve 

sankcionira z denarno kaznijo. Stroka pa regulira oglaševanje tudi sama, in sicer v Sloveniji so 

to stroka novinarstva, oglaševalska stroka in stroka za odnose z javnostmi. Razsodišča teh strok 

delujejo ob prijavi, odgovornega pa lahko le opozorijo, naj oglas umakne (Radovič, 2007, 1). 

1.1 Opredelitev problema 

Trg je veliko bolj nasičen z izdelki in s storitvami kot pred leti, zato želijo blagovne znamke 

izstopati, saj imajo več možnosti za zaslužek, če jih potencialni kupci opazimo. Na koncu dneva 

je število opaženih oglasov veliko, saj želi veliko podjetij pridobiti našo pozornost z vseh strani 
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in z vsemi možnimi tehnikami, vendar se nas večina oglasov ne spomni skoraj nikoli. Razlog 

za to je imunost na klasično oglaševanje, posledično pa oglaševalci in agencije iščejo nove 

načine, da bi dosegli potrošnike in jim dokazali svojo verodostojnost (Radovič, 2007, 1). 

Osebno smo kritični do oglasov, saj se zavedamo, da nas prepričujejo na vsak način, dokler ne 

bomo izdelka ali storitve kupili. Opažamo tudi pomanjkanje etičnih načel, saj oglaševalci nosijo 

veliko odgovornost, s tem ko dosežejo veliko število ljudi vseh starosti in izobrazb, ter vplivajo 

na njihovo zavest in podzavest. Gospodarski pritiski naraščajo, zato se znižuje etična raven 

(Mulej, 2011, 1). Možen je tudi njihov vpliv na spremembo človekovih vrednot in želja. 

Velikokrat se zgodi, da niso etični, vendar so se ljudje do neke mere navadili na to in znižali 

svoje standarde, čeprav jih veliko ne ve, da se za oglasi skrivajo razne raziskave človeške psihe, 

da so oglaševalcem vplivi na podzavest znani in da se zavedajo svoje manipulativne moči, ki 

jo že vrsto let uporabljajo. 

V zaključni projektni nalogi v teoretičnem delu, povzetem iz obstoječe literature, obravnavamo 

področje oglaševanja in etike v oglaševanju. Najprej opredelimo pojem oglaševanja in njegov 

vpliv na družbo, nato razložimo pojem etike in predstavimo neetično oglaševanje, predstavimo 

medije, prek katerih nas oglasi dosežejo, ter zakone, ki nas kot potrošnike ščitijo. V drugem, 

raziskovalnem delu pa raziščemo mnenje ljudi o neetičnih oglasih in v kolikšni meri jih 

prepoznajo. 

1.2 Cilji  

Cilj zaključne projektne naloge je ugotoviti, koliko ljudi se zaveda skritih vplivov oglaševanja 

in kaj se jim zdi neetično. Zanima nas tudi, kje opazijo največ oglasov in kdaj jih zares poslušajo 

ali berejo. Ugotoviti želimo tudi, kako ukrepajo, če izvedo, da je oglas neresničen ali da prikriva 

dejstva. Cilj je tudi širjenje informacij o tej temi in o njej informirati čim več ljudi. 

1.3 Namen 

Namen moje zaključne projektne naloge je raziskati odnos ljudi do oglaševanja in prikritega 

oglaševanja ter izvedeti, kakšen odnos imajo do etike ter koliko jim to pomeni. 
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2 OGLAŠEVANJE 

Oglaševanje je del našega vsakdana. Mnoga podjetja želijo izstopati iz množice izdelkov in 

storitev ter pritegniti potrošnikovo pozornost, saj se tako borijo za preživetje na trgu. Z 

oglaševanjem namreč izvemo za obstoj nekega izdelka ali storitve, ker pa jih je danes ogromno, 

morajo biti oglasna sporočila izvirna in zanimiva, za nekatere posameznike celo provokativna, 

postavljena so lahko kjerkoli, predvsem tam, kjer bodo najbolj pritegnila pozornost.  

Pridobiti našo pozornost pa ni več preprosto, saj so oglasi tako povezani z našim življenjem, da 

jih vedno zaznavamo, hkrati pa redko zares razmišljamo o njih, razmišlja Kamin (2005, 102) 

in pojasni, da včasih njihovo komunikacijo z nami opazimo šele ob vstopu v neznano okolje, 

ko se zagledamo v letake, velike plakate, avtobuse, ekrane, časopise, dobimo sms sporočila ter 

preko drugih možnih medijev. 

Djukić in Kramberger (2011, 88) pa nam pomagata videti širšo vlogo oglaševanja in ga ceniti, 

saj se je skozi čas pokazalo za zelo učinkovito komunikacijsko orodje za spodbujanje in 

ohranjanje procesa, ki je sestavljen iz stalno novih želja, ter neizbežnemu razočaranju po njihovi 

izpolnitvi zaradi prevelikih pričakovanj in za katerega bi lahko rekli, da je gonilo sodobne 

potrošniške družbe. Poleg tega učinka je oglaševanje koristno za celoten cikel gospodarstva, saj 

zagotavlja porabo zalog, ustvarja in spodbuja nove trge, pomaga pri prodaji v obdobju recesije 

in podobno.  

Brez oglaševanja gospodarstvo danes ne bi bilo enako. 

2.1 Opredelitev oglaševanja 

Obstaja veliko definicij oglaševanja, mi jih podamo le nekaj. Kamin (2005, 104–105) najprej 

definira komuniciranje kot proces izmenjave in kroženja različnih sporočil med ljudmi. To so 

lahko mnenja, ideje in informacije. Poteka lahko znotraj posameznika, medosebno ali pa na 

množični ravni. 

Nato komuniciranje poveže z oglaševanjem tako: komuniciranje lahko opredelimo kot 

oglaševanje, če je to načrtovana in naročena, plačana in identificirana kreativna množična 

komunikacija, katere namen je spodbujanje procesov menjave med ponudniki in porabniki z 

dajanjem stvarnih obljub. 

Oglaševanje je ena izmed prvin publicistične dejavnosti in oglasi so njena najizrazitejša pojavna 

oblika. Izrazitost je dana s sorazmerno veliko pogostnostjo nastopanja bodisi različnih bodisi s 

ponovljivostjo istih oglasov ter z njihovo težnjo po vpadljivosti, opaznosti (Korošec, 2005, 11). 

Po njegovem mnenju je pomemben tudi jezik, ki se uporablja v oglasih, saj imajo mediji lahko 

velik vpliv na obvestilno oglasno besedilo, dostojno in mikavno, gledljivo ali berljivo, ki ne 
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žali ne okusa, ne jezikovnega čuta, ne inteligence in ne preizkuša naslovnikove potrpežljivosti 

celo takrat, ko ga oglaševano ne zanima kot potencialnega kupca. Ko bi se temu cilju približali 

slovenski snovalci v domačih oglaševalskih agencijah, bi spričo svoje višje ravni zahtevnosti 

tudi mediji bolj uspešno blažili pritisk cenenih uvoženih in praviloma slabih oglasov, sklepa 

Korošec (2005, 12). 

Najpogostejšo definicijo je zapisal Jančič (2013, 26): »Oglaševanje je plačana neosebna 

komunikacija prepoznanega sponzorja, ki uporablja množične medije, da bi vplivala na publiko 

ali jo prepričala.« Vendar so jo morali strokovnjaki zaradi splošnega napredka popraviti, in 

sicer tako: »Oglaševanje je plačana, skozi medij posredovana oblika komunikacije 

prepoznavnega izvora, oblikovana, da prepriča prejemnika, da nekaj stori, bodisi takoj bodisi v 

prihodnosti.« 

Korošec (2005, 43) poudarja še nekaj podrobnosti, in sicer, da je oglaševanje dejavnost 

sporočanja izrazito enosmernega sporočanjskega toka, da je to sporočanje javno in množično 

ter da tvorec oglasnega sporočila ne razpolaga s povratno informacijo. 

Želimo prikazati še drugo plat oglaševanja, ki temelji na prepričevanju in napeljevanju ljudi k 

obnašanju, ki koristi oglaševalcem: oglasi nas v svojem značilnem oglaševalskem jeziku 

spodbujajo, da spremenimo svoje življenjske navade in odločitve. Govorijo nam na primer, 

kateri avto naj vozimo, kaj naj jemo in pijemo, v kaj naj se oblačimo in katerega mobilnega 

operaterja naj izberemo, zato bi lahko rekli, da nas skušajo pridobiti, pozvati in prepričati k 

želenemu odzivu. So orodje in tudi produkt potrošniško usmerjene množične kulture in 

oblikujejo mentaliteto, ker so v javnem prostoru na vpogled najširšim družbenim skupinam 

(Urukalo, 2010, 14–15). 

Oglaševanje ima dobre in slabe lastnosti, vendar si življenja brez tega ne moremo predstavljati 

niti z vidika gospodarstva niti z vidika vsakdanjega življenja, saj podjetjem prinaša delo, ljudem 

pa raznovrstne informacije. 

2.2 Zgodovina oglaševanja 

Oglaševanje je relativno star način obveščanja in informiranja ljudi, ki se je ohranil do danes, 

in verjamemo, da bo v uporabi še veliko časa. 

V starem veku je bilo najpogostejše oglaševanje od ust do ust. Kljub temu pa so prva oglasna 

sporočila našli že v ruševinah Pompejev. Prvi koraki proti sodobnemu oglaševanju so bili 

narejeni z iznajdbo tiska v 15. in 16. stoletju. Že v 17. stoletju so se oglasi pojavljali v tednikih 

v Angliji. Stoletje kasneje pa je bilo oglaševanje že široko razširjeno. Z razcvetom ekonomije 

v 19. stoletju je vedno bolj cvetelo tudi oglaševanje. Leta 1843 je prvo oglaševalsko agencijo 

ustanovil Volney Palmer v Filadelfiji. Na začetku so agencije delovale le kot posredniki za 

nabavo oglaševalskega prostora v časopisih, v 20. stoletju pa so začele prevzemati tudi 
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odgovornost za vsebino le-teh (Wikipedija, 2017). 

Zgodovino oglaševanja lahko razdelimo tudi po dobah. Jančič (2013, 34–50) jih je zapisal v 

naslednjem vrstnem redu: doba antike, doba informiranja, doba pretiravanja, doba 

diferenciacije, doba enkratnega prodajnega predloga, doba imidža, doba pozicioniranja, doba 

ustvarjanja dogodkov, doba nove družbene odgovornosti in doba dialoga. Tako lahko po dobah 

vidimo, kako je oglaševanje z leti napredovalo. 

Začetki slovenskega oglaševanja segajo v leto 1794. Našli so besedila, ki so imela očiten namen 

prepričevati ljudi o kakovosti izdelkov in storitev, vzbujati radovednost in spodbujati k nakupu. 

Danes bi lahko rekli, da je to bil oglasni list. S tem in ostalimi prvimi slovenskimi oglasi 

povezujejo Valentina Vodnika, ki je bil prvi slovenski pesnik in časnikar (Korošec, 2005, 19). 

Za današnje oglaševanje je bil ključni dogodek v ZDA v avtomobilski industriji, ko so pri Fordu 

poudarjali funkcionalnost izdelkov z vidika inženirjev in tehnikov, toda podjetje GM, ki je bilo 

njihova konkurenca, pa je poskusilo oblikovati avtomobile glede na porabnikove statuse, okuse 

in želje, kar je pomenilo uvod v obsežne študije ljudi glede na potrošniške želje in značilnosti. 

To je bil znak, da bo oglaševanje vedno bolj namenjeno človekovim potrebam, ki niso 

neposredno povezane z osnovnimi življenjskimi potrebami (Djukić in Kramberger, 2011, 90). 

Takrat so torej začeli ustvarjati želje, da ne bi bili več omejeni samo na potrebe ljudi. Na ta 

način so jih začeli opominjati, kaj vse si lahko zaželijo in seveda kupijo. Ta nova metoda je bila 

zelo uspešna, saj so ustvarili novo potrošništvo in nov način oglaševanja. 

2.3 Vpliv na družbo 

Oglasi lahko neko podjetje ali kraj predstavijo tako, da si prejemnik sporočila zapomni določene 

asociacije in ustvari vtis, ki ga bo lahko naprej širil tudi sam. Oglasi spodbujajo potrošništvo in 

s tem pomagajo ciklu gospodarstva, lahko pa ohranjajo ali ustvarjajo tudi kulturne pojave. 

Zaradi masovnega vpliva na ljudi lahko trdimo, da oglaševanje nosi veliko odgovornost. 

Oglaševanje na nek način posega in pomaga ustvarjati družbena razmerja in porazdelitev moči 

med različne interesne skupine. Prek sporočanja oglaševanje črpa pomene kulturnega sveta, jih 

nadgradi ali preoblikuje in javno objavi. Tako lahko ohranja ali izziva stereotipe v družbi, lahko 

vzdržuje simboliko ali pa postavlja nove smernice. Oglaševanje je lahko pobudnik družbenih 

sprememb ali pa branitelj obstoječih razmer, ki se opira na obstoječe vzorce, vrednote in 

vedenje v družbi. Pomemben vpliv ima tudi na ostale medijske vsebine. Z oglaševanjem je 

povezanih vse več področij delovanja in komunikacijskih procesov, zato ima s tega vidika 

veliko moč, z njo pa pride tudi velika družbena odgovornost, trdi Kamin (2013, 102) in nam s 

tem razkriva velike možnosti vpliva oglaševanja na družbo. 
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2.4 Vpliv na porabnika 

Včasih lahko sami pri sebi opazimo, da si nekega izdelka nismo zamislili, potrebovali ali pa 

želeli, dokler nas ni očaral oglas in nas prepričal, da ga potrebujemo, saj velikokrat oglas najde 

in izpostavi težave, ki jih lahko nek izdelek reši. Lahko pa nam oglas posredno ponuja 

izpolnitev sanj; na primer oglas za lep avtomobil nam prikaže, kako priljubljeni bi bili, če bi ga 

imeli. Tako porabniku ponudi rešitev na dlani. 

Pri sodobnih porabnikih velikokrat ne gre za dejansko izbiro, nakup ali uporabo izdelkov, 

temveč za domišljijsko iskanje užitka. Za ta namen je izdelek samo posodil svojo podobo 

(Djukić in Kramberger, 2011, 88). Tako porabniki dejansko želijo kupiti užitek in ne samo 

izdelka, saj jim oglasi posredno s prikazovanjem podob ponujajo prav užitek. 

V oglaševanju, marketingu in marketinškem komuniciranju ima psihologija porabnikov zelo 

pomembno vlogo, saj razkriva, kako in zakaj pride do odločitev: nakupnih, odločitev pri 

uporabi in ponakupnih odločitev. Na njihove odločitve vplivajo notranji in zunanji dejavniki. 

Notranji dejavniki so motivacija, osebnost, učenje, zaznava, stališča in emocije. Večinoma je 

porabnikov nakup odvisen od tega, kako vidi samega sebe, opisuje Kline (2013, 124–125) in v 

nadaljevanju navede, kaj predstavlja zunanje dejavnike: najbolj kultura, družbeni sloji, 

referenčne skupine in družina, kateri so statični. Zraven se šteje tudi dinamični del 

spreminjajoče se kulture. 

Notranji dejavniki torej vplivajo na odločanje o načinu nakupovanja in o izbiri med 

alternativami, zunanji pa lahko vplivajo na način iskanja med blagovnimi znamkami. Z 

upoštevanjem teh dejstev je naloga oglaševalcev, da z različnimi dejavniki porabniku pomagajo 

prepoznati svojo potrebo. Izbira tehnik za pridobivanje pozornosti, vsiljivost oglasov in 

izvirnost morajo biti prilagojeni ciljni skupini, saj je lahko v nasprotnem primeru učinek 

obraten, trdi Kline (2013, 125–148) in s tem razkriva dejstvo, da se za oglasi skriva veliko 

podatkov, pridobljenih z raziskovanjem ljudi. 

Tu želimo poudariti pomen Maslowove hierarhije potreb, saj pomaga oglaševalcu določiti, kaj 

bo motiviralo izbrano ciljno skupino (Kline, 2013, 127). Ta deluje tako, da se potrebe v višjem 

delu piramide ne pojavijo, če človek nima zadovoljenih potreb v spodnjem delu piramide. To 

pomeni, da dokler nekdo nima vode in se ne počuti varnega, spoštovanega in ljubljenega, ne bo 

razmišljal o samouresničevanju in podobnih željah. Zato se zasnova oglasa za osnovne izdelke 

razlikuje od oglasov za prestižne izdelke ali storitve. 

Oglaševalci morajo narediti oglas z jasnim sporočilom, da se bo oseba, ko bo imela določeno 

potrebo, takoj spomnila na določeno oglaševano znamko, saj je njihov cilj nakup. Oglaševalska 

kampanja pa bo uspešna takrat, ko si ustvarijo zveste porabnike. Zvesti postanejo, ko nakupno 

vedenje ponavljajo, zato se oglaševalci trudijo ustvariti določeno stopnjo zadovoljstva in 

porabnikom dajo informacije tudi po nakupu (Kline, 2013, 148–150). Namen oglaševanja je 
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torej nakup, vendar je za podjetja najpomembnejši končni cilj, da pridobijo čim več porabnikov, 

ki so navezani na njihovo blagovno znamko. 

Porabniki znamke izbirajo na način, ki se imenuje pot nakupnega odločanja. Sestavljajo jo štiri 

faze, ki jih na kratko opisuje Kline (2013, 151–152): 

 v prvi fazi si porabnik oblikuje prvi niz znamk, glede na njegove zaznave in 

izpostavljenosti, 

 v drugi fazi porabnik ocenjuje in zbira informacije za potencialni nakup; znamke iz prvega 

niza lahko odstranjuje ali dodaja, nanj lahko vpliva na primer nasvet znanca, 

 tretja faza nastopi, ko se odločijo za nakup; takrat porabnik izbere znamko, ter 

 zaključna faza je ponakupni proces, ko porabnik odkrije objektivno resnico o izdelku; 

končni cilj pa je ponovitev celega procesa, kar vodi do zvestobe porabnika, pri tem je 

pomembno zadovoljstvo ali nezadovoljstvo porabnika. 

2.4.1 Vpliv na porabnikovo podzavest 

Na porabnike je mogoče vplivati med drugim tudi s tako imenovanimi subliminalnimi sporočili 

(Pribožič Leka, 2016, 74): ta prejeta sporočila lahko vplivajo na njihovo vedenje in na 

spremembo stališč, vendar so zaznavana pod nivojem zavesti. Obiskovalcem kina so med 

gledanjem filma leta 1957 vsakih pet sekund spustili 1/3000 sekunde trajajoča oglasa za Coca-

Colo in pokovko. Ljudje teh oglasov niso zaznavali s svojimi očmi, vendar pa je prodaja izredno 

narasla. Oglaševalci naj bi uporabljali ta način zato, ker se ljudje ne morejo zavestno braniti 

pred podzavestnim dražljajem, in zato, ker podzavestni dražljaji najbolj vplivajo na emocije v 

procesu odločanja o blagovni znamki, torej če neko znamko povezujejo s pozitivnim 

dražljajem, bo izdelek postal sprejemljivejši za potrošnika. 

Eksperiment s kokakolo in pokovko sicer nikoli ni bil uradno potrjen, v naslednjih letih pa so 

subliminalna sporočila dvignila še nekaj prahu, vendar so strokovnjaki velikokrat zagotovili, 

da nimajo velikega pomena v oglaševanju, saj je v okolici veliko drugih močnejših dražljajev, 

ki bolj vplivajo na ljudi, zato tisti blagi večinoma nimajo pomena. 

Želja oglaševalcev po vplivanju na podzavest se je najprej videla v propagandnem oglaševanju. 

Freudove teorije o dostopu do podzavesti in študije o skritih željah porabnikov pa predstavljajo 

prvo priložnost za oglaševalce, da svoja sporočila oblikujejo s pomočjo psihologije oziroma da 

lahko najamejo strokovnjaka za odnose z javnostmi, kot je bil Bernays, ki je poskrbel za 

ustvarjanje potreb in želja pri množicah. 

Vsi ljudje imamo sanje in hrepenenja, ki se ob ogledu oglasov prebudijo in kličejo po izpolnitvi, 

saj je to pravzaprav namen oglaševalcev, da bi nam s prodajo izdelka omogočili izpolnitev 

nekega našega ideala. V oglase vstavljajo idealne podobe, ki so povezane s človeških 

poželenjem in čustvi. Nemalokrat pa smo zaradi pretiranih obljub tudi razočarani. 
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Mulej (2011, 7) povzema Hamiltona, ki navaja, da marketinška družba cilja na človekove 

nepotešene čustvene potrebe in nezavedne asociacije. Oglaševalci morajo ugotoviti 

kompleksne skupke občutkov, ki so povezani s posameznimi proizvodi in storitvami, ter nato 

izdelati ustrezne oglase, ki vzbujajo te občutke. Strokovnjaki jih kreativno oblikujejo po načelih 

različnih vizualnih nagovorov, ampak končno vrednost oglasa določa vsak sam v povezavi s 

svojimi željami in izkušnjami. 

Vsak človek ima svoja pričakovanja in izkušnje, zato ima vsak svoj oseben pogled na svet in s 

tem svoje mnenje. 

Torej lahko navedemo, da je oglas, ki ga vidimo ali slišimo, rezultat dela veliko ljudi, od 

preučevanja ciljne skupine in povezave z izdelkom ali storitvijo do oblikovanja. Oglas ni le 

posnet tako rekoč v enem dnevu, ampak je pred snemanjem vloženega veliko truda za 

pridobivanje porabnikove pozornosti. 

Poleg vzbujanja pozitivnih občutkov nam oglasi pogosto poskušajo vzbuditi negotovost in 

strah. To je velikokrat povezano z našo predstavo o popolnem telesu, lahko nas zasujejo s 

podatki, ki jih ne razumemo, saj so uporabljeni strokovni izrazi ali tujke, zato jim pogosto kar 

verjamemo, saj nam to vzame najmanj truda.  

Vsakemu se je že kdaj zgodilo, da naravnih nepravilnosti na sebi sploh ni opazil ali pa jim ni 

dal velikega pomena, dokler mu ni oglas dal vedeti, da so te nepravilnosti težave, ki jih nek 

izdelek ali storitev lahko reši. Občutek nam lahko dajo na primer, da je ženska lepa in več 

vredna, če ima dolge in zavihane trepalnice kot profesionalna manekenka v oglasu, pa čeprav 

v resnici še sama nima takih, saj ji za snemanje nalepijo umetne trepalnice. 

Kara-Murza (2016, 225) je izpostavil velik pomen čustev v javnem komuniciranju: čustven 

vpliv je nedvomno predpogoj za manipulacijo, saj so čustva popustljiva. Če želimo narediti vtis 

na množice, moramo uporabiti določene besede in asociacije besed, ki tvorijo čustvene podobe, 

saj množica za osvajanje logičnih argumentov noče izrabljati svoje moči in niti časa. Le Bon je 

poudarjal, da so čustva v večnem boju z razumom in da še nikoli niso bila premagana. Disraeli 

pa je rekel, da to, kar imenujemo javno mnenje, si bolj zasluži naziv družbenih čustev. 

Zato so torej čustva velikokrat taktično uporabljena v oglasih, na primer humor je lahko 

uporabljen za preusmerjanje pozornosti stran od slabih lastnosti izdelkov, kot jih ima hitra 

hrana. 

Opažamo, da veliko ljudi kupuje kompulzivno in so zadovoljni samo kratek čas, pozneje pa 

ugotovijo, da jim je žal, da so se pustili prepričati zavajajočemu oglasu, saj velikokrat teh 

izdelkov ne uporabljajo. Menimo, da takšno izražanje čustev ni pravo in da povzroča 

navezanost na vedno nove materialne stvari, zato pa je nujno, da je etika prisotna v oglaševanju 

in da se oglaševalci zavedajo družbene odgovornosti, ki jo imajo. 



 

9 

 

2.4.2 Vpliv na pomnjenje oglasov 

Kline (2013, 130) je zapisal, da sta Gregan-Paxton in Loken ugotovila, da porabniki shranjujejo 

informacije glede na pretečeni čas in nasičenost z informacijami. Če je od trenutka izpostavitve 

informacijam iz oglasa preteklo veliko časa, je manj možnosti, da bo porabnik te informacije 

priklical iz spomina, in obratno. Okolje, ki je prenasičeno z informacijami, pa predstavlja 

nevarnost, da bo informacije v možgane zapisal drugače, saj druge nepovezane informacije 

onemogočajo nemoteno pomnjenje. 

Torej morajo oglaševalci za uspeh paziti na to, da je njihov oglas postavljen na tak način, da je 

porabnik osredotočen samo na ta oglas in da okolica ne vpliva negativno na shranjene 

informacije. 

2.4.3 Vpliv časovnega termina in kraja 

Kline (2013, 131) povzema ugotovitve Gregan-Paxton in Loken, da se morajo oglaševalci za 

boljšo prepoznavnost izogniti časovnim terminom, ko oglašujejo njihove konkurenčne znamke. 

Če so porabniki preveč izpostavljeni oglaševanju različnih znamk iste kategorije, je velika 

možnost, da si bodo pridobljene informacije zapomnili na osnovi kategorije zaradi učinka 

sklepanja. Učinek sklepanja pomeni, da prejeta sporočila v spominu oblikujemo tudi v povezavi 

z drugimi dražljaji iz okolja. Če bo oglas izoliran od drugih znamk, bo najverjetneje shranjen 

na osnovi oglaševane znamke in njenih lastnosti. Pomembno je tudi, da se oglaševanje ujema s 

promocijo in da so na kraju nakupa samo dražljaji, ki porabniku omogočijo pravilno 

shranjevanje informacij. 

Torej je za oglaševalce idealno, da se na enem mestu oglašuje na primer samo ena blagovna 

znamka zobne paste, saj si bodo ljudje zapomnili to izpostavljeno znamko, kar pa je v tem 

obdobju, ki je zasičeno z oglasi, precej težko. 

2.4.4 Vpliv na stališča 

Kline (2013, 132) razloži, kaj predstavljajo stališča: so skupek posameznikovih mnenj in 

znanja, ki se nanaša na določeno temo ali objekt v okolju. Je subjektivno mišljenje, ki je za 

posameznika relevantno in resnično. Lahko bi jih opisali tudi kot trajni sistem pozitivnega ali 

negativnega ocenjevanja in občutenja ter kot aktivnosti v odnosu do različnih družbenih 

situacij. 

V nadaljevanju Kline (2013, 132) poda Triandisovo definicijo, s katero opredeljuje stališča kot 

doslednost odgovorov ali reakcij, ki jih določena oseba daje ali jih kaže v socialnih situacijah. 

Doslednost v mišljenju, čustvovanju in vedenju nakazuje obstoj stališč. Razdelil jih je na tri 

sestavine: prva je kognitivna, ki pomeni mišljenje ali prepričanje o blagovni znamki ali izdelku. 
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Naslednja je emotivna, ki pomeni način čustvenega vrednotenja stališčnih objektov, tretja pa je 

vedenjska sestavina, ki predstavlja porabnikovo pripravljenost za določeno reagiranje, ki se 

navezuje na stališčni objekt. 

Kline (2013, 132) je zapisal Triandisovo teorijo, da so stališča subjektivna prepričanja, ki jih je 

izredno težko spreminjati in so najbolj stabilen del porabnikovega vedenja, ki ima tri funkcije. 

Te so: 

 funkcija izražanja znanja in vrednot – omogoča razumevanje zunanjega sveta, 

 funkcija adaptacije – pomeni, da so ljudje navajeni biti nagrajeni za sprejemanje novih 

stališč ali izražanje obstoječih, in 

 ego obrambna funkcija – sprejemanje tistih informacij, ki ne pomenijo napada na 

posameznikovo samospoštovanje in mu ne razkrivajo neprijetnih resnic. 

Sestavine stališč so povezane z oglaševanjem tako (Kline, 2013, 133): 

 kognitivna sestavina – pomeni moč povezave med znamko in motivi; vpliva na 

porabnikovo usmeritev k določeni znamki, 

 emotivna sestavina – čustvena stanja so motivacija za nakup in 

 vedenjska sestavina – pomeni težnjo po nakupu. 

Kako je to videti v resnici, najbolj preprosto razložimo tako: oglas, ki najprej uporablja 

negativen motiv, sproži emocionalno sestavino stališč, na primer neugodje, nato pa ponudi 

racionalno rešitev in tako sproži kognitivno sestavino. Lahko pa gre za obraten vrstni red, torej 

najprej temelji na pozitivnem motiviranju in predstavi znamko – takrat je dejavna kognitivna 

sestavina, nato pa se pretvori v emocionalno, ko oglas predstavi obljubo. Vedno sledi tudi 

vedenjska sestavina in sicer sprva v obliki intence nakupa, ki se potem lahko zaključi z 

nakupom (Kline, 2013, 133). 

Skoraj vsak izmed nas si je že kdaj želel preizkusiti izdelek blagovne znamke, ki je prenovila 

svoj videz in postala bolj sodobna, s privlačno embalažo, novim zabavnim sloganom in s kakšno 

novo lastnostjo izdelka, vse skupaj pa je oglaševalec intenzivno promoviral, da so informacije 

čim prej prišle do nas. Kline (2013, 133) navaja taktike vplivanja oglaševalcev na spreminjanje 

mnenja porabnikov o blagovni znamki, ki jih je zapisal Fill: 

 sprememba fizične podobe izdelka, 

 izgradnja kredibilnosti, 

 spreminjanje prepričanj o lastnostih izdelka, 

 sprememba ali vključevanje ključnih lastnosti znamke, 

 spreminjanje ali ustvarjanje novih asociacij z znamko in 

 uporaba korporativnega znamčenja. 
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2.5 Uspešnost oglaševanja 

Uspešnost oglaševanja pomeni, da se stroški oglaševanja povrnejo s prodajo izdelkov in 

storitev, zato je nujno načrtovanje in upoštevanje naslednjih petih dejavnikov (Kotler, 2004, 

592): 

 stopnja v življenjskem ciklu izdelka – za nov izdelek je treba v oglaševanje vložiti več, saj 

se tako razširi zavedanje o izdelku; 

 tržni delež in število porabnikov – za povečanje tržnega deleža je treba vlagati več, kot pa 

za njegovo ohranjanje; 

 konkurenca in zasičenost trga – oba dejavnika zahtevata več vlaganja, če želi podjetje 

izstopati v takem okolju; 

 število ponovitev oglasa – ker ima ponavljanje velike učinke na porabnike, ima podjetje 

več možnosti uspeha, če oglas ponavlja večkrat na različnih ustreznih medijih; 

 nadomestljivost izdelka – ko želi podjetje izpostaviti lastnosti blagovne znamke in jo ločiti 

od ostalih, mora oglaševati bolj intenzivno. 

Če želi oglaševalec ugotoviti, kolikšna je uspešnost oglaševanja, lahko zbere podatke na trgu, 

ki vključujejo tržni delež, cenovno elastičnost in promet od prodaje izdelka ali storitve. Vendar 

promet ni edini pokazatelj uspešnosti, saj se v današnjem času lahko spremeni vsak mesec. 

Menimo, da je pomembno tudi, da ljudje prepoznajo izdelek ali podjetje oziroma ali lahko 

izdelke ali podjetje jasno ločijo od konkurence. 
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3 MEDIJI 

Žirovnik (2009, 108–109) opisuje, kako zelo pomembni so mediji za javnost: množični mediji 

omogočajo dostop do informacij javne narave državi, družbi, gospodarstvu, politiki in vsem 

zainteresiranim. Oblikovanje javnega mnenja omogočajo prav mediji, saj ponujajo neodvisno 

javno komuniciranje, pri tem pa je mogoče, da razvijejo tako moč, da dosežejo dominanten 

vpliv na družbeno življenje. Njihova moč obsega zmožnosti nagovoriti večji del javnosti kot pa 

kakšno drugo sredstvo komunikacije, odvisna pa je tudi od stopnje kredibilnosti in zaupanja, ki 

jo ima občinstvo. 

3.1 Oglaševalski trikotnik 

Oglaševalski trikotnik sestavljajo (Wikipedija, Oglaševanje, 24. 4. 2017): 

 oglaševalec – podjetje ali družba, ki naroči in plača oglas, 

 oglaševalska agencija – podjetje, ki kreativno zasnuje in izvede oglas, in 

 medij – organizacije, preko katerih oglasi dosežejo ciljne skupine. 

3.1.1 Oglaševalec 

Njegovi cilji so predvsem prodati izdelek ali storitev s sporočanjem informacij čim več ljudem. 

Če je oglaševanje dovolj dobro zasnovano, je mogoče doseči tudi cilje, kot so ugled in 

spoštovanje ter visok standard blagovne znamke, kar spada pod dolgoročne cilje.  

V Slovenskem oglaševalskem kodeksu (2015) je določeno, da »oglaševalec odobri predlagan 

oglas in zato prevzame odgovornost za vsebino oglaševalske kampanje«. 

3.1.2 Oglaševalske agencije 

Žabkar (2013, 169) je zapisala, čemu so namenjene oglaševalske agencije: ustvarjajo sveže in 

kreativne ideje, omogočajo vpogled v porabnike, odkrivajo marketinške priložnosti, razvijajo 

strategije in netradicionalne marketinške rešitve. Vse to dodaja vrednost dejavnosti naročnikov. 

Po mnenju agencij naročniki oglasov dodajajo vrednost tudi z razumevanjem problemov in 

priložnosti z znamkami, izražanjem želenih rezultatov, z jasno usmeritvijo in cilji ter 

konstruktivnimi povratnimi informacijami. 

Žabkar (2013, 169) je navedla nekaj razlogov, zaradi katerih se naročniki odločajo za agencije: 

 možnost sodelovanja z izkušenimi strokovnjaki in kreativnimi ljudmi, 

 boljše poznavanje komunikacijskih težav, kar izhaja iz specializacije, 

 objektivno, neobremenjeno svetovanje agencije podjetju, 

 boljše razumevanje porabnikov z izvajanjem raziskav in potencial za spreminjanje stališč 

porabnikov, 
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 veliko izkušenj in zmožnosti za uresničitev ciljev. 

3.1.3 Mediji 

Vsak oglas, ne glede na to, v kakšni obliki je, se mora pojaviti v nekem mediju. Na spletni strani 

Slovenskega oglaševalskega kodeksa (2015) so zapisali, da je medij vsaka organizacija, ki se 

kot z osnovno ali vzporedno dejavnostjo ukvarja tudi z razširjanjem oglasnih sporočil. 

Lahko rečemo, da je medij vsako sredstvo, ki ga uporabimo za prenos oglasnega sporočila. 

Oglaševanje je oblika množičnega komuniciranja, zato je oglaševalsko sporočilo običajno 

posredovano preko množičnih medijev, ki omogočajo doseg ciljih skupin. To so lahko: 

 tradicionalni množični mediji – radio, televizija, časopisi, revije, 

 mediji, ki omogočajo individualno naslavljanje – pošta, elektronska pošta, sms sporočila, 

 mediji, ki omogočajo interaktivnost in soustvarjanje – medijske platforme, vpete v svetovni 

splet,  

 ostala sredstva, prek katerih je oglaševan izdelek ali storitev, 

kot jih je naštel Kamin (2013, 114). 

Slovenski oglaševalski kodeks določa, kot sta zapisala Avbreht in Zajc (2004, 69):  

Sredstvo oglaševanja je vsaka oblika materializacije oglasnega sporočila, tako vizualnega (oglas, 

prospekt, plakat, letak, ogledni karton, katalog, letno poročilo, pano, transparent, cirkularno pismo, 

svetlobno telo, koledar, nalepka, embalaža, kadar se na njej oglašuje drug izdelek, itd.) kakor tudi 

avdio in avdiovizualnega značaja (razglas po zvočniku, radijski posnetek, gramofonski ali 

magnetofonski posnetek, videokaseta, videodisk, televizijski ali kinematografski oglas, diapozitiv 

na filmskem platnu, telop, videotekst, elektronski interaktivni mediji itd.). 

Sredstvo oglaševanja je lahko tudi človek, ki nosi znake oglaševanja, kot so navajanje imen 

sponzorjev, predstavljanje znakov na oblačilih in podobno (Avbreht in Zajc, 2004, 69). Takšno 

oglaševanje je danes zelo pogost pojav, saj deluje bolj osebno. 

Že od nekdaj znani športniki nosijo imena svojih sponzorjev, na primer na majicah in 

avtomobilih, včasih pa se zgodi, da ljudje začnejo promovirati neko znamko izdelkov samo 

zato, ker so njihove majice postale popularne in jih celo kupujejo. Tako lahko lastnik znamke 

pridobi zelo veliko prepoznavnost. 

3.2 Televizija 

Gre za medij, prek katerega se informacije lahko zelo hitro in z lahkoto razširijo. Združuje zvok 

in sliko, ki zahtevata porabnikov vid in sluh, torej zelo pomembni čutili, s katerima zaznavajo 

svet. Ko gledajo televizijo, preidejo v pasivno stanje, in tako je vpliv sugestije močen, razumno 
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presojanje pa se zmanjša. Prestavlja navidezno realnost in ljudje se lahko poistovetijo z osebami 

na zaslonu. Zaradi takih dejstev je televizija najbolj učinkovit medij za oglasna sporočila 

(Mulej, 2011, 10). 

Nekatere prednosti oglaševanja na televiziji so (Završnik, 2003, 35): 

 velika geografska pokritost, 

 doseg širokega kroga občinstva, 

 slikovit prikaz proizvoda in demonstriranje njegove uporabnosti in 

 intimna atmosfera sprejemanja oglaševalskih sporočil. 

Nekatere slabosti oglaševanja na televiziji pa so lahko (Završnik, 2003, 25): 

 visoki absolutni stroški izdelave filma, 

 pomanjkanje kvalitetnega programa, 

 omejena količina najboljšega časa, 

 prenasičenost z oglasi, 

 kratka življenjska doba oglasnega sporočila in 

 nepozornost gledalcev. 

3.3 Radio 

Pred televizijo je bil ta medij najpomembnejši za komuniciranje z množicami. Prenaša govorno 

sporočilo in je pomemben medijski nosilec oglaševanja, čeprav so mu novejša komunikacijska 

sredstva zmanjšala popularnost (Mulej, 2013, 10), Završnik (2003, 37) pa našteje, kje vse nas 

radio pogosto spremlja: doma, v avtomobilu, v službi in lokalih ter v trgovinah, torej v javnem 

in zasebnem življenju. Poslušalci se običajno navežejo na nekaj postaj, katerim so zvesti in jim 

zaupajo. Veliko ljudi preživi dosti časa v avtu, v katerem imajo prižgan radio, ali pa na primer 

v pisarni, zato je še vedno učinkovit medij za oglaševanje. 

Prednosti radia so lahko: 

 lokalno oglaševanje na lokalnih radijskih postajah, 

 možno hitro spreminjanje in prilagajanje oglasov, 

 reportaže o izdelkih in organiziranje nagradnih ugank (Habjančič in Ušaj, 2003, 107), 

 visoka frekvenca kontaktov in fleksibilnost,  

 možna je premišljena uporaba glasov, zvočnih efektov in glasbe (Završnik, 2003, 37). 

Možne slabosti radia so: 

 oglase je treba večkrat ponavljati, ker so sporočila samo slušna, zato si porabniki težje 

zapomnijo sporočila (Habjančič in Ušaj, 2003, 107), 

 sporočilo prekinja vsebino, 

 izdelka ni mogoče pokazati in 
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 konkurenčnost radijskih postaj (Završnik, 2003, 37). 

3.4 Revije 

Habjančič in Ušaj (2003, 107) menita, da zaradi različnih tematik oglasi v revijah lažje dosežejo 

pozornost bralcev. Navadno izhajajo mesečno in dolgo krožijo, posledično pa se povečuje 

frekvenca tega medija. Z njimi je lahko doseči ciljno skupino porabnikov, saj so praviloma 

specializirane. Oglaševalci lahko ciljajo po starosti, spolu, izobrazbi in lokaciji ter drugih 

lastnostih, zato se oglasi v revijah z različnimi tematikami razlikujejo. 

Nekaj prednosti oglaševanja v revijah: 

 več bralcev enega izvoda, 

 oglasi so del vsebine, 

 omogočeno objavljanje vse bolj spektakularnih in privlačnih oglasov (oglase v obliki 

testnih nalepk ali oglase, katere je mogoče videti s 3D-očali) (Završnik, 2003, 26), 

 verodostojnost in prestižnost,  

 visoka kakovost tiska (Kotler, 2004, 601). 

Slabosti pa so lahko (Kotler, 2004, 601): 

 dolgotrajno napeljevanje oglasa k nakupu, 

 nekaj izvodov gre v nič in 

 razporeditev oglasa v reviji ni zagotovljena. 

3.5 Časopis 

Oglaševanje se je v tem mediju pojavilo takoj za plakatom, zato lahko rečemo, da je ena izmed 

prvih oblik oglaševanja. Še vedno velja za verodostojen medij, zato imajo časopisi številne 

bralce in visoke naklade (Habjančič in Ušaj, 2003, 107). 

Prednosti oglaševanja v časopisu so (Potočnik, 2002, 333–335): 

 stroški na 1000 bralcev so relativno nižji kot na 1000 gledalcev televizije, 

 čas za pripravo in objavo je relativno kratek, 

 visoka verodostojnost, 

 dostopni vsakomur, 

 velika geografska razpršenost, 

 pogoste objave, 

 primerni za skupno oglaševanje proizvajalcev in trgovcev. 
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Slabosti pa so: 

 slabo pozicioniranje zaradi prenasičenosti, 

 črno-beli tisk lahko zmanjša učinek oglasa (Završnik, 2003, 36), 

 omejena preglednost oglasov, 

 kratek rok za objavo v dnevnikih in tednikih, 

 neselektivnost za ciljne skupine (Potočnik, 2002, 335). 

3.6 Neposredna pošta 

Ta pošta je reklamno gradivo, ki prispe po pošti na dom, torej kuponi, vabila, letaki, katalogi in 

drugo. Takšna pošta lahko za nekatere pomeni smeti, za druge pa gradivo, ki ga skrbno 

pregledajo in v katerem zberejo informacije na primer o popustih. Ima pa to lastnost, da je 

namenjena točno določenim osebam, zato omogoča merjenje sporočil. Ta oglasna sporočila so 

lahko bolj osebna in pristna, ena izmed pomembnih lastnosti pa je tudi to, da so skrita pred 

konkurenco (Habjančič in Ušaj, 2003, 108). 

Prednosti pošte so (Potočnik, 2002, 334–335): 

 hitrost pošiljanja reklam, 

 natančno določen segment kupcev, 

 nadzorovano pošiljanje, 

 prilagojenost nakupnim navadam porabnika – prejemnika in 

 preprosto merjenje stopnje odzivnosti. 

Slabosti pa so lahko (Potočnik, 2002, 334–335): 

 relativno visoki stroški tiska in distribucije, 

 možno je, da postane odpadni papir, in 

 vdor v zasebnost. 

3.7 Internet 

To je novejši medij, prek katerega je doseg ciljne skupine porabnikov lahko zelo uspešen. 

Internet obsega ogromno možnosti za oglaševanje, od družbenih omrežij, spletnega 

nakupovanja, iger, blogov in videov do filmov in glasbe. 

Habjančič in Ušaj (2002, 108) sta ta medij definirala tako: »Internet je javno računalniško 

omrežje, preko katerega je možno pošiljati zvok, gibljive slike, grafiko in besedilo. Ponuja 

čudovite možnosti za komuniciranje podjetij med seboj in porabniki.« 

Internet ponuja neskončno možnosti, zato se lahko ustvari takšno oglasno sporočilo, ki bo 

vplivalo na porabnike, kot si naročnik želi.  
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Elektronski mediji in razne digitalne tehnike oglaševanja nam omogočajo razne možnosti 

združevanja podob k besednim sporočilom, ki se berejo s pomočjo pomenov v fotografiji, 

spremljajoče besede pa jih dopolnjujejo in interpretirajo. Vsebina besedila in slike, 

kompozicijska načela in možnost interpretacije likovnih in grafičnih elementov tvorijo celotno 

zgodbo. Oblikovalec oglasa z nadzorom in izbiro vseh elementov upravlja z orodji, ki prenašajo 

vizualno sporočilo in vplivajo na razumevanje oglasa, pojasnjuje Urukalo (2010, 41). 

Oglaševanje na internetu ima veliko prednosti (Završnik, 2003, 39–49): 

 omogočen hiter dostop do informacij, 

 na voljo je vse dni v letu, podnevi in ponoči, 

 razpoložljivih je veliko informacij, 

 možnost takojšnjega odziva na informacijo, 

 možnost prilagoditve in usmeritve oglasnega sporočila glede na interese porabnika, 

 možnost testiranja oglasov in preverjanje njihovih učinkov, 

 hitra, poceni in učinkovita komunikacija, 

 možno je natančno identificiranje potrošnikov, 

 podjetja lahko porabnike izobražujejo in jim nudijo podporo pri uporabi izdelkov. 

Slabosti pa so lahko (Završnik, 2003, 40): 

 nekaterim ljudem je uporaba dragega aparata, povezanega na internet, prezahtevna, 

 neverodostojnost in nezanesljivost informacij in 

 ogrožanje zasebnosti in varnosti, kar lahko pripelje do aktivne obrambe porabnikov pred 

poskusi komuniciranja s strani različnih podjetij. 

3.8 Zunanje oglaševanje 

To je najstarejša oblika oglaševanja in je zelo pogosta, kot je pojasnila Mulej (2013, 9): vsaka 

javna površina je potencialni nosilec oglaševanja in je zato danes zelo razširjeno, saj lahko 

zunanje oglaševanje doseže zelo veliko ljudi. Prvi v kategoriji zunanjega oglaševanja so bili 

plakati, ki jih tudi danes vidimo zelo pogosto. Plakatu se v vsakdanjem življenju ne moremo 

izogniti, zato lahko trdimo, da je stopnja opaznosti zelo visoka. 

Habjančič in Ušaj (2002, 107) sta pojasnila nekaj lastnosti plakatov. Podjetja s plakati 

oglašujejo predvsem izdelke široke potrošnje, plakati lahko delujejo živahno in barvito ali pa 

moteče. Bistvene značilnosti so samostojnost, torej morata biti stil in izraz hitro prepoznavna, 

jedrnatost, kar pomeni, da mora imeti enostavno sporočilo za hitro dojemanje, ter čustvenost. 

Djukić in Kramberger (2011, 59) pa sta naštela vzroke, ki jih ima javnost za vznemirjenje zoper 

zunanje cestno oglaševanje: 

 predstavlja varnostno tveganje za voznike, 

 je estetsko neprijetno zaradi vizualne onesnaženosti narave, 



18 

 opazovalcem ne prinaša bistvene vrednosti in popolnih informacij in 

 prepoved zunanjega oglaševanja ekonomsko ne bi močno prizadela oglaševalcev, poleg 

tega imajo na razpolago druge alternative oglaševanja, ki povzročajo manj neposredne 

škode. 

Prepogosto zunanje oglaševanje ima več posledic, kot si sprva lahko predstavljamo. V nekaterih 

državah so se že odločili to spremeniti (Djukić in Kramberger, 2011, 158).  

V manj razvitih državah je zunanje cestno oglaševanje veliko bolj razširjeno kot v bolj razvitih 

in ozaveščenih državah. V zadnjem času nekatere občine po svetu ugotavljajo, da je takšno 

vizualno onesnaženost treba regulirati, in tako so storili tudi v mestu São Paulo, kjer so leta 

2007 uvedli zakon, imenovan Čisto mesto, ki prepoveduje kakršno koli zunanje oglaševanje. 

Ljudje naj bi bili po tej uvedbi veliko bolj zadovoljni z videzom mesta. 
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4 ETIKA IN MORALA 

Stres (1999, 10–11) navaja, da imata etika in morala po izvoru enak pomen. Izraz etika je 

grškega izvora, medtem ko ima morala latinski izvor. Ethos pomeni navado, šego, običaj in 

stalno bivališče, torej se navezuje na družbena človekova pravila, ne pa na osebna, racionalno 

utemeljena prepričanja o pravilnih in nepravilnih dejanjih. Mos ali v množini mores v latinščini 

pomeni značaj, življenje, ravnanje in nravi, v slovenščini bi pa lahko rekli, da se pomen 

navezuje na človekov značaj, ki usmerja njegovo delovanje. Poleg enakega pomena po izvoru 

imata skupni tudi dve zavesti: o tistem, kar je za človeka dobro, in o dolžnostih, ki jih mora 

človek izpolniti. Kar je moralno obvezno, je etično dobro. 

Med etiko in moralo se je do sedaj naredila razlika. Etika označuje bolj izvirno človekovo zavest 

o dolžnostih in odgovornosti. Če se tega zavedamo, imamo etično držo. Izraz morala pa velja 

za življenjska pravila, zapovedi in norme (Stres, 1999, 12). 

4.1 Kaj je etika? 

Etika je filozofski nauk o nravnosti, o dobrem in zlu. Lahko jo jemljemo kot filozofsko 

disciplino, ki raziskuje temeljne kriterije moralnega vrednotenja, pa tudi splošno utemeljitev in 

izvor morale, je skupek moralnih principov. Po nekaterih filozofih pa je etika filozofska 

disciplina, ki se ukvarja s temo človeškega hotenja in ravnanja z vidika dobrega in zla, 

moralnega in nemoralnega. Je filozofsko razmišljanje o sami moralnosti, o tem, kaj je človek, 

da je tako neogibno bitje, in čemu naj bo zavezan pri svojih moralnih odločitvah in presojah. 

Torej je v ožjem smislu lahko razumljena kot filozofsko razpravljanje o pojavu moralnosti ter 

o njegovih temeljih in smislih. Kot uporabna filozofska veda poskuša etika najti odgovore na 

vprašanja, kako naj človek kot moralno bitje z zavedanjem o prav in narobe, o dobrem in zlu 

deluje v družbi, v odnosu do ljudi, okolja, v katerem biva, in predvsem v odnosu do samega 

sebe (Wikipedija). 

Lahko bi rekli, da so etična načela dogovori, ki predstavljajo kriterije, kode in merila 

določenega kulturnega okolja. Etika posameznika se nekoliko prilagaja in tudi podreja splošno 

sprejetim etičnim načelom, ki veljajo v določeni družbi. Vsak posameznik se sam odloča o 

svojih dejanjih, pri tem pa upošteva temeljna civilizacijska pravila, splošna etična načela in 

medčloveške odnose, ki jih zaznamujeta skrb in sočutje (Urukalo, 2010, 64). 

Bauman (2016, 19–20) se strinja, da v sedanjem času naše medosebne odnose vodijo določena 

splošno priznana etična pravila, ki so tudi skupno premišljena in sprejeta, in v nadaljevanju 

pojasni, da se to kaže v občutku varnosti in uživanja v družbi z drugimi ljudmi, brez strahu in 

sumov, v prejemanju in dajanju pomoči ter v mirnem sodelovanju. V običajnem vsakdanjem 

življenju redko kdaj srečamo neukročene ljudi z neokrnjeno, neobdelano in neurejeno naravo, 

redko se srečamo tudi z raznimi tehničnimi napravami, ki nimajo pripravljenih razločnih 
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navodil uporabe. Dejstvo je, da živimo in delujemo v družbi mnogo drugih ljudi, katerih 

življenje in delovanje sta odvisni od naših dejanj, hkrati pa vplivajo na naša dejanja, vse to pa 

ima stranske učinke, zato se moramo naučiti vesti moralno in po etičnih načelih. Po njegovem 

mnenju je etika nujno potrebna v današnjem življenju. 

4.2 Poslovna etika 

Govori o tem, kako naj ljudje v poslovnem svetu ravnajo, ko se znajdejo na razpotju med 

različnimi vrednotami, vlaganje v družbeno odgovorne podjetniške prakse pa ne prispeva samo 

k izboljšanju delovanja organizacije, ampak tudi širše družbe. V poslovni etiki razvitega sveta 

naj bi veljale določene kvalitativne vrednote in cilji poslovanja, ki se kažejo v skrbi za 

zaposlene, kupce, konkurenco ter okolje. Dobiček in obstoj pa naj ne bi smeli več biti na prvem 

mestu. Korektnega poslovneža prepoznamo po lastnostih, kot so strokovnost, obveščenost, 

zaupnost, poštenost, resničnost ter prizadevnost. Podjetja, ki se ravnajo po poslovni etiki in tako 

gledajo na lastne potrebe in cilje, na potrebe družbe in potrebe lastnih delavcev, ki pomagajo 

pri razvoju in konkurenčnosti, si lahko tako dodatno zvišajo svoj ugled in konkurenčnost na 

globalnem trgu (Wikipedija). 

Management se po poslovni etiki mora odločati v skladu z načeli o dobrem in slabem ter 

prilagojeno vrednotam ljudi, ki so vključeni. Poslovna etika je zelo odvisna od vrednot 

organizacije in od njene filozofije, odločitve pa vplivajo tudi na okolje. Spreminja se tudi skozi 

čas, tako da podjetja sama odločajo, kaj je etično. 

Whysall (2000, 176) navaja, da se veliko podjetij obnaša etično, vendar ni vedno vzrok 

razumevanje bistva etičnega obnašanja, ampak to, da se lahko pohvalijo, da delajo dobra dela, 

ker je to modno, ker je etično delovanje lahko na dolgoročni rok dobičkonosno, in zaradi 

pritiska interesnih skupin. Podjetja si tudi sama določijo sivo področje, kje se konča zakonodaja 

in začne etika. 

V današnjih časih se ni težko pohvaliti s svojimi dobrodelnimi dejanji, saj ima veliko ljudi 

dostop do družbenih omrežij. To lahko redno objavljajo tudi podjetja na družbenih omrežjih, 

po televiziji in drugje ter nam tako ustvarjajo sliko dobrodelnega podjetja. Ali je dobrodelnost 

v resnici njihov namen in strategija, pa je težje ugotoviti, zato se iskanja takih informacij 

povprečni ljudje večinoma ne lotevajo, saj običajno nimajo časa in interesa. 

Bauman (2016, 55–56) je razložil, da tisti, ki sprejmejo pomoč, ampak je nočejo ponuditi, ne 

bodo uspešni, ker so ljudje njihovo goljufanje opazili in ga bodo kaznovali. Takšna je logika 

evolucije, ki pravi, da obstaja evolucijska prednost za tiste, ki izražajo iskreno skrb za drugega. 

Tako je tudi etično in moralno ravnanje dobro za posel, saj se s takega vidika splača skrbeti za 

druge s predpostavko, da bodo drugi to cenili in nam naklonili svoje zaupanje ter trud oziroma 

vložek povrnili, morda z obrestmi. Torej, etika v poslovnem svetu pomeni vlagati v prihodnost. 
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V Wikipediji navajajo nekaj najpogostejših pojasnil, zakaj organizacije ravnajo neetično: 

 interese podjetja se lahko postavi pred etiko, ki se jo je prej izvajalo ali želelo izvajati; 

neetična sredstva so pogosto zelo povezana s cilji velikega zaslužka in velike koristi ter s 

kratkoročnimi interesi, 

 neetično delovanje ostane prikrito javnosti, 

 določeno neetično ravnanje ni v nasprotju z zakonom ter 

 manager, ki sprejema neetične odločitve, to naredi zaradi domnevnih interesov podjetja in 

naj bi bil v primeru odkritja deležen zaščite v podjetju. 

Bauman (2016, 79) opisuje družbene norme po Løgstrupu, ki navaja, da dajejo relativno 

natančna navodila o tem, kaj moramo storiti in česa ne bi smeli. Velikokrat smo se zmožni 

prilagoditi samo tem navodilom, ne da bi skrbeli za življenje druge osebe ali pa da bi nanjo vsaj 

pomislili. 

Urukalo (2010, 64–65) poudarja tudi, da je etično ravnanje pri delu odvisno od posameznikove 

splošne razgledanosti, znanja, življenjske filozofije in podobne osebnostne lastnosti. Dejstvo 

pa je, da je etika vedno bolj odvisna od družbenih okoliščin. Torej lahko rečemo, da za poslovno 

etiko veljata spoštovanje dobrih poslovnih navad in upoštevanje etičnih načel gospodarskega 

okolja, v katerem človek živi in posluje. 

V zadnjem času so podjetja ugotovila, da je skrb za okolje tržno zanimiva, in jo zato bolj 

poudarjajo, saj so izdelki velikokrat nadgrajeni s posebnimi lastnostmi, ki pa zanje niso vedno 

neposredno značilne, vendar to ozaveščeni porabniki cenijo samo, če oglaševalci svojo skrb za 

naravo in ekologijo vključijo v svojo poslovno strategijo. Razni slogani, slike s kravami na 

zelenem pašniku, velikih gozdov in morske obale niso več dovolj (Urukalo, 2010, 110–111). 

4.3 Etika oglaševanja 

Ker oglaševanje povzroča masovno potrošništvo in tudi materializem ter navezanost na 

predmete, je nujno, da se pri tem upošteva nekaj etičnih načel. 

Množični mediji danes ustvarjajo družbeno konstrukcijo realnosti, to pa vpliva na odločitve in 

oblikovanje ter spreminjanje stališč, mnenj in družbenih vrednot ter tudi na vedenjske vzorce 

tistih, ki so jim oglasna sporočila namenjena (Christians in drugi, 1997, 126) in se zato 

sprašujejo, ali bi morali biti oglaševalci do posebnih javnosti, kot so otroci, manjšine, ostareli 

in podobni, še posebej pazljivi. 

To etično vprašanje se postavlja predvsem zato, ker je v medijskem spektaklu prevladujoči 

motiv dobiček, in to ni skladno z etičnimi normami družbe. Da bi dosegli svoj cilj, oglaševalci 

uporabljajo vsa sredstva, tudi če dejansko ne temeljijo na resnici, pogosto pa gre za uporabo 

nezakonitih in nepoštenih sredstev. Svoboda oglaševanja je pravica in tudi odgovornost, zato 

je nujna zakonska regulacija, navajata Košir in Poler (1996, 10) in hkrati opozarjata, da zakoni 
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ne delujejo v vseh primerih, saj je ta regulacija lahko toga, nejasna in neživljenjska. 

Etika oglaševanja je najbolj povezana z etičnostjo managementa podjetij, saj se odraža v odnosu 

med podjetji in njihovimi javnostmi, je pa tudi vprašanje kulture in vrednot ljudi, zapiše Jančič 

(1999, 972) in nato logično poveže, da podjetja, ki etično poslujejo, imajo enake kriterije tudi 

za oglaševanje. Torej bi lahko sklepali, da je oglaševanje takšno, kakršne so vrednote v družbi. 

Ker nas vsepovsod obdajajo mediji, ki nam prek komunikacije prenašajo takšna in drugačna 

oglasna sporočila, potrebujemo etiko komunikacije, ki nam razjasni načela vedenja, na katera 

se lahko ali se moramo zanašati. Potreba se širi tudi zaradi pomanjkanja moralne občutljivosti 

v medijih, namen pa je filozofsko utemeljiti, kaj je v komunikaciji dobro, in motivirati k 

prevzemanju vedenja, ki ga tisto dobro spodbuja, je zapisal Fabris (2016, 39–41), ki je nato 

definiral etiko komunikacije kot vedo, ki prepoznava, poglablja in upravičuje moralna 

pojmovanja in načela vedenja, ki delujejo v določenem komunikacijskem delovanju ter 

spodbuja k prevzemanju v njej določenih vedenj. 

Jančič in Žabkar (2013, 390) navajata, da moralna norma sama po sebi še ne velja kot pravna. 

Tako veljavo dobi le, če jo pravo sprejme, vgradi v svoj sistem. Kar je pravno, pa ni nujno tudi 

moralno. Ravnanje, ki nasprotuje splošni družbeni morali, je lahko popolnoma v skladu z 

dobrim poslovnim običajem. 

Prav zato, ker lahko ravnajo pravno in hkrati neetično, potrebujejo organizacije tudi svoja etična 

načela, ki jih upoštevajo v poslovanju in v oglaševanju. Seveda mora vsak sam poskrbeti za 

življenje na osnovi etičnega odločanja, saj organizacija ne more biti etična brez etičnih ljudi v 

poslovnem in tudi zasebnem življenju. Delno lahko upoštevanje etičnih načel ocenimo že z 

upoštevanjem dogovorjenih plačilnih pogojev in z odnosi med zaposlenimi. 

4.3.1 Odgovornost 

Družbeno odgovorno podjetništvo skrbi za svoje delavce, dobavitelje in skupnost ter istočasno 

zadovoljuje porabnike. Nekatera podjetja se vključujejo v področja varstva okolja, saj to koristi 

vsem udeleženim, lahko pa se tudi povezujejo s skupnostjo. Prevzemanje odgovornosti 

podjetjem koristi z vidika ohranjanja družbene vloge in moči (Wikipedija). 

Opažamo, da je odgovornost pogosto enaka obstoječi hierarhiji v podjetju, torej da ima največ 

odgovornosti tisti, ki je na vrhu hierarhije, ostali pa se pogosto ne čutijo odgovorne in le 

opravljajo naloge, ki so jim dane. 

Oglaševanje, ki uči zapravljanje sredstev in ropanja okolja, posledično povzroča ekološko 

škodo, saj ljudi zlahka prevzame želja po imetju in uživanju v materialnih dobrinah (Rustja, 

1997, 21). 
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Kot je Nemanič (2004, 10) povzela Bovensa, je odgovarjanje za svoja dejanja nemogoče brez 

odgovarjanja na obtožbe, obtožb pa ne more biti brez norm in vrednot. Ljudje se sprašujemo, 

ali je bilo konkretno ravnanje moralno ustrezno in v skladu z veljavnimi normami, vrednotami 

in pravili, ki veljajo v družbi, skupini ali tudi samo za posameznika. Naša dejanja imajo učinke 

tudi na okolje, saj smo družbena bitja in ne živimo izolirano, zato se moramo vprašati, ali je 

bilo ravnanje dobro tudi za ljudi, na katere je vplivalo, ne pa samo za nas. Ko gre za aktivno 

odgovornost, se o etičnosti sprašujemo, preden naredimo neko dejanje. 

Urukalo (2010, 62) navaja, da se v oglaševanju neustrezno podajanje vsebin lahko razume kot 

zavajanje in manipulacija, podprta s strokovnim znanjem. Če se omenjeno zgodi zavedno, 

nezavedno, z namenom ali po naključju, bi morali najprej upoštevati odgovornost, ki pomaga 

do iskrenejšega in ustreznejšega oglasa. Oblikovanje lahko neustrezno in nepravično umesti 

vsebino v kontekst ter način razumevanja oglasnih sporočil. 

Človek je sposoben svobodno izbirati, načrtovati in predvideti dobre in slabe posledice svojega 

delovanja, zato pa je odgovoren za posledice tega, kar zavestno naredi. Tako si morajo 

oblikovalci oglasov oblikovati svoje vrednote in načela, saj jih brez njih lahko naročniki lažje 

spreobrnejo v svojo korist in oblikujejo po njihovih navodilih, pri tem pa ne upoštevajo svoje 

etične vrednote in morale (Kresić, 2012). 

Najbolj je izrazita gospodarska funkcija oglaševanja, saj deluje za znanega naročnika, ki 

uporablja oglase za maksimalen dobiček. To vodi do maksimalne proizvodnje, posledično do 

širitve delovnih mest in mogoče tudi napredka družbe. Oglaševanje ne uči samo zapravljati 

denarja, ampak tudi način uporabe izdelkov, izvedbo premišljenih potrošniških odločitev in 

racionalno potrošništvo, to pa mu neposredno daje veliko moč in vpliv ter s tem tudi 

odgovornost v družbi (Nemanič, 2004, 25). 

Oglaševanje zajema kar nekaj oblik odgovornosti. Jančič (1999, 969) je navedel: 

 odgovornost do naročnika – doseči mora realno dosegljive marketinške in komunikacijske 

cilje; 

 odgovornost do medijev – prenašati morajo etično ustrezne oglase; 

 odgovornost do potrošnikov in drugih javnosti – oglasi jih ne smejo zavajati;  

 odgovornost do stroke – lahko utrpi škodo zaradi prevelike zakonske in moralne 

odgovornosti. 

Odgovornost do družbe in porabnikov sta Avbreht in Zajc (2004, 99) definirala s pomočjo 

kodeksa. Slovenski oglaševalski kodeks v 8. členu je v okviru odgovornosti do družbe 

prepovedal naslednje:  

Oglasna sporočila ne smejo brez upravičenega razloga izkoriščati poziva k strahu. Oglasna 

sporočila ne smejo omalovaževati zgodovinskih spomenikov in manifestacij. Oglasna sporočila ne 

smejo uporabljati motivov kajenja, nasilja nad ljudmi, živalmi in rastlinami, pijančevanja, kraje, 
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hazarda, uživanja mamil, nesocialnega vedenja, zdravju škodljivih in nehigieničnih navad na način, 

da te pojave spodbujajo oziroma neposredno ali posredno odobravajo. 

4.3.2 Neetično oglaševanje 

Kresić (2012) v članku povzema Urukala, ki zapiše, da kontekst oglasa opozarja, da se 

oblikovalci zaradi želje po večji opaznosti in ločljivosti sporočil pogosto poslužujejo motivov 

in načinov, ki so za različne prejemnike sporočila lahko na meji sprejemljivosti, lahko so 

vprašljivi ali pa tudi nesprejemljivi. Stranski učinek je polemičnost oglasa, saj je širjenje 

informacij od ust do ust najbolj osebno, hkrati pa je to tudi želeni učinek. Polemičnost 

oglaševanega izdelka ali storitve pomaga pri njegovi popularnosti in nato večji prepoznavnosti 

naročnika, ki se da meriti s tržnimi učinki. Vendar uporaba nekaterih komunikacijskih kod in 

razkazovanje človeškega telesa ali živali v oglasih velikokrat poseže v individualne osebne 

vrednote posameznikov. 

Avbreht in Zajc (2004, 84) sta navedla Zakon o varstvu potrošnikov v 12. a členu, ki določa: 

»Nedostojno oglaševanje blaga in storitev pomeni oglaševanje, ki vsebuje sestavine, ki so 

žaljive ali bi lahko bile žaljive za potrošnike, bralce, poslušalce in gledalce, ali sestavine, ki 

nasprotujejo morali.« 

4.3.3 Vrste neetičnega oglaševanja 

Jančič (1999, 963–965) povzema Wellsa, Brunetta in Moriartyja ter tako razdeli neetično 

oglaševanje na šest področij. 

1. Napihovanje 

Če v oglasnih sporočilih opazimo superlative, prispodobe in nenavadne predstave s ciljem 

očaranja porabnikov ter da posledično opravijo nakup, so to znaki napihovanja. Jančič (1999, 

963) povzema, da nekateri menijo, da takšno oglaševanje porabnike zavaja in je treba zakonsko 

ukrepati za ukinitev takšnih sporočil, drugi pa, da gre za resnično navdušenje oglaševalcev, 

katerega porabniki pravilno ocenijo. Najbolj pogosto opažamo besede »najcenejši«, 

»najugodnejši«, »edini«, »prvi«, »največji«. 

Velikokrat lahko zasledimo nekatere oglaševalske besede, ki so namenjene prepričevanju 

kupcev in lahko izboljšajo predpostavke o izdelkih. Pogoste besede so »močnejši«, »pomaga«, 

»obogaten«, »razkošno« in podobne. Če smo pozorni, lahko opazimo tudi nedokončane trditve, 

ki pravijo, da ima določen izdelek »tisto nekaj« več od ostalih, ne da bi definirali »tisto nekaj«, 

in da bomo ugotovili, ko ga preizkusimo. 

Jančič (1999, 963–964) pa povzema Boatrighta, ki trdi, da ni vsak oglas z lažnimi trditvami 

tudi zavajajoč. Namreč, zavajanje je takrat, ko napačno prepričanje, ki ga oglaševanje zlorabi, 
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ključno vpliva na zmožnost sprejemanja racionalnih odločitev o potrošnji. 

Ena od podobnih tehnik je tudi ponavljanje v oglaševanju. Kara-Murza (2016, 300) je citiral 

Goebbelsa, ki navaja, da je stalno ponavljanje osnovno načelo celotne propagande. Zapisal je 

tudi ugotovitve raziskave, in sicer, da to, kar si zaradi pogostega ponavljanja močno 

zapomnimo, deluje na zavest neodvisno od tega, ali ta trditev povzroča nasprotovanje ali 

odobravanje. 

Tudi sami lahko potrdimo to trditev že z dejstvom, da smo si do potankosti zapomnili razne 

nadležne oglase na radiu ali televiziji, ki so se ponavljali večkrat na dan, vsak dan in nam sploh 

niso bili všeč, poleg tega pa znamko povežemo z negativnimi asociacijami in izdelkov ne 

kupimo. Ponavljanje pa resnično vtisne besede v spomin, tudi če tega ne želimo. 

2. Meja dobrega okusa 

Ljudje imamo različna mnenja o mejah dobrega okusa, zato je to področje subjektivno. Od 

vsakega posameznika je odvisno, iz katere kulture prihaja ter v kateri veri je bil vzgajan. Kar je 

za nekoga žaljivo, je lahko za drugega človeka izvirno in ustvarjalno ali celo duhovito, zato je 

težko dobiti pravo merilo dobrega okusa ter postaviti zakonska pravila. Največ problemov 

izhaja iz tem spolnosti, o otrocih, o človekovih slabostih (na primer pleša, očala, debelost) in 

podobno (Jančič, 1999, 964). Velikokrat je žensko telo izpostavljeno v namen oglaševanja vseh 

vrst izdelkov, tudi če to dvoje ni povezano, ker oglaševalci tako hitro pritegnejo pozornost, kar 

pa je eden najpomembnejših elementov v oglaševanju. 

Urukalo (2010, 146) je citiral Bergerja, ki je rekel, da spolnost v oglasih sama po sebi ni nikoli 

svobodna, temveč je simbol za sladko življenje, v katerem lahko kupimo, kar si zaželimo. To, 

da lahko kupimo, je isto, kot biti spolno zaželen. Sporočilo torej neposredno ali posredno pravi, 

da če bomo kupili, nas bodo ljubili. 

Namreč, ob gledanju nekih podob, ki se nam zdijo privlačne, naše telo avtomatično začne 

sproščati hormone, nato pa dobimo pozitivne občutke o oglaševanem izdelku ali storitvi. V 

raziskavah so ugotovili, da so erotične podobe zelo pogosto uporabljena tehnika.  

Telo ima izrazito moč in simboličen pomen, oglaševalci pa so se ga naučili izkoriščati za svoje 

cilje. Privlačna telesa, ki so prikazana, označujejo lepoto, mladost, zdravje in spolnost ter tako 

lahko prodajajo vse vrste izdelkov in storitev. V oglasih lahko velikokrat vidimo prikazan en 

del ženskega telesa, ki je namenjen prodaji izdelka ali storitve. To lahko razumemo kot zelo 

žaljivo, saj je že v osnovi ta ženska obravnavana kot stvar, v tem primeru pa je osredotočenost 

na samo enem delu te stvari, kot da celota te ženske pa ni dovolj dobra (Kresić, 2012). 

Oglaševalci uporabljajo tudi nasilje kot orodje za privabljanje pozornosti in pogleda z družbeno 

nesprejemljivostjo prikazanega. Menimo, da je to na meji dobrega okusa, vendar oglaševalci, 

ki ta način uporabljajo, pravijo, da je to prikaz resničnosti življenja. Takšni prikazi nasilja so 
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lahko nevarni za otroke, ker jih lahko psihično prizadenejo ali prestrašijo. Tematika umora, 

smrti ali ropa in kriminala ne bi smele biti uporabljene za prodajo potrošniškega blaga, saj tako 

mladostniki dnevno prejemajo takšna sporočila in si postopoma ustvarjajo takšne ideale. 

Vizualna oglasna sporočila zagotovo vplivajo na obnašanje mladostnikov, ki se še razvijajo in 

še niso v svetu odraslih, zato jih v družbi ne bi smeli spodbujati k nasilju (Kresić, 2012). 

Giles (2003, 49–57) je gledanje nasilnih prizorov na televiziji razdelil na tri učinke: 

 prvi je imitacija (imitation), ki v tem kontekstu pomeni posnemanje igralcev, ki so pogosto 

popularni in privlačni, mlajši ljudje pa se zato enostavno poistovetijo z njimi, zato lahko 

hitro pride do mišljenja, da je nasilje sprejemljivo ali celo zaželeno. Lahko pa se pojavijo 

tudi dejanja iz zavisti, kot je na primer rop, saj se v večini prikazuje luksuz, kar pa lahko 

vzbuja občutek krivice pri ljudeh, ki si takih izdelkov ne morejo privoščiti; 

 drugi učinek je poimenoval razburjenje (excitation), ki naj bi delovalo tako, da adrenalin, 

ki se proizvede v telesu med gledanjem nasilne vsebine, povzroči, da se gledalec pozneje 

vede drugače, na primer ko se gledalcu po vsebini, polni nasilja, dvigne raven adrenalina 

in se zatem pelje z avtobusom, kjer se zaplete v prepir z drugimi osebami brez zavedanja, 

da to naredi zaradi gledanja nasilnih vsebin, ne pa zaradi prepira na avtobusu; 

 tretji učinek je učinek, ki je posledica dolgoročnega izpostavljanja nasilju v medijih. 

Poimenoval ga je izguba občutljivosti (desensitisation), kar pomeni, da čez čas gledalec ni 

več občutljiv niti na nasilne prizore v medijih niti v resničnem življenju, temveč se mu 

zdijo normalni in del tega sveta. 

Oglasna sporočila, ki so nespodobna, seksistična, prikazujejo nasilje ali ljudi obravnavajo kot 

objekte, so problem, ki narašča v številnih državah. Zakon in svobodne smernice ne nadzirajo 

dobro takšnih oglasov zaradi heterogenosti in pretoka norm med ljudmi, ki se nanašajo na 

spolnost, spodobnost in oglaševanje. (Kresić, 2012) 

Urukalo (2010, 160) je zapisal, da je nasilje v oglaševanju najpogosteje namenjeno mlajši ciljni 

skupini, največ pa mladostnikom, mlajšim fantom in moškim. Sporočajo, da je moč zaželena, 

da se lahko upirajo, ter jo prikazujejo kot naravno moško lastnost, katero utemeljujejo z 

zgodovinskimi liki, kot so bojevniki, gladiatorji in filmski junaki, kateri so praviloma mišičasti 

in imajo atribute rasne čistosti. Takšna sporočila so velikokrat prisotna v oglasih za izdelke, kot 

so pivo, avtomobili, športna oprema in moška kozmetika. 

3. Stereotipiziranje 

Stereotip je v obliki sodb posplošeno predstavljanje in dojemanje družbenih pojavov, družbenih 

skupin in njihovih pripadnikov. Presojajo razlike med skupinami in s tem spregledujejo razlike 

med posamezniki ter se odrekajo raznovrstnih informacij za splošne predstave. Ne izvirajo iz 

osebnih izkušenj, nanje med drugimi vplivajo tudi množični mediji (Wikipedija).  

Jančič (1999, 964) pa navaja, da najbolj pogosto lahko vidimo prikazovanje družbene vloge 
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moških in žensk, pa tudi družbenih manjšin, starejših ljudi in dohodkovnih razredov, pri tem pa 

se pojavlja vprašanje, ali oglaševanje oblikuje družbene vrednote in spodbuja stereotipe, ali jih 

samo povzema in prikazuje. 

Stražišar (2013, 8) podaja mnenje MacDonaldove, da v oglasih stereotipizirajo ženske tako, da 

jih prikazujejo pri kuhanju, čiščenju in ustrežljivosti, poleg tega so velikokrat še seksualni 

objekt. Zapisala je tudi mnenje Rosewarne, ki zagovarja dejstvo, da je javni prostor po naravi 

tak, da obstaja za uživanje vseh, in da se ne sme nihče počutiti izključenega. 

Urukalo (2010, 140) pa citira Uleja, da so stereotipi kot kode oziroma dogovorjeni ključi, ki 

omogočajo hitro, jasno posredovanje informacij skupini socialno, etnično, rasno, poklicno ali 

spolno enako mislečih. 

Stereotip, ki se pojavi v oglasnem sporočilu, je za oglaševalce pomemben zato, ker lahko tako 

enostavno in hitro dobijo ciljno interpretacijo. Ženske so vedno predstavljene tako, da ustrezajo 

splošnim moškim predstavam, ki vključujejo nežnost, pasivnost in emocionalnost, moškim pa 

pripišejo dominantnost in pogum (Urukalo, 2010, 143). 

Stereotipna podoba telesa pa je postala že prav normalna, saj nam je konstantno oglaševanje 

popolnosti izoblikovalo okus. Posledica tega je, da ljudje vsakogar, ki ni izoblikovan po 

standardih popolnega telesa, obsojajo in obravnavajo kot nediscipliniranega, problematičnega, 

grdega in podobno (Urukalo, 2010, 143). 

Če se ženska v stereotipnem oglasu ne pojavi kot ustrežljiva mati in ljubeča žena, se pa kot 

voljna zapeljivka. Ob tem lahko gledalke takih oglasnih sporočil dobijo občutek, da njihova 

podoba ni vredna nič, saj ne ustreza predstavljenemu idealu (Urukalo, 2010, 147). 

Radi bi poudarili tudi vpliv na mlada dekleta, ki jim lahko takšno oglaševanje ustvari točno 

določene ideale, ki se jih pozneje težko znebijo, saj so jim bili vcepljeni že v času odraščanja. 

4. Oglaševanje in otroci 

Veliko oglaševanja za otroke želi javno izkoristiti njihovo lahkovernost s ciljem pritiskanja na 

starše, da bi jim kupili ta izdelek, čeprav nimajo nobenega resničnega dobička (Rustja, 1997). 

Jančič (1999, 964) meni, da je treba otroke zavarovati.  

Otroci zaradi pomanjkanja življenjskih izkušenj in naivnosti ne morejo presojati situacije tako 

kot odrasli, zato jih je treba zaščititi pred velikimi pritiski oglaševalske industrije, ki v njih vidi 

velik potencialni trg. 

Danes obstaja že nekaj zakonov in pravil, ki omejujejo to vrsto oglaševanja. Zveza potrošnikov 

Slovenije (2016) navaja, da se z oglasi ne sme: 

 spodbujati otrok k nakupu izdelkov ali storitev z izkoriščanjem njihove neizkušenosti 
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in lahkovernosti, 

 spodbujati otrok, da bi prepričevali starše ali druge, naj kupijo oglaševane izdelke ali 

storitve, 

 izkoriščati posebnega zaupanja otrok v starše, učitelje in druge osebe,  

 neupravičeno prikazovati otrok v nevarnih položajih. 

Stražišar (2013, 9) izpostavlja ugotovitve avtorjev Buijzen in Valkenburg, in sicer da otroško 

oglaševanje pogosto s pomočjo stranskih vplivov, kot so socialno-ekonomski status, 

komunikacija, starost in spol vodi do nezadovoljstva, nerazumevanja med starši in otrokom ter 

materializem. Za zmanjšanje teh negativnih učinkov bi morali oglas prikazati otrokom korektno 

ali pa ga predstaviti njihovim staršem, saj bi tako upoštevali tudi njihovo mnenje in bi tako 

oglaševanje bilo odgovorno in sprejemljivo za javnost. 

Oglaševanje pa lahko vpliva tudi na prehranjevalne navade otrok, torej če je oglaševana 

nezdrava hrana, ki redi, je to slabo za otroke, ki se borijo z debelostjo. Stražišar (2013, 9) navaja 

avtorje Andreyeva, Rashad Kelly in Harris, ki pravijo, da naj bi prepoved oglaševanja hrane 

zmanjšala pogostost prekomerne teže v otroštvu za 18 odstotkov. 

Otroci so dokaj pogosti nosilci sporočil, vendar so za oglaševalce zelo zanimivi kot ciljna 

skupina, ker je možno na njih vplivati z načinom podajanja vsebine in ustvarjati želene 

predstave ter zato, ker imajo moč vplivanja na vse tiste, ki popuščajo pod otroškim čustvenim 

pritiskom. Cilj je ustvarjati porabnike že od otroštva, ki bodo zvesti blagovni znamki. (Urukalo, 

2010, 153) 

Giles (2003, 122–124) je podal Valkenburgovo in Cantorjevo teorijo štirih faz, skozi katere 

gredo otroci, ki jih obravnavamo kot porabnike: 

 prva je od rojstva do 2. leta starosti, ko se otroci zanimajo za žive barve na televiziji, kot 

dokaz pa je podana raziskava na Nizozemskem, kjer je 40 % staršev izjavilo, da so njihovi 

dvoletni otroci prepoznali oglaševan izdelek v izložbi trgovine; 

 druga faza je od 2. do 5. leta starosti, v kateri so otroci najbolj ranljivi za oglaševanje, saj 

televizijo jemljejo dobesedno, mislijo, da je vse resnično, in se težko uprejo izdelkom, 

posledica tega pa so zahteve in izbruhi v trgovinah, če jim starši teh izdelkov ne želijo 

kupiti ali pa si jih preprosto ne morejo privoščiti. V raziskavi se je 70 % staršev srečalo s 

takimi težavami pri njihovih petletnik otrocih; 

 v tretji fazi, ki je od 5. do 8. leta starosti, otroci razvijajo določene strategije pogajanja s 

starši in postanejo bolj neodvisni gledalci oglasov;  

 četrta faza jer faza, v kateri postanejo otroci od 9. do 12. leta starosti bolj kritični, privlači 

jih bolj oglaševanje za odrasle in s tem se začnejo razvijati v bolj odrasle porabnike, kar se 

kaže na primer v zvestobi blagovni znamki. 

 Oglaševanje kontroverznih izdelkov 
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Pri takem oglaševanju so lahko sporni že sami izdelki, kot so tobačni izdelki, alkoholne pijače, 

orožje, zdravila, igre na srečo, sredstva za zaščito pred spolnimi boleznimi in drugo (Jančič, 

1999, 964). Stražišar (2013, 9) povzema Morgensterna, Isenseeja, Sargenta in Hanewinkela, ki 

v svojem delu navajajo, da je alkohol najbolj priljubljena droga med evropskimi mladostniki in 

pogost vzrok smrti, oglaševanje alkoholnih pijač ter prikazovanje v filmih in glasbenih spotih 

pa je eden glavnih vplivov, ki jih spodbuja k uživanju alkohola. 

5. Subliminalna sporočila 

Prejemnik takega sporočila se jih ne zaveda in se ne more upirati njihovemu vplivu nanj, saj so 

simboli in zvoki v takšnih sporočilih tako kratki, da jih človeško oko in uho ne zaznata, temveč 

jih samo sprejemata in shranjujeta v podzavest tako, da se pozneje lahko vrnejo, ko je čas za 

nakup. Takšno oglaševanje je zelo težko dokazati, je prepričan Jančič (1999, 964–965), saj 

noben oglaševalec ne bi priznal, da uporablja takšno tehniko, še težje pa jo je prepoznati, v 

nadaljevanju pa še navede, da tudi, če na tak način prenašajo širše družbeno koristne ideje, je 

mnenje kritikov takšno, da bi morali subliminalno oglaševanje v celoti prepovedati, saj gre za 

temeljno pravico človeka, da zavestno in svobodno sprejema ali pa zavrača informacije. 

Poleg tega, da je takšna sporočila težko dokazati, veliko psihologov navaja, da nimajo velikega 

učinka na porabnika. Giles (2003, 110) pa je povzel raziskavo, ki so jo opravili Eagle, Wolitzky 

in Klein leta 1966, v kateri so sodelujoči gledali slike.  

Na eni izmed teh slik so prikazali obris race v deblu drevesa, takoj za tem pa so jim naročili, 

naj naštejejo živali, ki so jih videli na slikah. Nobeden ni omenil race. Ko pa so jih prosili, naj 

napišejo zgodbo o kmetiji, je velika večina v zgodbo vključila race. 

To pomeni, da se je podoba race vtisnila v njihovo podzavest in da se lahko spomnimo stvari, 

za katere niti ne vemo, da smo jih videli. 

Avbreht in Zajc (2004, 91) sta zapisala navedbo Zakona o medijih v 47. členu: »Pri oglaševanju 

je prepovedano uporabljati tehnične postopke, ki bralcem, poslušalcem oziroma gledalcem ne 

omogočajo zavestnega zaznavanja oglaševanih vsebin.« 

Omenili bi še eno tehniko, ki se uporablja v tisku in na televiziji od šestdesetih let dalje in se 

lahko uporablja tudi v oglaševanju. Ta tehnika preusmerja pozornost gledalcev med 

prejemanjem informacij. Razlog je ta, da gledalec ob tem manj razmišlja, se psihološko ne upira 

proti danim sugestijam in je ob zmernem preusmerjanju pozornosti bolj dovzeten za 

manipulacijo. Raziskava je te trditve potrdila, zato od takrat dalje pomembne novice beremo 

skupaj z novicami o spletkah, govoricah, z lepimi fotografijami in oglasi, je zapisal Kara - 

Murza (2016, 329). Po televiziji pa na primer vidimo, kako je v pogovorni oddaji kader vsakih 

nekaj sekund usmerjen v občinstvo, torej ne samo na govornika. Tako lahko mi sprejemamo 

informacije, ne da bi se preveč poglabljali, saj se za večino ljudi preveč dogaja na ekranu, da bi 
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dobro premislili slišane besede. 

Jančič (1999, 965) meni, da obstaja še nekaj področij v oglaševanju, ki so etično sporna, kot so 

problemi dokazljivosti resničnosti trditev v oglasih, problemi vnašanja vrednot asocialnega 

vedenja, problemi varovanja zasebnosti, verskih ali ateističnih čustev in prepričanj, probleme 

omalovaževanja konkurence, posnemanje tujih idej, problemi pri navedbah cen, garancij, 

okoljevarstvenih obljub in podobno. 

Prikrito oglaševanje 

Poleg omenjenih področij bi radi opisali še tehniko prikritega oglaševanja. To so tista sporočila, 

ki so v resnici oglaševalska, vendar niso tako označena. Avtorji, uredniki in drugi odgovorni 

morajo jasno označiti, da gre za oglas, če pa tega ne storijo, ta sporočila veljajo za neodvisne 

novinarske prispevke ali pa prejemniku ni jasno, da gre za oglas. Takrat govorimo o prikritem 

oglaševanju, ki se je pojavilo predvsem zaradi tega, ker so oglaševalci tako rekoč prisiljeni 

uporabljati vedno nove tehnike, saj stare ne dosegajo več istih učinkov. Oglasov je vsepovsod 

preveč in večini ljudem se zdijo vsiljivi, podjetja pa morajo za svoj obstoj poskrbeti, da jih 

porabniki opazijo in da si ustvarijo dober prvi vtis. Prikrito oglaševanje je v nekaterih oblikah 

res lahko prijetnejše in nevsiljivo, ampak menimo, da bi morali porabnike pošteno obvestiti, pa 

čeprav z eno samo besedo, da gre za plačan oglas. 

Novinarji se strinjajo, da je takšno oglaševanje nedopustno, zato so novembra 2001 sprejeli 

Listino o nedopustnosti prikritega oglaševanja in zlorabe novinarskega prostora pod okriljem 

Društva novinarjev Slovenije. Zapisali so, da oglaševanje v medijih ne sme biti izvajano na 

način, ki bi lahko pri bralcu, poslušalcu ali gledalcu vzbujal vtis, da gre za novinarski prispevek, 

če gre za plačano objavo. Vsaka plačana objava v medijih je oglas, ki mora biti objavljen tako, 

da je bralcu, gledalcu ali poslušalcu prepoznaven kot oglas. 

V nadaljevanju so določili še, da oglasi, ki so postavljeni v obliki novinarskega prispevka, 

morajo biti jasno označeni kot oglasi oziroma vsaj z besedo oglas na vidnem mestu. Promocijski 

oziroma predstavitveni prispevki ne obstajajo. V medijih so le oglasi in novinarski prispevki. 

Zaključili pa so tako: Oglaševalske agencije in oglaševalski oddelki medijskih hiš naj spoštujejo 

načela in kodeks DNS in novinarskega prostora naj ne zlorabljajo (Novinar, 2016). 

Razvidno je, da novinarji pozivajo oglaševalce, naj ne spodbujajo kršitve kodeksa, vendar so v 

veliko primerih sami odgovorni za takšne prispevke, saj imajo včasih olajšano delo z že 

napisanim prispevkom oglaševalca, urednik pa vse to dogajanje dopusti. Menimo, da so za 

prikrito oglaševanje odgovorni tako oglaševalci kot novinarji, saj imajo oboji za takšno dejanje 

zapisano prepoved v kodeksih, vendar jih ne upoštevajo vsi, bodisi zaradi pritiskov bodisi 

zaradi osebnih koristi. Vendar je etični vidik drugačen, kot povzema Nemanič (2004, 51) 

Ramovša, ki navaja, da je človekova osebnost odločilni element v etičnem delovanju, torej, če 
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je človekova osebnost etično dovolj trdna, je družbeni pritiski k neetičnemu delovanju ne 

morejo prisiliti. Vsekakor se strinjamo, da mora biti človek najprej podučen o etičnih načelih v 

osebnem življenju, saj jih le tako lahko vztrajno upošteva v poslovnem svetu, ki velikokrat 

zahteva drugačno delovanje. 

V svojem prostem času smo običajno sproščeni in tako tudi bolj dovzetni za informacije, ki jih 

prejemamo prek prikritega oglaševanja. Opazili smo ga v filmih, nadaljevankah, serijah, 

oddajah in tudi knjigah ter računalniških igrah, kjer izdelke uporabljajo ljudje in liki ter tako 

demonstrirajo uporabo v resničnem življenju. Veliko ljudi nima nič proti takšnemu oglaševanju, 

saj se jim ne zdi agresivno, in ga niti ne opazijo. 

Prikrito oglaševanje na televiziji je zelo pogosto, saj poleg učinka na gledalce prinaša tudi 

dodaten denar za ustvarjalce programa. Ta netradicionalna tehnika se začne tako, da se 

oglaševalec najprej dogovori s programskim direktorjem televizijskega programa, kateri dobi 

tudi plačilo za prikaz uporabe naročnikovega izdelka v filmu, nadaljevanki ali pa oddaji, opiše 

Krmelj (2015, 21–22) in doda še pomen naše simpatije do znanih in priljubljenih televizijskih 

osebnosti. Gledalci bodo lažje in bolj intenzivno razmišljali, da bi izdelek tudi sami kupili in 

uporabljali, da bi bili kot slavne osebe v filmih in serijah. Odgovornost nosita naročnik in 

odgovorni urednik. 

Čeprav je prikrito oglaševanje prepovedano, ga je zelo težko dokazati, glede tega pa je v Zakonu 

o medijih v 47. členu zapisano:  

Prepovedno je prikrito oglaševanje, ki naj bi prepričalo bralca, poslušalca oziroma gledalca, da 

v primeru objave posameznega oglasa ne gre za oglaševalske vsebine. Za prikrito oglaševanje 

odgovarjata naročnik objave in odgovorni urednik. V primeru prikritega oglaševanja velja 

domneva, da je bilo storjeno z namenom. (Uradni list, 2006) 

Pomanjkljivo napisana definicija Zakona o medijih naredi odkrivanje in kaznovanje prikritega 

oglaševanja skoraj nemogoče, saj ni nobenih kriterijev za ugotavljanje takih dejanj, kot na 

primer plačilo, povezava s plačanimi oglasi, odnos med naročnikom in medijem in podobno. 

Zato je v praksi težko dokazati prikrito oglaševanje (Avbreht in Zajc, 2004, 90). 

Krmelj (2015, 26–27) je po agenciji Nelsen Media napisal povzetek, v katerem ugotavljajo, da 

prikrito oglaševanje naredi blagovno znamko bolj prepoznavno in da se poveča verjetnost 

nakupa. Na prejemnike takih sporočil vpliva že vizualni prikaz, vendar se blagovna znamka še 

bolj vtisne v spomin, če pride do vsaj enega imenovanja. Ugotovili so tudi, da so si ljudje 

izdelek bolje zapomnili po gledanju programske vsebine kot pa po oglasnem bloku. Prikrito 

oglaševanje ima namen spreminjati vedenje in nakupne navade porabnikov, saj nam z nakupom 

teh izdelkov na nek način omogočajo, da se poistovetimo z znanimi igralkami in igralci oziroma 

katero koli znano osebo. Zelo pomembno je, da se o tej znamki govori, kar pa je danes lažje, če 

je v povezavi s popularnimi filmskimi igralci, saj se za njih zanima veliko ljudi. Zato se veliko 
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podjetij poveže in sodeluje s produkcijami, ki jim plačajo v denarju ali jim na primer dajo zalogo 

oglaševanega izdelka. 

Zapisali smo že, da se prikrito oglaševanje pojavlja v vseh medijih, zato razkrivamo še, kako 

ga lahko opazimo. 

1. Televizija 

Zajema filme, serije, nanizanke, nadaljevanke, oddaje, resničnostne šove in podobno. Takšno 

umeščanje izdelkov naredi na nas močnejši vtis, hitreje se poistovetimo z njimi ter raje jih 

gledamo, kot pa tradicionalne oglase. Pogosto lahko vidimo jasen prikaz blagovnih znamk 

računalnikov, pijač, oblačil, avtomobilov in podobne predmete, ki so lahko imenovani ali pa jih 

ljudje na televiziji samo uporabljajo, pomembno pa je, da so v kontekstu zgodbe. Možnosti je 

neskončno, zato lahko podjetja načrtujejo, kakšno asociacijo želijo doseči. Takšno oglaševanje 

je za podjetja tudi cenejše kot zakup oglaševalskega prostora, ki je poleg visoke cene tudi manj 

učinkovit (Krmelj, 2015, 27–28). Prikrito oglaševanje na televiziji se torej splača finančno in 

zaradi večjega učinka. Nekateri oglaševalci uporabljajo vse načine skupaj in s tem dosegajo 

večjo prepoznavnost. 

Prikrito oglaševanje na televiziji je za oglaševalce zelo priročno zaradi stroškov, ki so manjši, 

kot pa zakup oglasnega prostora, obstaja pa še en razlog. 

Kara - Murza (2016, 405) pravi, da trg močno nadzoruje tiste izdelke, ki spreminjajo 

porabnikovo obnašanje tako, da razvije odvisnost od izdelka, saj mu ta odvisnost odvzema 

svobodo in možnost sprejemanja racionalnih odločitev. Kot primer lahko navedemo alkohol. 

Po številnih raziskavah nam je znano tudi, da je televizijska produkcija blago, ki ga lahko 

primerjamo z duševnim mamilom. Hipnotični učinki televizije so tako močni, da lahko gledalec 

delno izgubi voljo in zaradi tega preživi pred ekranom več časa, kot je to potrebno za pridobitev 

informacij ali več, kot je sam načrtoval za razvedrilo. Raziskave so pokazale tudi, da ljudje 

žrtvujejo razne aktivnosti za gledanje televizije. 

Če so ljudje odvisni od televizije in ji namenijo ure in ure spremljanja v stanju, dovzetnem za 

sprejemanje informacij, potem je to po našem mnenju zelo dober razlog za prikrito oglaševanje 

na televiziji. 

2. Tisk 

Najdemo ga v novinarskih člankih, knjigah, šolskih učbenikih in podobnem. Velikokrat avtorji 

knjig podpišejo pogodbo s podjetjem, da potem njihove izdelke umeščajo v besedilo, 

novinarjem pa članki z namenom promocije izdelka ne vzamejo veliko časa, a hkrati veljajo za 

bolj verodostojen vir od televizije, navaja Krmelj (2015, 28) in zapiše, da jih pogosteje vidimo 

v revijah in časopisih, saj imajo novinarji od tega korist, nimajo časa poglabljati se v tematiko 

in zato, ker časopisi živijo od denarja oglaševalcev. 
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3. Video igre 

Krmelj (2015, 29) je navedel, da se prek njih blagovne znamke povezujejo večinoma z mlajšimi 

porabniki, saj velikokrat igranju namenijo pozornost več ur dnevno in doživljajo virtualen svet 

bolj realno, če notri vidijo blagovne znamke iz resničnega življenja, izdelovalcem iger pa tako 

pomagajo finančno. Nekatere blagovne znamke celo ustvarjajo svoje igre. Največkrat lahko 

vidimo restavracije s hitro hrano, znamke mobilnih telefonov, avtomobile in motocikle ter 

podobne predmete. 

Izdelke prilagodijo ciljni skupini, torej če so to otroci, se bodo oglaševale na primer sladkarije. 

4. Glasbena industrija 

V glasbeni industriji lahko umeščajo izdelke v glasbene spote in v besedila, pri tem pa se izdelki 

razlikujejo glede na glasbeno zvrst. Ob poslušanju hip hop zvrsti lahko večkrat slišimo 

omenjanje dragih avtomobilov in modnih oblačil, pa tudi ob gledanju katerega koli video spota 

pa lahko vidimo umeščanje raznih izdelkov, od tehnologije do oblačil (Krmelj, 2015, 30). 

Včasih se zdijo videospoti natrpani z oglasi, torej se lahko v en video umesti več različnih 

blagovnih znamk. 
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5 REGULACIJE OGLAŠEVANJA 

Jančič (1999, 965) povzema Smitha, ki navaja, da se v poslovnem svetu etična vprašanja 

rešujejo na tri načine: 

 z zakonsko regulacijo, 

 s pomočjo tržnega pritiska in 

 s samoregulativo ali moralno obligacijo. 

Jančič (1999, 965) navaja, da zakonska regulacija pri nas ni najboljša. Zakonska ureditev je 

počasna in toga, vendar ima močno vlogo, saj je oglaševanje ena najbolj pravno reguliranih 

funkcij poslovanja. V večini držav vlada prepričanje, da se oglaševanja ne sme prepustiti samo 

tržnemu pritisku ter da je treba regulirati vsaj ključna področja in določene oblike oglaševanja 

tudi prepovedati. V prvi vrsti gre za spisek kontroverznih izdelkov, katerega dolžina se 

spreminja glede na državo. Nekje lahko štejejo zraven tudi spodnje perilo, kopalke, 

kontracepcijska sredstva ter druge podobne izdelke. 

Torej zakoni, ki urejajo oglaševanje pri nas, niso popolnoma učinkoviti, vendar urejajo kritična 

področja in preprečujejo razne zlorabe ter žalitev javnosti. 

Grčar (2009, 250) je zapisal, da je Slovenska oglaševalska zbornica nevladna organizacija, 

združenje, katerega namen je zastopati interese oglaševalcev, medijev in agencij v oglaševanju. 

V okviru zbornice imamo tri strokovna združenja. To so Slovensko združenje medijev, 

Slovensko združenje oglaševalskih agencij in Slovensko združenje oglaševalcev. Nima javnih 

pooblastil in je prostovoljno ter od države neodvisno združenje. Njihova skrb so interesi 

oglaševalske stroke, mediji in njihove pravice ter dolžnosti v oglaševanju, poklicni in strokovni 

razvoj z izobraževanjem in promocijo oglaševalske stroke ter tudi ščiti in varuje svobodo 

oglaševalske govorice in pravico potrošnika do izbire. 

Oglaševalska zbornica je torej v pomoč zakonom in skrbi, da vsi udeleženi upoštevajo etična 

in zapisana pravila. 

5.1 Oglaševalsko razsodišče 

Grčar (2009, 250–251) navaja, da spada med organe združenja in je pooblaščeno za presojo o 

skladnosti oglasov s Slovenskim oglaševalskim kodeksom na podlagi vložene pritožbe. 

Postopek je brezplačen, saj stroške krije Slovenska oglaševalska zbornica. Poleg tega svetuje o 

skladnosti oglasov s kodeksom, še preden se objavijo. Razsodišče mora tudi na zahtevo Tržnega 

inšpektorata RS ali organizacij potrošnikov podati mnenje o nedostojnem ali zavajajočemu 

oglasu, saj je tako določeno v Zakonu o varstvu potrošnikov. 

Razsodišče ima na svoji spletni strani tudi arhiv vseh obravnavanih pritožb nad oglasnimi 

sporočili. 
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Če so pritožbe čez sporno oglaševanje utemeljene, lahko Oglaševalsko razsodišče izbira med 

naslednjimi sankcijami (Grčar, 2009, 251): 

 če je bil oglas objavljen, zahteva popravek in pravico do odgovora prizadete strani, 

 javno poziva k umiku objav spornega oglasa, 

 javno poziva k prekinitvi oglaševalske akcije, 

 da pobudo tržni inšpekciji ali drugim državnim organom, da bi ustrezno ukrepali, in 

 da pobudo za sprožitev kazenskega postopka ali osebne odgovornosti po drugih veljavnih 

predpisih.  

Glavna naloga Oglaševalskega razsodišča je varstvo oglaševalske stroke v smislu 

samoregulacije, ki deluje bolje od državne regulacije, saj lahko stroka sama pripomore k 

ustvarjalnosti v oglaševanju s postavljanjem svojih omejitev dovoljenega in odgovornega 

oglaševanja. 

5.2 Slovenski oglaševalski kodeks 

Večina evropskih držav ima vsaka svoj kodeks oglaševanja, s katerim vsaka po svojih merilih 

regulira občutljiva vprašanja, zapiše Jančič (1999, 969). Grčar (2009, 251) pa ga opisuje tako: 

poleg državne regulative je to temeljni akt vseh oglaševalcev in medijev, ki v 38 členih daje 

zakonskim določbam dodatno vsebino ter razlaga smisel in pomen določil. 

Kodeks narekuje vsem vpletenim v oglaševalskem trikotniku, torej oglaševalcem, medijem in 

oglaševalskim agencijam, da spoštujejo temeljna in posebna določila etičnosti oglaševanja. 

Prednost kodeksov je za razliko od zakonov osredotočanje na vprašanje, kaj je prav, ne pa kaj 

je pravno. Vseeno mora oglaševalec prvi proučiti njegova oglaševanja, preden se odloči izdelati 

oziroma objaviti oglasno sporočilo, saj je kot naročnik in podpisnik najbolj odgovoren 

udeleženec v procesu oglaševanja. Kršitelji kodeksa morajo dokazati, da niso hoteli namerno 

ravnati v nasprotju z določili (Jančič, 1999, 969). Kodeks se torej osredotoča na etiko 

oglaševanja, vendar zakonu ne nasprotuje. Proces presoje skladnosti lahko sprožimo vsi za 

vsako oglasno sporočilo, torej fizične in pravne osebe. Toda obstaja tudi nekaj omejitev, ki so 

jih zapisali na spletni strani Slovenske oglaševalske zbornice (2015): 

 kodeks ne zavezuje sporočil, ki so namenjena tuji javnosti, ne glede na kraj objave, 

 ne zavezuje niti oglaševanja v obliki publicitete, ki pomeni brezplačno širjenje informacij 

o podjetjih, izdelkih in podobno v množičnih medijih, anomalije, ki so pri tem prisotne, 

morajo pa reševati mediji v svojih internih aktih, predvsem pa z doslednim upoštevanjem 

kodeksa Društva novinarjev Slovenije ter 

 kodeks ne zavezuje oglasov, ki sodijo v kategorijo malih oglasov, osmrtnic, obvestil in 

podobno.   

Urukalo (2010, 74) opisuje tri sklope pravil v kodeksu: 

 temeljna pravila 
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Nahajajo se v poglavju o splošnih pravilih in obsegajo zakonitost, dostojnost, poštenost, 

resničnost, dokazljivost, jasno prepoznavanje, odgovornost do družbe in posameznikov, 

spoštovanje zasebnosti in dobrega imena ter prepoved omalovaževanja konkurence; 

 splošna pravila 

Ta govorijo o določilih za pričevanje in sklicevanje, oglaševanje s cenami in navedbo 

jamstva, plačilo na obroke ali nakup s posojilom, razpoložljivost izdelkov, oglaševanje s 

primerjavo ter uporabo okoljevarstva; 

 posebna pravila 

Vsebujejo pomembna določila o oglaševanju otrokom in alkoholnih pijač, tobaka in 

tobačnih izdelkov, zdravil in medicinskih pripomočkih, hrane in brezalkoholnih pijač, 

izdelkov za zdravje in lepoto, igrah na srečo in motornih vozil. 
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6 RAZISKAVA 

6.1 Anketni vprašalnik 

Da bi raziskali odnos ljudi do oglaševanja, prikritega oglaševanja in etike, smo na spletu 

sestavili vprašalnik, ki zajema 17 vprašanj zaprtega tipa in eno vprašanje odprtega tipa. 

Menimo, da so prednosti vprašanj z vnaprej ponujenimi odgovori naslednje: več anketirancev 

lažje odgovori na vprašalnik, lažje lahko analiziramo večjo skupino ljudi, poleg tega je prikaz 

rezultatov jasnejši. Poskušali smo ponuditi čim več odgovorov, vendar se še vedno lahko zgodi, 

da anketiranec ne more izbrati odgovora, ki je na voljo. In prav to je lahko slabost takega tipa 

vprašanj, zato smo pri vsakem vprašanju ponudili tudi možnost, da je anketiranec napisal 

odgovor sam.  

6.2 Izvedba ankete 

Odločili smo se za pošiljanje anketnih vprašalnikov prek spleta, in sicer prek družbenih omrežij 

ter po elektronski pošti. Prednost tega načina anketiranja je hitrost povratnih informacij, 

preprosto pošiljanje velikemu številu ljudi in tudi lažje reševanje ankete za udeležence, ki so 

vseh starostnih skupin in imajo različno izobrazbo. 

Cilj je bil pridobiti 130 izpolnjenih anket. Medtem ko je bila anketa na spletu na voljo, je anketni 

vprašalnik odprlo 2091 oseb, dokončalo pa ga je zgolj 148 ljudi. To pomeni, da ga velik delež 

ljudi iz različnih razlogov ne reši, kar se pri izpolnjevanju v živo ne bi moglo zgoditi tako 

pogosto. To je tudi ena slabost anketiranja prek spleta. Anketo je bilo možno rešiti v obdobju 

štirih mesecev, in sicer od 23. maja do 23. septembra 2017, vendar smo večino odgovorov 

pridobili v enem mesecu.  

Cilji raziskovalnega dela naloge so ugotoviti, ali so anketiranci informirani o prikritem 

oglaševanju in ali ima dejanski vpliv na njih, ali spremljajo oglase, kaj je za njih neetično 

oglaševanje in kakšno je njihovo mnenje o njem. Cilj je tudi širjenje informacij o neetičnem 

ravnanju v oglasnih sporočilih. 

6.2.1 Rezultati anketiranja 

Rezultate prikažemo s preglednico in grafi v prilogah, ki so izdelani v programu Microsoft 

Excel. 

Vprašanje 1: Prosim, napišite vam najbolj sporen oglas, ki se ga v tem trenutku spomnite (v 

katerem se npr. uporablja stereotipe – ženske, moške, dohodkovne razrede, religije; čustveno 

manipulacijo, človeške slabosti, otroke, sporne izdelke, obljubljanje nemogočih rezultatov, 

odobrava nasilje in podobno). 
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Hipoteza 1: Najbolj sporni oglasi so povezani s stereotipi. 

S tem vprašanjem smo udeležencem ankete dali možnost, da sami napišejo odgovor. V tabeli 

smo prikazali le najpogostejše odgovore, ki so jih podali, med drugim so to oglas za čokolado 

Kinder, Nutello, McDonald's, Hofer in oglas Perutnine Ptuj, oglasi z otroki, predvsem pa jih 

motijo oglasi za hujšanje. Zaradi slednjega podatka moramo ovreči hipotezo, da jih največ 

motijo oglasi, ki uporabljajo stereotipe. 

Vprašanje 2: Ali se lahko spomnite, kakšno je bilo sporočilo oglasa? 

Hipoteza 2: Sporočila oglasa se spomnijo delno. 

Hoteli smo izvedeti, ali se anketirani spomnijo sporočila oglasa, ki se jim je zdel sporen. 

Prevladuje odgovor večinoma z 32 % – glede na ta odgovor lahko ovržemo postavljeno 

hipotezo pri tem vprašanju –, delno se ga spomni 23 % anketiranih, enak delež se ga ne spomni, 

popolnoma pa se ga spomni 19 % anketiranih. 3% so izbrali odgovor drugo.  

Vprašanje 3: Prosim, označite medij, v katerem ste najprej zasledili omenjeni oglas. 

Hipoteza 3: Oglas so najprej zasledili na televiziji. 

Ugotovila sem, da je 56 % sodelujočih v anketi izbrani sporni oglas najprej zasledilo na 

televiziji – s tem se je potrdila hipoteza –, 27% ljudi ga je najprej videlo na spletu, 6 % jih je 

izbralo odgovor drugo, ki zajema odgovore, kot so v šoli in na cigaretnih ovitkih, 5 % ljudi je 

najbolj zmotil oglasni pano ob cesti, prav tako 5 % v tisku, 2 % anketiranih pa sta oglas slišala 

po radiu. 

Vprašanje 4: Kaj vas pri omenjenem oglasu najbolj moti? 

Hipoteza 4: Najbolj jih moti zavajanje. 

Pri omenjenem oglasu anketirance najbolj moti zavajanje, in sicer jih je tako odgovorilo 37 %, 

kar je potrdilo hipotezo. Naslednja po vrsti, ki anketirance najbolj moti pri oglasu, je vsiljivost; 

tako je odgovorilo 15 % anketiranih, sledi napihovanje dejstev z 10 %, 8 % jih je izbralo 

odgovor drugo in pojasnilo, da jih moti neresničnost delovanja; kar pokažejo, ni mogoče; živali, 

ki se veselijo klavnice; škodljivost in sporno prikazovanje. 5 % anketiranih je izbralo 

manipulacijo s čustvi, 4 % uporabo otrok, 3 % provokativnost, 3 % uporabo spolnosti, 2 % 

uporabo nasilja, 2 % uporabo stereotipov, 2 % uporabo rasne nestrpnosti, 1 % žalitve in 1 % 

anketiranih moti prepogosto predvajanje. 

Vprašanje 5: Ali ste se že kdaj pritožili pri Zvezi potrošnikov Slovenije, Oglaševalskem 

razsodišču ali prodajalcu, če ste bili oškodovani? 

Hipoteza 5: Pri Zvezi potrošnikov Slovenije, Oglaševalskem razsodišču ali pri prodajalcu se 
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niso pritožili. 

S tem vprašanjem smo hoteli ugotoviti, ali imajo ljudje navado pritožiti se zaradi spornega 

oglasa. 86 % jih je odgovorilo z ne, kar je potrdilo zastavljeno hipotezo, 8 % jih je izbralo da, 

5 % pa se ni pritožilo, vendar so se nameravali. 

Vprašanje 6: Zakaj ne? 

Hipoteza 6: Zaradi pomanjkanja časa. 

Hoteli smo izvedeti razloge, zakaj se niso pritožili pri Zvezi potrošnikov Slovenije, rezultati pa 

so ovrgli hipotezo, saj jih je 30 % odgovorilo, da zaradi pomanjkanja informacij, 24 %, da je to 

prenaporno, 23 % anketirancev je izbralo odgovor, da zaradi pomanjkanja časa. 22 % je pri 

odgovoru drugo največkrat pripisalo, da ne bo učinka, ker niso bili oškodovani za velik znesek, 

ker je to delo institucij, ker je preveč zapleteno, ker niso vedeli, da se lahko, in ker nimajo nič 

od tega. 

Vprašanje 7: Ali se vam zdi etika nujna v oglaševanju? 

Hipoteza 7: Menijo, da je etika nujna v oglaševanju. 

S tem vprašanjem smo želela izvedeti, ali se anketirancem zdi, da bi etika morala biti prisotna 

v oglaševanju. 80 % jih je odgovorilo z da, 18 % pa ne. 2 % sta izbrala odgovor drugo. Hipoteza 

v zvezi s tem vprašanjem je potrjena. 

Vprašanje 8: Kaj najraje gledate po televiziji? 

Hipoteza 8: Na televiziji najraje gledajo serije. 

S tem vprašanjem smo hoteli izvedeti, katerim televizijskim programom so anketiranci najbolj 

izpostavljeni. 34 % jih najraje gleda filme, zato smo hipotezo ovrgli. 27 % jih najraje gleda 

dokumentirane oddaje, nanizanke in serije pa najraje gleda 13 % anketirancev. Kar 7 % jih 

televizije ne gleda, 5 % jih je izbralo odgovor drugo in so napisali, da gledajo športne dogodke 

in nanizanke na spletu, 5 % jih najraje gleda resničnostne oddaje, 5 % razvedrilne oddaje in 5 

% informativne oddaje. 

Vprašanje 9: Kaj storite med predvajanjem televizijskih oglasov? 

Hipoteza 9: Med predvajanjem televizijskih oglasov preklopijo na drug program.  

Med predvajanjem televizijskih oglasov udeleženi anketiranci najpogosteje (29 %) preklopijo 

na drug program, kar potrjuje hipotezo, nato sledi 18 % tistih, ki so odgovorili, da prevrtijo 

naprej, 16 % jih začne z raznimi opravili, 14 % se jih pogovarja, 13 % oglasom ne namenja 

pozornosti, le 7 % oglase gleda ter 2 % anketirancev, ki so izbrali odgovor drugo, je napisalo, 
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da gledajo programe, kjer ni oglasov, ter da se ukvarjajo s telefonom, kar pa bi lahko šteli med 

odgovor pričnem z raznimi opravili. 

Vprašanje 10: Ali ste že kdaj opazili prikrito oglaševanje (umeščanje izdelkov in storitev) v 

serijah, filmih, oddajah ali drugih televizijskih vsebinah? 

Hipoteza 10: Da, opazili so prikrito oglaševanje. 

S tem vprašanjem smo hoteli ugotoviti, koliko se anketiranci zavedajo prikritega oglaševanja. 

84 % jih je odgovorilo z da, torej je hipoteza potrjena. 11 % jih ne ve, ali so že kdaj opazili 

prikrito oglaševanje, 5 % pa jih je odgovorilo z ne.  

Vprašanje 11: Ali ste si kdaj želeli kupiti izdelek ali storitev, ko ste enkrat ali večkrat videli, da 

izdelek ali storitev uporablja znana oseba v seriji, filmu, oddaji in v drugih televizijskih 

vsebinah? 

Hipoteza 11: Da, nekajkrat so si želeli kupiti takšen izdelek. 

To vprašanje smo postavili, ker smo hoteli ugotoviti, ali prikrito oglaševanje dejansko tudi 

vpliva na odločitve anketirancev. Največ, 54 %, jih je presenetljivo odgovorilo z ne, kar 

pomeni, da se večina prikritega oglaševanja zaveda, in ne pusti, da bi imelo vpliv na njihove 

nakupovalne odločitve. 27 % jih je nekajkrat razmišljalo o nakupu, kar niti ni majhen delež. 

Odgovor enkrat je izbralo 8 % anketirancev, 5 % jih je izbralo odgovor velikokrat, 4 % 

anketiranih pa ne gledajo takšnih vsebin, kar pa se ne sklada s prejšnjim vprašanjem, saj ni 

nihče izmed anketiranih izbral odgovora, da ne gleda takšnih vsebin, 2 % anketiranih pa sta 

izbrala odgovor drugo in pripisala, da so verjetno o tem razmišljali podzavestno. 

Vprašanje 12: Ali ste izdelek ali storitev potem tudi kupili? 

Hipoteza 12: Da. 

To vprašanje je bilo namenjeno le tistim anketirancem, ki so na prejšnje vprašanje odgovorili z 

da; velikokrat; da, nekajkrat; da, enkrat; drugo, saj smo hoteli izvedeti, ali so nakup tudi izvedli. 

Hipoteza se je potrdila, saj je 45 % anketiranih odgovorilo z da, a jih je 41 % odgovorilo z ne. 

9 % jih je z odgovorom drugo pojasnilo, da so verjetno kupili, da se ne spomnijo in da včasih 

kupijo takšen izdelek ali storitev. 5 % anketirancev pa navaja, da nakupa niso opravili, a da 

nameravajo. 

Vprašanje 13: Prosim, označite vam ustrezne odgovore. Prikrito oglaševanje na televiziji se mi 

zdi … 

Hipoteza 13: Najbolj se jim zdi prijetnejše od klasičnih oglasov. 

Namen tega vprašanja je bil, bolj natančno izvedeti, ali imajo anketiranci pozitivno ali 
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negativno mnenje o prikritem oglaševanju na televiziji. Možnih je bilo več odgovorov. 

Največkrat so izbrali ponujeno možnost, da je iznajdljivo, zato moramo hipotezo ovreči. Za tem 

odgovorom sledijo po vrsti: manipulativno, moteče, preveč očitno in zavajajoče, vse navedeno 

so negativna mnenja. Naslednji je bil odgovor prijetnejše od klasičnih oglasov, sledil mi je 

odgovor vsiljivo. Če povzamemo: anketiranci imajo pretežno negativno mnenje o prikritem 

oglaševanju na televiziji. 

Vprašanje 14: Ali ste kdaj kupili izdelek ali storitev, ki je bila opisana in priporočena v na videz 

novinarskem članku? 

Hipoteza 14: Da. 

Pri tem vprašanju smo prešli k prikritemu oglaševanju v tisku, saj smo hoteli izvedeti, kako se 

anketiranci odzovejo na izdelke in storitve, ki so priporočeni v novinarskih člankih. Kar 75 % 

jih je odgovorilo z ne, zato lahko hipotezo ovržemo. 23 % jih je že kupilo tak izdelek, 1 % pa 

še ne, a namerava.  

Vprašanje 15: Prosim, označite vam ustrezne odgovore. Oglasno sporočilo, ki ima obliko 

novinarskega članka, se mi zdi … 

Hipoteza 15: Najbolj se jim zdi vsiljivo. 

To vprašanje smo zastavili, ker smo hoteli ugotoviti, ali je mnenje anketirancev o oglasih, ki 

imajo obliko novinarskega članka, pozitivno ali negativno. Anketiranci so lahko izbrali več 

odgovorov. Prevladoval je odgovor, da je moteče, kar je ovrglo hipotezo, vendar lahko tako 

hipotezo kot njihov odgovor označimo kot negativno mnenje. Temu odgovoru sledijo: 

zavajajoče, informativno, manipulativno, preveč očitno, iznajdljivo in prijetnejše od ostalih 

tiskanih oglasov. Najmanjkrat so anketiranci izbrali odgovor zabavno. Iz tega sklepamo, da 

imajo pretežno negativno mnenje o takšnem načinu oglaševanja. 

Spol: 

Izmed vseh anketirancev je bilo 54 % moških in 46 % žensk, torej je v anketiranju sodelovalo 

nekoliko več moških. 

Starostna skupina: 

Anketirani so bile osebe vseh starostnih skupin. Največ, 38 %, jih je bilo starih do 25 let in od 

26 do 35 let, 19 % jih je bilo starih od 36 do 55 let, 5 % sodelujočih pa je bilo starih 56 let ali 

več. 

Izobrazba: 

Ugotoviti smo hoteli tudi strukturo sodelujočih v raziskavi glede na doseženo formalno 
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izobrazbo. 51 % anketiranih ima končano višjo, visoko ali univerzitetno izobrazbo, 41 % 

srednjo ali poklicno šolo, 5 % jih ima končano osnovno šolo, 4 % pa imajo magisterij ali 

doktorat. 
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7 SKLEP 

Na trgu je vedno več podjetij, ki ponujajo svoje izdelke in storitve z oglasnimi sporočili. 

Nekatera izmed teh sporočil so neetična, saj je na tako nasičenem trgu vedno težje pridobiti 

potrošnikovo pozornost, še težje pa je potrošnika prepričati v nakup in posledično ustvariti 

dobiček. Pritisk lahko opazimo tudi potrošniki, saj nas povsod obkrožajo oglasi, ki nam 

obljubljajo vse mogoče. Ker želijo oglaševalci izstopati, včasih vidimo tudi oglasna sporočila, 

ki ne upoštevajo etičnih načel.  

Ljudje se razlikujemo in zato je normalno, da kar nekoga moti, ni nujno, da moti tudi drugega, 

vendar menimo, da smo se na neetičnost oglaševanja sčasoma privadili in da ne naredimo 

ničesar, da bi to ustavili, saj razumemo situacijo, v kateri so podjetja na preveč nasičenem trgu.   

Vendar vseeno menimo, da je dolgoročen uspeh veliko bolj pomemben od kratkoročnega, ki je 

velikokrat dosežen na neetičen način, kot je na primer obljubljanje nemogočih rezultatov in 

izkoriščanje strahov, kar kupci opazimo in se zato neradi vračamo nazaj, potem ko smo bili 

enkrat opeharjeni. Zato menimo, da bi morala podjetja za svoj dolgoročni uspeh upoštevati 

etičnost oglaševanja in navsezadnje tudi poslovanja, saj je oboje medsebojno tesno povezano. 

Na tak način bodo obdržala stalne kupce in dosegla dolgoročni uspeh ter soustvarjala etično 

okolje. Podjetjem svetujemo, naj s svojimi oglasnimi sporočili pokažejo ustvarjalnost in 

izvirnost brez neetičnih potez, da si tako pridobijo zveste kupce. 

 





 

45 

 

LITERATURA 

Avbreht, Aleš in Borut Zajc. 2004. Pravni vidiki komuniciranja. Ljubljana: Časnik Finance. 

Bauman, Zygmunt. 2016. Postmoderna etika. Ljubljana: Filozofska fakulteta. 

Christians, Clifford G., Kathy Britain McKee, Kim B. Rotzoll in Mark Fackler. 1997. Media 

Ethics: cases and moral reasoning. London: Longman. 

Djukić. Emina in Anton Kramberger. 2011. Jumbomanija: sociološka in oblikovalska kritika 

veleplakatov. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 

Ensipieler, Vili, Cene Grčar, Cvetka Žirovnik, Jaka Repanšek in Rok Lampe. 2009. Medijsko 

pravo. Ljubljana: Planet GV. 

Fabris, Adriano. 2016. Etika komunikacije. Ljubljana: Družina d. o. o. 

Giles, David. 2003. Media psychology. Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 

Habjančič, Darja in Tanja Ušaj. 2003. Osnove trženja. Ljubljana: DZS. 

Jančič, Zlatko in Vesna Žabkar. 2013. Oglaševanje. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 

Jančič, Zlatko. 1999. Etično oglaševanje in samoregulativa. Http://dk.fdv.uni-

lj.si/tip/tip19996jancic.PDF (5. 5. 2017). 

Kara - Murza, Sergej G. 2016. Oblast manipulacije. Ljubljana: UMco. 

Korošec, Tomo. 2005. Jezik in stil oglaševanja. Ljubljana: Založba FDV. 

Košir, Manca in Melita Poler. 1996. Utemeljitev novinarske etike in svoboda slovenskih 

novinarjev. Mediji, etika in deontologija. Ljubljana: FDV. 

Kotler, Philip. 2004. Management trženja. Ljubljana: GV Založba. 

Kresić, Katarina. 2012. Oglaševanje in njena moralna vprašanja spornosti: kaj so dopustni 

načini oglaševanja in kakšne moralne cilje naj zasleduje? 

Https://tehtnica.wordpress.com/2012/07/10/oglasevanje-in-njena-moralna-vprasanja-

spornosti-kaj-so-dopustni-nacini-oglasevanja-in-kaksne-moralne-cilje-naj-zasleduje/ (15. 

5. 2017). 

Krmelj, Matej. 2015. Prikrito oglaševanje. Magistrsko delo. Maribor: Ekonomsko-poslovna 

fakulteta. 

Lippmann, Walter. 1999. Javno mnenje. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 

Mulej, Bernarda. 2011. Etika oglaševanja. Diplomsko delo. Kranj: B&B Višja strokovna šola. 

Nemanič, Katarina. 2004. Prikrito oglaševanje. Diplomsko delo. Ljubljana: Fakulteta za 

družbene vede. 

Novinar. 2016. Protest proti zlorabi novinarskega prostora. http://novinar.com/9443 (30. 4. 

2017). 

Potočnik, Vekoslav. 2002. Temelji trženja. Ljubljana: GV Založba. 

Pribožič Leka, Barbara. 2016. Oglaševanje: orodje za spreminjanje vedenja potrošnika. 

Magistrska naloga. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 

Radovič, Jerneja. 2007. Prikrito oglaševanje v slovenskem medijskem prostoru. Diplomsko 

delo. Ljubljana: Ekonomska fakulteta. 

 



46 

Rustja, Božo. 1997. Etika oglaševanja. Ljubljana: Družina d. o. o. 

Http://www.druzina.si/icd/spletnastran.nsf/knjigarna/F1572A41BE9DC0B6C1256EFD00

4AD8A1/$FILE/CD72.PDF (17. 4. 2017) 

Slovenska oglaševalska zbornica. 2009. Slovenski oglaševalski kodeks. 

Http://www.soz.si/sites/default/files/soz_sok_slo.pdf (25. 4. 2017) 

Slovenska oglaševalska zbornica. 2015. Http://www.soz.si/ (27. 4. 2017). 

Stražišar, Jerneja. 2007. Prikrito oglaševanje v Slovenskem medijskem prostoru. Diplomsko 

delo. Ljubljana: Ekonomska fakulteta. 

Stražišar, Lina. 2013. Etika v oglaševanju. Zaključna strokovna naloga. Ljubljana: 

Ekonomska fakulteta. 

Stres, Anton. 1999. Etika ali filozofija morale. Ljubljana: Družina d. o. o. 

Svensson, Goran in Greg Wood. 2003. The dynamics of business ethics: a function of time 

and culture – cases and models. Management Decision 41/4 

Uradni list. 2006. Zakon o medijih (prečiščeno besedilo). https://www.uradni-list.si/glasilo-

uradni-list-rs/vsebina/76040 (6. 5. 2017). 

Urukalo, Sašo. 2010. Odločitev za odgovornost. Ljubljana: Društvo oblikovalcev Slovenije: 

Marketing magazin. 

Whysall, Paul. 2000. The Marketing Review. Marketing Ethics: An Overview. Helensburgh: 

Western Publishing. 

Wikipedija. 2017. Etika. Https://sl.wikipedia.org/wiki/Etika (30. 4. 2017). 

Wikipedija. 2017. Morala. Https://sl.wikipedia.org/wiki/Morala (30. 4. 2017). 

Wikipedija. 2017. Oglaševanje. Https://sl.wikipedia.org/wiki/Ogla%C5%A1evanje 

(18.4.2017). 

Wikipedija. 2017. Poslovna etika. Https://sl.wikipedia.org/wiki/Poslovna_etika (24. 4. 2017) 

Wikipedija. 2017. Stereotip. Https://sl.wikipedia.org/wiki/Stereotip (30. 4. 2017). 

Završnik, Bruno in Damijan Mumel. 2003. Marketinško komuniciranje – zbrano gradivo. 

Maribor: Univerza v Mariboru. 

Zveza potrošnikov Slovenije. 2016. Oglaševanje živil, namenjeno otrokom in najstnikom. 

Https://www.zps.si/index.php/trg-in-cene/oglaevanje/7893-oglasevanje-zivil-namenjeno-

otrokom-in-najstnikom-5-2016 (30. 4. 2017). 

 



47 

PRILOGE 

Priloga 1 Anketni vprašalnik 

Priloga 2 Preglednica in grafi z rezultati ankete 
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Moje ime je Tea Cencič. Za zaključek študija na Fakulteti za management pripravljam diplomsko nalogo na 

temo Etika v oglaševanju in trenutno delam raziskavo, v kateri bi rada, da sodelujete tudi vi. Prosim, da si 

vzamete nekaj minut časa in izpolnite ta anonimni vprašalnik.   
 

 
Q1 - Prosim, napišite vam najbolj sporen oglas, ki se ga v tem trenutku spomnite (kjer se npr. uporablja 

stereotipe - ženske, moške, dohodkovne razrede, religije; čustveno manipulacijo, človeške slabosti, otroke, 

sporne izdelke, obljubljanje nemogočih rezultatov, odobrava nasilje in podobno)  
 

 

  

 

 
Q2 - Ali se lahko spomnite, kakšno je bilo sporočilo oglasa?  
 

 Ne  

 Delno  

 Večinoma  

 Popolnoma  

 Drugo (pojasnite)  
 

 
Q3 - Prosim označite medij, kjer ste najprej zasledili omenjeni oglas.  
 

 Televizija  

 Radio  

 Internet  

 Tisk  

 Oglasni panoji ob cesti  

 Drugo (napišite v polje)  
 

 
Q4 - Kaj vas pri omenjenemu oglasu najbolj moti?  

 

 Vsiljivost  
 Zavajanje  

 Ponavljanje  

 Napihovanje  

 Žalitve  

 Provokativnost  

 Manipulacija s čustvi  

 Prepogosto predvajanje  

 Nakazovanje rasne nestrpnosti  

 Nakazovanje verske nestrpnosti  

 Uporaba otrok  

 Uporaba spolnosti  
 Uporaba nasilja  

 Prikazani so kontroverzni izdelki (alkoholne pijače, tobačni izdelki itd.)  
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 Uporaba stereotipov (na primer, da ženska predstavlja lepoto po določenih standardih, ustrežljivost in skrb za 

čistočo, moški pa moč, dominantnost ter junaštvo in pogum)  

 Drugo (napišite, kaj vas moti)  
 

 
Q5 - Ste se že kdaj pritožili na Zvezo potrošnikov Slovenije, Oglaševalsko razsodišče ali prodajalcu, če ste 

bili oškodovani?  

 

 Da  
 Ne  

 Ne, vendar sem nameraval/a  
 

 
IF (1) Q5 = [2, 3]   
Q6 - Zakaj ne?  
 

 Zaradi pomanjkanja časa  

 Zaradi pomanjkanja informacij  

 Ker je prenaporno  

 Drugo (napišite, zakaj)  
 

 
Q7 - Ali se vam zdi etika nujno prisotna v oglaševanju?  

 

 Da  

 Ne  
 Drugo (pojasnite)  

 

 
Q8 - Kaj najraje gledate na televiziji?  

 

 Resničnostne šove  

 Nanizanke, serije  

 Filme  

 Razvedrilne oddaje  

 Dokumentirane oddaje  

 Informativne oddaje  

 Nikoli ne gledam televizije  

 Drugo (pojasnite)  
 

 
IF (2) Q8 = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8]   
Q9 - Kaj storite med predvajanjem televizijskih oglasov?  
Možnih je več odgovorov  
 

 Gledam oglase  

 Preklopim na drugi program  

 Se pogovarjam  

 Pričnem z raznimi opravili  

 Prevrtim naprej  

 Jim ne namenjam pozornosti  

 Drugo (pojasnite)  
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Q10 - Ali ste že kdaj opazili prikrito oglaševanje (umeščanje izdelkov in storitev) v serijah, filmih, oddajah 

ali drugih televizijskih vsebinah?  

 

 Da  
 Ne  

 Ne vem  

 Nikoli nisem gledal/a takšnih vsebin  

 Drugo (pojasnite) 
 

 
Q11 - Ali ste si kdaj želeli kupiti izdelek ali storitev, katero ste enkrat ali večkrat videli, da uporablja 

znana oseba v seriji, filmu, oddaji in v drugih televizijskih vsebinah?  

 

 Da, velikokrat  

 Da, nekajkrat  
 Da, enkrat  

 Ne  

 Ne gledam takšnih vsebin  

 Drugo (pojasnite)  
 

 
IF (3) Q11 = [1, 2, 3, 6]   
Q12 - Ste izdelek ali storitev potem tudi kupili?  

 

 Da  

 Ne  
 Ne, ampak nameravam  

 Drugo (pojasnite)  
 

 
Q13 - Prosim, označite vam ustrezne odgovore. Prikrito oglaševanje na televiziji se mi zdi:  
Možnih je več odgovorov  
 

 Prijetnejše od klasičnih oglasov  

 Koristno  

 Zabavno  

 Informativno  

 Neagresivno  

 Nevsiljivo  

 Iznajdljivo  

 Vsiljivo  

 Moteče  
 Zavajajoče  

 Agresivno  

 Manipulativno  

 Preveč očitno  

 Nepomembno  

 Drugo (pojasnite)  
 

 
Q14 - Ali ste kdaj kupili izdelek ali storitev, ki je bila opisana in priporočena v na videz novinarskemu 

članku?  
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 Da  

 Ne  

 Ne, vendar nameravam  
 Drugo (pojasnite)  

 

 
Q15 - Prosim, označite vam ustrezne odgovore. Oglasno sporočilo, ki ima obliko novinarskega članka, se 

mi zdi:  
Možnih je več odgovorov  
 

 Prijetnejše od ostalih tiskanih oglasov  

 Koristno  

 Zabavno  

 Informativno  
 Neagresivno  

 Iznajdljivo  

 Nevsiljivo  

 Vsiljivo  

 Moteče  

 Zavajajoče  

 Agresivno  

 Manipulativno  

 Preveč očitno  

 Nepošteno  
 Drugo (pojasnite)  

 

 

 
Spol:  

 

 Moški  

 Ženski  
 

 
V katero starostno skupino spadate?  
 

 do 25 let  

 od 26 do 35 let  

 od 36 do 55 let  

 56 let ali več   
 

 
Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?   
 

 Osnovna šola  

 Srednja, poklicna šola   

 Višja, visoka, univerzitetna  

 Magisterij, doktorat  
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Odgovori Odstotek 

Nutella, Kinder pingui, Jager 1% 

Nutella 1% 

Kinder Maxi King - na strehi 1% 

Perutnine Ptuj - prijazne piščancem 1% 

Mc Donalds 1% 

Unicef 1% 

reklame o hujšanju 1% 

Karitas 1% 

Lidl: Tomaž in Marjetka 1% 

Hoferjev oglas za "Hofer tržnico" - radijski oglas o solati  ter Hoferjev jumbo plakat, prav tako 

za zelenjavo - moški in ženska v poslovni obleki na polju pobirata krompir in solato 1% 

Karitas-zbiranje za bolne otroke v Afriki 1% 

spletni oglasnik za hujšanje 1% 

Top shop 3% 

otroci 1% 

Perutnina Ptuj čevapčiči iz piščančjega mesa 1% 

oglasi za hujšanje, vsi po vrsti.  1% 

pralni praški obljubljajo nemogoče  1% 

otroke 1% 

vsi pralni praški 1% 

reklame o shujševanju 1% 

oglaševanje za otroke 1% 

hujšanje 1% 

Topshop 2% 

reklamni preparati za hujšanje 1% 

vložki 1% 

Mc Donald's 1% 

vsi oglasi za čistila 1% 

glej na cesto - Zavarovalnica Maribor 1% 

hujšanje s pripomočki (napitki) 1% 

Mcdonalds 1% 

obljubljanje popolne postave s kremo 1% 

Top shop 1% 

ženske v spodnjem perilu na cestah 1% 

Topshop: vsi oglasi obljubljajo nemogoče rezultate 1% 

izdelki za hujšanje 1% 

Nutella - ljubezen, sreča, veselje 1% 

bilo kateri oglas, ki uporablja otroke 1% 
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Preglednica P.1: Najspornejši oglas po mnenju anketirancev 

 

 

Slika P.1: Ali se lahko spomnite, kakšno je bilo sporočilo oglasa? 

 

 

Slika P.2: Prosim označite medij, kjer ste najprej zasledili omenjeni oglas. 

 

 

Hofer 1% 

tablete za hujšanje 1% 

Perutnina Ptuj 1% 

pripomočki za hujšanje 1% 

Mcdonald`s 1% 
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Slika P.3: Kaj vas pri omenjenemu oglasu najbolj moti? 

 

 

Slika P.4: Ste se že kdaj pritožili na Zvezo potrošnikov Slovenije, Oglaševalsko 

razsodišče ali prodajalcu, če ste bili oškodovani? 
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Slika P.5: Zakaj ne? 

 

Slika P.6: Ali se vam zdi etika nujno prisotna v oglaševanju? 

 

Slika P.7: Kaj najraje gledate na televiziji? 
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Slika P.8: Kaj storite med predvajanjem televizijskih oglasov? 

 

Slika P.9: Ali ste že kdaj opazili prikrito oglaševanje (umeščanje izdelkov in storitev) v 

serijah, filmih, oddajah ali drugih televizijskih vsebinah? 

 

Slika P.10: Ali ste si kdaj želeli kupiti izdelek ali storitev, katero ste enkrat ali večkrat 

videli, da uporablja znana oseba v seriji, filmu, oddaji in v drugih televizijskih 

vsebinah? 
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Slika P.11: Ste izdelek ali storitev potem tudi kupili? 

 

Slika P.12: Prosim, označite vam ustrezne odgovore. Prikrito oglaševanje na televiziji se 

mi zdi… 

 

Slika P.13: Ali ste kdaj kupili izdelek ali storitev, ki je bila opisana in priporočena v na 

videz novinarskemu članku? 
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Slika P.14: Prosim, označite vam ustrezne odgovore. Oglasno sporočilo, ki ima obliko 

novinarskega članka, se mi zdi... 

 

Slika P.15: Struktura po spolu 

 

Slika P.15: Struktura glede na starostno skupino 



Priloga 2 

 

 

Slika P.16: Struktura po izobrazbi 


