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POVZETEK 

V zaključni projektni nalogi je predstavljeno prikrito oglaševanje; zaključna projektna naloga 

obravnava problematiko v slovenskih revijah. V teoretičnem delu smo opisali pojme 

oglaševanja in prikritega oglaševanja. Empirični del pa obsega podrobno raziskavo ženskih in 

moških revij. Izvedli smo spletno raziskavo, katere namen je bil prepoznavanje prikritega 

oglaševanja. Odgovori so nas presenetili, saj so anketiranci večinoma pravilno ugotovili, v 

katerih primerih gre za prikrito oglaševanje. Prišli smo do ugotovitve, da je več prikritega 

oglaševanja v ženskih revijah. 

Ključne besede: oglaševanje, oglas, prispevek, novinarstvo, revije, mediji, zavajanje, bralci. 

 

SUMMARY 

The final project assignment presents surreptitious advertising and deals with the issue in 

Slovenian magazines. In theoretical part we have described the concept of advertisement and 

surreptitious advertising. The empirical part analyses female and male magazines. We carried 

out a survey questionnaire, the purpose of which was recognition of surreptitious advertising. 

We were surprised by the answers because the majority of the respondents recognized 

surreptitious advertising. We came to the conclusion that there is more surreptitious 

advertising in female magazines.  

Keywords: advertising, ads, article, journalism, magazines, media, deception, readers. 
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1 UVOD 

V zaključni projektni nalogi smo obravnavali področje oglaševanja in prikritega oglaševanja. 

Podrobneje smo raziskali prikrito oglaševanje, kje točno se pojavlja ter kje ga najdemo 

največ. 

Uvodoma smo opredelili pojem oglaševanja, novinarstva, odnosov z mediji in javnostjo ter 

oglasnega sporočila. Nato smo podrobneje opredelili pojem prikritega oglaševanja, zavajanja 

bralcev in spornost prikritega oglaševanja. V zadnjem poglavju smo podrobneje analizirali 

izbrano žensko in moško revijo ter opisali dobljene odgovore preko našega spletnega 

vprašalnika.  

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Današnjo družbo vsepovsod spremlja veliko število oglasov, ki nam obljubljajo boljše in 

lepše življenje. V revijah lahko preberemo novinarske prispevke, ki so iz dneva v dan bolj 

prepleteni z oglasnimi sporočili. Pri prikritem oglaševanju gre za namerno zavajanje bralcev, 

pri čemer se tega bralci sploh ne zavedajo. Ko bralec bere revijo, je prepričan, da gre za 

novinarsko informacijo, vendar v resnici bere oglaševanje, katerega se sploh ne zaveda. 

Prikrito oglaševanje je pogost pojav, ki spremeni oglas v navidezno neplačano informacijo in 

nemogoče je najti medij, kjer ga ni. 

Oglaševalci iz dneva v dan iščejo nove, boljše načine oglaševanja, kateri prinesejo več 

denarja. Problem nastane, ker prihaja velikokrat do etično spornih oglasov. Uredništvo bi 

moralo bralca opozoriti, da ne gre za navaden novinarski prispevek (moralo bi dodati pripis 

»oglas«).  

Bistvo dobrega oglaševanja: 

- oglaševanje mora biti zakonito, dostojno, pošteno in resnično, 

- oglaševanje mora biti zasnovano odgovorno do potrošnikov in družbe, 

- oglaševanje mora spoštovati načela lojalne konkurence, ki so uveljavljena v poslovnem 

svetu (Slovenska oglaševalska zbornica, 2009). 

Koširjeva pravi, da znajo oglaševalske agencije ustvariti take oglase, ki vplivajo na nas na 

zavedni in nezavedni ravni. Dodaja še, da so najlažji plen oglasov prav otroci, ker se 

oglaševalci ne zavedajo, da so otroci lažje dojemljivi za oglase in še nimajo razvitega lastnega 

mišljenja, ki bi jim omogočalo presojo informacij (Košir 2003, 191). 

Članki v revijah so danes oblikovani tako, da izpostavijo nek problem in nato podajo različne 

možne rešitve. Revije (tako ženske kakor moške) so posredno ekonomsko odvisne od 

dohodkov od oglaševanja: prav zato objavljajo takšne članke.  
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Podnar, Pušnik in Senić (2001, 56) navajajo, v kakšnih oblikah lahko najdemo prikrito 

oglaševanje: 

- novinarski prispevek, ki je plačan s strani določenega podjetja, da bi predstavilo nov 

izdelek ali izboljšalo ugled podjetja, 

- novinarski prispevek o določeni temi, ki je v interesu oglaševalca in je članek »plačal« 

skupaj z oglasom ob članku, 

- oglasno sporočilo, ki ni označeno kot tako, vendar je prikazano kot novinarski prispevek, 

- oglas, ki je prikazan kot novinarski prispevek o podjetju in ga je podjetje samo 

posredovalo novinarju za objavo. Če uredništvo članka ne bi objavilo, bi podjetje 

umaknilo vse oglase iz časopisa in s tem prekinilo sodelovanje. 

Naredili smo raziskavo med ženskimi in moškimi revijami in tako ugotovili, v katerih revijah 

ga je več. V ženskih revijah beremo predvsem o kozmetiki, modi, zdravju in različnih 

nasvetih, kako postanemo privlačne, suhe in nepremagljive ženske. Omenjene revije nas 

vabijo, da kupimo revijo in enostavno bomo dosegle popolne rezultate glede naše zunanje 

podobe. Čeprav vemo, da je v večini revij več oglasov kakor člankov, jih še vedno radi 

listamo in beremo. Ženske smo po mnenju Leganove (2004, 59) kot bralke revij primarna 

cilja publika oglaševalcev. Razlog se skriva v tem, da naj bi bile ženske večje potrošnice od 

moških, kajti opravljale naj bi večino družinskih nakupov, zato je večina oglaševanja 

namenjena prav njim (Legan 2004, 93). 

Osnovni obravnavani problem v tej nalogi je raziskati pojav prikritega oglaševanja v izbranih 

ženskih in moških revijah. Problem se pojavlja, ker prihaja do zavajanja bralcev, ki v večini 

primerov mislijo, da berejo članek in ne prikritega oglaševanja. 

1.2 Namen in cilj projektne naloge  

Namen naloge je preučiti obstoječe vire in literaturo, ki se nanašajo na prikrito oglaševanje ter 

analizirati, kako pogosto je v moških oziroma v ženskih revijah v Sloveniji. Opredelili smo 

različne pojme, kot sta oglaševanje in prikrito oglaševanje. Citirali in primerjali smo pojme in 

opredelili pojave povezane s prikritim oglaševanjem s strani različnih avtorjev. Cilj je razviti 

možne predloge za rešitev problema glede prikritega oglaševanja. 

1.3 Uporabljene metode za doseganje ciljev projektne naloge 

Naloga sestoji iz teoretičnega in empiričnega dela. V prvem, teoretičnem delu smo zbrali 

podatke v vsej strokovni literaturi, katero smo našli na internetu, v revijah, učbenikih in 

knjigah. Na podlagi vseh teh virov smo analizirali prikrito oglaševanje. V teoretičnem delu 

smo uporabili metodo analize strokovne literature (zbiranje podatkov in eksternih virov), 

podrobneje smo razložili pojem oglaševanja in prikritega oglaševanja ter kje ga najdemo 

največ. Predstavili smo tudi tiskan medij (različne revije). 
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V drugem, empiričnem delu smo uporabili metodo analize in zbiranja vseh pridobljenih 

podatkov in izvedli anonimno anketo, katero so izpolnili naključni ljudje. Preučili smo 

problematiko prikritega oglaševanja v najbolj branih slovenskih moških in ženskih revijah. 

Raziskali smo poznavanje prikritega oglaševanja s strani bralcev ter ali bralci sploh 

prepoznajo konkretne primere prikritega oglaševanja. 

Pri izdelavi projektne naloge smo si pomagali z različnimi metodami: 

- metoda deskripcije oziroma opisovanja, opisovanje dejstev, procesov in stanja, 

- metoda zbiranja podatkov in študija strokovne literature (eksterni viri), 

- metoda kompilacije (opisovanje lastnih ter tujih spoznanj), 

- metoda anketiranja (po zastavljenem vzorčnem okviru je vzorec zajel 170 anketirancev 

različnih starosti. Ciljna populacija je zajemala naključne anketirance. Namen ankete je bil 

analizirati prepoznavanje prikritega oglaševanja v ženskih in moških revijah med bralci 

revij. Ankete smo izvajali med naključnimi ljudmi na območju Kopra, Idrije in Ljubljane), 

- metoda sinteze spoznanj. 

1.4 Uporabljene predpostavke in omejitve pri obravnavanem problemu 

Predpostavljamo, da so naključni anketiranci izpolnjevali anketo vestno in resnično, tako da 

smo zbrali resnične podatke o prikritem oglaševanju. 

Uporabljene omejitve: 

- omejili smo se na izbrane ženske in moške revije. Za žensko revijo smo si izbrali revijo 

Cosmopolitan, ker je najbolj brana revija v Sloveniji. Za primer moške revije, smo si 

izbrali revijo Playboy iz istega razloga. Smiselno se nam zdi, da preučimo ti dve reviji in 

kasneje preko anket vidimo, koliko ljudi se sploh zaveda prikritega oglaševanja; 

- omejitev, da nekateri anketiranci niso hoteli odgovarjali na vprašanja in nekateri niso 

podali resničnih in popolnih odgovorov. 

2 OGLAŠEVANJE 

Oglaševanje je zakup medijskega časa in prostora. V okviru oglaševanja lahko upoštevamo 

tisk, televizijo, radio ter svetovni splet. Mediji obveščajo, ozaveščajo, zabavajo in 

kratkočasijo. Delimo ga na klasično in neklasično. Sodobnih medijev si brez oglaševanja ne 

moremo več predstavljati. Mnogo medijev živi izključno od oglaševalskih prihodkov na 

primer nekatere revije ter radijske in komercialne televizijske postaje. Strategija prikazuje, 

kako naročnik doseže cilje z oglaševanjem. Kreativa ustvarja všečna, zabavna, opazna in 

kreativna sporočila. Produkcija prenese materiale v medijski prostor in čas. Medijsko 

načrtovanje dela na tem, da bo naročnik zaslužil največ. Medijski zakup pa je povezan z 

visokimi popusti (Rijavec, Verčič in Zavrl 2002, 23). 
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2.1 Opredelitev pojma oglaševanje 

Oglaševanje je plačana oblika komuniciranja, ki je moderen element marketinga. Je 

izjemnega pomena v vsakem podjetju. Oglaševanje ima pomembno funkcijo, saj informira 

uporabnike (kupce) o določenih proizvodih in storitvah. Oglaševanje je dejavnost, v kateri naj 

ne bi bilo prostora za zavajanje. Začetek oglaševanja sega daleč nazaj; začelo se je z 

oglaševanjem od ust do ust. 

Theaker (2004, 15) pojem oglaševanje razlaga: »Oglaševanje vključuje plačilo mediju (na 

primer televizija, radio, časopis ali revija) za oglasni čas in prostor. Vsebino oglasa vedno 

spremlja oglaševalec - v nasprotju z uredniškimi stranmi oziroma programi, ki jih urejajo 

novinarji. Oglas mora biti zakonit in plačan.« 

Največkrat za oglaševalca ni pomembno če je oglas etično sporen; pomembno je, da prinese 

čim več dobička. Oglaševanje naj bi povečalo povpraševanje po določenih izdelkih, zato je 

oglaševanje zelo pomembno v podjetjih. Mora biti ekonomično ter učinkovito; le tako bo 

podjetje prodalo več izdelkov. 

Oglaševanje je v veliki meri tarča kritik, da je vsiljivo in moteče. Ima pomembno vlogo, saj 

so posamezniki posiljeni z ogromnim številom različnih oglasov. Če pa pogledamo iz strani 

oglaševalcev, morajo biti inovativni in drugačni, da se jih ob tolikšnem številu oglasov sploh 

opazi.  

Kotler razlaga: ko se v podjetju odločijo nekaj oglaševati, morajo najprej določiti ciljni trg. 

Kasneje se začnejo ubadati s pomembnimi odločitvami o oglaševanju: 

1. kakšni so cilji oglaševanja?  

2. Koliko denarja lahko porabimo? 

3. Kakšno naj bo sporočilo? 

4. Katere kanale naj uporabimo? 

5. Kako naj ocenimo rezultate? (Kotler 1996, 627) 

Ogromno oglaševanja je v reklamah, ki ustvarjajo lažno upanje in predstave. Manca Košir v 

svoji knjigi opisuje, da imajo otroci zelo radi reklame. To pa zato, ker se reklame veliko 

ponavljajo in si otroci hitro zapomnijo eno reklamo; poznajo junake, besedilo jim je domače 

in tudi spremljajoči napev zapojejo, še preden ta zazveni v spotu. Koširjeva naprej razlaga, da 

je sporočilo reklam transparentno ter jasno. V reklamah je veliko akcije in ogromno pisanih 

barv, katere privlačijo otroke. Oglasi gradijo na čustvih, kot so radost, uspeh, sreča, užitek; 

prav zato hitro zlezejo v srce (Košir 1996, 71). 
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2.2 Novinarstvo 

Oglaševanje in novinarstvo sta povezana in se ne moreta razvijati eden brez drugega. Če ne bi 

bilo novinarstva, ne bi oglaševalci imeli kje oglaševati. Novinarstvo raziskuje različne 

dogodke, o katerih kasneje poroča širši javnosti. Članki so objavljeni na televiziji, radijih, v 

časopisih in na svetovnem spletu. V preteklosti se je izoblikovalo veliko različnih definicij 

novinarstva, katere so spodaj navedene. 

Splichal (2000, 48) piše: »Novinarstvo je posebna vrsta produkcije in distribucije vedenja, ki 

zajema zbiranje, pisanje, urejanje, razširjanje informacij in prispevanje k dnevnemu in 

drugemu periodičnemu tisku, radijskim in televizijskim programom ter spletnim časnikom.« 

Košir (2003, 10) je mnenja, da je: »Novinarstvo dejavnost za obče dobro, ki omogoča 

mnogim, da izrečejo svoje mnenje, obenem pa nadzira vladajočo (gospodarsko in politično) 

elito. Ker so novinarji predstavniki državljanov, za njihovo prvotno odgovornost štejemo 

odgovornost do javnosti.« 

Rijavec, Verčič in Zavrl opisujejo poklic novinarstva, ki obvešča, zabava in kratkočasi ljudi. 

Marsikateri novinar svoje delo opravlja resno in tako postane novinarstvo za njega način 

življenja. Novinarstvo naj bi bilo resnično in neponarejeno obveščanje javnosti. Zgodi se nek 

dogodek, ki postane novica – ta pa je v središču novinarstva. Ko se nekaj zgodi, morajo 

novinarji izvedeti za nek dogodek. Od njih je kasneje odvisno, če bodo o njem poročali ali ne. 

Slednje je odvisno od pomena dogodka za medijsko občinstvo oziroma, če je dogodek 

nenavaden. Na odločanje novinarjev o nekem dogodku vpliva več dejavnikov, in sicer lahek 

dostop do kraja dogodka, stroški do prizorišča dogodka in tehnične možnosti. Seveda, če je v 

nek dogodek vpletena znana oseba, je poročanje zagotovljeno. Ko do novinarja pride neka 

novica, se mora sam odločiti, ali jo bo predelal v odmevno novico (Rijavec, Verčič in Zavrl 

2002, 20). 

Ciniki pravijo, da se dandanes veliko dogodkov zgodi izključno zato, ker  se o njih poroča. 

Novinarji in mediji tekmujejo med seboj; tistemu ki ima večje občinstvo, oglaševalci več 

plačajo za njegov čas ali prostor. Posledično to pomeni ugodnejše plače in dobre delovne 

razmere za novinarje. Medijska scena ni nikoli stanovitna; starim novinarjem se pridružujejo 

novi in vedno kakšen stari odide (Rijavec, Verčič in Zavrl 2002, 21). 

2.3 Odnosi z mediji in odnosi z javnostjo 

Eno od definicij odnosov z mediji opredeljujejo Rijavec, Verčič in Zavrl (2002, 15): »Odnosi 

z mediji so, podobno kot novinarstvo, dejavnost, ki jo opravljajo ljudje - pogosto kot poklic, 

za podjetje oziroma katerokoli institucijo, organizacijo, gibanje posameznika ali celo idejo. 

Predmet odnosov z mediji so spremljanje in analiza medijskih objav ter njihovih učinkov na 

za nas pomembne skupine ljudi in javno mnenje kot celoto, snovanje, načrtovanje, izvajanje 
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in vrednotenje različnih aktivnosti, s katerimi obveščamo, prepričujemo, razpravljamo in se 

pogajamo z novinarji.« 

Za odnose z mediji mora nekdo v organizaciji skrbeti. Ko manjša organizacija doseže 

določeno velikost, posameznik uredi vse potrebno za odnose z mediji. Kasneje, če je 

potrebno, ustanovijo poseben oddelek. Odnosi z mediji imajo nalogo, da so usmerjeni k 

ohranjanju preglednosti in javnosti. Namen je podajanje pomembnih informacij o delu, 

odgovarjanje na razna novinarska vprašanja in urjenje za delovanje v kriznih časih. 

Predstavniki organizacij se zavedajo, da ima podjetje korist od stikov z novinarji in tako s 

pomočjo stikov z mediji popravljajo napake in podjetje prikažejo v dobri luči. Da bi se 

izognili strahu in sovraštvu, morajo biti vodilni v stiku z novinarji. Nekatera velika podjetja 

imajo za opravljanje takega dela zaposlenih tudi sto strokovnjakov, nekaterim podjetjem pa 

pri tem za plačilo pomagajo agencije za odnose z javnostmi. (Rijavec, Verčič in Zavrl 2002, 

17) 

Kitchen (1997, 27) definicijo odnosov z javnostmi sporoča takole: 

- so funkcije managementa, 

- pokrivajo širok razpon dejavnosti in namenov v praksi, 

- so na pogled dvosmerni ali vzajemni, 

- kažejo, da javnost v odnosu do podjetij ni enotna (tj. potrošniki) temveč mnogotera, 

- kažejo, da so odnosi dolgoročni, ne kratkoročni. 

Odnosi z javnostmi so sestavina upravljanja, katera je ključnega pomena za uspešnost in 

učinkovitost organizacije ter javnosti. Obstajajo različne definicije odnosov z javnostmi; 

nekatere so spodaj navedene. Odnosi z javnostmi so pomembno trženjsko orodje (Kitchen 

1997, 27). 

Rijavec, Verčič in Zavrl pojasnjujejo, da je upravljanje odnosov z javnostjo funkcija, ki je 

odgovorna za odvisnost organizacije od vplivov iz okolja. Na dolgi rok zmagujejo najbolj 

prilagodljivi in ne najmočnejši. Ljudje s svojim delovanjem vplivajo na uspeh ali neuspeh 

organizacije (Rijavec, Verčič in Zavrl 2002, 17). 

Naprej razlagajo, da ima izraz javnost več pomenov. Dolgo tega je bilo zapisano, da javnost 

pomeni splošno telo človeštva, države ali skupnosti. Drugi pomen je, da kot javnost 

poimenujemo ljudi, ki jih vežejo skupni različni interesi. In nazadnje so javnost ljudje, ki 

rešujejo določene probleme. Odnosi z javnostmi spremljajo organizacijo v njenih odnosih z 

delničarji in vzdrževanjem dolgoročnih poštenih in koristih odnosov med njimi. Da bi 

organizacija bila uspešna, je boljše, če je vodstvo v prijateljskih odnosih z zaposlenimi. Torej 

je vsa skrivnost v tem, da morajo organizacije graditi prijateljske odnose. Poznamo pa še 

veliko drugih področij dela - na primer: odnosi z zaposlenimi, odnosi z lastniki in vlagatelji, 

odnosi z vlado, odnosi z lokalnimi skupnostmi itd. Eno izmed področij dela so odnosi z 

mediji; omenjeni odnosi so enaki drugim področjem v tem, da se novinarji lahko razvijejo v 
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javnosti. Mediji so prostor, kjer se odnosi z mediji srečujejo z novinarstvom (Rijavec, Verčič 

in Zavrl 2002, 19).  

Gruban, Verčič in Zavrl (1997, 49) opredeljujejo odnose z javnostmi kot: »Osmišljanje, 

načrtovanje, izvajanje in vrednotenje štirih skupnih nalog, kot so upravljanje organizacijskih 

sprememb, upravljanje organizacijskega okolja, upravljanje vzajemnih odnosov med 

organizacijo in okoljem ter krizni odnosi z javnostmi.«  

Theaker opredeljuje odnose z  javnostmi, kot načrtovano prizadevanje, da se ohrani ugled in 

razumevanja med organizacijo in njenimi javnostmi (Theaker 2004, 11). Mnogo ljudi je 

prepričanih, da odnose z javnostmi zanima samo promocija organizacije, vendar si 

prizadevajo zagotoviti, da javnost dobi resničen vpogled v organizacijo. Tudi če ljudje 

organizacije ne podpirajo (na primer davčni urad), si želijo, da bi jo ljudje spoštovali in 

razumeli (Theaker 2004, 12). 

2.4 Oglasno sporočilo 

Oglasno sporočilo je opis nekega izdelka; opisane so njegove prednosti ter lastnosti. 

Objavljeno je lahko v vseh medijih, lahko je naročeno in plačano. Oglaševanje se je začelo od 

ust do ust, nadaljevalo pa z iznajdbo tiska. Kasneje so bili objavljeni oglasi v tednikih; kmalu 

se je oglaševanje široko razširilo. 

Potočnik pod vsebino oglasnega sporočila izpostavlja dejavnike pri izbiri oglasnega sporočila: 

- identifikacija lastnosti izdelkov v določeni prodajalni, 

- ocena prednosti in slabosti izdelkov ter podjetja v primerjavi s ponudbo, 

- razdelitev prednosti in slabosti na resnične in navidezne, 

- izgradnja oglaševalske aktivnosti na podlagi zavedanja glede resničnih prednosti, 

odpravljanja zaznave navideznih slabosti in promoviranje novosti, 

- konstantno spremljanje želja in potreb uporabnikov, 

- nadaljevanje procesa ocenjevanja prednosti in slabosti izdelkov za izboljšanje 

oglaševalske odločitve (Potočnik 2002, 332).  

Dandanes se oglasna sporočila pojavijo že kjerkoli. Opazimo jih lahko na televiziji, radiu, 

časopisih, plakatih ter na javnih prevoznih sredstvih. Povsod okoli nas so vedno nekje prisotni 

oglasi, katerih se največkrat ne zavedamo. Kar naprej se pojavljajo novi mediji, kateri se 

trudijo pritegniti našo pozornost. Koširjeva je mnenja, da so ustvarjalci oglasnih sporočil 

oziroma reklam strokovnjaki osvajajočega šarma. To so psihologi, raziskovalci tržišč, 

preučevalci življenjskih stilov in najrazličnejših okusov, izvrstni pesniki in pisatelji vrhunske 

domišljije, pa snemalci, režiserji, stilisti in dekoraterji. Nekateri so tako dobri na svojem 

področju, da niti opazimo ne, kako so vstopili v našo podzavest (Košir 1996, 71). 
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3 PRIKRITO OGLAŠEVANJE 

V primeru, da gre za prikrito oglaševanje, imajo ljudje pravico vedeti. Rijavec, Verčič in 

Zavrl (2002, 23) sporočajo, da je: »Oglaševanje v medijih ločeno od uredniškega in 

novinarskega dela in vezana trgovina je načeloma sporna - v nasprotju tako z Zakonom o 

medijih kot tudi s Kodeksom novinarjev Republike Slovenije in Kodeksom etike Slovenskega 

društva za odnose z javnostmi.« Žal pa to ne pomeni, da vezane trgovine pri nas ni, čeprav je 

takšno "prikrito oglaševanje" v Sloveniji prepovedano. Okoli nas je veliko prikritega 

oglaševanja, vendar se ga največkrat ne zavedamo, saj ga je v mnogih primerih težko določiti. 

Razlogi, zakaj se oglaševalci odločajo za prikrito oglaševanje: 

- prikrito oglaševanje je lahko cenejše od pravega, korektnega oglaševanja – učinek članka 

v novinarski obliki (prikrito oglaševanje) je lahko ob isti ceni večji od učinka oglasa, 

- prikrito oglaševanje lahko doseže nekatere učinke, ki jih s pravilno označenim 

oglaševanjem sploh ni mogoče doseči – v navidezno objektivnem novinarskem prispevku 

ima poudarjanje dobrih lastnosti izdelka učinek, ki ga z oglasom ni mogoče doseči, 

- nekaterih informacij v korektnem oglaševanju sploh ni mogoče posredovati – oglaševanje 

nekega izdelka (alkohol) je s posebnimi predpisi prepovedano; s prikritim oglaševanjem 

se tej zapovedi lahko izognemo. Za novinarski prispevek omenjene omejitve ne veljajo 

(Zajc, 2001–2013). 

Zajc razlaga, da je razlog za prikrito oglaševanje preprost. Gre za zavajanje poslušalca, bralca 

ali gledalca, ki misli, da spremlja neodvisno – novinarsko informacijo, v resnici pa gre za 

sporno oglaševanje. Omenjeno oglaševanje je neetično, saj vpliva na bralca tako, da mu v 

uredniški obliki ponudi oglaševalski tekst. S tem pa novinarski poziciji odvzame kakovost – 

neodvisnost in preverjanja obeh plati resnice. Na strani medijev in oglaševalcev je precejšni 

interes uporabe prikritega oglaševanja. Mediji si na ta način povečajo obseg denarja, za 

oglaševalce pa je več različnih razlogov (Zajc, 2001–2013). 

3.1 Opredelitev prikritega oglaševanja 

Prikrita sporočila lahko imenujemo tudi hibridna sporočila. O prikritem oglaševanju 

govorimo v tistih primerih, ko se vsebina, katera je bila plačana, prikazuje kot uredniška 

vsebina. Prikrita oglaševalska sporočila lahko imenujemo zlorabo novinarske in uredniške 

neodvisnosti. Torej gre za oglase, ki so prikazani kot nekomercialna vsebina. Namenjeni so 

predvsem, da se skrijejo med novinarske prispevke in s tem skrito vplivajo na bralke in bralce 

določene revije. Prikrita oglaševalska sporočila so usmerjena na medije. Njihova neskladnost 

je, da niso predstavljena kot oglas, zato jim je mogoče očitati zavajanje bralcev.  
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Eno od definicij spornega oglaševanja omenja Leganova (2004, 105), ki sporoča, da gre za: 

»Posebno obliko oglaševanja, v katerem se oglasna vsebina staplja z redakcijskimi prispevki 

in tako proizvajajo nove, prilagodljive in sestavljene oblike tržnega komuniciranja.« 

Prikrita sporočila niso označena kot oglasna sporočila in tako bralcu onemogočajo hitro 

prepoznavnost, za kakšno vrsto oglaševanja gre. Pri prikritem oglaševanju bi lahko tudi rekli, 

da gre za tehniko »skrivnega zapeljevanja«, katere bralci ne morejo spregledati. Velja, da je 

narejena z namenom; uredniki zavestno odobrijo omenjene članke. Tiskan oglas, ki je 

predstavljen kot novinarski prispevek, mora biti vidno označen z besedo »oglas«, »oglasno 

sporočilo«, »promocijsko sporočilo«, »propagandno sporočilo« ali »promocijski material« na 

vidnem mestu. V nasprotnem primeru gre za prikrito oglaševanje. 

Zajc in Zavrl omenjata dva kriterija definicije prikritega oglaševanja, na osnovi katerih lahko 

ugotovimo, če gre za prikrito oglaševanje: 

- postopkovni kriterij (članek je bil napisan po naročilu za posredno ali neposredno plačilo. 

Ker gre za naročilo in plačilo vsebine objave ter za prikrit vpliv na potrošnika, to ne more 

biti novinarski prispevek, ampak gre za oglas. Dejstvo je, da dela novinar v interesu 

javnosti, oglaševalec pa v interesu določenega naročnika. V tem je bistvena razlika med 

njunima načinoma dela. 

- Vsebinski kriterij (tu se moramo vprašati, ali je vsebina članka v interesu tistih, ki jim je 

medij namenjen oz. ali je bolj v interesu ljudi, podjetij, predmetov ali storitev, ki se v 

določeni objavi pojavljajo) (Zajc in Zavrl 1998, 657). 

3.2 Vrste prikritega oglaševanja 

Ni medija, ki ne bi uporabljal prikritega oglaševanja. V našem medijskem prostoru je največ 

spornega oglaševanja v tiskanih medijih oziroma hibridnih sporočilih (Jančič 2001, 99). 

Rijavec, Verčič in Zavrl razlagajo, da pod neklasično oglaševanje spada publiciteta; lahko ji 

rečemo novinarska objava. Publiciteta je zaslužena, vendar ne plačana objava, zato jo mnogi 

imenujejo "brezplačna" objava. Oglaševalci ponarejajo novinarsko obliko ter oglase 

spremenijo in tako izgledajo kot nedolžni novinarski prispevki. V tem primeru gre za 

namerno zavajanje občinstva in gre ponovno za prikrito oglaševanje, ki pa je v Sloveniji 

prepovedano (Rijavec, Verčič in Zavrl 2002, 24). 

Legan (2004, 72) sklepa, da: »So novinarske vrste s prikritim oglaševanjem orodje 

sporočanja, ki deluje tako z vizualnimi vsebinami kot s specifično retoriko. In skozi 

prevladujoče vzorce, prisotne v revijah, se prenašajo v vsakdanje življenje, ravnanje in 

mišljenje«. 
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3.2.1 Prikrito oglaševanje v tiskanih medijih 

Prikrito oglaševanje najdemo v različnih revijah, časopisih ali reklamah. Uredniki prikrito 

oglašujejo zato, ker s tem dajejo vtis večje verodostojnosti. Ugotovili smo, da je ogromno 

prikritega oglaševanja v tiskanih medijih, kar smo tudi podrobneje raziskali preko revij 

Cosmopolitan in Playboy. Tisk si lahko zamislimo kot medij, kjer so oglasi ločeni od 

novinarskih vsebin. Če je bilo v preteklosti oglaševanje ločena medijska enota, dandanes ni 

več tako, saj so se oglasi skrili in jih bralci ne prepoznajo več. 

3.2.2 Prikrito oglaševanje na televiziji 

Tudi na televiziji ni dovoljeno prepletanje programskih in oglaševalskih vsebin. Vendar pa 

tudi na televiziji prihaja do spornih oglasov. Najdemo jih lahko v filmih, nadaljevankah, 

nanizankah, reklamah, resničnostnih oddajah in še marsikje drugje. Kotler razlaga, da tržniki 

iščejo ustvarjalne načine, kako najbolje tržiti med dejanskim predvajanjem programa, na 

primer med nogometno tekmo. Tam oglašujejo navidezne logotipe (digitalno se dodajo na 

igrišče), ki so nevidni gledalcem na tekmi, doma pa jih gledalci vidijo kot naslikane logotipe. 

Umeščanje izdelkov se uporablja tudi kot digitalno dodajanje v program (Kotler 2004, 602). 

3.2.3 Druge oblike prikritega oglaševanja 

Kaikati in Kaikati imenujeta šest glavnih vrst prikritega marketinga. Te so naslednje: viralni 

marketing - od ust do ust, prikriti oglaševalci, zvezdniški marketing, marketing zvabiti in 

dražiti, marketing v video igricah, marketing v pop in rap glasbi. Prikrito oglaševanje se 

pojavlja tudi v video igricah, kjer podobno kot v filmih prikazujejo različne izdelke oziroma 

blagovne znamke. Največkrat se pojavljajo oglasi kot jumbo plakati, logotipi restavracij 

(McDonald's ali Starbucks); lahko tudi lik v igrici uporablja določene znamke avtomobilov 

(Kaikati in Kaikati 2004, 9). 

3.2.4 Prikrito oglaševanje preko spleta (spletno oglaševanje) 

Kakor Nika razlaga v svojem članku je svetovni splet postal najpomembnejši komunikacijski 

medij. Spremenili so se temelji oglaševanja in trženja. Oglaševanje na svetovnem spletu je 

najhitreje rastoči trend. Cenovno je najbolj dostopno in ima popoln nadzor nad porabo 

sredstev in natančno merjenje rezultatov oglaševanja. Oglaševalci se morajo odločiti med 

različnimi načini spletnega trženja. Poleg oglasnih pasic (bannerji), e-mail marketingom in 

ostalim podjetja vedno več pozornosti namenijo iskalnemu ter spletnemu marketingu. Iskalski 

marketing je najučinkovitejša oblika spletnega oglaševanja (zakup sponzoriranih povezav na 

iskalnikih in optimizacijo spletnih strani z namenom, da se pozicionirajo čim višje v rezultatih 

iskanja) (Mohar, 2011).  
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Spletno oglaševanje je ena od vrst oglaševanja, ki se pojavlja na spletu. Ker v današnjem času 

ni gospodinjstva brez računalnika in interneta, ima spletno oglaševanje veliko prednost. To je 

predvsem cenovna dostopnost in učinkovitost. Na konkurenčnem trgu morajo biti izdelki 

privlačni, zdravi, naravni in brez dodatkov. Zato morajo biti oglaševalci vedno bolj 

ustvarjalnejši in iznajdljivejši. 

Kot primer spletnega oglaševanja vzemimo Facebook. Kot je zapisala Mateja v članku na 

spletu, je preko spleta težko zagotoviti nadzor nad člankom, ki je bil že prepovedan. Isti oglas 

se lahko ponovno pojavi na neki drugi spletni strani. Oglaševanje je urejeno z zakonodajo in 

za vsa področja veljajo posebni predpisi (npr. za zdravila, za hrano, za kredite, za otroke …). 

Inšpektorati ukrepajo, če sami odkrijejo kršitev ali če potrošnik prijavi nepravilno 

oglaševanje. Predvsem so na inšpektoratih in na Zvezi potrošnikov Slovenije pozorni, če so 

cilji oglaševanja otroci, bolniki ali starejše osebe. V Sloveniji deluje tudi Oglaševalsko 

razsodišče, ki pregleda če je oglas sporen ali ne. Če je sporen, ga lahko posreduje Tržnemu 

inšpektoratu RS, lahko pa pošlje pobudo za kazenski postopek. Za samo vsebino oglasa je 

odgovoren samo ponudnik storitev ali izdelka, za skladnost z Zakonom o medijih pa izdajatelj 

medija, ki ga je objavil (Videčnik, 2013). 

3.3 Zavajanje bralcev 

Zajc je mnenja, da: »Prikriti oglasi niso predstavljeni kot oglaševalska sporočila, čeprav v 

resnici so. Zaradi tega jim je mogoče očitati zavajanje bralcev« (Zajc, 2001–2013). Naprej 

razlaga, da gre za tipičen primer zavajanja bralca, poslušalca ali gledalca, ki je prepričan, da 

bere neko informacijo, v resnici pa gre za prikrito oglaševanje (Zajc, 2001–2013). 

V praksi se prikrito oglaševanje uporablja pogosteje kot si mislimo. Mediji in oglaševalci 

imajo od tega korist, tako da so vsi zainteresirani za sporno oglaševanje. Leganova je 

zapisala, da je omenjeno oglaševanje: 

- cenejše od klasičnega, korektnega oglaševanja, 

- bolj učinkovito (navidezno objektiven novinarski prispevek, ki poudarja pozitivne 

lastnosti izdelka, je bistveno bolj učinkovit), 

- posreduje informacije, ki jih korektno oglaševanje ne more (to predvsem velja za izdelke, 

ki jih je prepovedano oglaševati. Kot primer lahko vzamemo alkohol. Za novinarske 

prispevke te omejitve ne veljajo) (Legan 2004, 29). 

Nina se v svojem članku sprašuje, če bralci sploh prepoznajo prikrite oglase. Včasih je zelo 

težko določiti, ali gre v nekem primeru za sporno oglaševanje. Problem je v tem, da ne vemo, 

od kod je novinar dobil informacije. Največkrat gre le za ustne dogovore, kjer je plačilo 

neposredno. Upoštevati je potrebno tudi to, da bralci niso seznanjeni z zakoni in kodeksi, ki se 

tičejo prikritega oglaševanja. Nekateri oglaševalci načrtno delajo takšne prostore, da je težko 

določiti, ali gre za sporno oglaševanje ali ne. Kot primer je Nina podala priloge (te naj bi bile 
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darilo bralcem), katere pa v nekaterih primerih sploh ne urejajo novinarji, ampak tržniki, ki se 

spoznajo na potrebe oglaševalcev. Bralci naj bi se zavedali, da gre za oglase in naj bi takšne 

priloge brali z distanco. Tu gre bolj za informacije o izdelkih in ne za novinarske vsebine. 

Priloge so pameten poskus, kako prepričajo ljudi, da jih prinesejo v svoj dom in jih prelistajo. 

Bralci tako prelistajo o novih izdelkih, katere naj bi nujno potrebovali in jih vodijo v 

»popolno« življenje (Nagode, 2001–2013). 

3.4 Spornost prikritega oglaševanja 

Pojem etika je težko opredeliti; odvisen je od posameznika. Lahko pa rečemo, da je neetično 

ravnanje takrat, kadar ni v skladu z zakonskimi predpisi in poslovnimi normami. Torej je 

omenjeno oglaševanje etično sporno, saj skuša zavajati in negativno vplivati na življenje 

bralcev. Novinarji in oglaševalci se morajo zavedati, da s prikritim oglaševanjem kršijo 

zakone in predpise. Oglaševalci morajo paziti, da oglaševanje ne prestopi zakonskih norm. Po 

večinoma si tržniki prizadevajo, da pošteno oglašujejo, vseeno pa prihaja do zlorab; prav to je 

razlog, da so oblikovalci vladne politike razvili več predpisov in zakonov, ki vplivajo na 

prikrito oglaševanje (Kotler 2004, 597). 

Nina v svojem prispevku opisuje, da je klasično oglaševanje vedno manj učinkovito zaradi 

pretiranih obljub in pretiravanja z oglaševanjem. Oglaševalci iščejo nove načine, kako 

najbolje oglaševati. In tako izdelajo oglase, ki so podobni novinarskim prispevkom in bralci 

se ne zavedajo, da se v prispevku skriva oglaševanje. Če tak oglas ni jasno in pravilno 

označen, gre za prikrito oglaševanje. Naprej opisuje, da so taki oglasi kot sodobni trojanski 

konji, ki poizkušajo na premeten način opozoriti potrošnike, da postanejo pozorni na določene 

informacije. Tu pride do problema etičnosti, saj so taki oglasi sporni, ker zavajajo bralce, saj 

niso predstavljeni kot oglaševalska sporočila. Bralci takim oglasom verjamejo, saj so 

prikazani kot neodvisni novinarski prispevki. Zakonodaja v Sloveniji določa, da bi morale 

vsebine, ki so plačane oziroma naročene, biti tudi tako prikazane. V medijih obstajajo le 

oglasi ter novinarski članki, vmes naj ne bi bilo nič. Predstavitveni članki naj sploh ne bi 

obstajali (Nagode, 2001–2013).  

Zajc se v svojem članku logično sprašuje, zakaj prikritega oglaševanje pristojni organi, ki 

nadzirajo medije preprosto ne prepovejo. V svojem članku predstavi več močnih razlogov, da 

bo sporno oglaševanje najbrž vedno obstajalo. Prvi razlog je v tem, da se mediji prepletajo z 

gospodarskimi organizacijami. Mediji prodajajo oglasni prostor, da preživijo. Sistem sam 

ustvarja prikrito oglaševanje, tako da ga bo nekaj vedno obstajalo. Drugi razlog prikritega 

oglaševanja je v nekaterih medijih, ki si dovolijo izdajati cenike. Na tak način bralcev ni 

mogoče prodajati, tako da je temu potrebno reči neprofesionalnost. Tretji razlog se skriva v 

nekaterih podjetjih, ki so prepričana da je ceneje plačati prikrito objavo, kakor da 

komunicirajo z javnostjo. Vendar je to kratkoročno gledano slabo za podjetje. Četrti razlog se 
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nanaša na dejstvo, da je veliko primerov, v katerih je težko zagotovo trditi da gre v določenem 

primeru za sporno oglaševanje (Zajc, 2001–2013). 
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4 PRIKRITO OGLAŠEVANJE V IZBRANIH ŽENSKIH IN MOŠKIH REVIJAH 

Odločili smo se analizirati prikrito oglaševanje v izbranih ženskih in moških revijah, ker nas 

je zanimalo, kje ga najdemo več. Prišli smo do spoznanja, da ga je več v ženskih revijah. Ker 

revijam upada prodaja tiskanih medijev, so iz dneva v dan bolj odvisne od oglaševalcev kot 

od same prodaje. Ravno zaradi tega posledično prihaja do vse več prikritih oglasov. Pri 

prepoznavanju prikritih oglasov prihaja do problema, da ne poznamo samega ozadja članka. 

4.1 Namen raziskave 

Z raziskavo smo raziskali, v kakšni meri ženske in v kakšni moški dojemajo prikrito 

oglaševanje. Predpogoj za prepoznavanje prikritega oglaševanja je razlikovanje med 

navadnimi in prikritimi oglasi. Namen projektne naloge je bil, da razumemo kako deluje 

prikrito oglaševanje in učinek, ki ga ima na moške in ženske ter na njihovo dojemanje. 

Predstaviti želimo sporna področja prikritega oglaševanja in v anketi prikazati različne 

primere omenjenega oglaševanja. 

V revijah smo analizirali tiste oglase, za katere smo mnenja, da so oglasi prikritega 

oglaševanja. Obstaja možnost, da smo se pri nekaterih primerih zaradi pomanjkljivih 

informacij napačno odločili in po krivici obtožili revijo. Iskanje prikritega oglaševanja temelji 

zgolj na naši presoji in mnenju. 

4.1.1 Opis revije za ženske 

Na podlagi naših rezultatov v anketnem vprašalniku smo podrobneje opisali in analizirali 

revijo Cosmopolitan. Omenjeno revijo so ženske v moji anketi ocenile kot najbolj tipično in 

najbolje ocenjeno žensko revijo. Revija je namenjena sodobnim ženskam; izdaja jo založniška 

hiša Adria Media Ljubljana. Na spletni strani omenjene založniške hiše je zapisano: 

»Cosmopolitan je vodilna mednarodna revija za ženske z več kot 50-letno tradicijo. Obsega 

64 edicij v 35 jezikih, distribucija poteka v več kot 100 državah, zaradi česar je Cosmopolitan 

najbolje prodajana revija za mlade ženske po svetu. V slovenskem prostoru je od leta 2001. 

Sproščeno in odprto piše o odnosih, seksu, zdravju, karieri, razvoju osebnosti, znanih osebah, 

modi in lepoti.« (Založniška hiša Adria Media, 2015a). Pišejo še, da je Cosmopolitan 

priročnik za življenje bralk, katere iz vsebin črpajo navdih za življenje. V reviji preberemo 

tudi o medsebojnih odnosih in seksu, ponujajo modne in lepotne smernice in praktične 

nasvete za vsakdanje življenje (Založniška hiša Adria Media, 2015a). 

Leganova (2004, 26) razlaga, da je Slovenija dobila svetovno priznano licenčno revijo 

Cosmopolitan leta 2001. Kot razlaga naprej, Cosmopolitan vsebina deluje po vsem svetu, 

vsebine pa si vsaka posamezna država prilagodi. Omenjena revija pomaga ženskam po vsem 

svetu tako z idejami kot nasveti. Ženske poskuša nasmejati, svetovati in želi da se dobro 
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počutijo. Je več kot revija, je način življenja. Leganova zaključuje s tem, da je Cosmopolitan 

za razliko od drugih ženskih revij bolj zabavna revija, ki poskuša na njihov način čimbolj 

približati, potolažiti, spodbujati ter zabavati ženske po svetu. Celotno podobo zavzemajo 

enostranski estetski oglasi iz kozmetike, mode, spolnosti, zdravja in še veliko več. 

Pri iskanju prikritih oglasov smo bili pozorni na: 

- rubrike z nasveti o ličenju, modi in kozmetiki, 

- novinarske prispevke, ob njih pa oglase na isto temo, 

- novinarske prispevke, kjer smo zaznali da niso delo novinarja, 

- nepopolne opise (npr. novinarji predstavijo samo pozitivne lastnosti izdelka), 

- nagradne igre, 

- zavajajoče primerjave (npr. trditev ni mogoče potrditi), 

- lažnive obljube (npr. oglaševalec ponuja izdelek, ki pa ga je nemogoče uresničiti na 

primer izguba 20 kg v enem tednu), 

- napačne primerjave (npr. ko oglaševalci, svoj izdelek primerjajo z drugim konkurenčnih 

izdelkom). 

Sporno oglaševanje opazimo na naslovnici, v uvodniku, člankih in različnih rubrikah. V 

rubriki z nasveti velikokrat najdemo zamaskirane prikrite oglase za prodajo izdelkov in 

storitev, katere priporočajo v rubrikah. Ugotovili smo, da največ omenjenih prikritih oglasov 

najdemo v revijah za ženske, saj smo prav ženske največje potrošnice. 

Analiza revije Cosmopolitan 

Med listanjem revije smo hitro opazili, da je veliko strani označenih z oznako »Promocijsko 

gradivo«. Nekateri oglasi so napisani v obliki novinarskih prispevkov, kateri so prepleteni ali 

povezani z enim ali več oglaševalcev v reviji. Po našem mnenju so taki oglasi sporni. Opazili 

smo, da je v nekaterih daljših rubrikah prikrito oglaševanje označeno samo na eni strani. Na 

koncu revije najdemo rubriko »Kje kupiš«, v kateri so naštete lokacije trgovin z nakitom, 

kozmetiko, oblačili ali obutvijo. Preverili smo in ugotovili, da ni bilo navedenih vseh znamk, 

zato smo sklepali, da so na abecednem seznam le blagovne znamke, katere oglašujejo v reviji. 

November 2015 

- Naslovnica je barvita, na fotografiji je popolna »superženska«. Naslovi reviji so polni 

optimizma in nam pomagajo bolje živeti: »Pozor, resna zveza moška dilema. Ustaliti se ali 

pobegniti?«, »Vroči & novi trendi«, »Reci NE! Bodi odločna«, »37 lepotnih skrivnosti, ki 

jih pozna le Cosmo«. Naslove razumemo kot prikrite oglase, ki vabijo v notranjost revije. 

Tam spoznamo kozmetične in modne izdelke, ki pomagajo priti do "popolne" podobe 

ženske. Rubrika, ki govori o ženski iz naslovnice »Posnemaj njen videz« je polna 
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prikritega oglaševanja. Oblačila in nakit promovirajo različne trgovine, oglas pa ni nikjer 

označen kot promocijsko sporočilo. 

- Na strani 8 opazimo novinarski prispevek o aplikaciji Airbnb, ki ni pravilno označen. 

- Rubrika »Posnemaj njen videz« je polna prikritih oglasov. Pri vsaki fotografiji je zapisana 

cena in ime blagovne znamke. 

- Na strani 16 smo naleteli na rubriko »Cosmo lepota«. Opazili smo, da skozi kozmetiko 

oglašujejo Dolce &Gabbana in Michaela Korsa. Oglas ni nikjer pravilno označen. 

- »Cosmo moda« je rubrika, ki je predstavljena na petih straneh. V nadaljevanju zasledimo 

tudi več podrubrik. Opazili smo, da je samo ena stran od petih pravilno označena kot 

»Promocijsko gradivo«. Po našem mnenju bi morala biti vsaka stran pravilno označena. 

- Na strani 34 vidimo, da Cosmo nagrajuje svoje bralke. V opisu prispevka promovirajo 

modne ure iz Zlatarne Celje, avtomobil Fiat 500, negovalne izdelke Dvorec Trebnik 

(cosmopromo) in znamko Catrice. Objava se nam zdi sporna, ker oglas ni pravilno 

označen in ker so opisane samo pozitivne lastnosti izdelkov. 

- »Samo zate & zanjo« je prispevek, ki ženskam pomaga, kako se spopasti s stresom. V 

besedilu se pojavi  prikrit oglas za spletno stran www.institutsatori.si. Pojavijo se tudi 

oglasi za mini Trampoline Slovenije Fit&fun, Google, družba Write On!, Zavod ŠOLT, 

MKC Maribor in tako dalje. Ženske si lahko tudi naročijo pripomoček za spopadanje s 

stresom na spletni strani http://heartmath.si/izdelek/emwave2/. Prispevek ni označen kot 

promocijski material. 

- Rubrika »Cosmo stil« na 34 straneh predstavlja oblačila, obutev in modne dodatke. Ob 

artiklih so navedene blagovne znamke in cene. Da gre za promocijsko gradivo, je 

označeno samo na šestih straneh, kar je po našem mnenju premalo. 

- Na strani 86 je prispevek o prvi blogerski konferenci. Na prvi pogled se nam zdi nedolžen 

prispevek, a ko ga preberemo, opazimo prikrito oglaševanje. Omenjena je Kozmetika 

Afrodita, AlpStories, L'Occitane, Catrice in Essence. Nikjer ni zapisano, da gre za 

promocijsko objavo, zato smo sklepali da gre za prikrito oglaševanje. 

- Na strani 118 zasledimo nagradno igro, kjer nedolžno podarjajo različne izdelke. Ker pa ni 

nikjer zapisano, da gre za promocijsko sporočilo menimo, da gre tudi v tem primeru za 

prikrito oglaševanje. V opisu pa zasledimo različne oglaševalce, kot so: komplet izdelkov 

Skaza, vikend paket v Sončni hiši, bon za kuharski tečaj Akademije Jezerše, Dr. Oetker, 

Manner in drugi. (Cosmopolitan, 2015a) 
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December 2015 

Prikrito oglaševanje tudi v tej številki opazimo že na naslovnici revije, ki nas vabi v 

notranjost. Kmalu zasledimo sporne oglase:  

- V rubriki »Dekle z naslovnice«, kjer so zabeležena imena in cene blagovnih znamk, nikjer 

pa ni pravilne oznake za kakšno oglaševanje gre. 

- V rubriki »Cosmo moda« smo ponovno opazili, da so le nekatere strani pravilno označene 

z oznako »Promocijsko gradivo«. 

- V kolumni »Sleci modo, obleci stil« zasledimo oglaševanje za trgovino Penneys, nikjer pa 

pravilne oznake. 

- V rubriki »Cosmo lepota« ponovno opažamo, da so pravilno označene le nekatere strani, 

- naslednje prikrito oglaševanje opazimo v članku »Lepotni laboratorij«. V članku so 

omenjene različne blagovne znamke ter njihove cene; Shampoo Funky coconut, Jungle 

rainshower foam, Aloje ter kozmetika Dvorca Trebnik. 

- V članku na strani 76 zasledimo blagovne znamke oblačil in obutve, nikjer pa ni pravilne 

oznake.  

- Ko beremo naprej opazimo na parih straneh članke in pozitivne lastnosti izdelkov, na 

naslednji strani pa oglaševanje istih izdelkov (prehransko dopolnilo, dopolnilo za imunski 

sistem, pršilo za nos ter kopel za noge). Ker nikjer ni pravilno označeno, predvidevamo, 

da gre za prikrito oglaševanje. (Cosmopolitan, 2015b)  

4.1.2 Opis revije za moške 

Kot moško revijo smo se odločili da analiziramo revijo Playboy, zato ker je bila v spletnem 

vprašalniku ocenjena kot najbolj »tipična« moška revija in ker je najbolj brana revija pri nas. 

Revijo Playboy s sloganom »Vse kar moške zabava« izdaja založniška hiša Adria Media 

Ljubljana; prisotna je po celem svetu v obliki licenčnih revij. Prvo naslovnico je krasila 

Marilyn Monroe. Blagovna znamka Playboy je med najbolj vplivnimi in znanimi na svetu.  

Na spletni strani njihove založniške hiše so zapisali: »Playboy je vse, kar moške zabava. 

Hedonisti spremljajo zanimive članke o hrani, športnih avtomobilih, predolgih jahtah in 

potovanjih po vsem svetu. In kajpada ženskah. Domačih in tujih, razgaljenih in čudovitih. Kot 

je čudovito življenje. Izhaja od leta 2001. Svetovno poznana in uveljavljena revija poleg 

privlačnih fotografij, tipičnih zanjo, ponuja tudi kakovostno branje, pri čemer so prav gotovo 

omembe vredni odmevni intervjuji z uspešnimi in zanimivimi predstavniki moškega spola« 

(Založniška hiša Adria Media, 2015b). Playboy velja za erotično revijo, katera je estetsko 

oblikovana z raznolikimi članki, fotografijami in oglasi. Revija ima vsak mesec intervjuje z 

znanimi osebnostmi, kot so glasbeniki, igralci, novinarji, športniki, in tako dalje. V reviji so 
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profesionalne fotografije slečenih žensk. Čeprav se je drži sloves erotične (pornografske) 

revije, spoznamo, da je dejanskih golih fotografij malo. Revija se ne dotakne samo 

seksualnega področja temveč celotnega področja življenja. Izhaja že približno 60 let; postala 

je ena najbolj ikoničnih na svetu.  

Reviji nekateri ljudje nasprotujejo iz moralnih razlogov, zato je prepovedana v nekaterih 

državah po svetu. Kljub prepovedi pa se blagovna znamka v obliki zajca pojavlja na izdelkih. 

Playboy se kot znamka pojavlja v različnih oblikah: Playboy TV in Playboy Radio, Playboy 

Online, Playboy Mansion, Playboy Clubs ter kot različni izdelki: posteljnine, dekorativni 

izdelki za dom (vzglavniki), parfumi, kozmetika …  

Analiza revije Playboy 

Revija Playboy je najbolj znana moška revija pri nas. Je slikovno in vsebinsko bogata. Možno 

si je ogledati fotografije slovenskih deklet, zanimive intervjuje, članke, kolumne, napovednike 

in še bi lahko naštevali. Seveda so prisotni tudi na družbenih medijih Facebook in Twitter, 

kjer svoje uporabnike obveščajo o novostih. 

Opazili smo da imajo prispevki oznako »Promocijske fotografije« ali »Promocijsko 

sporočilo«. Sicer je takih prispevkov manj, vendar je tudi prikritega oglaševanja manj kot v 

ženski reviji Cosmopolitan.  

November 2015  

- Na začetku revije odkrijemo prvo prikrito oglaševanje. Gre za nagradno igro, ker 

nagrajenci prejmejo kremo po britju znamke Nivea. Nikjer ni oznake, da gre za 

promocijsko sporočilo. 

- Na strani 6 lahko najdemo izdelke nekaterih blagovnih znamk (Adidas, Nike Air Force, 

Falke..). Nikjer ne zasledimo, da je to promocijsko sporočilo. 

- Ko prelistavamo naprej, naletimo na članek »Imamo jo: prva žar hiša pri nas!« Članek 

govori o restavraciji Kralj žara v Ljubljani. Ker ni nikjer oznake promocijsko sporočilo, 

sklepamo da gre za prikrito oglaševanje. 

- Na strani 18 je predstavljena različna obutev (zraven so zapisane cene in imena 

proizvajalcev). 

- Na naslednji strani vidimo tri oglase napredne tehnologije: fotoaparat Sony, leseni 

računalnik Kubbter, termostatsko napravo Nest. Predstavljene so samo pozitivne lastnosti 

izdelkov, zato menimo da gre za prikrito oglaševanje. Tudi na sosednji strani je podobna 

zgodba; oglašujejo Mixstik palčičo za mešanje koktejlov ter mini zvočnik Boomswimmer. 



19 

 

- Na zadnjih straneh Playboya vidimo članek o smučišču Mölltal. Članek opisuje omenjeno 

smučišče in njegove pozitivne lastnosti. Nikjer pa ni oznake, da gre za promocijski 

material. (Playboy, 2015a) 

December 2015 

- Kmalu opazimo prvo prikrito oglaševanje, kjer predstavljajo izdelke različnih blagovnih 

znamk (Wolford, Christian Louboutin, kreacije Milakrasna, nakit in modni dodatki Iva). 

- V rubriki »Magnet« opazimo članek, ki govori o inovativni mizi ter edinstveni svetilki. 

Navedene so pozitivne lastnosti omenjenih izdelkov in točne lokacije, kje kupiti izdelke. 

Zapisana je znamka Unopiu, nikjer pa ne vidimo pravilne oznake članka. 

- Članek »Vrhunska izpopolnitev obraza« govori o lesenih očalih v Sloveniji. Predstavljen 

je omenjen izdelek in pripisana je lokacij nakupa izdelka. Nikjer pa ni pravilno označen 

oglas, tako da sklepamo da gre za prikrito oglaševanje. 

- V rubriki Magnet zasledimo članek Huda noža. V članku je predstavljeno podjetje FKMD 

Knives. Predstavljene so pozitivne lastnosti izdelka, nikjer pa članek ni pravilno označen. 

- Na strani 22 je v članku predstavljenih več različnih ur, zraven ur pa so navedene cene. Na 

naslednji strani predstavljajo nove računalnike (Apple Macbook) in nov radijski model 

(podjetje Revo); nikjer ni oznake, da gre za promocijska sporočila. 

- Naslednji članek z naslovom »Šofer, danes se bova ustavila v Vili Bled …« Članek na 

parih straneh opisuje popolno vožnjo z avtomobilom znamke Renault Espace. V opisu 

zaznamo samo pozitivne lastnosti avtomobila; omenjena je tudi Vila Bled. V tem primeru 

smo bili neodločeni, vendar smo se po premisleku odločili, da gre za sporno oglaševanje. 

- V reviji opazimo tudi dva članka, ki se razprostirata čez nekaj strani. Članka govorita o 

pridelavi vin (omenjena so imena domačij ter različne sorte, znamke vin). Noben od 

člankov ni označen kot promocijski material, tako da menimo, da gre za prikrito 

oglaševanje. (Playboy, 2015b) 

4.2 Cilj raziskave 

Ciljna skupina so bili moški in ženske vseh starostnih skupin in različne izobrazbe. Cilj je bil 

pridobiti mnenje obeh spolov, katera revija je po njihovem mnenju najbolj prepoznavna. V 

spletnem vprašalniku smo izbrali šest primerov oglaševanja (trije primeri so bili primeri 

prikritega oglaševanja), ker nas je zanimalo, koliko ljudi bo prepoznalo prikrito oglaševanje. 

Anketirancem smo postavili vprašanje, katere vsebine so bolj namenjene ženskemu spolu in 

katere moškemu. 



20 

 

4.3 Metodologija raziskovanja 

Po zastavljenem vzorčnem okviru je vzorec zajel moške in ženske različnih starosti. Ciljna 

populacija je zajemala naključne anketirance. Namen ankete je prepoznavanje prikritega 

oglaševanja v ženskih in moških revijah. Anketo smo izvedli na naključnem vzorcu 

anketirancev. 

Izhodišča raziskave so teoretična in empirična spoznanja avtorjev iz strokovne in znanstvene 

literature. Omenjeno smo že navedli v teoretičnem delu projektnega dela. Rezultate smo 

podrobneje predstavili v rezultatih in interpretacijah. Da smo pridobili želene podatke, smo 

uporabili metodo kvantitativnega raziskovanja; pripravili smo anketo s pomočjo internetnega 

spletnega vprašalnika. Vprašalnik je bil sestavljen iz 15 vprašanj.  

4.3.1 Razvoj anketnega vprašalnika 

V mesecu novembru 2015 smo razvili anketni vprašalnik o prikritem oglaševanju. V raziskavi 

smo uporabili metodo spraševanja – spletno anketo. Anketirancem je bila posredovana po 

elektronski pošti ter bila objavljena na socialnem omrežju Facebook. V šestih dneh nam je na 

anketo odgovorilo 170 anketirancev različnih starostnih skupin. Izvedba ankete je trajala od 

22. oktobra 2015 do 28. oktobra 2015. Anketni vprašalnik je sestavljen iz 15 vprašanj, 13 

vprašanj je namenjeno ženskam in 13 moškim. Vprašanja so povečini zaprtega tipa (možen je 

bil samo en odgovor), razen eno vprašanje, ki je odprtega tipa, kjer so anketiranci morali 

zapisati svoj odgovor. Pri zadnjih treh vprašanjih so anketiranci morali izbrati pravilno sliko, 

za katero so menili da gre za prikrito oglaševanje. Tri vprašanja so bila namenjena 

ugotavljanju demografskih značilnosti (spol, starost in izobrazba). Anketa je bila popolnoma 

anonimna, anketiranci pa so bili iz različnih starostnih skupin. Za analizo smo uporabili 

preglednice, ker nazorno prikazujejo rezultate ankete. 

4.4 Rezultati in interpretacija rezultatov 

V starostnem razredu do 20 let je bilo anketiranih 6 % anketirancev; največ je bilo anketiranih 

v starostnem razredu od 21 do 40 let – kar 91 %; v starostnem razredu od 41 do 60 let jih je 

bilo 4 %. Glede na stopnjo izobrazbe je bilo največ anketirancev z dokončano srednjo šolo - 

kar 93 % in le 7 % anketirancev je končalo manj kot srednjo šolo. 
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Preglednica 1: Izbira najbolj »tipične« ženske revije 

Revije 
Skupaj % 

Cosmopolitan 

Zvezde 

Ona 

Zarja 

81 % 

13 % 

3 % 

3 % 

V preglednici 1 vidimo prikaz rezultatov, katera revija prevladuje med najbolj tipičnimi 

ženskami revijami. Anketiranke so glasovale med štirimi različnimi revijami. Največ glasov 

je pričakovano dobila revija Cosmopolitan - kar 81 %. Nato so ji sledile revije Zvezde, Ona in 

Zarja. 

Preglednica 2: Ocenjevanje različnih ženskih revij 

Revije Skupaj % 

Cosmopolitan 

Ona 

Zarja 

Zvezde 

60 % 

20 % 

15 % 

5 % 

V preglednici 2 vidimo, kako so anketiranke ocenile različne ženske revije. Pričakovano so 

izbrale revijo Cosmopolitan, ki je anketirankam tudi najbolj »tipična« ženska revija. 

Preglednica 3: Izbira najbolj »tipične« moške revije 

Revije Skupaj % 

Avto magazin 

Playboy 

Men's Health 

FHM 

33 % 

30 % 

28 % 

9 % 

Kakor lahko izberemo iz preglednice 3, so moški izbrali revijo Avto magazin za najbolj 

»tipično« moško revijo. Zelo blizu ji sledi revija Playboy. Malo me je presenetila revija Men's 

Health in FHM na zadnjem mestu, najbrž zato ker ju pri nas ni več možno kupiti v tiskani 

obliki. 
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Preglednica 4: Ocenjevanje različnih moških revij 

Revije Skupaj % 

Playboy 

Avto magazin 

FHM 

Men's Health 

55 % 

25 % 

15 % 

5 % 

Pričakovano so moški kot najboljše ocenjeno moško revijo izbrali revijo Playboy, kar vidimo 

iz preglednice 4. Ker so moški ponovno izbrali revijo Playboy, smo se odločili da prav to 

revijo kasneje analiziramo. 

Preglednica 5: Ženska in moška publika 

Objave v revijah Moška publika Oba spola Ženska publika 

Nasveti za zdravo kožo, telo, lase 

Modni prispevki 

Slike privlačnih deklet 

Nasveti zdravnikov 

Nasveti za kuhanje 

Članki o novih izumih 

Nasveti za dom 

Nasveti za zdravje 

Članki o avtomobilih in telefonih 

Športne objave 

0 % 

1 % 

73 % 

0 % 

1 % 

55 % 

2 % 

0 % 

84 % 

75 % 

28 % 

26 % 

26 %  

75 % 

47 % 

45 % 

62 % 

75 % 

16 %  

25 % 

72 % 

73 % 

1 % 

25 % 

52 % 

0 % 

36 % 

25 % 

0 % 

0 % 

 

Na preglednici 5 vidimo, kako so anketiranci opredelili različne objave v revijah. Pri 

vprašanju nasvet za zdravo kožo, telo in lase je bilo pričakovano 72 % anketirancev mnenja, 

da so omenjene vsebine namenjene ženski publiki. Prav tako je bilo pri modnih prispevkih, ko 

so zopet prevladovale ženske s kar 73 %. Da so vsebine, kot so slike privlačnih deklet, 
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namenjene predvsem moški publiki je bilo mnenja 73 % anketirancev. Kot smo pričakovali, 

so za nasvete zdravnikov anketiranci glasovali, da so objave namenjene povečini obema 

spoloma. Nasveti za kuhanje so nas presenetili, ker so ženskam namenili 52 %; bili smo 

prepričani, da bo več odstotkov namenjenih obema spoloma. Kakor vidimo v preglednici 5, so 

članki o izumih ter članki o avtomobilih in telefonih ter športne objave pričakovano 

namenjeni povečini moški publiki. Članki o nasvetih za dom in članki o zdravju so namenjeni 

obema spoloma; tak rezultat smo tudi pričakovali. 

Preglednica 6: Pozornost pri različnem oglaševanju 

Oglaševanje Skupaj % 

Reklamni letaki 

Jumbo plakati 

Oglasi na internetu 

Televizijski oglasi 

40 % 

30 % 

15 % 

10 % 

Oglasi v revijah in časopisih 5 % 

 

Kot vidimo iz preglednice 6, največ pozornosti anketiranci namenijo reklamnim letakom in 

jumbo plakatom. Malo nas je presenetilo, da so oglasi v revijah in časopisih na zadnjem 

mestu, vendar je pa res, da ljudje vedno več beremo in listamo revije preko interneta in ne več 

toliko v tiskani obliki. 

Preglednica 7: Všečnost oglasov 

Vsebina Skupaj % 

Zabavna vsebina 

Resna vsebina 

Poučna vsebina 

60 % 

7 % 

33 % 

Kakor vidimo v preglednici 7, so anketiranci najbolj navdušeni nad zabavno vsebino. 

Nekoliko nas je presenetilo, da je nad resno vsebino navdušenih samo 7 % anketirancev. 
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Slika 1: Primer prikritega oglaševanja 1 

Vir: Zvezde 2015, 48. 

Slika 2: Primeri prikritega oglaševanja 2 

Vir: Nova 2015, 25. 

V zadnjih treh vprašanjih so morali anketiranci izbrati primere prikritega oglaševanja. Na sliki 

1 in sliki 2 vidimo dva primera prikritega oglaševanja. Za sliko 1 se je odločilo 59 % 

anketirancev, za sliko 2 pa 41 % anketirancev. Prikrito oglaševanje je prikazano na sliki 1, 

tako da so je večina anketirancev pravilno odločilo. 

 

Slika 3: Primer prikritega oglaševanja 3 

Vir: Žurnal 2013a, 25. 

Slika 4: Primeri prikritega oglaševanja 4 

Vir: Bonbon 2010, 32. 

Ponovno smo anketirancem postavili vprašanje vidno na sliki 3 in sliki 4, naj se odločijo 

katera slika prikazuje prikrito oglaševanje. Anketiranci so se pravilno odločili, za sliko 4 so 

glasovali s 75 % odstotki in ponovno pravilno odgovorili na zastavljeno vprašanje. Za sliko 5 

pa se je napačno odločilo 25 % anketirancev. 
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Slika 5: Primer prikritega oglaševanja 5 

Vir: Žurnal 2013b, 25. 

Slika 6: Primer prikritega oglaševanja 6 

Vir: Žurnal 2013c, 31. 

Še zadnjič smo zastavili vprašanje o prikritem oglaševanju. Kot vidimo na sliki 5 in sliki 6. 

Pravilen odgovor v tem primeru je slika 5, kar so tudi anketiranci pravilno odgovorili s 53 %, 

napačno pa so odgovorili za sliko 6 s 47 %. Tukaj so nas rezultati nekoliko presenetili, ker je 

bilo samo 5% razlike med glasovi.  

Če povzamemo zadnja tri vprašanja, so nas anketiranci prijetno presenetili in so se pravilno 

odločili v vseh treh primerih prikritega oglaševanja. Torej lahko sklepamo, da anketiranci kar 

dobro prepoznajo prikrito oglaševanje. Z rezultati naše ankete smo zadovoljni nad 

pričakovanji.  

4.5 Predlogi 

Kot prvi predlog predlagamo, da bi morali biti zakoni glede prikritega oglaševanja ostrejši. 

Država bi morala z inšpekcijskimi službami zagotoviti zaščito potrošnikov in pooblastiti več 

organov, da ukrepajo v primeru prikritega oglaševanja. S svojimi pristojnimi organi bi morala 

kaznovati več kršiteljev in s tem pokazati javnosti, da je takšno oglaševanje v Sloveniji 

prepovedano. 

V Sloveniji sta prva predlagala rešitve Zajc in Zavrl, saj sta menila,da naj bi praksa sama (v 

posameznih primerih) narisala črto, katera bi v medijih določala mejo dovoljenega 

oglaševanja (Zajc in Zavrl 1998, 658). 

Kot smo že omenili, prihaja do prikritega oglaševanja v filmih, oddajah ali serijah. 

Predlagamo, da bi se oglasi morali ločiti od ostale vsebine – na primer z zvočnim signalom 

oziroma bi se na začetku ali koncu filma oziroma serije predvajale vse blagovne znamke, 
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katere se kasneje pojavijo v vsebini. Menimo, da si se s tem dejanjem preprosto znebili 

prikritega oglaševanja, prevar in zavajajočih vsebin. 

Mislimo, da bi morali mediji sami izvajati nadzor nad spornimi vsebinami in bi jih morali 

odstraniti iz programa. Za tiste medije, ki se tega ne bi držali, bi moral pristojni organ javno 

objaviti izdelek podjetja, ki se prikrito oglašuje. 

Ljudje bi se morali sami bolj izobraziti in hitreje prepoznati skrite oglase. Le tako nas 

oglaševalci ne bi več zavajali. 
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5 SKLEP 

Dandanes smo iz vseh strani obdani z različnimi oglasi. Oglaševanje nas spremlja skoraj na 

vsakem koraku, čeprav se tega velikokrat ne zavedamo. Oglasom ne posvečamo ogromno 

pozornosti, kar pa ni po godu oglaševalcem in prav to je razlog, da se jih toliko loteva 

prikritega oglaševanja. Preko člankov nas zvito prepričujejo, da nujno rabimo določen 

izdelek. S projektno nalogo smo se poglobili v prikrito oglaševanje in prišli do ugotovitve, da 

gredo nekateri čez mejo dovoljenega. Če bi pristojni inšpektorati bolj podrobno pregledovali 

sporne oglase, bi bilo prikritega oglaševanja manj. Veliko podjetij se sploh ne zaveda, da si s 

prikritim oglaševanjem na dolgi rok naredijo več škode kot koristi. Če bralec prepozna 

prikrito oglaševanje in se ga zaveda, mu to vzbudi negativen občutek in si ustvari slabo 

mnenje o podjetju. Če prikrito oglašujejo dlje časa, bodo ljudje slej ko prej to odkrili. Slabe 

novice se širijo hitreje kot dobre in tako si lahko podjetja naredijo ogromno škode. Pametneje 

bi bilo, če bi podjetja razmislila in oglaševala v prid vseh. Vendar pa je želja po hitrem 

uspehu ter zaslužku prevelika in zato prihaja do spornega oglaševanja. 

Namen projektne naloge je bil razumevanje prikritega oglaševanja ter analiza oglasov v 

slovenskih revijah. Skozi spletni vprašalnik in analiziranje revij smo ugotovili, da je več 

prikritih sporočil v ženskih revijah. Razlog za to je preprost, saj smo ženske večje potrošnice 

od moških. Več časa preživimo v trgovinah, opravljamo nakupe za skupne potrebe 

gospodinjstva in kupujemo več kozmetike, oblačil ter obutve kakor moški. Smo lažja tarča in 

tako nas oglaševalci hitreje privabijo v trgovine. To smo dokazali z analiziranjem revije 

Cosmopolitan, saj je tam gojišče spornih oglasov. Največ spornih oglasov najdemo prav v 

člankih o modi in kozmetiki. Oglaševalci se dobro zavedajo, da prav tam s prikritim 

oglaševanjem pritegnejo pozornost bralk. Prikrito oglaševanje najdemo tudi v drugih medijih, 

na primer na televiziji, računalniških igrah, spletu in še marsikje. Za primer vzemimo oddajo, 

v kateri imajo voditelji na mizah plastenke z določeno znamko vode. Tudi v tem primeru gre 

za neke vrste prikrito oglaševanje. Kot drugi primer omenimo računalniške igrice, kjer med 

igro opazimo sporno oglaševanje – logotipe znanih restavracij, barov, trgovin ali znamk 

avtomobilov. 

Problem nastaja, ker so bralci, poslušalci ali gledalci slabo obveščeni o prikritem oglaševanju. 

Ljudje se ukvarjajo z osebnimi težavami in nimajo časa, da bi preverjali, kateri oglasi so 

prikriti in kateri ne. Če bi se več ljudi zavedalo problema spornega oglaševanja, bi bilo več 

prijav, posledično pa bi se tovrstno oglaševanje zmanjšalo. Dokler se ljudje množično ne 

bodo zavedali omenjenega problema, se bo sporno oglaševanje nadaljevalo. Pojav ne bo 

ustavljen zaradi posameznikov, člankov oziroma pritožb; edino upanje je znanje in 

ozaveščanje o problemu. Upamo, da smo s projektno nalogo vsaj koga spodbudili k 

razmišljanju, ter ga kaj novega naučili.
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PRILOGE 

Priloga 1 Anketni vprašalnik o prikritem oglaševanju  

Priloga 2 Primeri prikritega oglaševanja v ženski reviji Cosmopolitan 

Priloga 3 Primer prikritega oglaševanja v moški reviji Playboy





 

 

Priloga 1 

ANKETNI VPRAŠALNIK O PRIKRITEM OGLAŠEVANJU 

Živjo, sem Janja, študentka Fakultete za management v Kopru. Pišem projektno nalogo na 

temo Prikritega oglaševanja v izbranih slovenskih revijah. Prosila bi vas, da mi pomagate in 

izpolnite anketo. Anketa je popolnoma anonimna; rezultate bom uporabila izključno v svoji 

projektni nalogi.  

Q1 - Spol 
 

 Moški 
 Ženski 

 

 
Q2 - V katero starostno skupino spadate? 
 

 do 20 let 
 21 - 40 let 
 41 - 60 let 
 61 let in več 

 

 
Q3 - Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba? 
 

 Manj kot srednja šola 
 Srednja šola in več 

 

 
Q4 - Katera izmed revij, ki so naštete spodaj, je po vašem mnenju najbolj »tipična« ženska revija 
(odgovarjajo samo ženske; obkrožite samo en ustrezen odgovor)?    
 

 Zvezde 
 Cosmopolitan 
 Ona 
 Zarja 

 

 
Q5 - Kako ocenjuješ spodaj naštete revije (pri vsaki obkrožite samo en odgovor, pri čemer 1 pomeni 
najmanj mi je všeč in 5 pomeni največ mi je všeč. Odgovarjajo samo ženske)? 
 
 1 2 3 4 5 

Zvezde      
Cosmopolitan      
Ona      
Zarja      
 

 
Q6 - Katera izmed revij, ki so naštete spodaj, je po vašem mnenju najbolj »tipična« moška revija 
(odgovarjajo samo moški, obkrožite samo en ustrezen odgovor)? 
 

 Men's Health 



 

 

 Playboy 
 FHM 
 Avto magazin 

 

 
Q7 - Kako ocenjuješ spodaj naštete revije (pri vsaki obkrožite samo en odgovor, pri čemer 1 pomeni 
najmanj mi je všeč in 5 pomeni največ mi je všeč. Odgovarjajo samo moški)? 
 

 1 2 3 4 5 

Men's Health      
Playboy      
FHM      
Avto magazin      
 

 
Q8 - Katere objave v revijah so po vašem mnenju bolj namenjeni ženski ali bolj moški publiki (pri vsakem 
vprašanju obkrožite samo en ustrezen odgovor)? 

 

 
 moška publika oba spola ženska publika 

Nasveti za zdravo kožo, telo, lase    
Modni prispevki    
Slike privlačnih deklet    
Nasveti zdravnikov    
Nasveti za kuhanje    
Članki o novih izumih    
Nasveti za dom    
Nasveti za zdravje    
Članki o avtomobilih in telefonih    
Športne objave    
 

 
Q9 - Katero revijo najpogosteje prebirate? 
 

 

 

 

 
Q10 - Kako pogosto jo berete (obkrožite samo en ustrezen odgovor)? 
 

 Redko 
 Včasih 
 Pogosto 

 

 
Q11 - Koliko pozornosti namenite spodnjim oglasom (pri vsakem vprašanju označite en odgovor, pri 
čemer pomeni 1 nič pozornosti in 5 zelo veliko pozornosti)? 
 

 1 2 3 4 5 

Oglasi v revijah in časopisih      
Televizijski oglasi      



 

 

 1 2 3 4 5 

Jumbo plakati      
Oglasi na internetu      
Reklamni letaki      
Q12 - Kakšni oglasi so ti všeč (obkrožite samo en ustrezen odgovor)? 

 Zabavna vsebina 

 Resna vsebina 

 Poučna vsebina 
Q13 - Kateri oglas je po vašem mnenju primer prikritega oglaševanja (obkrožite samo en ustrezen 

odgovor)? 

 

Q14 - Kateri oglas je po vašem mnenju primer prikritega oglaševanja (obkrožite samo en ustrezen 

odgovor)? 

 

Q15 - Kateri oglas je po vašem mnenju primer prikritega oglaševanja (obkrožite samo en ustrezen 
odgovor)? 

 



 

 

Priloga 2 

 

Vir: Cosmopolitan, december 2015b, 34. 



 

 

Priloga 3 

 

Vir: Playboy, december 2015b, 22. 


