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POVZETEK  

Čeprav se oglaševanje visokošolskih zavodov na prvi pogled morda zdi celo sporno, je z 

naraščanjem konkurence, tako javnih kot zasebnih visokošolskih zavodov, nujno za njihov 

obstoj. Družbena omrežja, kot eno najbolj dinamično razvijajočih se komunikacijskih 

platform, v zadnjih letih, za komuniciranje s svojimi odjemalci,  uporabljajo tudi visokošolski 

zavodi. Z raziskavo je bilo ugotovljeno, da ima oglaševanje visokošolskega zavoda na 

družbenih omrežjih pomemben vpliv na odločitev študentov za vpis na fakulteto. Prav tako je 

bilo ugotovljeno, da je spletna stran visokošolskega zavoda primarni vir pridobivanja 

informacij o fakulteti in študijskih programih.  

Ključne besede: izobraževanje, visokošolski zavod, družbena omrežja, spletna stran, vpis. 

SUMMARY  

Advertising by higher education institutions may, at first glance, seem controversial; however, 

with increasing competition coming from public as well as private higher education 

institutions, it is essential to their continued existence. To communicate with their customers, 

higher education institutions, too, have in recent years used social networks as one of the most 

rapidly developing communication platforms. The results of the present study show that 

advertising by higher education institutions through social networks has a significant impact 

on students' decision to enrol in a certain degree programme. They also indicate that the 

primary source of information about the faculty and the study programmes offered is the 

website of the higher education institution.  

Key words: education, higher education institution, social networks, website, enrolment.  

UDK: 339.138:004.738.5:378(043.2)  
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1 UVOD  

Izobraževanje v današnjih časih postaja vse bolj dostopno in omogočeno posameznikom. 

Visokošolski zavodi se na vse strani trudijo svoje študijske programe predstaviti v najboljši 

luči, izgubljajo pa se v veliki konkurenci le teh.  

Trend naraščanja javnih in zasebnih visokošolskih zavodov in manjšanje generacij študentov 

je visokošolske zavode prisililo, da stopijo iz okvirjev in poskusijo nove, sodobnejše oblike 

trženjskega komuniciranja. Trženje, ki se je v preteklosti uporabljalo predvsem v industriji in 

komercialnem sektorju, je v današnjih časih nepogrešljivo tudi v neprofitnih organizacijah, 

kot so univerze, muzeji, bolnišnice in druge institucije (Kotler 2005, po Yang 2016).  

Maringe in Gibbs (2009) pravita, da gre za premik  od socialne politike, ki je visoko šolstvo 

razlagala kot »javno dobro«, v ekonomsko politiko. Navajata, da v tradicionalnih 

marketinških besedilih še vedno obstaja domneva, da lahko pravilno oblikovan trženjski 

koncept reši finančno in konkurenčno krizo, s katero se sektor srečuje. Ustrezno trženje v tem 

smislu ne pomeni prepoznavanja študentov kot kupcev in izobraževanja kot ponudnika 

izdelkov in storitev. Avtorja pravita, da je potrebno vrednoto izobraževanja spodbujati na 

načine, ki ne povzročajo njegovega razpada na blago, ki ga kupimo na trgu. Marketinške 

strategije vidita kot omejujoče za tiste institucije, ki želijo izstopati in ponujati izobraževanje, 

ki ni samo sebi namen, ampak je njegovo bistvo, da bogati družbo na druge načine kot je 

ekonomski. To so ustanove, katerih poslanstvo je razvijanje notranje in zunanje vrednosti. 

Sikošek pravi, da je za veliko študentov iskanje informacij za vpis zapleten in dolgotrajen 

postopek, saj jih izbira visokošolskega zavoda nekako zaznamuje za vse življenje (Sikošek, 

2011). Po mnenju Kotlerja in Kellerja (2009) potrošniški postopek odločanja obsega pet 

stopenj: prepoznavanje potreb, iskanje informacij in vrednotenje alternativ, odločitev o 

nakupu in vrednotenje po nakupu.  

Fakultete si, da bi na svojo stran pritegnile čim več potencialnih »kupcev«, prizadevajo svoje 

storitve tržiti na več načinov. Z organizacijo dogodkov, informativnimi dnevi, sejmom 

Informativa, organiziranjem različnih predavanj, dnevi oprtih vrat, raznimi zloženkami,…  

Tukaj pa vse bolj v ospredje prihaja tudi spletno trženje in uporaba družbenih omrežij. 

Dandanes si ne moremo več predstavljati, da fakultete ne bi imele vsaj svoje spletne strani. Že 

celoten prijavni in vpisni postopek poteka digitalno. Prisotnost na spletu je neizbežna in nujno 

potrebna. Mladostniki kot potencialni uporabniki visokošolskih zavodov so odrasli v dobi 

interneta. Raziskava Statističnega urada RS (2019) je pokazala, da 99 % mladostnikov, starih 

od 16 – 24 let, redno uporablja internet, kar 70 % vseh uporabnikov interneta pa le tega 

uporablja za iskanje informacij o izdelkih in storitvah. 
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Velika prednost spletnega oglaševanja je, da lahko v zelo kratkem času dosežemo veliko 

ciljno publiko za nizko ceno. Spletno oglaševanje se od tradicionalnih oblik oglaševanja 

razlikuje po tem, da je dvosmerno, personalizirano, bolj neposredno, nima časovnih in 

geografskih omejitev. Ima prednosti, da lahko potrošnik samo z enim klikom pridobi več 

informacij o izdelku ali storitvi ter ga kupi in tako ponudniku da povratne informacije 

(Chaffey idr. 2000; Li in Leckenby 2004, po Čampa in Koprivnik 2012). Zato je za 

pridobivanje novih študentov zelo pomembno, da z njimi komuniciramo preko spleta. 

Čeprav sta tradicionalno trženje in oglaševanje še vedno živa, raziskave in statistika kažejo, 

da tradicionalni mediji, kot so televizija, radio in tisk, izgubljajo položaj pred novimi 

tehnologijami, spletnimi mesti, socialnimi in mobilnimi mediji. V kolikor želijo visokošolski 

zavodi priti bliže svojim uporabnikom, morajo biti neprestano prisotni na spletu. 

1.1 Namen in cilji  

Namen raziskave je preučiti, ali spletno oglaševanje visokošolskega zavoda vpliva na 

odločitev za vpis potencialnih kandidatov ter kje študenti pred vpisom najpogosteje iščejo 

informacije o visokošolskem zavodu.  

Cilji: 

- Prikazati in kritično ovrednotiti literaturo na področju marketinga v izobraževanju. 

- Raziskati, ali oglaševanje na družbenih omrežjih vpliva na povečanje vpisa študentov na 

visokošolski zavod. 

- Ugotoviti, kje študentje najpogosteje iščejo informacije za vpis. 

- Ugotoviti, ali so študenti pred vpisom našli dovolj in prave informacije za vpis na spletni 

strani. 

- Na osnovi pridobljenih rezultatov pripraviti priporočila za fakulteto, katerim spletnim 

kanalom naj posveti več pozornosti,  da bi povečala število vpisa študentov. 

1.2 Metode raziskovanja 

Naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo preučili 

domačo in tujo literaturo, študije primerov, elektronske vire ter druge strokovne in znanstvene 

članke. V teoretičnem delu so bile uporabljene metoda deskripcije, s katero smo opisali 

dejstva in medsebojne primerjave, zgodovinska metoda za opis razvoja spletnega oglaševanja 

ter metoda kompilacije, s katero smo povzemali stališča in razmišljanja različnih avtorjev.  

V empiričnem delu smo uporabili kvantitativno metodo za zbiranje podatkov. Pripravili smo 

spletno anketo, ki je bila zaprtega tipa in anonimna. Anketirali smo študente dodiplomskih in 

podiplomskih študijskih programov rednega in izrednega študija vseh članic Univerze na 

Primorskem. Ankete zaradi varstva osebnih podatkov nismo poslali na elektronske naslove 
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študentov, ampak smo jo objavili na študentskem informacijskem sistemu ŠIS in Facebook 

strani članic. Podatke, pridobljene s spletno anketo, smo obdelali s programom SPSS ter jih 

predstavili tako opisno kot grafično. Za preverjanje hipotez smo uporabili metodo Hi kvadrat 

preizkus ter neparametrični Kruskal Wallis Test.  

1.3 Predpostavke in omejitve 

Predpostavljali smo, da bodo odgovori anketirancev resnični, saj je bila anketa prostovoljna in 

anonimna. Zbrani podatki so dovolj relevantni, da smo izvedeli, ali je spletno oglaševanje 

med najpomembnejšimi dejavniki, ki vplivajo na odločitev za vpis na fakulteto, ter če je 

spletna stran visokošolskega zavoda primarni vir za iskanje informacij o študiju.  

Največjo omejitev nam je predstavljalo pomanjkanje literature in raziskav na področju 

marketinga v visokošolskih zavodih v Sloveniji. Zelo redke so tudi raziskave na področju 

iskanja informacij o fakulteti in izbire ustreznega visokošolskega zavoda. Ker smo podatke 

zbirali samo med študenti Univerze na Primorskem, jih ne moremo posploševati. 
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2 TRŽENJSKO KOMUNICIRANJE V STORITVENI DEJAVNOSTI 

Ideja o trženjskem komuniciranju se je v literaturi prvič pojavila ob koncu 19. stoletja in sicer 

je opredeljevala besedno zvezo »trgovanje in prodaja«. Koncept se je v sredini 20. stoletja 

najprej uveljavil v ameriških podjetjih, ki so poslovala in svoje izdelke pošiljala po vsem 

svetu (Varey 2002). 

Pompe in Vidic (2001) trženjsko komuniciranje opredeljujeta kot vse aktivnosti, ki jih 

podjetja izvajajo, da vzpostavijo komunikacijo z obstoječimi in novimi potrošniki. S 

komuniciranjem želijo opozoriti na njihov obstoj ter prepričati kupce v nakup njihovih 

izdelkov in storitev. 

Trženjsko komuniciranje je proces, ki se odvija med podjetjem in potrošniki, ter poteka v 

obeh smereh. Za podjetja je temeljni cilj komuniciranja obveščanje potrošnika o svoji 

dejavnosti in pridobivanje povratnih informacij. Z vidika potrošnika pa je cilj trženjskega 

komuniciranja biti informiran in čim bolje zadovoljiti svoje potrebe (Lorbek 1979).  

Hundekar idr. (2010) v svojem delu opredelijo pomen in naravo trženja: 

- Trženje je potrošniško naravnan proces: podjetje obstaja zato, da zadovolji človekove 

potrebe. Zato je pomembno, da organizacije najprej prepoznajo potrebe potrošnikov. 

Proizvodi in storitve morajo biti samo taki, kot so jih potrošniki pripravljeni kupiti.  

- Trg se začne in konča pri kupcu: trženje se začne, še preden se začne proizvodnja. 

Kakšne so želje kupcev, najlažje izvemo z zbiranjem informacij. Vzpostavitev ustreznega 

informacijskega sistema je bistvenega pomena za uspeh marketinške funkcije. Trženjske 

raziskave pomagajo organizaciji razumeti, kaj potrošniki želijo. Zanesljive informacije 

pomagajo organizaciji pri izdelavi prave vrste blaga, ki ga potrošnik potrebuje. 

- Trženje je vodilni element poslovanja: v preteklosti je trženje veljalo za funkcijo prenosa 

blaga in storitev med prodajalcem in kupcem. Danes je trženje veliko več kot to. Sodobno 

trženje je funkcija, usmerjena v gospodarski razvoj države in dvig življenjskega standarda 

ljudi. Kupce je potrebno danes doseči z največjo hitrostjo in minimalnimi stroški. 

- Trženje je sistem: na trženje se gleda kot na nenehen ali dinamičen proces, ki vključuje 

niz interaktivnih in medsebojno povezanih dejavnosti za doseganje kupca. Informacije, ki 

jih organizacije pridobivajo iz okolja (kupcev), so zelo dragocene. Z uporabo teh 

dragocenih informacij organizacija zagotavlja želene izdelke in storitve, da zadovolji 

potrebe strank in si zagotovi dobiček. 

- Trženje je ciljno usmerjen proces: osnovni cilj trženja je ustvariti veliko dobička z 

zadovoljstvom strank. Povečanje obsega prodaje, povečanje dobička in povečanje rasti so 

trije cilji trženja.  

- Trženje je proces menjave: organizacije kupcem izročajo blago in storitve, kupci pa 

organizacijam izročijo denar. Druga pomembna izmenjava, ki se zgodi pri trženju, so 

informacije. Te so za organizacije temelj, na katerem sloni uspeh organizacije. 
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- Trženje je proces: trženje vključuje različne funkcije, ki jih je treba izvajati po vrstnem 

redu in jih pravilno povezovati. Trženje mora biti prožno, saj vse spremembe družbenih 

in okoljskih dejavnikov vplivajo na trženjski proces.  

2.1 Trženje storitev 

Izraz trženje je bil prvotno uveden za prodajo proizvodnih izdelkov, njegov glavni namen je 

bil povečanje dobička. Trženje je bilo opredeljeno kot "postopek upravljanja, ki učinkovito in 

donosno identificira in oskrbuje zahteve strank". Z naraščanjem konkurence na trgu je trženje 

dobilo glavno mesto v poslovni dejavnosti. Uvajanje marketinških praks v storitvene 

dejavnosti pa je razmeroma novo področje. Dejstvo je, da trženje storitev potrebuje takšno 

tržno usmeritev, kot jo imajo izdelki (Appannaiah idr. 2009).  

Appannaiah idr. (2009) trženjsko usmeritev opredelijo kot koncept, ki vključuje tri vidike: 

- Tekmovalno naravnanost, ki vključuje SWOT1 analizo konkurenčnih razmer, s katerimi 

se srečuje podjetje. 

- Naravnanost na kupca, ki vključuje razumevanje ciljnega potrošnika, da mu zagotovi 

boljše storitve, ki mu bodo v prihodnje prinašale večje koristi. To je komponenta dodane 

vrednosti v tržni dejavnosti podjetja. Osnovna poslovna filozofija podjetja tako postane 

razumevanje spreminjajočih se potreb potrošnikov. 

- Usklajevanje funkcij človeških in nečloveških virov podjetja za dobro trženjsko delovanje. 

Funkcija usklajevanja je bistvenega pomena za storitveni sektor, kjer sta proizvodnja in 

potrošnja neločljiva, zato mora imeti celotna organizacija integriran pristop k prodaji 

storitve. Človeški viri, ki delajo v podjetju, morajo razumeti te poslovne politike in si 

prizadevati za rast organizacije. Tako lahko organizacija postane resnično tržno 

usmerjena in bo zadovoljstvo uporabnika ključnega pomena. 

Storitve so del našega vsakdana. Odkar zjutraj vstanemo, se nenehno srečujemo s storitvami, 

ki nam jih ponujajo najrazličnejše organizacije, ne da bi to sploh zaznali. Storitev se 

poslužujemo, ko poslušamo radio, ko rezerviramo dopust, ko gremo k zdravniku ali pa celo, 

ko navaden dan preživimo v izobraževalni ustanovi.  

Storitve so procesi, ki predstavljajo rešitev za uporabnikove težave. Opisujemo jih kot 

neoprijemljive, nevidne in minljive. So proces in izkušnja, ne pa stvar, saj jih za razliko od 

izdelkov ne moremo okusiti, občutiti, slišati ali vonjati, preden jih kupimo. Čeprav vsebujejo 

tudi otipljive elemente, so storitve neotipljive. Enkrat, ko so se dogodile, jih ne moremo prijeti 

in odnesti (Kodrin 2011). 

 

1 SWOT analiza je strateško orodje za oblikovanje celovite strategije podjetja. Sestavljata jo notranja 

analiza (prednosti in slabosti organizacije) ter zunanja analiza (priložnosti in nevarnosti za 

organizacijo), kar nudi vpogled v sedanje ter prihodnje vplive na uspešnost podjetja. Uporabna je za 

vse vrste podjetij in enot (Jovanova 2011). 
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Izdelki in storitve so med seboj tesno povezani. Večina izdelkov, ki jih potrošniki kupijo, 

vsebujejo tudi elemente storitev. Kot primer lahko vzamemo obrok, ki ga naročimo v 

restavraciji. Kupec v tem primeru ne bo zaznal samo kvalitete izdelka, ampak tudi storitve. 

Ramachandra, Chandrashekara in Shivakumar (2009) pravijo, da se lastnosti storitev 

razlikujejo od lastnosti izdelkov, kar vpliva tudi na način njihovega trženja. Značilnosti, ki 

storitev ločijo od izdelka, opisujejo kot neoprijemljivost, neločljivost, spremenljivost, 

pokvarljivost in nezmožnost lastništva storitev . V nadaljevanju bomo bolj podrobno opisali te 

značilnosti. 

Neoprijemljivost: za razliko od izdelkov, storitev pred nakupom ni mogoče oceniti z nobenim 

fizičnim čutom; ne moremo si je ogledati, preveriti njenih tehničnih sposobnosti, je okusiti ali 

vonjati. To prav tako pomeni, da pred nakupom ne moremo preveriti oglaševalskih trditev, ki 

jih prejmemo preko različnih medijev. Neopredmetene značilnosti storitev, kot so 

zanesljivost, osebna nega, skrb za okolje, prijaznost, kakovost, lahko potrošnik ovrednoti šele 

po tem, ko je storitev kupljena oz. uporabljena. Pomanjkanje fizičnih dokazov, ki jih ima 

neoprijemljivost, povečuje stopnjo negotovosti, s katero se uporabnik spopada pri izbiri med 

konkurenčnimi storitvami. Zato je pomemben del programa trženja storitev vključevanje 

fizičnih dokazov. Tako na primer študenti pred odločitvijo za vpis na fakulteto ne morejo 

preveriti kakovosti predavanj, ki jih bodo deležni. Visokošolski zavodi pa lahko študentom z 

mešanico oprijemljivih in neoprijemljivih dejavnikov bolje predstavijo svojo fakulteto, na 

primer, da jim pred vpisom omogočijo udeležbo na predavanjih, jim razkažejo svoje prostore, 

računalniške učilnice, knjižnico,… (Ramachandra, Chandrashekara in Shivakumar 2009). 

Neločljivost: pri izdelkih načeloma velja, da sta proizvodnja in potrošnja izdelka dve ločeni 

dejavnosti. Podjetja običajno proizvedejo blago na enem, osrednjem mestu in ga nato 

dostavijo na mesto, kjer ga kupec lahko kupi. To pomeni, da je na določenem mestu 

centralizirana proizvodnja, ki ima tudi centralizirano kontrolo kakovosti. Pri storitvah pa 

proizvodnja in uporaba storitve potekata istočasno. Tako se morata proizvodnja in potrošnja 

storitve srečati na enem mestu ne glede na to, ali so ponudniki storitev ljudje (zdravniki) ali 

stroji (bankomat). Pri storitvah je sodelovanje kupca v proizvodnem procesu tako pomembno 

kot končna korist. V nekaterih primerih lahko na videz majhna sprememba proizvodnje 

storitev v celoti uniči vrednost storitve. Tako morajo biti na primer študenti, ki želijo koristiti 

storitve izbranega visokošolskega zavoda, prisotni na predavanjih. Danes v šoli ni več 

pomembno samo, kaj se naučimo, ampak kako in na kakšen način nam znanje predajo 

predavatelji ter kakšne informacije nam posredujejo strokovni delavci (Ramachandra, 

Chandrashekara in Shivakumar 2009). 

Spremenljivost: ker je kupec pri nakupu storitve vpleten v proizvodni sistem in uporabo 

storitve, je kakovost storitve zelo težko spremljati in nadzirati. Prav to predstavlja storitvenim 

organizacijam večje težave, kot jih imajo organizacije z zagotavljanjem kakovosti izdelkov. 

Nekatere storitve sicer omogočajo večje možnosti za preverjanje nadzora kakovosti med 
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proizvodnim postopkom, kar omogoča organizaciji, da zagotovi stalno visoko raven storitev. 

Priča smo, da si za reševanje teh problemov številne storitvene organizacije prizadevajo 

zmanjšati spremenljivost kakovosti z uporabo tehnologije kot je na primer zamenjava 

telefonskih operaterjev z računalniškimi govorilnicami, samopostrežnimi blagajnami, 

avtomatizacijo bančnih storitev,… Tega pa zagotovo ne morejo narediti izobraževalne 

ustanove. Predavanje določenega predavatelja ne more biti vedno enako in enako kakovostno. 

Izobraževalne ustanove morajo zato zaposlovati usposobljene kadre, ki so sposobni 

standardizirati svoje delo in ga znajo prilagajati željam in potrebam učencev (Ramachandra, 

Chandrashekara in Shivakumar 2009). 

Minljivost: za razliko od večine izdelkov storitev ni mogoče hraniti. Blago, ki ga organizacije 

ne prodajo takoj, lahko pospravijo v zaloge za prihodnjo prodajo. S tem si sicer lahko 

nakopljejo stroške skladiščenja ter možnost, da blago zastara in mu poteče uporabni rok. 

Nasprotno pa prodajalec storitev, ki ne more prodati vse svoje proizvodnje, le te ne more 

prenesti za prodajo v naslednjem obdobju. Proizvodnje storitev ni možno shraniti za čas, ko 

bo povpraševanje večje. Akcijske cene in promocija sta dve izmed orodij, ki se običajno 

uporabljata za odpravljanje neravnovesij povpraševanja in ponudbe pri storitvenih 

dejavnostih. Minljivost storitev tako izobraževalnim ustanovam predstavlja težavo. Če v 

določenem študijskem letu nimamo vpisanih študentov na študijski program, tega ne moremo 

skladiščiti in ga ponuditi v naslednjem mesecu. Lahko ga sicer ponudimo naslednje študijsko 

leto, vendar v enem letu naredimo veliko izgubo (Ramachandra, Chandrashekara in 

Shivakumar 2009). 

Nezmožnost lastništva storitve: nezmožnost lastništva storitve je povezana z značilnostmi 

neoprijemljivosti in minljivosti. Pri nakupu blaga kupci navadno pridobijo lastnino na blagu 

in lahko pozneje z njim ravnajo po svojih željah. Na drugi stran, pa se ob nakupu storitve ne 

prenese lastništvo od prodajalca na kupca. Kupec zgolj kupi pravico do storitvenega postopka 

(Ramachandra, Chandrashekara in Shivakumar 2009).  

2.2 Trženjsko komunikacijski splet za storitve 

Za storitve na splošno velja, da imajo lastnosti, ki jih je možno smiselno ovrednotiti šele po 

nakupu oz. med proizvodnjo. Zato imata trženje po prodaji in komunikacija od ust do ust za 

organizacije, ki proizvajajo storitve, pomemben učinek za pridobitev zvestobe kupca.   

Da bi dosegli in vplivali na želeni trg, oglaševalci uporabljajo trženjski splet. Trženjski splet 

se nanaša na kombinacijo idej, konceptov in značilnosti, ki jih trženjsko vodstvo sestavi tako, 

da najbolje ustreza njihovim ciljnim tržnim segmentom. Štiri glavne elemente trženjskega 

spleta poimenujemo »4P« koncept, in sicer so to izdelek (Product), cena (Price), distribucija 

(Place) in trženje (Promotion). Štirje elementi so opredeljeni kot merljive spremenljivke 

marketinške strategije in veljajo predvsem za izdelke. Za te elemente je značilno, da 
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vključujejo obseg trženjskih spremenljivk, ki jih organizacija neposredno nadzira. Da bi 

zadovoljile potrebe ciljnega trga, si organizacije prizadevajo za vzpostavitev ravnovesja med 

temi elementi, kar odraža želeni konkurenčni položaj organizacije. Ker pa se lastnosti storitev 

razlikujejo od lastnosti izdelkov, je za storitvene dejavnosti nujno potrebna nadgradnja 

trženjskega spleta iz »4P« na »7P«. Trije dodatni P-ji v storitveni dejavnosti so opredeljeni 

kot ljudje (People), fizični dokazi (Physical evidence) in proces (Process) (Appannaiah idr. 

2009). 

Spodaj bomo na kratko opisali elemente trženjsko komunikacijskega spleta za storitvene 

dejavnosti, kot jih opredeljujejo Appannaiah idr. (2009): 

- Izdelek: izdelek se v primeru storitvene dejavnosti nanaša na ponudbo storitev. Čeprav so 

storitveni proizvodi v bistvu neoprijemljivi, obstajajo nekatere fizične lastnosti, ki jih 

potrošnik lahko prepozna. To so privlačnost ponudbe, zmogljivost in s tem povezana 

raven kakovosti storitve ter enostavna dostopnost do potencialnega potrošnika. Ponudniki 

lahko storitve naredijo bolj oprijemljive z raznimi priročnimi darili, kot so svinčniki z 

logotipi, plastenke za vodo, torbe,… 

- Cena: osnovne metode določanja cen, ki se uporabljajo za storitve, so na splošno enake 

kot pri določanju cen blaga in sicer so določene na podlagi stroškov, konkurence in 

povpraševanja. Ključni dejavnik pri oblikovanju cen pa je zagotovo tudi kakovost 

storitve. 

- Distribucija: distribucija ali prostor, se v storitveni dejavnosti nanaša predvsem na kraj 

izvajanja storitve. Potrebno je izbrati tako mesto, da bo lahko dostopno za večino 

odjemalcev. 

- Trženjsko komunikacijski splet: trženjsko komuniciranje je eden od elementov 

trženjskega spleta, ki v storitveni dejavnosti pridobiva vse večji pomen. Cilji promocije 

so predvsem, da obveščajo, opominjajo in prepričujejo. Instrumenti promocijskega spleta 

vključujejo oglaševanje, pospeševanje prodaje, osebno prodajo, neposredno trženje in 

odnose z javnostmi. Devetak (2007) med sestavine trženjskega komunikacijskega spleta 

uvršča tudi sponzorstvo in donatorstvo. Opredelitvi trženjskega komuniciranja bomo več 

pozornosti namenili v naslednjem poglavju. 

- Ljudje: ljudje kot zelo pomemben element v specifikaciji marketinškega spleta v 

storitveni dejavnosti imajo predvsem pomembno vlogo pri opravljanju storitev. Dobro 

usposobljeni in predani delavci imajo lahko zelo velik vpliv na zagotavljanje dolgoročne 

zvestobe kupcev. Poleg zaposlenih prištevamo sem tudi odjemalce storitev – kupce, 

potrošnike. 

- Fizični dokazi: med fizične dokaze storitvenih dejavnosti štejemo predvsem razne 

brošure, opremo, pohištvo, stavbe,.. Organizacije morajo stremeti k temu, da 

neoprijemljive lastnosti storite, s fizičnimi dokazi naredijo bolj oprijemljive ter tako 

povečajo svojo vrednost. 

- Proces: sedmi element storitvenega trženjskega spleta je proces.Ta predstavlja postopek, 

s katerim se storitev proizvede in dostavi končnemu kupcu. Gre v bistvu za izvedbo 
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storitve, s katero končni potrošniki pridobijo določene koristi. V nekaterih primerih 

proizvodnje storitev pa so lahko potrošniki tudi koproducenti same proizvodnje. 

Vendar pa Maringe in Gibbs (2009) ne sprejmeta povsem zgornjih trditev za trženje v 

izobraževanju. Pravita, da modela »4P« in kasneje razširjenega »7P« koncepta ni primerno 

uporabljati v primeru trženja v šolstvu. Brunner je poskušal soočiti vrednote in 

konceptualizacijo trženja v okviru izobraževanja in model 4P nadomestil s spremenljivkami 

Koncept (Concept), Vrednost (Cost), Distribucijski kanal (Channel) in Komunikacija 

(Communication). Meni, da ta pristop bolje ustreza razmeram v visokem šolstvu, deloma tudi 

zaradi tega, ker se izogiba negativnim zaznamovanjem, povezanim z dobičkonosno in 

oprijemljivo usmerjenostjo, ki je značilna za izdelke v »4P« (Bruner 1988, po Maringe in 

Gibbs 2009). 

2.3 Opredelitev kakovosti storitev 

Kakovost storitev je po Fitzsimmons in Fitzimmonsu (1998, po Faganel 2006) razmerje med 

potrošnikovimi pričakovanji, ki jih ustvari pred uporabo storitve in dejansko zaznavo 

izkušnje, ki jo je doživel med in po uporabi storitve. Pri storitvah torej vidimo, da potrošniki 

zaznavajo kakovost že med samo uporabo storitve, kar pa ne velja za izdelke. Kakovost 

določenega izdelka zaznano šele po nakupu. Potočnik (2004) pravi, da je kakovost storitve 

veliko težje oceniti kot kakovost izdelka, saj pri določanju kakovosti storitve odigra 

pomembno vlogo tudi uporabnik sam.  

V zadnjih desetletjih so storitvene organizacije doživele precejšnje preobrazbe na makro in 

mikro ravni predvsem zaradi hitrega razvoja, širjenja in tehnološkega napredka, pa tudi zaradi 

zahtev in posledic gospodarstva, ki temelji na znanju in izkušnjah. Kot rezultat tega so kupci 

vedno manj zvesti in bolj občutljivi na ceno. Za reševanje takšnih izzivov in zadovoljevanje 

nenehno spreminjajočih se potreb potrošnikov je izkoriščanje zmogljivosti informacijske 

tehnologije za preoblikovanje poslovnih procesov in ustvarjanje poslovne vrednosti postalo 

poslovna nuja (Sigala in Christou 2016).  

Kakovost storitev je v literaturi definirana tudi kot sposobnost organizacije, da bi ustregla ali 

presegla odjemalčeva pričakovanja (Gilmore 2003, po Faganel 2006). Na splošno je v tem 

burnem gospodarskem okolju poslovna konkurenčnost in uspešnost trenutno povezana z 

vprašanji, kot so kakovost storitev, izkušnje, ki dodajo vrednost za kupca, izkoriščanje 

informacij in komunikacijske tehnologije, upravljanje odnosov s strankami, personalizacija in 

prilagajanje storitev (Sigala in Christou 2016). 

Kakovost opravljenih storitev je dandanes zelo pomembna za vsa podjetja. Zaradi velike 

konkurence in obsežne ponudbe lahko z nekakovostnimi izdelki in storitvami hitro izgubimo 

svoje stranke. Danes kupci niso več prilagodljivi, za svoj denar zahtevajo najbolj kakovostne 
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proizvode in storitve. Kakovostnejše storitve lahko pa na drugi strani znatno povečajo dobiček 

podjetja, privabijo nove stranke ter povečujejo zvestobo obstoječih strank. 

2.4 Kakovost storitev v visokošolskem izobraževanju 

V sodobnem konkurenčnem okolju storitve dobivajo čedalje večji pomen v konkurenčni 

formuli tako podjetij kot držav. Izobraževalne ustanove postajajo relacijske storitve, pri 

katerih povpraševanje in ponudba sodelujeta pri izboljšanju in oblikovanju zadovoljivih 

rezultatov. Študenti imajo dejavno vlogo pri opredeljevanju ponudbe, bodisi tako da se 

vpišejo na fakulteto, bodisi tako da se iz fakultet, zaradi neizpolnjevanja njihovih želja 

izpišejo. Visokošolski zavodi se soočajo z intenzivno mednarodno in nacionalno konkurenco 

in se vse bolj obnašajo kot podjetja (Petruzzellis, D’Uggento in Romanazz 2006). 

Zagotavljanje kakovosti visokošolskih sistemov je postalo pomembno vprašanje po vsem 

svetu, saj je spodbudilo sodelovanje med agencijami za zagotavljanje kakovosti na 

mednarodni in regionalni ravni. Poleg tega je visoko šolstvo pomembno za družbene in 

ekonomske učinke v družbi, zato imajo vlade in družba velik interes za zagotavljanje stalnega 

pretoka študentov v visokošolskem izobraževanju (Akareem in Hossain 2016). 

Woodhouse (1998, po Akareem in Hossain 2016) zagotavljanje kakovosti opredeli kot 

sisteme, postopke in ukrepe, ki naj bi privedli do doseganja, vzdrževanja, spremljanja in 

izboljšanja kakovosti. Zelo pomembno je, da visokošolske ustanove zagotavljajo standardno 

kakovost storitev za vzdrževanje na trgu, na katerem delujejo.  

Ministrstvo za visoko šolstvo je leta 2005 na predlog Evropskega združenja za zagotavljanje 

kakovosti v visokem šolstvu (ENQA) v sodelovanju z Evropsko študentsko zvezo (ESU), 

Evropskim združenjem zavodov v visokem šolstvu (EURASHE) in Evropskim združenjem 

univerz (EUA) sprejelo standarde in smernice za zagotavljanje kakovosti v evropskem 

visokošolskem prostoru (ESG). Zaradi pozitivnega učinka na zagotavljanje kakovosti so leta 

2015 sprejeli prenovo ESG, katerega glavni cilj je bil prispevati k skupnemu razumevanju 

zagotavljanja kakovosti za čezmejno (transnacionalno) učenje in poučevanje ter k skupnemu 

razumevanju med vsemi deležniki (ESG 2015). 

S konkurenčnega stališča so dimenzije kakovosti visokega šolstva izražene s kakovostjo 

študentov, učiteljskimi spretnostmi, akademskimi značilnostmi in administrativno podporo 

(Akareem in Hossain 2012; Ashraf, Ibrahim in Joarder 2009, po Akareem in Hossain 2016): 

- Kvalifikacija študentov in njihovo znanje pomembno prispevata k opredelitvi kakovosti 

izobraževanja. Avtorja tukaj poudarita tudi posamezne značilnosti, kot so starost, 

raziskovalni interesi, prejšnji rezultati, vzorec dojemanja, družinsko ozadje in dohodek. 

(Akareem in Hossain 2016). Študenti dajejo večji poudarek dejavnikom, kot so 

https://www.tandfonline.com/author/Akareem%2C+Husain+Salilul
https://www.tandfonline.com/author/Hossain%2C+Syed+Shahadat
https://www.tandfonline.com/author/Akareem%2C+Husain+Salilul
https://www.tandfonline.com/author/Hossain%2C+Syed+Shahadat


 

11 

zaposlitveni potencial in individualno zadovoljstvo, nanje pa manj vplivajo tržni 

dejavniki, kot sta medijska pokritost in obveščanje javnosti (Sarpkaya 2010). 

- Usposobljenost učnega osebja je eden najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na 

dojemanje kakovosti izobraževanja. Študija Arnona in Reichela (2007) je pokazala, da 

študenti zaznavajo osebne lastnosti in strokovno znanje učnega osebja kot 

najpomembnejše lastnosti, ki so potrebne za idealnega učitelja. Osebne lastnosti 

vključujejo splošne osebne lastnosti, prijaznost, vodstvo in odnos do poklica; poklicne 

lastnosti vključujejo poznavanje predmeta in didaktično znanje. 

- Tretji pomemben vidik kakovosti izobraževanja je opredeljen z akademskimi dejavniki 

na univerzah. Študija Walkerja (2008) je pokazala, da je pričakovanje študentov glede 

kakovosti izobraževanja mogoče razdeliti v tri večje kategorije: vsebine predmetov 

(akademska vsebina, ki se preučuje na univerzi), karierne spretnosti, ki so potrebne v šoli 

ali zunaj nje, in življenjske veščine, ki so uporabne v vseh pogledih v visokošolskem 

življenju.  

- Nenazadnje bodo administrativni sistemi univerze določili tudi, kako dobro se bo izvajal 

načrt za zagotavljanje kakovosti izobraževanja. Nadiri, Kandampully in Hussain (2009), 

ki so v svoji raziskavi poskušali preučiti zaznano kakovost storitev, ki jo zagotavljajo 

upravne enote, knjižnice, fakultete, centri športa in zdravstvenega varstva, so kot 

najpomembnejši dimenziji opredelili oprijemljive in neoprijemljive vrednosti za merjenje 

kakovosti storitve. Kohont in Nadoh Bergoč (2010) pa pravita, da ima management 

človeških virov pomembno vlogo pri razvoju učiteljev in podpiranju sprememb v 

organizacijski kulturi.  

Kwan in Ng (1999, po Faganel 2006) s Hongkongške univerze sta v svoji raziskavi opredelila 

sedem dimenzij kakovosti visokošolskega izobraževanja, ki temeljijo na osnovi raziskav, ki 

jih je opravil Hampton (1993) ter lastnih diskusij v fokusnih skupinah s študenti:  

- programske vsebine predavanj: omogočiti študentom, da izpolnijo osebne potrebe in 

razvijejo svoje sposobnosti, karierno svetovanje, kakovostni materiali s predavanj;  

- skrb za študente: pomoč pri napredovanju študentov, dostopnost svetovalcev, 

pripravljenost vodstva, da upošteva mnenje študentov…;  

- zgradbe: bogata knjižnična literatura, študentske učilnice, informacijska tehnologija, 

čistost objektov, kotički za študij, prostori za počitek,...;  

- ocenjevanje: nagrada za uspešno delo, pravičen ocenjevalni sistem, zahtevana količina 

dela med moduli, čas potreben za pridobitev pozitivne ocene,...;  

- jezik predavanj: omogočiti študentom predavanja in svetovanje v njihovem jeziku;  

- socialne aktivnosti: organizacija raznih obštudijskih dogodkov, kjer je študentom 

omogočeno spoznavanje in navezovanje novih stikov…;  

- ljudje: prijaznost študentov, sklepanje novih prijateljstev, druženje z ljudmi s podobnimi 

interesi,… 



 

12 

2.5 Merjenje kakovosti storitev 

Tako za proizvodni kot storitveni sektor vse bolj velja, da je zviševanje kakovosti strateško 

orodje za doseganje operativne učinkovitosti in izboljšanje poslovne uspešnosti. Največja 

težava pri upravljanju kakovosti storitev v storitvenih podjetjih je ta, da kakovost ni zlahka 

prepoznavna in merljiva zaradi značilnosti storitev, zaradi katerih se razlikujejo od 

proizvodov (Jain in Gupta 2004).  

Tudi drugi avtorji se strinjajo in kakovost storitev opredelijo kot uporabnikovo subjektivno 

oceno zaznane storitve (Ganguli in Roy 2010, po Šušter Erjavec 2012). Kakovost storitev je 

namreč težko opredeljiv koncept predvsem zaradi treh lastnosti, značilnih za storitve: 

heterogenost, neopredmetenost in nedeljivost. Zaradi tega je ne moremo meriti z objektivnimi 

merili, lahko jo merimo samo s subjektivno zaznavo uporabnikov. Med nudenjem storitve 

uporabnik zaznava njene posamezne elemente in zavestno ali nezavestno oblikuje oceno o 

njeni kakovosti (Šušter Erjavec 2012). 

Pomembnost merjenja zaznavanja kakovosti je pristop, ki se vse bolj osredotoča na kupca, 

organizacijam je pomembna kupčeva povratna informacija, saj se na podlagi podanih 

informacij oblikujejo nove odločitve o upravljanju.  

Zagotavljanje kakovostnih storitev postaja pomemben cilj večine visokošolskih zavodov. 

Univerze in fakultete si prizadevajo za zagotavljanje visokokakovostnih storitev, saj se 

morajo potegovati za svoje študente (Faganel in Macur 2005, po Costas in Vrana 2008). 

Sigala in Baum (2003) poudarjata, da je privabljanje novih študentov še težavnejše, saj so 

študenti danes veliko bolj ozaveščeni in so glede svoje prihodnosti postali bolj interaktivni in 

selektivni. Oldfield in Baron (2000) trdita, da bi se ustanove morale lotiti merjenja kakovosti 

ne le s tradicionalnimi akreditacijskimi postopki in vprašalniki o povratnih informacijah 

študentov, ampak tudi prek ocenjevanja tega, kar študenti sami ocenjujejo kot elemente 

kakovosti storitev. 

Za merjenje kakovosti storitev lahko uporabljamo različne modele; SERVQUAL, 

SERVPERF, EP, QUALITOMETRO, ter modele odličnosti, kot npr.  Baldrigeva nagrada in 

EFQM ter številne druge (Faganel 2006). Najbolj razširjen model za merjenje kakovosti 

storitev pa je zagotovo model SERVQUAL. Model SERVQUAL so v osemdesetih letih 

oblikovali Parasuraman, Zeithamlova in Berry (1988) in sicer gre za raziskovalni vprašalni 

instrument, ki temelji na zamisli, da odjemalci vrednotijo kakovost storitve s primerjanjem 

zaznavanja teh storitev glede na svoja pričakovanja (po Faganel 2006). Model SERVQUAL je 

sestavljen iz dveh delov, v vsakem delu anketiranci odgovarjajo na dvaindvajset trditev, 

katere v največ primerih ovrednotijo s pomočjo Likertove  lestvice. V prvem delu se merijo 

pričakovanja, v drugem delu pa zaznavanje kakovosti odjemalcev (Možina, Postružnik in 

Zupančič 2010 po Plašintović 2018). Model SERVQUAL je veliko avtorjev uporabilo tudi za 

merjenje kakovosti visokošolskega izobraževanja.  
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3 MARKETING V VISOKOŠOLSKEM IZOBRAŽEVANJU 

Izobraževanje in usposabljanje sta aktivnosti, ki se nanašata na spoznavanje, sprejemanje, 

podajanje in/ali ustvarjanje znanja, razvijanje spretnosti, razvijanje osebnih in poklicnih 

zmožnosti ter vrednot. Najpogostejša organizacijska oblika izobraževalnih aktivnosti so 

izobraževalni oz. študijski programi (Ložar idr. 2010). 

2. člen Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 

40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17) visokošolske 

zavode, ki opravljajo izobraževalno dejavnost za pridobitev visokošolske izobrazbe, opredeli 

kot univerze, fakultete, umetniške akademije in visoke strokovne šole. 

Maringe in Gibbs (2009) trženje visokošolskih zavodov opredelita kot izmenjavo in 

zagotavljanje vrednosti med tistimi, ki nudijo izobraževalno storitev, in tistimi, ki želijo od 

nje pridobiti korist. Tako trženja ne opredelita kot sredstvo za doseganje cilja, ampak kot 

proces gradnje odnosov, ki temeljijo na zaupanju in so usmerjeni v informiranje strank. 

Pravita, da številne raziskave kažejo, da je dober institucionalni ugled eden glavnih razlogov, 

da se študentje odločijo za študij na določeni univerzi. 

Vučak pravi, da je marketing proces oz. menjalni odnos, ki v izobraževanju vsebuje 

komponento partnerstva in je pomemben za organizacijo, ne glede na to, ali je profitno ali 

neprofitno naravnana. Poudarja, da izobraževalne ustanove, ki v svoj koncept vpeljujejo 

marketinško miselnost, zadovoljujejo potrebe svojih odjemalcev boljše kot njihovi konkurenti 

(Vučak 2004). 

Tako kot ostale organizacije se tudi visokošolski zavodi v današnjih časih srečujejo z vse 

večjo konkurenco na trgu. Visokošolske ustanove razpisujejo vedno nove, privlačne študijske 

programe, da bi v svoje vrste pritegne čim večje število novih študentov. Vse večjo 

konkurenco pa javnim visokošolskim zavodom predstavlja prav ekstremna rast samostojnih 

visokošolskih zavodov. Po poročilih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ 

2010) je v študijskem letu 2010/11 v Sloveniji študijske programe razpisovalo 36 samostojnih 

visokošolskih zavodov, v študijskem letu 2019/20 pa kar 56 samostojnih visokošolskih 

zavodov (GOV.SI 2019). Podatek priča o zelo velikem poskoku konkurence na področju 

izobraževanja.  

Priča smo tudi, da vpis na visokošolske študijske programe upada. V terciarno izobraževanje 

se je v študijskem letu 2018/19 vpisalo 75.991 študentov, kar je 0,7 % manj kot v 

predhodnem študijskem letu in 34,2 % manj, kot pred desetimi leti. Število študentov upada 

že deveto leto zapored in sicer se je zmanjšalo za skoraj 39.000, povprečno 4.320 v vsakem 

študijskem letu (Sever 2019). Upadanje vpisa lahko pripišemo predvsem negativnim 

demografskim vplivom. Stanje naj bi se v Sloveniji od leta 2020 začelo počasi izboljševati in 

sicer statistike kažejo, da se bo vpis učencev v osnovne šole povečal, vpis na srednje šole in 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1406
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4320
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3443
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3209
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2917
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3065
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terciarno izobraževanje pa še vedno upadal. Zaradi tega trenda pa vse bolj v ospredje prihaja 

tudi izobraževanje odraslih oz. vseživljenjsko izobraževanje (Kajzer in Fajič 2016).  

V Sloveniji smo v zadnjem letu priča tudi velikemu povpraševanju za vpis tujih študentov. 

Sever navaja, da je bilo v študijskem letu 2018/19 v terciarno izobraževanje vpisanih kar 

5.071 ali 6,7 % tujih študentov, ki so prišli iz več kot sto držav. Tako kot prejšnja študijska 

leta se je k nam vpisalo največ študentov iz držav bivše Jugoslavije (2.643 ali 52,1 %), tretjina 

iz držav Evropske Unije (1.755 ali 34,6 %), preostali pa iz drugih držav (673 ali 13,3 %) 

(Sever 2019). 

3.1 Razvoj marketinga v izobraževanju 

V zadnjih dvajsetih letih so se univerze tako korenito spremenile, da jih tipični akademiki, 

administratorji ali študenti iz šestdesetih in sedemdesetih let komajda prepoznajo. 

Visokošolske organizacije so postale bolj podobne marketinškemu podjetju ali oglaševalski 

agenciji, ki jih skrbijo dobiček, izdelki, stranke, tržni delež, blagovna znamka in imidž 

(Hassan 2003). 

Kritiki pravijo, da se je z razvojem marketinga v izobraževanju znanje, ki je nekoč veljalo za 

resen vir, razširilo v »informacije« in v tržni izdelek. V gospodarstvu, ki temelji na znanju, se 

znanje ceni zaradi njegovega potenciala za ustvarjanje gospodarskega razvoja in blaginje z 

inovacijami. Ta preobrat pa je pomenil, da je znanje, ki je bilo nekoč zelo cenjeno, sedaj 

možno zlahka spremeniti v tržne izdelke in storitve (Nowotny, Schoot in Gibbs 2001, po 

Maringe in Gibbs 2009). Tudi Naidoo (2007) opozarja, da so trgovinske sile po vsem svetu 

spodbudile univerze, da delujejo manj kot institucije s socialnimi, kulturnimi in resnično 

intelektualnimi cilji in bolj kot proizvajalci blaga, ki ga je mogoče prodati na mednarodnem 

trgu. Pravi, da bodo lahko samo univerze, ki imajo visoko stopnjo akademskega ugleda in 

finančnega kapitala, izkoristile vire za ohranjanje akademskih načel, ki strukturirajo 

izobraževalno področje in tako ohranile svoj prevladujoči položaj (po Maringe in Gibbs 

2009). 

Gray (1991) navaja, da so glavni krivci za odločitev uvedbe marketinga v izobraževanje 

predvsem zniževanje sredstev, ki jih država nameni za izobraževanje ter vrsta reform v 

izobraževanju (po Koražija 2013).  

Nekateri so razvoj marketinga v izobraževanju sprejeli, v celoti ga vidijo kot ključni vidik za 

upravljanje visokošolskega izobraževanja v 21. stoletju. Kritiki pa ta razvoj vidijo predvsem 

kot spopad vrednot, kaj naj bi izobraževanje pravzaprav bilo in čemu je namenjeno. Pogleda 

na študenta kot kupca storitev ne pozdravljajo z odprtimi rokami. Pravijo, da je študent več 

kot le kupec storitev, predavatelj pa več, kot le proizvajalec teh (Nowotny, Schoot in Gibbs 

2001, po Maringe in Gibbs 2009). Čeprav imamo na eni strani zagovornike, na drugi pa 
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kritike marketinga v izobraževanju, ki se vse hitreje vpeljuje tudi v slovenskem šolstvu, 

menimo, da visokošolski zavodi brez prave strategije marketinga nimajo prihodnosti.  

3.2 Pomen marketinga v izobraževanju 

Izobraževalne ustanove na trg vstopajo predvsem zato, da uresničijo svojo vizijo,  cilje in 

poslanstvo ter hkrati zadovoljijo potrebe, želje in interese svojih uporabnikov. Glavna razlika 

med marketingom pridobitnih organizacij in marketingom v izobraževalnih ustanovah je ta, 

da izobraževalne ustanove uresničujejo vnaprej določene socialne potrebe, njihov glavni 

namen pa je ustvarjanje družbene vrednosti in ne ustvarjanje dobička. V šolah ni pomembno 

le, kaj tržiš, ampak kako to počneš (Žuraj in Zupanc Grom 2006). 

Vendar je tudi za izobraževalne ustanove pomembno, da komunicirajo s svojim okoljem in 

uporabniki storitev. Ferjan (1998) marketinško komuniciranje izobraževalnih organizacij 

opiše kot  dejavnost, s katero lahko slednje učinkoviteje pritegnejo pozornost javnosti, 

oblikujejo želeno podobo v okolju,  vzbudijo zanimanje deležnikov za sodelovanje ter 

pridobijo potrebne informacije (po Sikošek in Trnavčevič 2011). 

Visokošolske ustanove se za marketing odločajo zato, da bi študente spodbudile k večjemu 

vpisu na fakultete in pridobile večjo prepoznavnost. Zaradi vse večje konkurence na trgu se 

zato predstavljajo na različnih dogodkih, ki jih organizirajo v okviru fakultete in zunaj nje. 

Potencialnim študentom se predstavijo na sejmu Informativa, na informativnih dnevih, z 

raznimi publikacijami in letaki, oglaševanjem na radiu, zmeraj bolj so prisotne tudi na 

družbenih omrežjih. 

Žuraj in Zupanc Grom (2006) pravita, da so se tudi nepridobitne organizacije začele 

prilagajati spremembam gospodarskega sistema, ko smo se začeli zavedati, da ima vse svojo 

ceno in da smo omejeni z zalogami virov za preskrbo z zdravjem, znanjem, socialno pomočjo 

in drugim. Izobraževalne ustanove, na katere vplivajo predvsem negativna demografska 

gibanja, so se znašle v polju velike konkurence in se borijo za iste učence. Nepridobitne 

organizacije se vse bolj  zavedajo, da ne glede na to, da njihov glavni namen ni ustvarjanje 

dobička, še vedno sodelujejo s strankami, ki imajo svoje potrebe in želje, ki jih je potrebno 

zadovoljiti. 

Maringe in Gibbs (2009) pravita, da je visokošolsko izobraževanje postalo velik posel, za 

katerega je značilna vse večja konkurenca na trgu. Novi udeleženci na tem hudo spornem trgu 

se soočajo s številnimi izzivi, predvsem kako postati odlični in hkrati tudi drugačni. Pravita, 

da je strateško pozicioniranje najlažje doseči, ko institucija dobro razume trg, ki mu želi 

služiti. To lahko dosežemo s segmentacijo, ki nam omogoči razumevanje predvidenih trgov. 

Visokošolske ustanove obstajajo predvsem za študente, zato vlaganje časa in sredstev za 

razumevanje njihovih potreb predstavlja izhodišče za razvoj storitev, ki jih bodo zadovoljile. 



 

16 

Šele ko imamo dobro predstavo, komu želimo služiti in zakaj jim želimo služiti, lahko 

začnemo ustvarjati svoj prostor v konkurenci in se osredotočimo v ponudbo izdelkov in 

storitev, ki jih stranke iščejo. 

3.3 Proces marketizacije 

V evropskem prostoru so se v zadnjih treh desetletjih dogajale pomembne spremembe in 

premiki, sprejete so bile usmeritve visokošolskih izobraževalnih politik na evropskem nivoju, 

kar je posledično vplivalo tudi na nacionalne nivoje in oblikovalo enoten evropski 

visokošolski prostor. Tudi v Sloveniji smo sprejeli »bolonjski« sistem visokošolskega 

izobraževanja. Cilji reform so bili predvsem povečati delež mladih v izobraževanju, skrajšati 

čas študija, povečati mobilnost prebivalcev EU, bolje izkoriščati javna sredstva, uveljaviti in 

predstaviti evropski visokošolski prostor tudi navzven ter prilagoditi učne izide in 

kompetence potrebam sodobnega časa. Vse te usmeritve pa so ustvarile odlične pogoje za 

sprejem procesa marketizacije, ki družbo spreminja v trg, družbene odnose pa v tržne 

(Faganel in Trnavčević 2017). 

Marketizacija ali reorganizacija šolskega upravljanja s tržnimi načeli se izvaja z obljubo, da 

bo povečanje konkurence spodbudilo, da bodo šole učinkovitejše in kakovostnejše (Lamb 

2007, po Gannon in Sawyer 2014) ter da naj bi s prodorom trga v visoko šolstvo pridobili več 

vrednosti za vložena sredstva, povečali odzivnost na potrebe družbe, gospodarstva in 

študentov ter izboljšali učinkovitost visokošolskega sektorja (Faganel in Trnavčević 2017). 

Poleg tega raziskave kažejo, da tržni mehanizmi v izobraževanju vplivajo na odnose med 

fakultetami in potencialnimi "kupci". Kadar so izobraževalne ustanove konkurenčno 

naravnane, sprejmejo tekmovalno vedenje,  navadno porabijo več sredstev za promocijo in 

trženje ter za odnose z javnostmi. Prizadevajo si pridobiti najbolj »zaželene« študente; najprej 

študente, ki imajo akademsko sposobnost, sledijo pa jim študenti z drugimi ugodnimi 

lastnostmi, kot so specifična socialno-ekonomska in etnična ozadja (Waslander, Pater in van 

der Weide 2010, po Gannon in Sawyer 2014).  

Whitty in Power (2000, po Maximova-Mentzoni 2013) marketizacijo izobraževalnih ustanov 

opišeta kot razvoj navideznih, »kvazi trgov«, na katerih se spodbuja svobodna izbira šol in 

šolska avtonomija. Tudi Trnavčevič (2001) se strinja in pravi, da »kvazi trge« v osnovi 

sestavljajo štirje procesi: opuščanje šolskih okolišev; deregulacija in decentralizacija ter s tem 

povezana večja pooblastila šol; desegregacija, ki je povezana z idejo povečanega 

individualizma in tekmovalnosti; drugačno finansiranje šol (Levačič 1995; Kenway in Epstein 

1996; Woods in Bagley 1996, po Trnavčević 2001). Jongbloed (2003) ter Teixeira in Dill 

(2011) marketizacijo visokega šolstva splošno razumejo kot vladno uvajanje mehanizmov 

tržnega tipa, kot sta politika konkurence in deregulacija, za usklajevanje nacionalnih 

visokošolskih sistemov. 
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Uvajanje »kvazi trgov« v visoko šolstvo je kombinacija treh glavnih dejavnikov. Prvi je 

spodbujanje konkurence med visokošolskimi izvajalci, drugi je privatizacija visokega šolstva 

- bodisi z nastankom zasebnega visokošolskega sektorja bodisi s privatizacijo nekaterih 

vidikov javnih zavodov, tretji pa je spodbujanje gospodarske avtonomije visokošolskih 

zavodov, povečanje njihove odzivnosti in artikulacije na ponudbo in povpraševanje (Teixeira 

idr. 2004, po Molesworth, Nixon in Scullion 2011). 

Sandel (2012, po Gannon in Sawyer 2014) pa pravi, da v času vse večje neenakosti trženje 

vsega pomeni, da bolj premožni in manj premožni vodijo vse bolj ločena življenja. Živimo in 

delamo, nakupujemo in se igramo v različnih krajih. Naši otroci hodijo v različne šole. Čeprav 

demokracija ne zahteva popolne enakosti, državljani potrebujejo skupno življenje, da v 

svojem vsakdanjem življenju srečujejo ljudi različnih okolij in družbenih položajev. Skozi ta 

srečanja se naučimo pogajati, slaviti svoje razlike in se zavezovati k skupnemu dobremu. 

Napad tržnih vrednosti v šolanje lahko pokvari javni ali skupni značaj šolanja.  

3.4 Proces odločanja pri izbiri visokošolskega zavoda  

Eden najbolj zgodnjih in široko uporabljenih okvirov za opis poti nakupnega odločanja je 

model AIDA, ki ga je izumil pionir oglaševanja in prodaje, Elmo Lewis. Tržnikom je služil 

predvsem kot enostaven kontrolni seznam pri oblikovanju oglasov. Komunikacijska orodja 

naj bi bila po modelu AIDA oblikovana tako, da potencialnega potrošnika vodijo skozi štiri 

faze: pozornost (Attention), zanimanje (Interest), želja (Desire) in aktivnost (Action). Je pa 

model AIDA tako kot veliko drugih modelov skozi čas doživel več razširitev in sprememb. 

Rucker je v svoji knjigi Kellog School of Management ponudil spremembo modela AIDA in 

sicer ga je poimenoval štirje A-ji: zavedati se (Aware), odnos (Attitude), dejanje (Act) in 

ponovno ukrepanje (Act again). V tem novejšem okviru sta faza zanimanja in želje 

poenostavljena v odnos in dodana je nova faza, ponovno ukrepanje. Namen spremenjenega 

okvira je bil slediti vedenjem kupcev po nakupu in meriti zadrževanje kupcev (Kotler, 

Kartajaya in Setiawan 2017).  

Hundekar idr. (2010) predstavljajo tudi model DAGMAR (Defining Advertising Goals, 

Measuring Advertising Results), ki pomeni postavitev oglaševalskih ciljev in merjenje 

rezultatov oglaševanja, ki ga je oblikoval Russel Colly leta 1961. Model DAGMAR je 

sestavljen iz štirih stopenj in sicer zavedanja (Awarenes), razumevanja (Comprehension), 

prepričanja (Conviction) in dejanja (Action). V literaturi najdemo še nekaj drugih modelov 

nakupnega odločanja, vsem pa je skupno to, da prikazujejo, kako kupec pri odločitvi za nakup 

preide tri hierarhične stopnje: spoznavno (razmišljanje), čustveno (občutenje) in vedenjsko 

(akcijsko) (Pickton in Broderick 2005, po Sikošek 2011). Različne modele odzivnega vedenja 

prikazuje Slika 1. 
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Stopnja AIDA "4A" DAGMAR

Spoznavna

                               

Pozornost

                        

Zavedanje

                         

Zavedanje

Čustvena

Zanimanje              Odnos              Razumevanje              

Vedenjska Dejanje (nakup) Ponovno ukrepanje Dejanje (nakup)

Modeli

Želja Dejanje Prepričanje

 

Slika 1: Različni modeli odzivnega vedenja 

Vir: Hundekar idr. 2010; Kotler, Kartajaya in Setiawan 2017 

Toda Kotler idr. opozarjajo, da gre pri modelih, kot so AIDA, model štirih A-jev in 

DAGMAR za pomanjkljivosti, ko govorimo o nakupnem odločanju v digitalni dobi. Na 

primer, pri modelu štirih A-jev ima največji vpliv na odločanje kupcev, ko se pomikajo po 

nakupni poti, prav organizacija sama; TV oglaševanje v fazi zavedanja, prodajalec v fazi 

dejanja in servisni center v fazi ponovnega dejanja. Zato Kotler, Kartajaya in Setiawan (2017) 

poudarjajo, da je v dobi digitalne povezanosti med potrošniki potrebno določiti novo pot v 

nakupnem procesu. V obdobju pred digitalno povezanostjo je posamezna stranka sama 

določila svoj odnos do blagovne znamke. V dobi povezljivosti na prvotno privlačnost 

blagovne znamke vpliva skupnost, ki kupca prepriča, da se odloči za nakup. Številne, na videz 

osebne odločitve, so v bistvu družbene odločitve. Poudarjajo, da je pri kupcu potrebno 

ustvariti lojalnost blagovni znamki, tako da jo bo pripravljen priporočiti naprej, tudi če je 

trenutno ne uporablja. Dober primer iz prakse so spletni forumi, kjer lahko potrošniki 

izmenjujejo mnenja o izdelkih in storitvah.  

Slika 2 prikazuje proces nakupnega odločanja, ki so ga dopolnili Kotler, Kartajaya in 

Setiawan (2017) in sicer je sestavljen iz petih A-jev. Razložili ga bomo na primeru odločitve 

študentov za vpis na visokošolski zavod. 
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Slika 2:Nakupni proces potrošnika skozi model petih A-jev 

Vir: Kotler, Kartajaya in Setiawan 2017 

1. Faza zavedanja (Aware): v tej fazi so študenti pasivno izpostavljeni dolgemu naboru 

možnih visokošolskih zavodov, med katerimi lahko izbirajo. Tukaj igra ključno vlogo 

oglaševanje visokošolskega zavoda, predvsem nenehno pojavljanje v spletnih medijih, ter 

priporočila ostalih, ki so vpisani na fakulteto in predvsem tistih, ki jo zagovarjajo. 

2. Faza vpliva (Appeal): v fazi vpliva potencialni študenti obdelajo vse podatke, ki so na 

njih vplivali v fazi zavedanja. V tej fazi imajo pri kandidatih občutno večjo možnost, da 

ostanejo v njihovem zavedanju, fakultete, ki so v prvi fazi na njih vplivale s pozitivnimi 

dejavniki.  

3. Faza spraševanja (Ask): v fazi spraševanja začnejo potencialni kandidati iskati 

informacije o visokošolskih zavodih, ki so jih v prvih dveh fazah najbolj pritegnili. Tukaj 

odigra najpomembnejšo vlogo spletna stran visokošolskega zavoda, ki mora nujno 

vsebovati veliko koristnih informacij. Kandidati se v tej fazi po navadi obrnejo tudi na 

prijatelje oz. na strokovne sodelavce na fakulteti. Ker je z integracijo digitalnega sveta 

kandidatom omogočeno, da informacije iščejo kar preko svojih mobilnih naprav, je zelo 

pomembno, da je fakulteta prisotna vsaj na najbolj popularnih socialnih omrežjih. 

4. Faza ukrepanja (Act): če bomo kandidatom v fazi spraševanja ponudili dovolj in prave 

informacije, bodo ukrepali; odločili se bodo za vpis na našo fakulteto. V fazi ukrepanja je 

zelo pomembno, da držimo obljubo in kandidatom ponudimo vse, kar smo jim obljubili. 

V tej fazi moramo poskrbeti za študente in jim v primeru težav najti rešitev. Študenti 

bodo le tako sčasoma razvili občutek močne zvestobe. 

5. Faza zvestobe / zagovornika (Addvocate): zvesti študenti so vse, kar si lahko fakulteta 

želi. Aktivni zagovorniki blagovne znamke - fakultete bodo sami od sebe širili pozitivno 

mnenje in jo priporočali ostalim. 
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Eidimtas in Juceviciene (2014), ki sta proučevala ključne dejavnike vpliva pri izbiri 

visokošolskega zavoda, sta na podlagi preučene literature ugotovila, da gre kandidat skozi 

štiri faze procesa odločanja in sicer, identifikacija potrebe, iskanje informacij, analiza 

informacij in odločitev. V vsaki fazi na kandidata vplivajo različni dejavniki, kot štiri 

najpomembnejše pa avtorja izpostavita: 

- Vpliv vzgojnih dejavnikov, ki poteka v družini ali šoli (oblikovanje vrednot, razprave, 

pogovori). 

- Informacije, ki jih pridobijo iz notranjih in zunanjih virov (pri notranjih virih gre za 

podatke iz raziskovanja, ki ga je oseba opravila v preteklosti in iz osebnih izkušenj. 

Večina uporabnikov najpogosteje uporablja notranje informacije kot prvi in primarni vir. 

Kot zunanje dejavnike za pridobitev informacij pa avtorja navedeta prijatelje, družino, 

svetovalce, vladne institucije in množične medije. 

- Ekonomski dejavniki, ki vključujejo dejansko preživetje bodočega študenta in 

neposredno vplivajo na družine z nizkimi dohodki (višina šolnine za vpis, geografska 

oddaljenost fakultete,..) 

- Drugi dejavniki, med katere vključijo vrstnike, poklic staršev, socialni razred,... 

Odločitev za vpis in izbira prave fakultete je za študente po navadi dolgotrajen proces, večina 

mu nameni veliko pozornost in skrbno preuči vse dejavnike. Tržniki v visokošolskem zavodu 

morajo zato dobro opredeliti svojo strategijo trženja ter skrbno izbrati komunikacijska orodja, 

ki bodo v določenih stopnjah odzivov študentov najbolj učinkovita. Seveda se moramo 

zavedati, da obstajajo tudi kandidati, ki iskanju informacij o fakultetah ne namenjajo velike 

pozornosti in se impulzivno odločijo. Vidimo pa, da imajo velik vpliv pri odločitvi študenta 

za vpis tudi starši, vrstniki in prijatelji. 

3.5 Promocijska orodja v izobraževanju 

Sestavni del marketinškega spleta je poleg ostalih P-jev, ki smo jih opisali v prejšnjih 

poglavjih, tudi trženjsko komuniciranje (Promotion). Z drugimi besedami mu lahko rečemo 

tudi marketinško komuniciranje ali promocija. Za komuniciranje s trgom uporabljajo 

organizacije različna trženjsko komunikacijska orodja. Maringe in Gibbs (2009) pravita, da 

vse vrste promocije igrajo vlogo komunikacijskih kanalov med tržnikom (pošiljateljem 

sporočila) in potrošnikom (prejemnikom sporočila). Promocija kot element trženjsko 

komunikacijskega spleta ima tri široke cilje: informiranje, prepričevanje in opominjanje. 

Splošni cilji promocije seveda vplivajo na vedenje kupca in njegove predispozicije (potrebe, 

odnos, cilji, prepričanja, vrednote in želje). V tem poglavju se bomo osredotočili predvsem na 

orodja, ki jih za komunikacijo s trgom uporabljajo visokošolski zavodi.  

Kotler in Fox (1995) pravita, da so naloge tistih, ki se ukvarjajo s komuniciranjem v 

izobraževalnih ustanovah naslednje (po Sikošek 2011): 

- zagotoviti obstoj ali izboljšati ugled institucije, 
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- zagotoviti zvestobo in podporo preteklih uporabnikov storitev, 

- k sodelovanju pritegniti donatorje, 

- nuditi informacije o ponudbi, 

- pritegniti bodoče študente in spodbuditi prijave za vpis na fakulteto, 

- dopolniti pomanjkljive informacije o fakulteti in popraviti napačne. 

Različni avtorji različno opredeljujejo sestavine trženjsko komunikacijskega spleta. Spodnja 

preglednica prikazuje njihove opredelitve. 

Preglednica 1: Opredelitve sestavin trženjsko komunikacijskega spleta po avtorjih 

Avtor/ji Sestavine trženjsko komunikacijskega spleta 

Wymer, Knowles in Gomes 

(2006) 

Plačano oglaševanje, pospeševanje prodaje, odnosi z 

mediji in javnostmi, osebno prepričevanje, direktni 

marketing, spletni marketing. 

Devetak (2007) Oglaševanje, pospeševanje prodaje in publiciteta, odnosi 

z javnostjo, osebna prodaja, neposredno oglaševanje, 

sponzorstvo, donatorstvo, sejmi in razstave, celostna 

grafična podoba, embalaža, ustno širjenje vesti, spletno 

komuniciranje. 

Potočnik (2004) Oglaševanje, pospeševanje prodaje, stiki z javnostmi, 

neposredno in elektronsko trženje, osebna prodaja. 

Pickton in Broderick (2005) Odnosi z javnostmi, oglaševanje, pospeševanje prodaje, 

osebna prodaja. 

Kotler in Fox (1995)* Odnosi z javnostmi, marketinške publikacije, 

oglaševanje. 

Trnavčevič in Zupanc Grom 

(2000)* 

Oglaševanje, osebna prodaja, pisna gradiva, promocijski 

dogodki. 

Barnes (1993)* Odnosi z javnostmi, oglaševanje, donatorstvo, 

sponzorstvo, šolske razstave in sejmi. 

Gibbs in Knapp (2002)* Oglaševanje, »promocija iz oči v oči«, odnosi z 

javnostmi, osebna prodaja. 

Opomba: * označuje avtorje, ki obravnavajo promocijska orodja na področju izobraževanja 

Vir: Sikošek 2011 

Iz preglednice lahko razberemo, da avtorji kot glavne sestavine navajajo oglaševanje, 

pospeševanje prodaje, stike z javnostmi in osebno prodajo. V nadaljevanju bomo podrobneje 

opisali nekatere od sestavin trženjsko komunikacijskega spleta, ki so najbolj uporabljeni za 

trženjsko komuniciranje visokošolskih zavodov. To so oglaševanje, promocijski dogodki, 

osebna prodaja in odnosi z javnostmi. 
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3.5.1 Oglaševanje  

Oglaševanje je vsaka komunikacijska dejavnost, katere glavni cilj je potiskanje izdelkov po 

distribucijski poti. Tržniki si prizadevajo kupce obvestiti in prepričati, da sprejmejo, prodajo, 

priporočijo ali uporabijo izdelek, storitev ali idejo, ki se oglašuje. Promocija je oblika 

komunikacije z dodatnim elementom prepričevanja. Trgovec mora svojim potencialnim 

kupcem sporočiti, da je pravi izdelek na voljo na pravem mestu in po pravi ceni. To je naloga 

promocije v marketingu . Oglaševanje ima dva osnovna namena: prepričevanje kupcev in je 

orodje za tekmovanje s konkurenco (Hundekar idr. 2010). 

Prvi odstavek 46. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št.110/06 – uradno prečiščeno 

besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 

47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 – odl. US in 67/19 – odl. US) oglaševalske vsebine 

opredeli kot oglase in druge vrste plačanih obvestil (v nadaljevanjem besedilu: oglasi), katerih 

objavo naroči pravna ali fizična oseba z namenom, da bi s tem pospeševala pravni promet 

proizvodov, storitev, nepremičnin, pravic ali obveznosti, pridobivala poslovne partnerje, ali si 

v javnosti ustvarjala ugled in dobro ime. Oglasi se objavljajo za plačilo ali drugo podobno 

nadomestilo ali z namenom samo oglaševanja.  

Hundekar idr. (2010) opišejo prednosti oglaševanja kot: 

- Ponuja načrtovano in nadzorovano sporočilo.  

- Lahko vzpostavi stik in vpliva na številne ljudi hkrati, hitro in ponekod z nizkimi stroški. 

- Ponuja široko izbiro kanalov za prenos sporočil, kot so vizualna, zvočna ter vizualno-

zvočna.  

- Lahko pošilja sporočila občinstvu s posebnimi demografskimi in socialno-ekonomskimi 

značilnostmi. 

- Lahko sporoči isto sporočilo v različnih okoliščinah. 

- Pomaga pri preprodaji blaga in privabi kupce do trgovcev na drobno. 

- Ustvari zanimanje in ponudi ustrezne informacije o novem izdelku, ko se inovacija uvaja 

na trg. 

Mediji kot instrumenti prenosa oglaševalskih sporočil so se od časa do časa spreminjali. Tako 

velja, da so bili tradicionalni mediji predvsem oglaševanje v raznih publikacijah, časopisih in 

revijah, oglaševanje na radiu, TV prenosnikih, danes pa v ospredje prihajajo promocijski 

filmi, tranzitni mediji, kot so na primer oglaševanje na avtobusih in vlakih ter drugih javnih 

prevozih. Vse večji pomen pa v današnjem času pridobivajo spletni mediji kot so spletne 

pasice, družbena omrežja, e- trženje, virusni in iskalni marketing,…  

Pri oglaševanju v izobraževanju je potrebno upoštevati tudi etični vidik, saj lahko uporabniki 

oglase presojajo zelo kritično. Oglasi, ki jih pošljemo v javnos,t morajo biti zakoniti, resnični, 

spodobni, predvsem pa ne smejo škodovati drugim izobraževalnim ustanovam. Vuk (2015) 

opozarja, da je sporočilo, ki ga izobraževalne ustanove pošljejo preko oglaševanja ciljni 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4666
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1459
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4217
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4784
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3715
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1962
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1930
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1705
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2129
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2942
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publiki, zelo pomembno, saj preko tega sporočila lahko gradijo ugled v javnosti, popravljajo 

napačne vtise, reducirajo zmoto ali posredujejo informacije o načinih in postopkih, ki jih 

morajo uporabniki opraviti za vključevanje v izobraževanje. 

3.5.2 Osebna prodaja 

Osebna prodaja je v izobraževanju prisotna že od samih začetkov. Opravljajo jo tako 

profesorji kot tudi strokovni sodelavci in vsi deležniki v izobraževalnih ustanovah. V literaturi 

zaznamo predvsem definicijo, da gre pri osebni prodaji za neposredno komunikacijo iz »oči v 

oči« med prodajalcem in enim ali več uporabniki naenkrat z namenom prodaje (Hundekar idr. 

2010; Trnavčevič in Zupanc Grom 2000).  

Chunawalla (2008) osebno prodajo opredeli kot umetnost prepričevanja, ki kupce motivira za 

nakup izdelkov. Podajalec potencialnim kupcem zagotavlja informacije o izdelkih in njihovih 

koristih, da jih prepriča in motivira za nakup. Marima (2015) pravi, da osebno prodajo 

visokošolskega zavoda opravljajo vse notranje in zunanje univerzitetne javnosti, ki 

komunicirajo s potencialnimi študenti in že vpisanimi študenti. To so administrativni delavci, 

diplomanti, dobavitelji, donatorji, tekmeci in podporno osebje. Skozi osebno prodajo imajo te 

javnosti ključno vlogo pri pridobivanju novih študentov. 

Pri osebni prodaji je zelo pomembno popolnoma poznati izdelke in storitve, ki jih prodajamo, 

saj bomo le tako lahko strankam dali prave informacije. Gre za trženjsko komunikacijsko 

orodje, pri katerem s strankami navežemo zelo močan osebni stik in tako hitro pademo v 

vlogo psihologov ali svetovalcev. Hundekar idr. (2010) poudarjajo, da gre pri osebni prodaji 

za zelo izrazito in edino obliko promocije, ki vključuje osebni odnos oz. medsebojno 

interakcijo med kupcem in prodajalcem.  

Hundekar idr. (2010) opišejo značilnost osebne prodaje kot: 

- Prodaja pod visokim pritiskom: v starih časih je predvsem veljalo, da je bil koncept 

trženja usmerjen v proizvodnjo in prodajo. Izdelke in storitve je bilo potrebno prodati za 

vsako ceno, ne glede na to, ali so potrošniki želeli te proizvode in če so si jih sploh lahko 

privoščili. Prodaja od vrat do vrat je bila takrat zelo razširjena in priljubljena. Danes 

osebna prodaja temelji predvsem na pristopu k reševanju problema.  

- Prodaja kot prepričevanje: prodajna sposobnost vključuje sposobnost vplivanja na ljudi 

oz. prepričevanja ljudi. Prodajalci morajo uporabiti vso svojo spretnost, da ustvarijo 

dober vtis v glavah potrošnikov in jih tako pripeljejo do nakupa.  

- Osebna prodaja mora temeljiti na zaupanju: pri osebni prodaji ne smemo uporabljati 

dvomljivih metod vplivanja na potrošnike. Nevednost in nezaupljivost potrošnika ne sme 

temeljiti na napačni predstavitvi, nepoštenosti in prevari. Nasprotno, cilj osebne prodaje 

je pridobiti zaupanje kupca z reševanjem kupčeve težave, s prepričevanjem in 

pojasnjevanjem.  
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- Kupoprodajni cilj je vzajemna korist: osebna prodaja ne temelji samo na ustvarjanju 

dobička. Nasprotno, osebna prodaja mora imeti koristi tako za kupca kot prodajalca. 

Kupec pridobi rešitev za svojo težavo in zadovolji svoje potrebe. Hkrati pa prodajalec s 

prodajo ustvari dobiček.  

- Osebna prodaja je izobraževalni proces: prodajna dejavnost izobražuje ljudi o njihovih 

potrebah. Zelo pogosto se ljudje ne zavedajo svojih potreb ali načina, kako bi jih lahko 

najbolje zadovoljili. Prodajalci v tem smislu opravljajo funkcijo poučevanja kupcev o 

njihovih potrebah in njihovem zadovoljstvu. Prav tako nudijo informacije o razpoložljivih 

izdelkih, njihovih posebnostih in njihovi uporabnosti pri zadovoljevanju posebnih potreb 

kupcev.  

- Osebna prodaja je kreativni proces: prodajno podjetje je odgovorno za ustvarjanje 

povpraševanja, ki ne temelji na prisili ampak s pristopom k reševanju problemov. Začne 

se s proučevanjem potrošnikov in njihovih želja ter težav.  

Visokošolski zavodi uporabljajo osebno prodajo predvsem za zvišanje ugleda izobraževalne 

ustanove in lastno predstavitev širši javnosti. Vidimo pa lahko, da se komunikacijska orodja v 

praksi visokošolskih zavodov zelo prepletajo. Na promocijskih dogodkih kot so na primer 

informativni dnevi, dnevi odrtih vrat, in sejem Informativa je vključen tudi velik del osebne 

prodaje. 

3.5.3 Odnosi z javnostmi 

Odnosi z javnostmi, znani tudi pod kratico PR (Public Relations) so še eno od orodij trženjsko 

komunikacijskega spleta. Dandanes skoraj ne poznamo več organizacije, ki nima urejenega 

oddelka za odnose z javnostmi. Chunawalla (2008) pravi, da je glavni namen stikov z 

javnostmi, da širšo javnost obveščajo in seznanjajo s pravilno perspektivo. Od oglaševanja se 

stiki z javnostmi razlikujejo po tem, da niso vsebinsko in prepričljivo naravnani ter njihov 

glavni cilj ni doseganje trženjskih in prodajnih ciljev. Stiki z javnostmi so stalen proces in 

niso omejeni na obdobja krize. Zajemajo velik del občinstva, za razliko od oglaševanja, ki je 

omejeno na ciljno občinstvo. Stiki z javnostmi naslavljajo različne javnosti, od zaposlenih, 

delničarjev, distributerjev, odjemalcev, vlade, lokalnih organov, medijev,… 

Avtorja Wynne (2016) in Smith (2013) kot glavno razliko med oglaševanjem in odnosi z 

javnostmi poudarijo to, da je oglaševanje plačan medij, odnosi z javnostmi pa so zasluženi 

medij. To pomeni, da morajo organizacije novinarje oz. urednike prepričati, da je njihova 

zgodba dovolj zanimiva, dajo bodo pripravljeni deliti naprej.  

Glavna vloga odnosov z javnostmi je promocija blagovne znamke, ustvarjanje dobrega imena 

ter objava in posredovanje sporočil javnosti preko revij, časopisov, informativnih kanalov, 

spletnih mest, blogov in TV programov.  
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Hundekar idr. (2010) pravijo, da se stiki z javnostmi nanašajo na vse, kar se izvaja za 

izboljšanje medsebojnega razumevanja med organizacijo in ciljnimi skupinami ter vsemi 

tistimi, s katerimi stopijo v stik znotraj in zunaj organizacije z namenom krepitve 

prepoznavnosti in blagovne znamke. Kot najpomembnejše prednosti stikov z javnostmi 

opišejo naslednje: 

- pomagajo pri ustvarjanju pozitivnega mnenja o izdelkih in storitvah v očeh potrošnikov, 

- pomagajo pri uvajanju novih izdelkov na trg; z informacijami o njih v medijih, s sporočili 

za javnost ali na kateri koli drug način, 

- pomagajo pri izboljšanju negativnega mnenja o podjetju,  

- lahko vplivajo na odločitve državne in lokalne uprave,  

- lahko vplivajo na določene skupine in pripomorejo pri vzpostavljanju boljših odnosov, ki 

so lahko ugodni za organizacijo, 

- predvsem pa pomagajo pri ohranjanju dobrih in zdravih odnosov z različnimi deležniki, 

kot so vlada, sindikati, kupci, skupnosti in druge agencije, kar je ključnega pomena za 

uspeh podjetja. 

Odnosi z javnostmi so strateški komunikacijski proces, ki gradi vzajemno koristne odnose 

med organizacijami in njihovimi javnostmi. Odnose z javnostmi uporabljamo predvsem za 

zaščito ali krepitev ugleda organizacije prek medijev, družbenih medijev ali samostojne 

komunikacije. Njihova naloga je, da ustvarijo pozitivno publiciteto za svojo organizacijo in 

izboljšajo njen ugled ter v primeru slabih novic oblikujejo najboljši odziv in omilijo škodo 

(Wynne 2016). 

Ker ima lahko vsaka kampanja stikov z javnostmi različne cilje, kot na primer ozaveščanje 

javnosti o proizvodnih storitvah ali uspešnosti podjetja, grajenje ugleda podjetja, prihranek pri 

stroških oglaševanja, pomoč distributerjem in prodajnim kanalom pri prodaji izdelka, mora 

služba za stike z javnostmi znati pravilno oblikovati sporočila ter za pošiljanje sporočil 

uporabiti prava orodja. Hundekar idr. (2010) navedejo orodja, preko katerih službe PR 

najpogosteje pošiljajo sporočila, ki so lahko v obliki novic, zgodb, argumentov, intervjujev v 

tiskanih medijih ali na televiziji, radijskih govorov,… : 

- publikacije podjetja: vključujejo revije podjetij, letna poročila. glasila, knjižice, brošure, 

avdio-vizualni materiale, … 

- novice in sporočila za javnost: eno najpomembnejših orodij za PR so novice, ki podajajo 

dejstva in informacije o podjetju, njegovih izdelkih in storitvah,  

- dogodki: podjetja lahko organizirajo in sponzorirajo številne posebne dogodke, kot so 

športni turnirji, glasba, ples in drugi umetniški in kulturni programi, tekmovanja, 

razstave, sejmi, ki pritegnejo pozornost ciljne publike.  

- lobiranje: številna podjetja, panoge in njihova združenja uporabljajo oglase za namene 

lobiranja. V trženjskem kontekstu lobiranje pomeni sodelovanje ali komuniciranje z 

zakonodajalci, javnimi in vladnimi uradniki za spodbujanje o sprejetju določenega 

zakona ali predpisa oz. njegovo zavrnitev,  
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- donatorstvo, sponzorstvo: podjetja lahko gradijo dobro ime tako, da del dobička donirajo 

v dobrodelne namene ali sponzorirajo določene dogodke. 

Wynne (2016) kot glavne tehnike odnosov z javnostmi navede naslednje: 

- pisanje in pošiljanje sporočil za javnost, 

- pisanje govorov, 

- pisanje manj formalnih sporočil o organizaciji in pošiljanje le teh novinarjem, 

- organizacija posebnih dogodkov,  

- opravljane tržnih raziskav, 

- pisanje blogov za splet in 

- promocija in odzivi na negativna mnenja na družbenih omrežjih. 

Moss in Powell (2010) opozarjata, da je eno od gonil, ki je začelo spreminjati vsakodnevno 

prakso odnosov z javnostmi, vse bolj razširjena prisotnost interneta in zlasti družbenih 

medijev. Globalni doseg interneta in družbenih medijev je spremenil način, kako številni 

posamezniki zbirajo informacije, iščejo novice, oblikujejo mnenja in celo sami prispevajo k 

ustvarjanju novic. Dejansko je hitra rast interneta in družbenih medijev po vsem svetu 

spremenila dinamiko med ustvarjalci novic in tistimi, ki novice širijo, na drugi strani pa 

potrošniki novic. Zavedajoč se te spreminjajoče se dinamike je veliko podjetij za odnose z 

javnostmi in internih oddelkov že začelo vključevati elemente interneta in družbenih medijev 

v svoje komunikacijske strategije.  

Sikošek (2011) ugotavlja, da zavedanje o pomembnosti stikov z javnostmi narašča tudi v 

visokošolskem izobraževanju, saj fakultete niso več osamljen sistem, do katerih ima javnost 

strahospoštovanje. Preko odnosov z javnostmi širšemu občinstvu sporočajo svoje dosežke ter 

komunicirajo s študenti. Kotler in Fox (1995, po Sikošek 2011) pa odnose z javnostmi na 

primeru izobraževanja razumeta kot napor šole za doseganje zanimanja za institucijo oz. njene 

programe, običajno s pomočjo pomembnejših novic v medijih ter lastnih aktivnosti in 

dogodkov.  

Marima (2015) opozarja, da fakultete z zadostnim številom vpisa ne rešijo vseh svojih težav. 

Preko stikov z javnostmi morajo pridobiti tudi pozornost ostalih, kot na primer organizacije za 

finančne vložke in donatorstva. 

3.5.4 Promocijski dogodki 

Večina literature promocijske dogodke pripisuje predvsem kot orodje stikov z javnostmi in 

pospeševanje prodaje. Sicer pa je tako tuja kot slovenska literatura na tem področju zelo 

skopa. Trnavčevič idr. (2008) pa prav zaradi narave izobraževanja menijo, da bi bilo potrebno 

v primeru izobraževanja komunikacijsko orodje pospeševanja prodaje zamenjati za 

promocijske dogodke.  
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Trnavčevič idr. (2008) med promocijske dogodke visokošolskih zavodov štejejo:  

- dan odprtih vrat, 

- sejemske prireditve, 

- predstavitev poklicev, 

- Informativni dan, 

- predstavitvena predavanja in  

- ugodnosti pri plačilu šolnine. 

Sikošek in Trnavčevič (2011), ki sta raziskovali informativni dan kot najpomembnejši 

dogodek, ki ga organizirajo fakultete sta ugotovili, da ima informativni dan pomemben vpliv 

na odločitev študentov za vpis na fakulteto. Informativni dan opišeta kot prvi stik študentov in 

njihovih staršev s fakulteto, kjer slednji dobijo informacije iz prve roke. Pravita, da je 

potrebno neposredno komuniciranje izkoristiti ne le za informiranje, temveč da s 

profesionalnim nastopom, resnostjo in dobro pripravljenostjo sodelujočih spodbudimo 

potencialne uporabnike za vpis.  

Visokošolski zavodi promocijske dogodke organizirajo predvsem z namenom informiranja 

študentov. Študenti, ki se udeležijo informativnega dne na fakulteti, tako dobijo možnost, da 

si v živo ogledajo prostore fakultete, njeno opremo in pravzaprav tudi vzdušje, ki vlada med 

zaposlenimi. Predstavniki jim podrobno predstavijo študijske programe. Na takem dogodku 

potencialni študenti pridobilo veliko boljšo predstavo o fakulteti. 
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4 SPLETNO OGLAŠEVANJE V VISOKOŠOLSKEM IZOBRAŽEVANJU 

V tem poglavju smo se osredotočili predvsem na opis spletnega oglaševanja in ugotovili, 

kakšne prednosti nam prinaša. Vendar moramo, preden opišemo orodja in tehnike za spletno 

oglaševanje, najprej pogledati, kaj vse nam je prinesla nova tehnologija, katere so 

najpomembnejše razlike med tradicionalnim in digitalnim trženjem ter kako so se spremenili 

pristopi v današnjem digitalnem svetu.  

4.1 Prehod iz tradicionalnega v digitalno trženje 

Zahay (2015) digitalno trženje opredeli kot uporabo katere koli digitalne tehnologije za 

olajšanje trženjskega procesa, končni cilj pa je olajšanje interakcije s strankami in 

sodelovanje. 

Kot največjo razliko med tradicionalnim in digitalnim trženjem Kotler, Kartajaya in Setiawan 

(2017) vidijo v tem, da je tradicionalno trženje vertikalno, poteka v eni smeri, od zgoraj 

navzdol. Začne se s segmentacijo ter nadaljuje z izbiro ciljnega segmenta ali segmentov in 

pozicioniranjem. Segmentacija in ciljanje sta v tem primeru enostranski odločitvi, ki jih 

tržniki sprejmejo brez privolitve svojih strank. Z uvedbo digitalnega trženja so kupci dobili 

večjo preglednost nad izdelki in organizacijami. Zaradi te preglednosti organizacije danes ne 

morejo več dajati lažnih, nepreverljivih obljub. Kupci se z digitalnimi mediji povežejo v 

horizontalne mreže skupnosti, kjer si delijo informacije. Danes veljajo skupnosti za nove 

segmente. Za razliko od segmentov se skupnosti oblikujejo po naravi kupcev in v mejah, ki 

jih določijo sami. V digitalno povezanem svetu se je koncept trženjskega spleta razvil tako, da 

vse bolj vključuje kupca. 

Kotler, Kartajaya in Setiawan (2017) zato predlagajo spremembo trženjskega spleta iz »4P« 

koncepta v »4C« koncept, ki ga sestavljajo: soustvarjanje (Co-creation), valuta / oblikovanje 

cen (Currency), povezana distribucija (Communal activation), in dvosmerna komunikacija 

(Conversation). V digitalni ekonomiji je soustvarjanje nova strategija razvoja izdelkov. S 

soustvarjanjem in vključevanjem strank v zgodnji fazi zamisli lahko podjetja izboljšajo 

stopnjo uspešnosti razvoja novih izdelkov. Soustvarjanje omogoča kupcem, da prilagodijo 

izdelke in storitve ter tako ustvarijo ponudbe vrhunske vrednosti. Iz tradicionalnega 

prehajamo tudi v dinamično oblikovanje cen, ko ceno določimo na podlagi povpraševanja na 

trgu in izkoriščenih zmogljivostih. Z dinamičnimi cenami lahko podjetja optimizirajo 

dobičkonosnost tako, da za različne stranke zaračunajo različno ceno na podlagi preteklih 

vzorcev nakupov, bližine lokacij,… V digitalni ekonomiji je cena podobna valuti, ki se 

spreminja glede na povpraševanje na trgu. Bistvo povezane oz. medsebojne distribucije je 

sodelovanje različnih organizacij pri distribuciji (primer AirBnb, ki strankam ponuja 

rezervacijo nastanitve, ki niso v njihovi lasti). Gre za posrednike, ki stranki omogočijo, da 

hitreje pride do izdelkov in storitev. Koncept dvosmernega trženja se je razvil v zadnjih letih. 



 

29 

Običajno je bilo trženje enostransko, saj so podjetja potrošnikom pošiljala sporočila kot 

občinstvu. Danes širjenje družbenih medijev strankam omogoča, da se odzovejo na ta 

sporočila ter se zapletejo v pogovor z drugimi strankami. Porast aplikacij, kot so na primer 

TripAdvisor in drugi, zagotavlja kupcem platformo za pogovor in podajanje ocen o izdelkih 

in storitvah, ki so jih že poizkusili. Zahay (2015) za opis dvosmernega trženja uporabi izraz 

interaktivni marketing in pravi, da je s porastom digitalnih medijev marketing postal 

dvosmerna komunikacija, glavni cilj interaktivnega marketinga pa ta, da trženje postane 

»pogovor«. Sicer pa nihče ni pričakoval tako hitrega širjenja pogovora in preusmeritve 

nadzora nad postopkom s tržnika na kupca. Kotler, Kartajaya in Setiawan (2017) zato 

opozarjajo, da imajo podjetja s prepletanjem tradicionalnega in digitalnega trženja večjo 

verjetnost preživetja v digitalni ekonomiji. 

 

Slika 3: Prepletanje tradicionalnega in digitalnega trženja 

Vir: Kotler, Kartajaya in Setiawan 2017 

Slika 3 prikazuje, da v zgodnji fazi interakcije med podjetjem in kupci najpomembnejšo vlogo 

odigra tradicionalno trženje, ki krepi ozaveščenost in zanimanje. Ko interakcija napreduje in 

kupci zahtevajo tesnejše odnose s podjetji, postaja pomemben digitalni marketing. 

Najpomembnejša vloga digitalnega marketinga je spodbuditi dejanje in ustvariti lojalnost 

kupcev (Kotler, Kartajaya in Setiawan 2017). 

Medtem ko se je tehnologija spreminjala, je bil takšen tudi način razmišljanja trgovcev o 

trženju. Jasen razvoj lahko opazimo, ko smo od uporabe množične komunikacije nadaljevali 
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na dvosmerno komunikacijo in interaktivno obliko komunikacije. Množično trženje, katerega 

začetki segajo v 19. stoletje, se je razvilo predvsem s pojavom televizije. Čeprav z 

množičnimi mediji lahko naredimo nekaj grobe segmentacije, na splošno velja, da je 

sporočilo enako za vse potrošnike. Pri neposredni ali dvosmerni komunikaciji pa hitro 

opazimo, da so si stranke med seboj različne in našo ponudbo prilagodimo ter jim dokažemo, 

da razumemo to njihovo edinstvenost. Internet kot enormna baza podatkov je zelo pomemben 

za ustvarjanje dvosmerne oblike interakcije s stranko (Zahay 2015). 

Vse večje prilagajanje stranki je privedlo do bolj osebnega pristopa in prilagajanja proizvoda 

stranki. Osebni pristop oz. personalizacija, kot jo poimenuje avtor, pomeni, da v komunikaciji 

s stranko uporabljamo njeno ime, naslov, prilagajanje proizvoda pa pomeni, da izdelek oz. 

storitev priredimo tako, da bo narejen za točno določeno stranko. Tako osebni pristop kot 

prilagajanje proizvoda sta zmogljivosti, ki sta povezani z razvojem baze podatkov o kupcih, ki 

podjetju omogoča, da razvije razumevanje kupca. Ta pogled stranke pogosto imenujemo 360-

stopinjski pogled. Z razvojem interneta se je hkrati razvijala tehnologija, ki je omogočala 

zbiranje podatkov o stranki in vse enostavnejše možnosti komunikacije podjetja s strankami. 

Trženjska misel se je razvila do te mere, da tržniki želijo komunicirati s stranko na način, ki je 

šel onstran množičnih komunikacij in celo neposrednih komunikacij (Zahay 2015). 

Digitalni marketing vključuje zmožnost interaktivne komunikacije s strankami prek 

elektronskih kanalov, kot so splet, e-pošta, pametne naprave, kot so telefoni in tablice, ter 

mobilne aplikacije.  

4.2 Pomen in razvoj spletnega oglaševanja 

Hitra rast interneta je zelo spremenila nakupne navade potrošnikov. Ni nam več potrebno v 

določeno trgovino, da bi videli in kupili izdelke. Z uvedbo interneta so posamezniki postajali 

vse bolj odvisni od svojih mobilnih naprav in računalnikov, saj jim te naprave v nekaj 

sekundah omogočijo dostop do digitalnega sveta, ne glede na to, ali poskušajo pridobiti, 

sprejeti ali dostaviti informacije; zanašajo se na digitalno okolje kot glavni vir informacij. 

Internet nam ponuja enake možnosti kot oglaševanje v časopisu (besedila in grafike), na radiu 

(zvočne oglase) in televiziji (video), vse v enem paketu. 

Iz podatkov SURS (2019) lahko vidimo, da ima v Sloveniji 89 % gospodinjstev urejen dostop 

do interneta, kar 74 % uporabnikov pa internet uporablja dnevno. Internet je v letu 2019 

uporabljalo 84 % oseb, starih 16–74 let. Odstotek uporabnikov interneta je bil najvišji med 

16–24-letniki in 25–34-letniki, kar 99 %. Spodnja slika prikazuje odstotke rednih 

uporabnikov interneta glede na starostno skupino. 
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Slika 4: Redni uporabniki interneta glede na starostno skupino v odstotkih 

Vir: SURS 2019 

Internet je omrežje računalnikov, ki omogoča prenos sporočil iz strežnika enega 

računalniškega omrežja na strežnik drugih omrežij. Računalniško posredovana komunikacija 

na internetu olajša vzajemno izmenjavo digitalnih informacij in uporabnikom omogoča 

komunikacijo v realnem času. Ta nova oblika interakcije je eden najpomembnejših mejnikov 

v informacijski revoluciji (Janoschka 2004). 

Tumara (2018) opiše spletno oglaševanje kot obliko trženja, pri katerem promocijska 

sporočila potrošnikom pošiljamo preko spleta. Vse do danes se je spletno oglaševanje zelo 

hitro razvijalo in napredovalo. Prvi spletni oglasi so se najprej pojavljali kot statične slike na 

vrhu spletne strani, danes pa poznamo ogromno različnih vrst spletnega oglaševanja, kot so e-

poštni marketing, oglaševanje na družbenih omrežjih, mobilno oglaševanje, iskalni marketing 

(SEM), različne oblike prikaznega oglaševanja (vključno s spletnimi pasicami), ponovno 

trženje in ponovno ciljanje.  

Kotler, Kartajaya in Setiawan (2017) opozarjajo, da je morda največjo dilemo v trženju 

prinesel prav mobilni internet. Prinesel je medsebojno povezanost in kupcem omogočil, da so 

veliko pametnejši in bolj ozaveščeni, kot v preteklosti. Tudi Biały (2017) pravi da je pojav 

mobilne tehnologije močno vplival na vedenje uporabnikov in prisilil platforme družbenih 

medijev, da se prilagodijo novemu okolju z razvijanjem mobilnih aplikacij. V začetku leta 

2016 je več kot 2,3 milijarde ljudi uporabljalo družbene medije, od tega je kar 1,9 milijarde 

uporabnikov do njih dostopalo preko svojih mobilnih telefonov. Kotler, Kartajaya in Setiawan 

(2017) pa hkrati opozarjajo, da ima mobilni internet veliko slabost. Mobilni telefoni 

preusmerijo pozornost ljudi iz trenutnega okolja in ta občutek, ki ga dobimo, ko se lahko 

povežemo s širšim omrežjem pogosto zavira sposobnost ljudi, da so sočutni do drugih.  

Janoschka (2004) pravi, da gre pri spletnem oglaševanju za asinhrono obliko komunikacije. 

Ta način razširjanja informacij ustreza značilnostim monološko usmerjene množične 

komunikacije. Prenos sporočil je opravljen v odnosu eden do mnogih. Spletno oglaševalsko 

sporočilo, ki ga pošilja pošiljatelj, lahko različni sprejemniki aktivirajo v različnih trenutkih. 

Sestavljen je iz besedila in / ali grafike, ki jo prenašajo spletni oglasi. Ti spletni oglasi so zelo 

pogoste nove oblike interaktivne komunikacije. So majhne, digitalne, grafične slike, ki se 

nahajajo na spletni strani ali skočijo iz zaslona, ko obiščemo spletno mesto. Spletni oglasi se 
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aktivirajo s klikom uporabnika. To aktiviranje spletnega oglaševanja je uporabnikova 

povratna informacija o poslanem sporočilu. 

Spletni oglasi imajo v glavnem tri funkcije (Janoschka 2004): 

1. Pritegniti pozornost uporabnika: spletni oglas mora uporabnika odvrniti od spletnega 

mesta na katerem se nahaja. 

2. Prepričati uporabnika, da klikne na oglas (ga aktivira): ta motivacija je lahko razlog zakaj 

naj uporabnik klikne nanj oz. korist, ki jo bo s tem pridobil. 

3. Izpolniti pričakovanja, ki jih sproži oglaševalsko sporočilo: ko uporabnik klikne na oglas, 

ima že določena pričakovanja, kaj lahko pričakuje na ciljnem spletnem mestu, zato je 

pomembno, da najde to, kar smo mu obljubili. 

Tako kot pri tradicionalnem oglaševanju, je glavni namen spletnega oglaševanja prepričevanje 

uporabnikov. Njegov cilj je prepričati uporabnike, da kliknejo na oglas. Eden od načinov za 

dosego tega cilja je ustvariti interaktivni odnos med spletnim oglasom in njegovimi 

naslovniki. Klik na spletni oglas je reakcija na poslano sporočilo in zato predstavlja odziv 

uporabnika. Ta način povratnih informacij se razlikuje od nakupa ali ne-nakupa, ki je glavna 

reakcija na običajno oglaševanje, kot so TV reklame ali tiskani oglasi. Povratne informacije 

na internetu se realizirajo preko istega komunikacijskega medija (Janoschka 2004).  

Raziskava SURS-a (2017), s katero so raziskovali namene uporabe interneta v slovenskih 

podjetjih z vsaj 10 zaposlenimi, je pokazala, da družbena omrežja uporablja 50 %, različne 

aplikacije za telefoniranje ali video klice uporablja 46 %, za spletno oglaševanje pa plačuje 27 

% podjetij.  Kar 83 % podjetij, ki imajo aktiven profil na družbenih omrežjih, le te uporablja 

za različne namene in v različnem obsegu: za oglaševanje, na primer trženje izdelkov in 

storitev in njihovo uvajanje na trg ter za razvoj celostne podobe podjetja, družbene medije 

uporablja 70 %; za komuniciranje s strankami, pridobivanje mnenj, odgovarjanje na 

vprašanja, 45 %; za zaposlovanje ali novačenje pa 39 % podjetij. 13 % podjetij pa družbena 

omrežja uporablja tudi za vključevanje strank v razvoj in inovacijo svojih izdelkov in storitev.  

Vidimo lahko, da se tudi v Sloveniji iz leta v leto povečuje uporaba družbenih omrežij za 

najrazličnejše namene, presenetil nas je tudi podatek, da 13 % podjetij, ki so prisotna na 

družbenih omrežjih, le te uporablja za vključevanje strank v razvoj izdelkov in storitev. To so 

podjetja, ki so sprejela filozofijo, ki nam jo je prineslo digitalno trženje. Spodnja slika nam 

prikazuje tudi, da ima 83 % slovenskih podjetij svojo spletno stran, 27 % pa jih uporablja 

spletno oglaševanje. 
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Slika 5: Digitalizacija v podjetjih z vsaj 10 zaposlenimi, Slovenija, 2019 

Vir: SURS 2017 

V današnjih hitrih, globalnih, akademsko-tržnih časih ima spletno oglaševanje v 

izobraževanju vpliv ne samo na vpis študentov, ampak tudi na večjo prepoznavnost in 

zadrževanje študentov. Študentje enaindvajsetega stoletja se razlikujejo od prejšnjih generacij; 

so zelo mobilni, ozaveščeni in povezani. Informacije želijo takoj in zahtevajo več za svoj 

denar. Vse te zahteve nove generacije pa od tržnikov zahtevajo več prilagajanja in iskanje 

novih tržnih možnosti.  

Spletno oglaševanje ima za oglaševalce v primerjavi z ostalimi medijskimi kanali veliko 

prednosti (Tumara 2018):  

- cenovna dostopnost: oglaševanje na spletu je v osnovi cenejše kot oglaševanje v tiskanih 

medijih, na radiu ali televiziji, 

- omogoča precizno ciljanje tržnih segmentov: spletno oglaševanje nam omogoča, da sami 

določimo ciljne skupine, za katere želimo, da se jim oglasi prikažejo, 

- popoln nadzor nad porabo sredstev: hitro lahko ugotovimo, ali se določena naložba 

izplača, pravočasno pa lahko prekinemo naložbe, za katere vidimo, da ne prinašajo 

donosov in  

- natančno merjenje rezultatov oglaševanja: tržniki lahko dnevno spremljajo statistične 

podatke o obiskovalcih na spletni strani in o kupcih določenih izdelkov in storitev. 

4.2.1 Spletna stran 

Učinkovito oblikovana spletna stran je osrednji element digitalnega trženja, iz katerega 

razvijamo strategije za druge ponudbene platforme, ki vključujejo iskalno, socialno, mobilno 
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in e-poštno trženje. Kljub prehodu na mobilni in družbeni marketing je spletna stran še vedno 

cilj marketinških kampanj in jo je treba "najti" na spletu. Veliko se je spremenilo od zgodnjih 

dni interneta v smislu oblikovanja spletnih strani, vendar so osnovna načela enaka. Ko kupce 

pridobimo na svojo spletno stran, je pomembno, da jim olajšamo navigacijo in da takoj 

najdejo informacije, po katere so prišli (Zahay 2015). Statistike celo kažejo, da imamo samo 8 

sekund časa, od trenutka, ko kupec vstopi na našo spletno stran, da ga prepričamo in zadržimo 

na naši strani (Hribar 2001). Spletna stran organizacije zajame potencialne stranke v tistem 

trenutku, ko si dejansko želijo določenih informacij. To ne uspe nobeni drugi obliki 

oglaševanja, zato mora biti spletna stran tako informacijsko oblikovana, da potencialne 

potrošnike spremeni v kupce (Safko 2012). 

Zahay (2015) spletne strani v osnovi deli na informacijske in transakcijske. Informacijske so 

tiste, ki ponujajo informacije, transakcijske spletne strani pa so v osnovi namenjene e-

poslovanju. Spletna stran izobraževalne ustanove vsekakor spada pod informativno obliko 

spletne strani, zato je zelo pomembno, da se na njej študenti hitro znajdejo, predvsem pa, da 

vsebuje vse informacije, ki jih študenti potrebujejo za študij.  

Nextland (2019) navaja nekaj prednosti, ki jih prinaša spletna stran: 

- Poskrbi, da nas stranke sploh najdejo: kar je predvsem pomembno za pridobivanje novih 

kupcev. 

- Spletna stran mora ustvariti dober prvi vtis, saj je po navadi prvi stik med potrošniki in 

podjetjem. Pomaga nam povečevati profesionalnost in kredibilnost predvsem v 

tekmovanju z večjimi organizacijami.  

- Spletna stran neprestano predstavlja našo organizacijo in dejavnost: tudi ko nismo 

dostopni fizično ali preko telefona, lahko potencialni uporabniki naših izdelkov in 

storitev na naši spletni strani raziskujejo in nakupujejo.  

- Komunicira s strankami: na spletni strani lahko uporabimo slike, opise in video posnetke, 

da bolj natančno predstavimo svojo dejavnost. Objavimo lahko odgovore na najpogosteje 

zastavljena vprašanja in tako prihranimo čas pri odgovarjanju na vedno ista vprašanja.  

- Spletna stran je temeljno orodje, če se želimo spletno oglaševati: je središče vsake spletne 

naložbe in je zaradi svoje širine ciljna točka, kamor želimo privesti potencialne 

uporabnike, da kupijo izdelek, pošljejo povpraševanje ali poiščejo več informacij. 

4.2.2 Družbena omrežja 

Začetki in izvor družbenih omrežij segajo v leto 1980 in sicer s prvim primerom sistemskih 

oglasnih skupin (Bulletin Board Systems – BBS). Bili so nekakšna spletna sejna soba, ki je 

uporabnikom omogočala nalaganje iger in drugih datotek ter pošiljanje sporočil so-

uporabnikom. Socialni vidik te izmenjave je bil precej jasen, vendar je bila interakcija zaradi 

tehnoloških razlogov precej omejena in počasna. Ker je BBS izkazal vse večje zanimanje za 

tovrstno komunikacijo, so se začele pojavljati še druge socialne platforme. Med njimi je velik 
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uspeh doživelo spletno mesto Class-mates.com in tako potrdilo potrebo po virtualni izmenjavi 

spominov, idej in pogledov. Toda prava revolucija družbenih omrežij se je začela v začetku 

2000-ih, ko je bila ustanovljena spletna stran Friendster. Po samo enem letu je zbrala skupnost 

s tremi milijoni uporabnikov in postala prvo spletno mesto s tako velikim občinstvom. 

Kasneje so bile ustanovljene različne druge platforme, kot npr. Linked-In leta 2003, katerega 

glavni namen je bil profesionalna povezanost in se je ohranil vse do danes. Samo leto dni 

kasneje so Mark Zuckerberg in njegovi sošolci ustvarili spletno mesto Thefacobook.com, ki je 

bilo namenjeno prvotno za študente Harwarda, danes pa se je razvilo v enega najmočnejših in 

najuspešnejših družbenih omrežij z več kot dvema milijardama uporabnikov. Revolucijo so 

nadaljevala še ostala spletna mesta kot so Twitter, Myspace, Google+, YouTube, Instagram, 

Snapchat in številne druge (Biały 2017). 

Sčasoma so tako spletne platforme postale enormne baze podatkov, ki so spodbudile 

zanimanje oglaševalskih podjetij. Pojav družbenih medijev je uporabnikom interneta ponudil 

izjemno priložnost za povezovanje z drugimi ljudmi, iskanje informacij, izmenjavo spominov, 

izkušenj, mnenj, pogledov in predvsem oglaševanje podjetij, ki je dokaj enostavno in poceni. 

Petrescu (2014) pravi, da socialni mediji izboljšajo interakcijo med potrošniki ter med 

potrošnikom in blagovno znamko, izboljšajo odnose med blagovnimi znamkami, lahko 

podaljšajo čas izpostavljenosti za sporočilo blagovne znamke in lahko znatno povečajo 

možnosti razširjanja tržnega sporočila. 

Spodnja slika prikazuje 10 glavnih razlogov, zakaj uporabniki danes najpogosteje uporabljajo 

družbena omrežja. Raziskava, ki jo je naredil GlobalWebIndeks leta 2017 je zajemala 77.814 

uporabnikov interneta starih med 16 in 64 let. 

 

Slika 6: 10 najpomembnejših razlogov za uporabo socialnih medijev 

Vir: GlobalWebIndeks 2017, po Valentine 2018. 
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Najpomembnejši od desetih razlogov je zelo očitno »družaben«, torej ostati v stiku s tem, kar 

počnejo moji prijatelji. Na seznamu lahko vidimo tudi druge razloge, kot so, da si zapolnim 

prosti čas, da delim svoje slike in videe z ostalimi, za spoznavanje novih ljudi, zato ker so tudi 

moji prijatelji prisotni na omrežju,… Vsi ti dejavniki kažejo visoko socialno motivacijo za 

uporabo družbenih omrežij. V oči pa nam padeta razloga »da ostanem na tekočem z novicami 

in dogajanjem« ter »za raziskovanje / iskanje informacij o izdelkih«. Dva razloga, ki nimata 

povezave s socialnim značajem in sta nedvomno trend - iskanje najrazličnejših informacij na 

družbenih omrežjih. 

Do leta 2016 se je število uporabnikov socialnih medijev povečalo za več kot dvakrat (iz 0,97 

milijarde v letu 2010 na 2,34 milijarde v letu 2016). Biały (2017) pravi, da so te številke in 

spremenjeni vzorci uporabe družbene medije spremenili v zelo privlačen komunikacijski 

kanal. Dejavniki, kot so nizki stroški dostopa, različne ciljne skupine, svetovni doseg in 

neverjetna hitrost pretoka informacij so spodbudili različne organizacije k uporabi družbenih 

medijev za svoje namene. Marketinški strokovnjaki so zelo hitro odkrili njegov potencial in 

postavili družbene medije v središče svojih promocijskih kampanj.  

Dandanes si ne moremo predstavljati, da visokošolski zavodi ne bi bili prisotni na družbenih 

omrežjih, kaj šele, da ne bi imeli svoje spletne strani. Ker mladi večino svojega prostega časa 

preživijo na spletu in družbenih omrežjih, je za visokošolski zavod zelo pomembna prisotnost 

tam. Poleg dobro pregledne in informacijsko bogate spletne strani se morajo nenehno 

oglaševati tudi na družbenih omrežjih, predvsem z objavami dogodkov, ki jih organizirajo, z 

objavljanjem različnih informacij o študiju, z objavo predavanj, slik prostorov fakultete, 

skratka z vsem, kar bi pri mladih povečalo zanimanje za študij. Družbena omrežja omogočajo, 

da sami izberemo svoje občinstvo na podlagi standardnih demografskih informacij, kot so 

starost, spol in lokacija, ter naprednih možnosti, kot so zanimanja in vedenja. To omogoča, da 

dosežemo uporabnike, del ciljne skupine, in z vsako oglaševalsko akcijo maksimiramo 

rezultate. 

Vse večji trend oglaševanja na družbenih omrežjih postajajo video vsebine. Raziskava 

Wawe.videa (2018) na temo video oglasov na družbenih omrežjih je pokazala, da so trije 

glavni razlogi, da podjetja ustvarjajo video vsebine za to, da bo povečala obiskanost njihovega 

spletnega mesta, za predstavitev novih vsebin in za povečanje deljenja njihovih vsebin. 

Strokovnjaki opozarjajo, da je za dober video oglas potrebno v video vključiti ljudi in 

blagovno znamko narediti dostopno, se osredotočiti na uporabnika, pravilno izbrati video 

format, video narediti kar se da zanimiv. Video mora nujno vsebovati tudi poziv k dejanju, 

torej kaj želimo, da uporabnik stori po tem, ko si ogleda video posnetek (npr. obišči spletno 

stran, naroči, všečka, deli,…). 
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Slika 7: Najbolj priljubljeni tipi video oglasov na družbenih omrežjih 

Vir: Wawe.video 2018. 

Tudi Biały (2017) se strinja, da je za učinkovito delovanje na družbenih medijih bistvena 

privlačna, nepozabna in čustvena vsebina. Dokazano je, da so vizualne vsebine bolj privlačne 

od besedilnih sporočili; veliko lažje je z njimi pritegniti pozornost občinstva in doseči 

njegovo angažiranost. 

4.2.3 Virusni marketing 

Jurvetson in Draper (1997) sta virusno trženje opredelila kot spletne oglase, ki se prenašajo in 

promovirajo z uporabo družbenih omrežij. Lindgreen in Vanhamme (2005, po Merc 2009) sta 

virusni marketing opisala kot oglaševanje od ust do ust, ki ga podpirajo družbena omrežja. 

Toda virusna sporočila se od govoric pomembno razlikujejo. Virusna sporočila so sestavljena 

iz vizualnih sredstev (teksta in slik), medtem ko so govorice najpogosteje verbalne. Naravo in 

vsebino virusnih sporočil je lažje kontrolirati kot naravo in vsebino govoric. Te za razliko od 

virusnega marketinga vključujejo dvosmerno komunikacijo s povratnimi informacijami. Tudi 

verjetnost, da bo prejemnik pozorno spremljal celo sporočilo, je večja pri govoricah kot pri 

virusnem marketingu. 

Plummer idr. (2007, po Petrescu 2014) pravijo, da je virusno trženje marketinška strategija, ki 

potrošnike spodbuja, da pošiljajo sporočila drugim, da bi ustvarila dodatno izpostavljenost. 

Ključna točka je torej uporaba družbenih omrežij za prenos komercialnih informacij in 

ustvarjanje širokega potenciala razširjanja kakršnegakoli marketinškega sporočila. Poleg 

izkoriščanja prednosti socialnih omrežij, pravi Petrecu (2014), je druga ključna točka, 

povezana z virusnim trženjem, nujnost, da se potrošnikom ponudi spodbuda za prenos 
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sporočila na njihova družbena omrežja. Te pobude običajno izvirajo iz razvedrilnega 

potenciala tržnega sporočila, vendar so lahko tudi materialne in finančne spodbude v obliki 

popustov, nagradni iger ali drugih nagrad. 

4.3 Trženje generaciji Z 

Medtem ko je generacija Y ali generacija Milenijcev največja skupina potrošnikov sedaj, je 

generacija Z potrošnik prihodnosti. Za visokošolske ustanove pa velja, da je razumevanje 

generacije Z najpomembnejše ravno sedaj. V tem delu se bomo poskušali dotakniti nekaterih 

zgodnjih raziskav generacije Z in opisati njihovo miselnost ter preučili, na kakšen način je 

najbolj smotrno, da jim tržimo. Različni avtorji (Brannan 2019; Massot 2018; Kasasa 2020) 

različno opredelijo starostno skupino generacije Z, vsi pa se strinjajo, da v to generacijo 

spadajo mladi, rojeni nekje med leti 1995 in 2015.  

Brannan (2019) glede na raziskave pove, da generacija Z veliko svojega prostega časa preživi 

na družbenih omrežjih, zato je za pridobitev njihove pozornosti nujna prisotnost organizacije 

na teh omrežjih.  Gre za generacijo, ki je odraščala v hiper povezanem svetu, pametni telefoni 

so njihov najprimernejši način komunikacije. Seveda pa velja, da mora biti oglaševanje na teh 

platformah skrbno načrtovano. Pravi, da ima Gneracija Z vrojen radar in hitro presodi, ali je 

oglas vreden svojega časa. Če pridemo mimo teh filtrov in pridobimo njihovo pozornost, bo 

pomenilo, da smo jim ponudili privlačne in takoj koristne informacije. Za poslovanje 

uporabljajo debetne kartice in mobilno bančništvo, več kot 50 % jih v zadnjih treh mesecih ni 

vstopilo v bančno poslovalnico. Kot domorodci interneta pričakujejo, da bodo finančne 

transakcije potekale brez trenja, odločili se bodo za ponudnika finančnih storitev, ki se najbolj 

prilagajaj njihovem digitalnemu načinu življenja. So zelo trmasti in iščejo stabilnost. Zanima 

jih ideja, da bi imeli lastno podjetje, vendar je njihov namen podjetništva bolj nagnjen k 

preživetju kot idealistični dosežek statusa ali bogastva.  

Massot (2018) pravi, da je to generacija, ki se precej razlikuje od Milenijske generacije. 

Značilnosti generacije Z opiše tako: 

- Rojeni so z digitalno tehnologijo: pametne telefone, računalnike in tablice uporabljajo 

brez prebiranja navodil in ne da bi jih kdo naučil.  

- Samostojni so pri učenju: odgovore na vprašanja poiščejo na internetu ter gledajo učne 

video pripomočke. 

- Njihovi vzorniki in učitelji so YouTuberji: danes jim pravimo tudi »Infuencerji«, ki imajo 

na mladostnike zelo velik vpliv. Narekujejo jim način oblačenja, razmišljanja, blagovne 

znamke, uporabo produktov, mnenje o alkoholu in drogah,…  

- Zelo težko se skoncentrirajo: v povprečju traja njihova koncentracija samo osem sekund, 

zato kot najučinkovitejša orodja za komunikacijo z njimi uporabljamo Instagram ali 

Snapchat, kjer naše sporočilo sporočimo v kratkem stavku.  
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- Gre za večopravilno (»multi task«) generacijo: obstaja (navidezna) večopravilnost, ki jim 

omogoča da hkrati gledajo televizijo, se pogovarjajo po WhatsAppu, na računalniku 

pišejo nov dokument in brskajo po spletu.  

- So podjetniško naravnani: kar 73 % mladostnikov si želi uresničiti svojo podjetniško 

idejo in želi imeti svoje podjetje.  

- So samostojni: za razliko od Milenijcev, ki so dolga leta živeli pri svojih starših, 

predstavniki generacije Z cenijo denarno neodvisnost in si hitreje ustvarijo lasten dom. 

- So zahtevni potrošniki: od trgovskih znamk zahtevajo transparentnost, zvestobo ter želijo 

poznati proces izdelave in pridelave. Svoje izkušnje in mnenje o izdelkih in storitvah pa 

brez težav objavijo na spletu.  

- V podjetjih, kjer so zaposleni, pričakujejo pravično plačilo in cenijo svoje zasebno 

življenje.  

- Zanimajo jih poklici, ki so danes še marsikomu neznani in so predvsem povezani z 

uporabo tehnologije, kot na primer umetna inteligenca, komunikacije,… 

- Njihovo prijateljstvo na pozna meja: povezujejo se z mladimi iz celega sveta, potujejo, v 

ljubezni in prijateljstvu vlada globalizacija. Radi se učijo vseh tujih jezikov.  

- Rodili so se v času velike ekonomske krize, zato se zavedajo, da stvari niso vedno 

samoumevne ter da si jih je potrebno prislužiti.   

- Velikokrat imajo težave pri komunikaciji, saj gre za generacijo, ki komunicira preko slik 

(resničnih in virtualnih). Instagram je njihova najljubša komunikacijska platforma: hitra, 

kratka in s fotografijami.  

- Težko obvladujejo svoja čustva, zdravniški poklici jim niso pisani na kožo. 

- Označujejo jih za altruiste. Podpirajo ohranjanje in skrb za okolje, delajo v 

prostovoljstvu, kar 60 % pa bi jih rado delalo nekaj, kar bi pomagalo izboljšati svet.  

- So bolj inteligentni kot mladostniki prejšnjih generacij, predvsem zaradi kulturnega ali 

generacijskega prenosa. 

Vidimo lahko, kako se generacije iz časa v čas spreminjajo, spreminja se tudi miselnost v 

trženju. Marketinški pristopi, ki so nekoč veljali za najbolj dobičkonosne, danes nimajo več 

pravega vpliva. Potrebno je nenehno prilagajanje spremembam in inovativnim oblikam 

trženja.  
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5 RAZISKAVA O VPLIVU SPLETNEGA OGLAŠEVANJA NA ODLOČITEV ZA 

VPIS NA VISOKOŠOLSKI ZAVOD 

V magistrski nalogi smo opravili raziskavo med študenti članic Univerze na Primorskem; 

Fakultete za humanistične študije, Fakultete za management, Fakultete za vede o zdravju, 

Turistice in Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijsko tehnologijo. Ker se 

visokošolski zavodi srečujejo na trgu z veliko konkurenco, nas je zanimalo, ali bi večje 

oglaševanje fakultete na spletu, predvsem družbenih omrežjih, pomembno vplivalo na 

odločitev za vpis študentov. Ugotoviti smo želeli tudi, kje študenti pred odločitvijo za vpis 

iščejo informacije o fakulteti in študijskih programih, ter ali je spletna stran visokošolskega 

zavoda ključni vir pridobivanja informacij. Ugotovitve raziskave bodo visokošolskim 

zavodom pripomogle pri oblikovanju trženjske strategije ter jim predstavile, s katerimi 

spletnimi komunikacijskimi kanali dosežejo največje število potencialnih kandidatov.  

5.1 Opredelitev obravnavanega problema 

Čeprav se oglaševanje visokošolskih zavodov na prvi pogled morda zdi celo sporno, je z 

naraščanjem konkurence tako javnih kot zasebnih visokošolskih zavodov nujno za njihov 

obstoj. Fakultete, ki so se v preteklosti posluževale predvsem tradicionalnih oblik 

oglaševanja, kot so oglasi v tiskanih medijih, oglasi na radiu, organizacija informativnega 

dne, so danes vse bolj prisotne tudi na spletu. Njihova ciljna publika so mladi, ki nedvomno 

veliko svojega prostega časa preživijo na spletu, do katerega dostopajo predvsem preko svojih 

mobilnih telefonov. 

Prisotnost na spletu je v današnjih digitalnih časih nujno zlo. Danes velja, da organizacije, ki 

nimajo svoje spletne strani in niso prisotne na družbenih omrežjih, »ne obstajajo«. Ker je za 

veliko večino kandidatov izbira primernega visokošolskega zavoda pomembna odločitev,  

zbiranju informacij namenijo veliko pozornosti. Da bi fakultete čim bolje informirale svoje 

potencialne uporabnike in jih prepričale za vpis, morajo biti nenehno prisotne tam, kjer jih 

lahko najhitreje dosežejo, to je na spletu. Fakultete morajo imeti pregledno in informacijsko 

bogato spletno stran, prisotne morajo biti na družbenih omrežjih, se neprestano oglaševati na 

spletu in tako pri potencialnih študentih ustvariti zanimanje in željo za vpis.   

Rezultati tujih raziskav kažejo, da spletno oglaševanje pomembno vpliva na odločitev za vpis 

na fakulteto, zato smo želeli v magistrski nalogi raziskati, kako je spletno oglaševanje 

vplivalo na vpis študentov Univerze na Primorskem ter kakšen je njihov odnos do spletnega 

oglaševanja fakultete, na katero so vpisani. Zanimalo nas je, kateri dejavniki so bili tisti, ki so 

najpomembneje vplivali na njihovo odločitev za vpis na fakulteto in če mislijo, da bi 

fakulteta, ki se dobro oglašuje na družbenih omrežjih, s tem pridobila več študentov.  
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5.2 Namen in cilji raziskave 

Glavni namen raziskave je bil preučiti, ali spletno oglaševanje visokošolskega zavoda vpliva 

na odločitev za vpis potencialnih kandidatov, ter kje potencialni kandidati najpogosteje iščejo 

informacije o visokošolskem zavodu.  

Cilji: 

- Raziskati, ali oglaševanje na družbenih omrežjih vpliva na povečanje vpisa študentov na 

visokošolski zavod. 

- Ugotoviti, kje študentje najpogosteje iščejo informacije za vpis. 

- Ugotoviti, ali so študenti pred vpisom našli dovolj in prave informacije za vpis na spletni 

strani. 

- Na osnovi pridobljenih rezultatov pripraviti priporočila za fakulteto, katerim spletnim 

kanalom naj posveti več pozornosti,  da bi povečala število vpisa študentov. 

5.3 Glavne hipoteze 

Raziskava na temo vpliva socialnih medijev na odločitev za vpis na visokošolsko 

izobraževanje na Norveškem, ki sta jo izvedla Maguire in Maguire (2011, po Kwame in 

Kweku 2019), je pokazala, da imajo socialna omrežja vpliv na izbiro visokošolskega zavoda. 

V anketi je sodelovalo 2100 srednješolcev in sicer je bilo ugotovljeno, da si je 57 % 

potencialnih kandidatov pred vpisom ogledalo videoposnetke na YouTubu, ki jih je pripravila 

ustanova in 53% učencev je na družbenih omrežjih prebralo objave, ki jih je objavila 

fakulteta. Ugotovljeno je bilo, da študenti uporabljajo družbene medije za zbiranje informacij 

in ocenjevanje fakultete. Tudi Dalfonso, Pratt in Rogers (2014, po Kwame in Kweku 2019) so 

v raziskavi ugotovili, da 68% študentov uporablja socialne medije za iskanje informacij o 

fakulteti. 70% anketirancev je povedalo, da so socialni mediji vplivali na izbiro fakultete, niso 

pa bili najpomembnejši za njihovo odločitev.  

H1: Oglaševanje visokošolskega zavoda na družbenih omrežjih je eden izmed 

najpomembnejših dejavnikov vpliva na vpis študentov. 

Pri iskanju informacij o pomembnosti spletne strani visokošolskega zavoda smo naleteli na 

raziskavo Kwame in Kweku (2019). Z raziskavo sta poskušala izvedeti, kje potencialni 

kandidati najpogosteje iščejo informacije o visokošolskih zavodih. Ugotovila sta, da je večina 

anketirancev za izbrani visokošolski zavod prvič slišala od prijatelja oz. družinskega člana, 

vendar si je večina kljub temu dodatne informacije poiskala na spletu. Kar 172 anketirancev, 

od skupno 210 anketirancev, je potrdilo, da je informacije iskalo na spletni strani (Kwame in 

Kweku 2019). Ker bi radi preverili, ali je tudi za naše študente spletna stran visokošolskega 

zavoda primarni vir informacij o študiju, smo zastavili še drugo hipotezo.  



 

42 

H2: Najpomembnejši vir pridobivanja informacij za vpis je spletna stran visokošolskega 

zavoda. 

5.4 Metodologija in potek raziskave 

Empiričnega dela raziskave smo se lotili s pripravo spletne ankete v programu 1KA. Ankete 

zaradi varovanja osebnih podatkov nismo pošiljali na elektronske naslove, ampak smo jo 

objavili na Študentskem informacijskem sistemu ŠIS vseh članic ter na Facebook stani 

Univerze na Primorskem. Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz desetih vprašanj, od katerih je 

bilo 5 vprašanj zaprtega tipa, ter 5 vprašanj, pri katerih so anketiranci izrazili stopnjo 

strinjanja s strditvijo s pomočjo 5-stopenjske Likertove lestvice. Anketa je bila aktivna 1 

mesec, od 30. 3. do 30. 4. 2020. 

5.5 Analiza in interpretacija raziskave 

V raziskavi je sodelovalo 79 študentov vseh članic Univerze na Primorskem, od tega je anketo 

izpolnilo 57 žensk in 22 moških, kar prikazuje Slika 8.  

 

Slika 8: Spol anketirancev 

Anketa je zajemala vprašanja o pogostosti uporabe interneta, za katere aktivnost anketiranci 

najpogosteje uporabljajo internet, kje so pred vpisom iskali informacije za vpis ter ali so 

posamezna komunikacijska orodja vplivala na njihovo odločitev za vpis. Zanimal nas je tudi 

njihov pogled na oglaševanje fakultete, na katero so vpisani.  

Med anketiranci ni bilo nikogar, ki interneta ne uporablja, saj je bilo anketo možno izpolniti le 

preko spleta. Tako so vsi študenti, ki interneta ne uporabljajo, izpadli iz raziskave.  

Iz Slike 9 je razvidno, da vsi anketirani študenti internet uporabljajo vsakodnevno, kar nas ne 

preseneča, saj internet velikokrat uporabljajo prav za študijske obveznosti.  
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Slika 9: Pogostost uporabe interneta 

Rezultate na vprašanje, za katere aktivnost najpogosteje uporabljajo internet, prikazuje Slika 

10. Anketiranci so na vprašanje odgovarjali s stopnjo strinjanja s posameznimi trditvami pri 

čemer je veljalo 1 – nikoli in 5 – zelo pogosto. Vidimo lahko, da večina anketiranih študentov 

internet najpogosteje uporablja za študijske obveznosti, 68,4 % ter za aktivnost na družbenih 

omrežjih, pri čemer se je s trditvijo zelo pogosto strinjalo kar 62 % anketirancev. Takoj za 

tem sledi odgovor za iskanje informacij o izdelkih in storitvah z 39,2 %. Vidimo lahko tudi, 

da študenti interneta ne uporabljajo predvsem za igranje igric in podajanje mnenja o izdelkih 

in storitvah, kot so na primer spletni forumi. 
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Slika 10: Pogostost uporabe interneta za različne aktivnosti 

V raziskavi nas je predvsem zanimalo, kje kandidati najpogosteje iščejo informacije o 

fakulteti in študijskem programu, na katerega se želijo vpisati. Slika 11 prikazuje odgovore 

študentov, kje so pred vpisom iskali informacije za vpis. Pri tem vprašanju so študenti imeli 

na voljo več možnih odgovorov, saj so lahko informacije iskali na različne načine in preko 

različnih komunikacijskih kanalov. Vidimo lahko, da je največje število študentov iskalo 

informacije za vpis na spletni strani fakultete in sicer jih je ta odgovor izbralo kar 87,3 %. 

Najmanjši odstotek anketirancev je odgovorilo, da so informacije iskali pri zaposlenih na 

fakulteti in sicer 24 %.  
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Slika 11: Komunikacijski kanali, na katerih so študenti iskali informacije za vpis 

Zanimala nas je tudi njihova izkušnja, ali so na posameznih komunikacijskih kanalih pridobili 

dovolj in prave informacije za vpis, kar prikazuje Slika 12. Prikazani so rezultati pri tistih 

trditvah, kjer so anketiranci označili najvišje stopnje strinjanja (se strinjam in popolnoma se 

strinjam). Ponovno najpomembnejšo nalogo prevzamejo informacije na spletni strani. Nekaj 

manj kot polovica vseh, ki so informacije iskali na spletni strani se popolnoma strinjajo, da so 

na spletni strani našli dovolj in prave informacije za vpis. Iz tega lahko sklepamo, da imajo 

članice Univerze na Primorskem dobro zasnovane spletne strani, ter da na njih študenti 

najdejo dovolj uporabnih informacij za vpis.  
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Slika 12: Strinjanje s trditvami, na katerih komunikacijskih kanalih so študenti našli 

dovolj in prave informacije za vpis 

Slika 13 prikazuje odgovore študentov, v kolikšni meri je posamezno komunikacijsko orodje 

vplivalo na njihovo odločitev za vpis. V tem primeru nas je zanimalo, ali med različnimi tipi 

oglaševanja obstajajo razlike v vplivu na odločitev. Zanimalo nas je predvsem, ali je 

oglaševanje visokošolskega zavoda na družbenih omrežjih, kot so Facebook, Twitter, 

Instagram in drugi, vplivalo na njihovo odločitev za vpis.  
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Slika 13: V kolikšni meri je posamezno komunikacijsko orodje vplivalo na odločitev za 

vpis 

Pri 6. vprašanju so morali študenti izraziti stopnjo strinjanja s trditvami, ki so se nanašala na 

različne trditve glede oglaševanja visokošolskega zavoda. Iz Slike 14 lahko vidimo, da imajo 

študenti pozitiven odnos do oglaševanja visokošolskega zavoda in menijo, da različni načini 

oglaševanja pozitivno vplivajo na odločitev za vpis na fakulteto.  

 

Slika 14: Strinjanje s trditvami glede oglaševanja visokošolskega zavoda 
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5.6 Ugotovitve raziskave 

Za preverjanje hipotez smo uporabili neparametrična testa Hi-kvadrat test in Kruskal Wallis 

Test. V raziskavi smo imeli večinoma ordinalne spremenljivke, nominalni sta bili le 

spremenljivki spol in vrsta fakultete. Spremenljivke smo merili na 5-stopenjski Likertovi 

lestvici. Za lažjo raziskavo smo pri preverjanju Hipoteze H2 spremenljivke združili v štiri 

skupine in sicer; spletna stran, družbena omrežja, družina, prijatelji in znanci ter ostalo. 

Združene spremenljivke so prikazovale različne načine oglaševanja in njihov vpliv na 

odločitev za vpis na fakulteto. Za vse spremenljivke smo ugotovili, da niso normalno 

porazdeljene. 

Pri hipotezi H1, nas je zanimalo, ali oglaševanje fakultete na družbenih omrežjih vpliva na 

odločitev študentov za vpis na fakulteto. Rezultate smo primerjali glede na to, ali so študenti, 

ki so vpisani na različne fakultete, drugače odgovarjali na vprašanja. Za preverjanje H1 smo 

uporabili Hi-kvadrat test. Hi kvadrat test smo naredili za vsa komunikacijska orodja, ki so jih 

anketiranci lahko izbrali v anketnem vprašalniku. Ugotovili smo, da komunikacijska orodja, 

kot so Informativni dan, zaposleni na fakulteti, pisna gradiva fakultete in razpis za vpis 

značilno ne vplivajo na odločitev za vpis, saj je bila p vrednost pri izračunu Hi kvadrat testa 

večja od 0,05. Spodaj prikazujemo rezultate, kjer smo ugotovili statistično značilno odvisnost.  

Iz Preglednice 1 so razvidna razhajanja mnenj o moči vplivanja družbenih omrežij na vpis na 

fakulteto. Na UP FHŠ, UP FM in UP PEF je 2,5 % vprašanih trdilo, da je oglaševanje na 

družbenih omrežjih imelo velik vpliv na odločitev za vpis na izbrano fakulteto. Malo višji 

odstotek lahko vidimo pri fakulteti UP FVZ in sicer je oglaševanje na družbenih omrežji 

vplivalo na 3,8 % anketirancev. Manjši odstotek pritrdilnih odgovorov zaznamo na UP 

FAMNIT in UP TURISTICI, kar lahko pripišemo predvsem manjšemu številu respondentov 

iz teh fakultet. Na rezultate smo v tem primeru gledali relativno zaradi različne frekvence 

odgovorov študentov iz različnih fakultet. 

Preglednica 2: Hipoteza H1 - Vpliv oglaševanja na družbenih omrežjih - opisna 

statistika 

Skupaj

Komunikacijsko orodje  FHŠ FM FVZ PEF  FAMNIT TURISTICA

sploh ni vplivalo Count 6 4 4 0 0 0 14

% of Total 7,6% 5,1% 5,1% 0,0% 0,0% 0,0% 17,7%

ni vplivalo Count 0 4 1 1 0 0 6

% of Total 0,0% 5,1% 1,3% 1,3% 0,0% 0,0% 7,6%

Niti / niti Count 0 2 13 2 0 0 17

% of Total 0,0% 2,5% 16,5% 2,5% 0,0% 0,0% 21,5%

je vplivalo Count 2 2 3 2 0 1 10

% of Total 2,5% 2,5% 3,8% 2,5% 0,0% 1,3% 12,7%

zelo je vplivalo Count 2 2 1 0 0 0 5

% of Total 2,5% 2,5% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 6,3%

nisem uporabil Count 5 8 9 1 4 0 27

% of Total 6,3% 10,1% 11,4% 1,3% 5,1% 0,0% 34,2%

Skupaj Count 15 22 31 6 4 1 79

% of Total 19,0% 27,8% 39,2% 7,6% 5,1% 1,3% 100,0%

Članica UP 

Družbena 

omrežja 

(Facebook, 

Instagram, 

Twitter,...)
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Preglednica 3: Hipoteza H1 - Vpliv oglaševanja na družbenih omrežjih - Hi-kvadrat test 

Vrednost Stopinje prostosti p vrednost

Pearson Chi-Square 42,855a 25 0,015

Likelihood Ratio 43,248 25 0,013  

S Hi-kvadrat testom smo ugotovili, da med izbiro fakultete in oglaševanjem na družbenih 

omrežjih obstaja statistično značilna odvisnost, saj je stopnja značilnosti manjša od 0,05 (p 

=0,015, Hi-kvadrat =42,85). 

Enak test smo ponovili tudi za ostala komunikacijska orodja, saj nas je zanimalo, ali še pri 

katerem drugem komunikacijskem orodju obstaja statistična značilnost pri vplivu na vpis. 

Visoko statistično značilnost na vpliv za vpis smo zaznali pri spletni strani in družini, 

prijateljih in znancih. Rezultate predstavljamo spodaj. 

Preglednica 4: Hipoteza H1 - vliv spletne strani fakultete - opisna statistika   

Skupaj

Komunikacijsko orodje  FHŠ FM FVZ PEF  FAMNIT TURISTICA

sploh ni vplivalo Count 1 1 2 1 0 0 5

% of Total 1,3% 1,3% 2,5% 1,3% 0,0% 0,0% 6,3%

ni vplivalo Count 0 1 2 0 0 0 3

% of Total 0,0% 1,3% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 3,8%

Niti / niti Count 3 2 19 2 1 0 27

% of Total 3,8% 2,5% 24,1% 2,5% 1,3% 0,0% 34,2%

je vplivalo Count 2 7 4 2 1 1 17

% of Total 2,5% 8,9% 5,1% 2,5% 1,3% 1,3% 21,5%

zelo je vplivalo Count 8 11 3 1 1 0 24

% of Total 10,1% 13,9% 3,8% 1,3% 1,3% 0,0% 30,4%

nisem uporabil Count 1 0 1 0 1 0 3

% of Total 1,3% 0,0% 1,3% 0,0% 1,3% 0,0% 3,8%

Skupaj Count 15 22 31 6 4 1 79

% of Total 19,0% 27,8% 39,2% 7,6% 5,1% 1,3% 100,0%

Članica UP 

Spletna stran 

fakultete

 

Preglednica 5: Hipoteza H1- vpliv spletne strani fakultete - Hi-kvadrat test 

Vrednost Stopinje prostosti p vrednost

Pearson Chi-Square 37,640a 25 0,05

Likelihood Ratio 37,563 25 0,051  

P vrednost pri Hi-kvadrat testu je enaka 0,05, iz česar lahko sklepamo, da tudi med 

oglaševanjem na spletu in izbrano fakulteto obstaja statistično značilna odvisnost. 
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Preglednica 6: Hipoteza H1 - vpliv družine, prijateljev in znancev - opisna statistika 

Skupaj

Komunikacijsko orodje  FHŠ FM FVZ PEF  FAMNIT TURISTICA

sploh ni vplivalo Count 4 1 2 1 1 0 9

% of Total 5,1% 1,3% 2,5% 1,3% 1,3% 0,0% 11,4%

ni vplivalo Count 2 2 1 0 0 0 5

% of Total 2,5% 2,5% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 6,3%

Niti / niti Count 0 1 17 1 0 1 20

% of Total 0,0% 1,3% 21,5% 1,3% 0,0% 1,3% 25,3%

je vplivalo Count 4 7 3 2 0 0 16

% of Total 5,1% 8,9% 3,8% 2,5% 0,0% 0,0% 20,3%

zelo je vplivalo Count 0 4 3 1 1 0 9

% of Total 0,0% 5,1% 3,8% 1,3% 1,3% 0,0% 11,4%

nisem uporabil Count 5 7 5 1 2 0 20

% of Total 6,3% 8,9% 6,3% 1,3% 2,5% 0,0% 25,3%

Skupaj Count 15 22 31 6 4 1 79

% of Total 19,0% 27,8% 39,2% 7,6% 5,1% 1,3% 100,0%

Članica UP 

Družina, 

prijatelji in 

znanci

 

Preglednica 7: Hipoteza H1- vpliv družine, prijateljev in znancev - Hi-kvadrat test 

Vrednost Stopinje prostosti p vrednost

Pearson Chi-Square 41,513a 25 0,02

Likelihood Ratio 47,372 25 0,004  
 

Na podlagi zgoraj predstavljenih rezultatov ugotovimo, da je v vseh primerih p vrednost 

manjša od 0,05, kar kaže na statistično značilno odvisnost med proučevanimi 

spremenljivkami. Hipotezo H1 potrdimo. Prav tako bi lahko rekli, da imajo pomemben vpliv 

na vpis družina prijatelji in znanci ter spletna stran fakultete. 

Za preverjanje H2 smo uporabili združene spremenljivke, ki smo jih združili v štiri skupine in 

sicer Družbena omrežja, Spletna stran, Družina, prijatelji in znanci in Ostalo. Ugotovili smo, 

da spremenljivke niso normalno porazdeljene (Sig. (p vrednost) je povsod manjša od 0,05), 

zato smo za medsebojno primerjavo teh načinov pridobivanja informacij uporabili 

neparametrični Kruskal Wallis Test, s katerim lahko primerjamo več kot 2 skupini med sabo 

po isti lastnosti v primeru, ko vzorci niso normalno porazdeljeni. 

Preglednica 8: Hipoteza H2 - Test normalne porazdeljenosti spremenljivk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Spletna stran 0,136 79 0,001 0,939 79 0,001

Družbena omrežja 0,188 79 0 0,894 79 0

Družina prijatelji in znanci 0,137 79 0,001 0,924 79 0

Ostalo 0,18 79 0 0,94 79 0,001

Kolmogorov-Smirnov
a Shapiro-Wilk
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Preglednica 9: Hipoteza H2 - Povprečni rangi 

Vir pridobivanja informacij N Mean Rank

Spletna stran 79 189,27

Družbena omrežja 80 162,45

Družina prijatelji in znanci 77 158,55

Ostalo 80 124,11

Skupaj 316 /
 

Pri spremenljivkah, ki niso normalno porazdeljene je potrebno podatke rangirati, ter za range 

izračunati povprečne vrednosti. Pomen povprečnega ranga je enak pomenu navadne 

povprečne vrednosti. Pri Likertovi 5-stopenjski lestvici višji povprečni rang pomeni višjo 

stopnjo strinjanja. Povprečni rangi za posamezne spremenljivke iz preglednice 9 kažejo na to, 

da je spletna stran najbolj uporabljen način pridobivanja informacij za vpis na fakulteto 

(povprečni rang =189,27), po mnenju večine anketiranih študentov. Sledijo Družbena 

omrežja, Družina, prijatelji in znanci, Družbena omrežja in Ostalo.  

Preglednica 10: Hipoteza H2 - Kruskal Wallis Test 

Chi-Square 20,722

df 3

Asymp. Sig. 0
 

Na osnovi Asymp. Sig. (p vrednosti), ki je manjša od 0,05 lahko ugotovimo, da se posamezni 

načini iskanja informacij o fakulteti statistično razlikujejo. Na osnovi povprečnih rangov smo 

ugotovili, da je spletna sran primarni vir pridobivanja informacij, zato Hipotezo H2 potrdimo.  

S potrditvijo obeh zastavljenih hipotez lahko ugotovimo, da je spletno oglaševanje 

visokošolskega zavoda v današnjih časih zelo pomembno. Vidimo lahko, da študenti 

najpogosteje iščejo informacije za vpis na spletu, zato visokošolskim zavodov svetujemo, da  

svojo spletno stran redno nadgrajujejo in urejajo s pomembnimi informacijami za študente. 

Prav tako fakultetam svetujemo, da se oglašujejo na družbenih omrežjih, saj lahko z 

zanimivimi objavami in dogodki pri študentih vzbudijo zanimanje za vpis. Fakultetam 

svetujemo, da na svojih straneh objavljajo vsebine, ki so za študente zanimive in ki jih bodo 

pripravljeni deliti naprej, med svoje prijatelje. Priporočamo objave online pogovorov s 

študenti, organizacijo online informativnih dni, objave zanimivih predavanj, slik, »story 

telling« objave in druge zanimive vsebine, ki bodo potencialne študente prepričale za vpis. 
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6 SKLEP  

Tako kot ostale organizacije, se tudi visokošolski zavodi v današnjih časih srečujejo z vse 

večjo konkurenco na trgu. Negativne demografske posledice so privedle do tega, da število 

potencialnih študentov upada, zato morajo visokošolski zavodi tekmovati za njihovo 

pozornost. Vse večje konkurenca, ki jo spodbuja tudi država z oblikovanjem »kvazi trgov« v 

visokošolskem prostoru, predstavlja za visokošolske zavode dodaten napor, ki ga morajo 

usmeriti predvsem v zagotavljanje večje kakovosti izobraževanja in boljše trženjsko 

komuniciranje.  

Z razvojem interneta, ki napreduje s svetlobno hitrostjo, se je tudi življenje v veliki meri 

preselilo na splet. Na internetu nakupujemo, raziskujemo, delimo mnenja, se družimo, 

oglašujemo, se učimo…Ker predvsem mladi kot domorodci interneta na spletu preživijo velik 

del svojega vsakdana, morajo biti tudi organizacije, ki želijo njihovo pozornost, prisotne prav 

tam. Priča smo lahko, da se v zadnjih letih tudi visokošolski zavodi veliko oglašujejo na 

spletu, nadgrajujejo svoja spletna mesta, odpirajo svoje profile na družbenih omrežjih in tako 

poskušajo priti do potencialnih študentov. 

Ker so tuje raziskave pokazale, da ima oglaševanje fakultete na družbenih omrežjih 

pomemben vpliv na odločitev za vpis študentov na fakulteto in da informacije za vpis 

najpogosteje iščejo kar na spletni strani visokošolskega zavoda, nas je zanimalo, ali to velja 

tudi za študente Univerze na Primorskem. V magistrski nalogi smo s pomočjo spletne ankete, 

v kateri je sodelovalo 79 študentov, ugotovili, da tudi na naše študente oglaševanje na 

družbenih omrežjih pozitivno vpliva in da velika večina študentov informacije za vpis poišče 

na spletni strani. Ugotovili smo tudi, da imajo visokošolski zavodi v osnovi dobro zasnovane 

in informacijsko bogate spletne strani, saj se je večina študentov strinjala, da so na spletnih 

straneh našli dovolj in prave informacije za vpis.  

Glede na rezultate raziskave visokošolskim zavodom svetujemo, da se poleg tradicionalnih 

načinov oglaševanja, kot so razne publikacije, objave v časopisih, organizacija informativnih 

dni na fakulteti in sejmu Informativa, vse bolj posvečajo tudi spletnemu oglaševanju, 

predvsem na družbenih omrežjih kot sta Facebook in Instagram. Kot najpomembnejše 

prednosti družbenih omrežij bi tukaj izpostavili globalni doseg, veliko dostopnost, nizke 

stroške, ogromen obseg in hitrost izmenjave informacij. 

Vodstvu visokošolskih zavodov predvsem svetujemo, da svoje zaposlene na področju 

marketinga redno izobražujejo, saj bodo le tako znali pravilno oblikovati marketinška 

sporočila ter znali izkoristiti vse prednosti, ki jih ponuja digitalno trženje. Kot kaže praksa, 

morajo biti marketinška sporočila inovativna, izrazita, kreativna in na splošno zunaj okvira, da 

bi ustvarila zanimanje potrošnikov in namen, da jih posredujejo družini in prijateljem.  
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V času nastajanja magistrske naloge se je zgodila velika Corona kriza, ki je dejansko ohromila 

ves svet. Zaradi preprečevanja širitve koronavirusa in bolezni Covid 19, smo bili ljudje 

primorani ostati doma tudi več mesecev. V tem obdobju smo dejansko bili priča, da je naše 

življenje zelo odvisno od interneta. Delo je večinoma potekalo od doma, predavanja za učence 

in študente so potekala preko spleta, nakupovanje preko spleta je rekordno poskočilo. Preko 

družbenih omrežij smo se pogovarjali, družili, delili različna mnenja in poglede. Fakultete so 

vse informacije za študente delile na spletnih straneh in družbenih omrežjih ter organizirale 

online informativne dneve in online podelitve diplom. 

Vsekakor menimo, da je spletno oglaševanje sedanjost in prihodnost oglaševanja 

visokošolskih zavodov. 
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PRILOGE  

Priloga 1 Anketni vprašalnik  

 





Priloga 1 

 

Pozdravljeni, sem Monika Šrot, študentka podiplomskega študijskega programa Univerze na 

Primorskem, Fakultete za management. Trenutno zaključujem magistrsko nalogo, v kateri 

raziskujem vpliv spletnega oglaševanja na vpis študentov na fakulteto. Vljudno Vas prosim, 

da si vzamete nekaj minut časa in izpolnite anketni vprašalnik. Anketa je anonimna, rezultati 

pa bodo uporabljeni izključno za namen raziskave magistrske naloge. Vnaprej se Vam 

zahvaljujem za pomoč.  

V1 - Kako pogosto uporabljate internet?  

 

 Nikoli  

 Nekajkrat na mesec  

 Nekajkrat na teden  

 Vsakodnevno  

 

V2 - Označite, kako pogosto uporabljate internet za naslednje aktivnosti, pri čemer  je 

lestvica od  1 - nikoli do 5 - zelo pogosto.  

 1 2 3 4 5 

Branje novic      

Iskanje informacij o izdelkih in storitvah      

Plačilo položnic      

Podajanje mnenja o izdelkih in storitvah, ki 

sem jih uporabil/a (spletni forumi) 
     

Igranje igric      

Za aktivnosti na družbenih omrežjih      

Študijske obveznosti      

Spletno nakupovanje      

Drugo:      

 

V3 - Kje ste pred vpisom iskali informacije o fakulteti?  

Možnih je več odgovorov  

 

 Na spletni strani fakultete  
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 Na promocijskih dogodkih fakultete (Informativni dan, Dan odprtih vrat, sejem 

Informativa)  

 V Razpisu za vpis  

 Pri družini, prijateljih, znancih  

 Na družbenih omrežjih (Facebook, Instagram, Twitter,...)  

 Pri zaposlenih na fakulteti  

 V pisnih gradivih (brošure, letaki, prospekti)  

 Drugo:  

 

V4 - Ali ste na spodnjih komunikacijskih orodjih pridobili dovolj in prave informacije 

za odločitev za vpis na fakulteto?(označite stopnjo strinjanja,  pri čemer je lestvica od  1  

- sploh se ne strinjam do 5 - popolnoma se strinjam)  

 

 1 2 3 4 5 Nisem 

uporabil/a 

za iskanje 

informacij 

Na spletni strani 

fakultete 
      

Na promocijskih 

dogodkih fakultete 

(Informativni dan, 

sejem Informativa, 

Dan odprtih vrat) 

      

V Razpisu za vpis        

Pri družini, 

prijateljih, znancih  
      

Na družbenih 

omrežjih 

(Facebook, 

Instagram, 

Twitter,...)  

      

Pri zaposlenih na 

fakulteti  
      

V pisnih gradivih       
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 1 2 3 4 5 Nisem 

uporabil/a 

za iskanje 

informacij 

(brošure, letaki, 

prospekti)  

 

V5 - V kolikšni meri je posamezno komunikacijsko orodje vplivalo na vašo odločitev za 

vpis na fakulteto? (označite stopnjo vpliva, pri čemer je lestvica od 1 - sploh ni vplivalo 

do 5 - zelo je vplivalo)  

 

 1 2 3 4 5 Nisem 

uporabil/a 

za iskanje 

informacij 

Spletna stran 

fakultete 
      

Promocijski 

dogodki fakultete 

(Informativni dan, 

sejem Informativa, 

Dan odprtih vrat)  

      

Razpis za vpis        

Družina, prijatelji, 

znanci  
      

Družbena omrežja 

(Facebook, 

Instagram, 

Twitter,...)  

      

Zaposleni na 

fakulteti  
      

Pisna gradiva 

(brošure, letaki, 
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 1 2 3 4 5 Nisem 

uporabil/a 

za iskanje 

informacij 

prospekti) 

 

V6 - Označite stopnjo strinjanja s spodnjimi trditvami, pri čemer je lestvica od 1 - sploh 

se ne strinjam do 5 - popolnoma se strinjam.  

 

 1 2 3 4 5 

Pregledna in informacijsko bogata spletna 

stan fakultete pomembno vpliva na 

odločitev študentov za vpis na fakulteto.  

     

Spletna stran fakultete je najpomembnejši 

vir pridobivanja informacij za vpis.  
     

Fakulteta, ki na družbenih omrežjih deli 

fotografije in posnetke njenih prostorov, 

predavanj in dogodkov, s tem ustvari 

pozitivno mnenje in vpliva na odločitev za 

vpis na fakulteto. 

     

Fakulteta, ki pred vpisom organizira 

predstavitvena predavanja, s tem 

pomembno vpliva na odločitev študentov za 

vpis. 

     

Informativni dan fakultete je 

najpomembnejši vir pridobivanja informacij 

za vpis . 

     

 

V7 - Označite stopnjo strinjanja s spodnjimi trditvami, pri čemer je lestvica od 1 - sploh 

se ne strinjam do 5 - popolnoma se strinjam.   

 

 1 2 3 4 5 
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 1 2 3 4 5 

Spletna stran fakultete, na katero sem 

vpisan/a, je pregledna in vsebuje vse 

potrebne informacije. 

     

Fakulteta, na katero sem vpisan/a, se dovolj 

in dobro oglašuje na družbenih omrežjih. 
     

V8 - Izberite spol:  

 

 moški  

 ženski  

 

V9 - Na katero članico Univerze na Primorskem ste vpisani?  

 

 Fakulteta za humanistične študije  

 Fakulteta za management  

 Fakulteta za vede o zdravju  

 Pedagoška fakulteta  

 Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijsko tehnologijo  

 Fakulteta za turistične študije - TURISTICA  

 

V10 - Izberite letnik študija, v katerega ste vpisani.  

 

 1. letnik  

 2. letnik  

 3. letnik  

 4. letnik  

 absolvent  

 


