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POVZETEK 

Z razvojem spleta se je začel razvoj spletnega oglaševanja. V zadnjih letih pomembno vlogo 

na tem področju igrajo družbena omrežja. Izredno priljubljeno sredstvo za oglaševanje prek 

spleta predstavljajo vlogi. Ker smo potrošniki zadnja leta vedno bolj zahtevni kupci, je za 

podjetja zelo pomembno, kako oglašujejo svoje izdelke. Ključno vlogo tu igrajo vlogerji. 

Vlogerji, katerim sledi več tisoče uporabnikov, predstavljajo dobro promocijo izdelkov in 

hkrati izdelke ter vsebine storitev podjetij približajo najzahtevnejši publiki – to so 

mladostniki. Prav zato se vedno več podjetij odloča za oglaševanje preko vlog 

videoposnetkov. 

Ključne besede: vlog, blog, spletno oglaševanje, družbena omrežja, splet. 

SUMMARY 

With web development, online advertising had begun. In recent years a significant role in this 

field was performed by social networks. An increasingly attractive and popular means of 

online promotion are video blogs (usually shortened to vlog). Because of the fact that 

consumers in recent years are becoming more and more demanding, it is very important to 

determine how to advertise your products. Concerning the latter, the main role here is played 

by video bloggers (vloggers) who have a few thousands of followers and are representing 

high-quality products and service promotion which are adjusted to the most demanding social 

group – the adolescents. This is also the leading reason that the number of companies that 

decides to promote their products through vloggers is getting higher each day.  

Keywords: vlog, blog, online advertising, social networks, web. 
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1 UVOD 

V zaključni projektni nalogi bomo predstavili začetke spletnega oglaševanja, nato pa se bomo 

osredotočili na vlogerje v Sloveniji. Razložili bomo pojem »vloganje« in kdo sploh so 

vlogerji, s čim se ukvarjajo, kaj lahko s svojimi vlogi dosežejo ter kako lahko promovirajo in 

spletno oglašujejo podjetja ter njihove izdelke. Splet danes šteje okrog štiri milijarde 

uporabnikov po celem svetu (Kemp 2018). Večina podjetij, bodisi velikih ali manjših, splet 

zaznava kot glavno poslovno platformo in sestavni del komercialne in vse bolj družbene 

krajine (Beer in Burrows 2007). 

Video lahko prikaže veliko več kot čisto besedilo, slike ali avdio. Torej lahko vlog pridobi 

veliko več pozornosti, kot tipični besedilni, slikovni ali zvočni spletni dnevnik. Vzemimo si 

kot primer, da nekdo opravlja nepremičninski posel. Vlog bi bil v tem primeru zelo ustrezen 

za ciljne kupce. V nekem smislu je tudi videoposnetek lažje izdelati, saj potrebuje samo 

snemanje nekaterih prizorov in je lahko tudi informativno malo ali nič urejanja, vse je odvisno 

od posameznika – vlogerja. Dan danes ima že skoraj vsak »dokaj poceni« mobilni telefon s 

kamero in lahko vsak zlahka posname video, katerega tudi objavi (Gao idr. 2009). 

Blogi in vlogi so zelo močne sile, za katera se odločajo podjetja, ki želijo s spletnim 

oglaševanjem pospešiti prodajo. Blogging je nek standardni medij v skoraj vsaki tržni in 

oglaševalski akciji, star – vendar zanesljiv. Na drugi strani, pa poznamo tudi vlog, ki je postal 

eden izmed najbolj uporabnih orodij za ustvarjanje vodil in povezovanje s ciljnim trgom 

(Panuncillon 2017). 

Podjetja so spoznala, da lahko uporabljajo družbene medije za spodbujanje povpraševanja, s 

pomočjo tega pa lahko podjetja ustvarijo ciljno ponudbo izdelkov. To je pomembno tako v 

tradicionalnih podjetjih, kot v svetu e-trgovine. Na YouTubu se dnevno v eni minuti naloži 

kar 300 ur videoposnetkov. Skupno število ljudi, ki uporablja YouTube pa je 1,3 bilijona – 

kar je skoraj ena tretina vseh uporabnikov spleta. YouTube je postal druga najbolj obiskana 

spletna stran na svetu, zato je tudi postal nenadomestljiv vir informacij (Fortunelords 2018). 

Potrošniki postajamo vse bolj zahtevni kupci. Trg nam ponuja veliko izbiro izdelkov, ki jih 

lahko nadomestimo tudi s substituti. Zato se nam pojavljajo vprašanja, zakaj so nekateri 

izdelki dražji, nekateri pa cenejši, zadovoljijo pa lahko enak spekter naših potreb. Tu 

nastopijo vlogerji. Vlogerji so tisti, ki svoje izkušnje, bodisi pozitivne ali negativne, delijo s 

širšo javnostjo. Na nek način promovirajo podjetja in hkrati pospešujejo prodajo tistih 

izdelkov ali storitev, s katerimi so bili zadovoljni. Vedno več podjetij se z vlogerji tudi 

povezuje in z njihovo pomočjo širijo sponzorirano oglaševanje. 

Namen zaključne projektne naloge je preučiti, kako je vlog postal eno izmed najbolj 

uporabnih orodij za oglaševanje in pospeševanje prodaje tudi v slovenskem prostoru. Pri tem 

naloga zasleduje naslednje cilje:  
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 preučiti tiste vrste družbenih omrežij, kjer se z vlogi srečujemo; 

 raziskati, koliko Slovenskih vlogerjev zanima zgolj zaslužek in kolikšen sploh je; 

 razumeti, zakaj je vlog postal vodilen pri pospeševanju prodaje; 

 podati oceno o nadaljnjem razvoju vlogerstva v Sloveniji. 

Zaključna projektna naloga je osredotočena na splet, kar pomeni, da je večina gradiva 

elektronskega. Preučitev virov je ključen način za prikaz in razumevanje obravnavane 

tematike pričujočega dela. Osrednja vsebina teoretičnega dela so tista družbena omrežja, na 

katerih vlogerje srečujemo ter njihov vpliv na potrošnike in oglaševanje izdelkov oz. storitev 

v povezavi s podjetji. 

V sklopu empiričnega dela naloge smo izvedli kvantitativni pristop k raziskavi in uporabili 

metodo spletnega anketiranja. Anketni vprašalnik je bil posredovan slovenskim vlogerjem, s 

pomočjo katerega smo poskušali ugotoviti njihovo pristnost in odnos do dela. Vprašanja so se 

navezovala tudi na njihov zaslužek, predvsem pa nas je zanimalo, ali pomeni postati vloger 

zgolj zaradi plačila ali prepoznavnosti pristnega vlogerja, ki ima podporo mnogih sledilcev, 

katerega gradi na zaupanju. Vzorec je bil namenski, anketni vprašalnik je bil poslan 

slovenskim vlogerjem.  
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2 SPLETNE SKUPNOSTI 

Ker je namen pričujoče zaključne projektne naloge predstaviti sodobno spletno oglaševanje, 

moramo naprej pojasniti pojem spletnih skupnosti, ga definirati ter pogledati, kakšno vlogo v 

njih igrajo vlogerji.  

V strokovni literaturi je mogoče zaslediti več definicij spletnih skupnosti, ki poskušajo pojem 

spletna skupnost zaobjeti in ga opisati. Sam pojem je toliko kompleksen in obširen, da prihaja 

pri njegovi opredelitvi do nasprotujočih si definicij med posameznimi avtorji (Atanasova in 

Petrič 2014, 88). Pojem »spletna skupnost« prihaja iz angleške različice pojma »online 

community« (Preece 2001, 348). Kot opozarja Rheingold (2000, 57–58), so spletne skupnosti 

skupnosti ljudi, ki se med seboj srečujejo in izmenjujejo ideje. V medsebojne odnose pa jih 

povezujejo kulturne, religiozne in etične značilnosti. Boyd in Ellison (2007) pravita, da so 

spletne skupnosti nekakšni spletni servisi, znotraj katerih imajo uporabniki ustvarjene svoje 

profile. Podatke lahko na ta način delijo z drugimi uporabniki in imajo tako pregled nad 

njihovim delovanjem. Hitwise in Experian (2007) spletne skupnosti definirata kot skupnost 

ljudi, ki ima enake interese. Uporabniki spletnih skupnosti lahko med seboj komunicirajo prek 

spletnega klepetalnika, kamor pošiljajo zasebna sporočila, ali pa prek elektronskega naslova, s 

katerim se v spletno skupnost prijavijo. 

Poimenovanje spletnih skupnosti je sprva temeljilo na podlagi tehnologije, ki je te skupnosti 

povezovala (npr: mailing liste, listserves, novičarske skupine itd.). Šele pozneje so se pojavili 

poizkusi po vzpostavitvi enotne definicije, ki je zajemala poimenovanja od kiber skupnosti do 

spletnih skupnosti. Med njimi sta se do danes najbolj uveljavila izraza virtualna skupnost in 

spletna skupnost (Atanasova in Petrič 2014, 90). Lenarčič (2010) opozarja, da je pri 

opredelitvi pojma spletna skupnost treba biti pozoren na razliko med pojmoma spletna 

skupnost in spletna skupina. V slednje se združujejo tisti posamezniki, ki rešujejo točno 

določene probleme. Spletne skupnosti pa so usmerjene k razvijanju medsebojnih odnosov, 

gojenju skupnih vrednot in njihovi člani imajo občutek pripadnosti. 

Pri opredeljevanju termina spletna skupnost je mogoče ločiti več tipov spletnih skupnosti in 

sicer (Stanoevska - Slabeva 2002, 45): 

 spletne skupnosti s prevladujočo družbeno naravo odnosa in raznolikimi skupnimi 

nameni, med katere sodijo spletne skupnosti medosebnih odnosov, spletne skupnosti 

socialne opore, demografske spletne skupnosti in spletne skupnosti življenjskih stilov; 

 spletne skupnosti s prevladujočo profesionalno naravo odnosa in raznolikimi skupnimi 

nameni, med katere sodijo spletne skupnosti prakse in projektne spletne skupnosti; 

 spletne skupnosti s prevladujočo komercialno naravo odnosa in raznolikimi skupnimi 

nameni, med katere sodijo potrošniške spletne skupnosti, projektne spletne skupnosti in 

spletne skupnosti ugleda; 
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 spletne skupnosti s prevladujočo neprofitno naravo odnosa in raznolikimi skupnimi 

nameni, med katere sodijo aktivistične spletne skupnosti in spletne skupnosti 

soustvarjanja;  

 spletne skupnosti s prevadujočo državljanjsko naravo odnosa in raznolikimi skupnimi 

nameni, med katere sodijo politične spletne skupnosti in participatorne spletne skupnosti.  

Strokovnjaki, ki se ukvarjajo s preučevanjem spletnih skupnosti, ugotavljajo, da se skupne 

značilnosti spletnih skupnosti nanašajo na njihovo uporabnost, družbeno interakcijo in 

družabnost. Poleg naštetih značilnosti zadevajo še raven komunikacije, raven članstva in 

raven skupnosti (Petrič in Petrovčič 2008; Stanoevska-Slabeva 2002). Vendar, kot opozarja 

Preece (2000), so stabilnejše tiste spletne skupnosti, ki imajo jasne cilje, interese in identiteto. 

Armstrong in Hagel (1996, 134–141) delita spletne skupnosti v štiri skupine, in sicer: 

 skupino, ki temelji na prodaji, nakupih in informacijah, ki zadevajo trgovanje izdelkov; 

 skupino, ki temelji na skupnih interesnih vsebinah uporabnikov; 

 skupino, ki temelji na namišljenih oziroma virtualnih svetovih in  

 skupino, ki temelji na življenjskih izkušnjah uporabnikov.  

Začetki spletnih skupnosti so se po mnenju nekaterih raziskovalcev (Wellman in Berkovitz 

1988; Hitwise in Experian 2007; Boyd 2007) pojavili z nastankom ekoloških omrežij, ki so 

pripeljala do ustanovitve Association of progressive Communications (APC). Od tedaj naprej 

spletne skupnosti postajajo čedalje večje in privabljajo na milijone uporabnikov po vsem 

svetu. V zadnjih letih so tako postale velik fenomen, saj združujejo več milijonov 

uporabnikov z vsega sveta. Slednji lahko v teh skupnostih objavljajo najrazličnejše vsebine o 

sebi, svojih interesih, idejah in mnenjih. Spletni skupnosti tako na nek način vzpostavljajo 

nova prijateljstva in omogočajo povezavo med ljudmi podobnih interesov (Atanasova in 

Petrič 2014, 87). 

Med najbolj znane spletne skupnosti danes uvrščamo Wikipedijo, blog programe, podcaste in 

videocaste (You Tube), Facebook, MySpace, Twitter, Linkedln in Windows Live Messenger. 

O njih bomo podrobneje spregovorili v nadaljevanju naloge. 

2.1 Blog 

Blogu z drugo besedo pravimo tudi spletni dnevnik in predstavlja spletni prostor, v katerem 

posamezniki objavljajo besedila, slike in posnetke. Beseda blog je nastala iz angleške besede 

»weblog«, kar dobesedno pomeni spletni dnevnik (Guadagno, Okdie in Eno 2008). 

V slovarju angleškega jezika je termin blog opredeljen kot osebno kronološki dnevnik misli, 

ki je objavljen na spletni strani in ga z drugo besedo imenujemo tudi spletni dnevnik 

(Webster's new Millennium Dictionary of English 2018). Pain (2005, 6) pravi, da je blog 

osebna spletna stran v obliki dnevnika, ki vsebuje večinoma objave, ki so običajno urejene v 
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kategorije in se redno posodabljajo. Oblak in Petrič (2006, 11) opozarjata, da je blog na 

tehnični ravni vmesnik za oblikovanje spletnega mesta. Sestavljen je iz osrednjega dela, kjer 

so običajno zapisani komentarji, ideje in mnenja ter vsebuje tudi povezave na druge spletne 

strani. 

Začetki bloga segajo že v čas nastanka spleta, ko so lastniki posameznih spletni strani že 

kategorizirali vnose, kronološko urejali zapise in redno objavljali zanimive novice. Vendar 

nekateri avtorji (Hussey 2012, 7) opozarjajo, da takšne poskuse težko uvrščamo med bloge v 

takšnem pomenu, kot jih poznamo danes. Sodobni blog je nastal leta 1994 iz spletnega 

dnevnika. Čeprav so takrat blog uporabljali samo računalniški programerji, da bi svoje 

uporabnike seznanili s spremembami in napredki svojih programov, je blog kmalu postal 

priljubljeno sredstvo za posameznike, ki so želeli izraziti svoje misli, občutke in mnenja z 

drugimi uporabniki spleta. Prav zato se je zgodilo, da so začeli pisci blogov prebirati bloge 

drug drugega in tako vplivati drug na drugega. Kmalu so začele nastajati tudi prve skupnosti 

za blogiranje. Na prehodu v novo stoletje so blogi pridobili na priljubljenosti in do danes 

postali ena izmed najbolj razvitih in uporabljenih spletnih funkcij na svetu (Webster's new 

Millennium Dictionary of English 2018). Blog je zelo priljubljen pri mladih, saj so možnosti 

razvoja neomejene in odvisne zgolj od njihove ustvarjalnosti. 

Poznamo veliko različnih vrst blogov, ki se med seboj razlikujejo po vrsti vsebine in glede na 

to, kako je vsebina posredovana njenemu uporabniku. 

Glede na vrsto vsebine ločimo (Firstsideguide 2018): 

 osebni blog – to je najbolj razširjena oblika bloga; na njih posamezniki delijo svoje 

izkušnje, čustva in najgloblje misli z ostalimi uporabniki spleta; 

 poslovni blog – gre za vrsto bloga, ki je običajno oseben blog, vendar se ga uporablja tudi 

v poslovne namene; takšen blog je namenjen tudi spletnemu marketingu; 

 poklicni blog – gre za vrsto bloga, s katerim blogerji poskušajo zaslužiti denar s pomočjo 

blogov; običajno za dosego svojih ciljev uporabljajo različne strategije za zaslužek; 

 nišni blog – gre za vrsto bloga, ki obravnava specifično tematiko, npr: kuhanje, ličenje 

itd.; 

 hčerinski blog – gre za vrsto bloga, kjer bloger obravnava in pregleduje izdelke na drugih 

straneh ter jih ocenjuje in obiskovalce strani spodbuja k nakupu teh izdelkov; sam zato 

tudi prejema provizijo od proizvajalca izdelkov; 

 izobraževalni blog – gre za blog, ki je namenjen izobraževanju; tovrstni tip bloga je 

namenjen učiteljem in zajema objavo učnih priprav, učbenikov, delovnih listov itd. 

Glede na to, kako je vsebina posredovana uporabniku, ločimo (Firstsideguide 2018): 

 blog glede na vrsto medija, 

 blog glede na napravo in  

 blog glede na žanr.  
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Vsak blog je sestavljen iz glavnih vsebinskih zapisov, ki so običajno kronološko razporejeni, 

vsebuje naslov, kratek opis bloga, datum objave, komentarje, podatke o avtorju, povezave do 

blogov, arhiv prispevkov in razne pasice (Pain 2005). 

2.2 Vlog 

Vlogu z drugo besedo pravimo video blog ali video dnevnik. Gre za obliko bloga, pri katerem 

so video vsebine kombinirane s podpornimi besedili, slikami in drugimi podatki, ki so 

namenjeni komuniciranju z obiskovalci spletnih strani (Rouse 2018a). Vlog omogoča, da se 

obiskovalci spletnih strani, na katerih je vlog objavljen, nanj naročijo preko bralnika RSS ali 

video agregatorja, ki omogoča samodejno opozoritev, da je bila objavljena nova vsebina 

(Frazier 2018). 

Za začetnika vloganja velja umetnik Nelson Sullivan, ki je leta 2000 pričel s snemanjem 

videoposnetkov v okolici New Yorka in Južne Karoline. Posebnost teh posnetkov je, da so 

bili posneti v slogu 80. let prejšnjega stoletja. Tovrstni videoposnetki so bili takrat izredno 

priljubljeni med mladimi. Istega leta je Adam Kontras na svojem blogu objavil prve 

videoposnetke, katerih namen je bil obveščati svojo družino in prijatelje o svojem potovanju v 

Los Angeles. Dve leti pozneje je režiser in glasbenik Luuk Bouwman ustanovil spletno stran 

Tropisms.org, na kateri je objavljal video dnevnike iz svojih obiskovanj kolidža. Pravi vzpon 

vloga se začne po letu 2005, ko je bil ustanovljen Yahoo! Že februarja istega leta je bila 

ustanovljena spletna stran YouTube, ki je kmalu postala najbolj priljubljena stran za objavo 

videoposnetkov. Do sredine leta 2006 je YouTube postal ena izmed najbolj priljubljenih 

spletnih strani za objavo videoposnetkov, ki si jih je dnevno ogledalo več 100 milijonov 

uporabnikov. Njegova popularnost je narasla v letu 2008, ko so vpeljali še možnost prenosa v 

živo. Pozneje so to funkcijo prevzela tudi druga družbena omrežja (Pain 2005). 

Poznamo več vrst vlogov, ki se med seboj razlikujejo predvsem po vsebini, ki jo obravnavajo , 

in sicer (Rouse 2018a): 

 videoposnetki izdelkov – preden ljudje kupijo nek izdelek, si želijo več informacij o 

njem; tovrstni video vlogi jim omogočajo več informacij o izgledu in kvaliteti izdelka, 

 videoposnetki šal in potegavščin, 

 videoposnetki o modi, lepoti in fitnesu, 

 izobraževalni videoposnetki, 

 videoposnetki o načinu življenja – gre za video objave posameznikov, ki skozi video 

vloge prikazujejo način svojega življenja, 

 videoposnetki recenzij knjig in filmov, 

 videoposnetki potovanj, 

 videoposnetkih pop kulture. 
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2.3 Razlike med blogom in vlogom 

Po pregledu strokovne literature lahko kaj hitro ugotovimo, da nihče od avtorjev, ki se 

ukvarjajo s preučevanjem blogov in vlogov, ne obravnava podrobne razlike med njima. Stuart 

(2013) opozarja, da vlog in blog nista ena in ista stvar, čeprav je beseda vlog izpeljanka iz 

besede blog. Vlog predstavlja spletni dnevnik, kjer je vsebina predstavljena s pomočjo 

uporabe videoposnetka. Blog pa je spletna stran, ki uporabnikom omogoča izmenjavo mnenj 

in razpravljanje o različnih tematikah v obliki spletnega dnevnika. 

Razlika med vlogom in blogom se skriva tudi v težavnosti ustvarjanja obeh. Cleary (2017) 

pravi, da je blogati precej lažje kot vlogati. Na blogu se delijo misli, ideje in izkušnje z 

besedami, pri vlogu pa je treba vložiti več dela. Za dober vlog je nujno imeti dobro snemalno 

opremo in najti tudi primeren prostor za snemanje. Po končanem snemanju je treba video 

obdelati in urediti ter ga v dokončni obliki objaviti na spletu. Zato so za razliko od bloga 

precej dražji. 

Blogi so v nasprotju z vlogi veliko bolj primerni za uporabo, kadar so informacije za 

posredovanje predolge ali zapletene. Ker je vsebina bloga zapisana, lahko uporabniki s 

pomočjo spletnega iskalnika na strani lažje najdejo zapisano informacijo ter jo lahko tudi lažje 

preverijo. Pri vlogu je to težje, saj je treba posnetek poslušati do konca. Na drugi strani so 

vlogi veliko bolj primerni za prodajo in promocijo izdelkov, saj videna vsebina pove veliko 

več kot zapisana (Adkins 2017). 

Razlika med blogom in vlogom se kaže tudi v spretnosti njunih ustvarjalcev. Če nekdo želi 

pisati blog, mora biti dober pisec. Zapisi morajo vsebovati slovnično in jezikovno pravilno 

oblikovane stavke. Za ustvarjanje vloga ni treba biti dober pisec, mora pa vloger v sebi nositi 

karizmatičnost. Vlogi morajo biti razburljivi in zabavni, da so gledalcem všečni (Adkins 

2017). 
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3 DRUŽBENA OMREŽJA 

Družbeno omrežje je spletna stran, ki ljudem s podobnimi interesi omogoča združevanje in 

izmenjavo informacij, fotografij in videoposnetkov (Rouse 2018b). V slovenskem jeziku se za 

termin družbena omrežja uporabljata tudi izraza družabna ali socialna omrežja. Na splošno 

obstajata dve razlagi termina »družbeno omrežje«. V strokovni literaturi je termin različno 

opredeljen. Bradley in McDonald (2011) družbena omrežja opišeta kot virtualno okolje, ki 

omogoča množično povezovanje prek spleta in mobilne tehnologije. S sociološkega vidika je 

družbeno omrežje skupek nekih oseb, ki se med seboj poznajo, družijo in imajo skupne 

interese. Z računalniškega vidika termin družbeno omrežje označuje vse družbene storitve na 

spletu, ki uporabnike združujejo v virtualne skupnosti (Polajnar Horvat 2014, 60). K tema 

dvema razlagama lahko dodamo še tretjo, ki pravi, da so družbena omrežja namenjena 

poslovnim priložnostim, saj omogočajo prodajo, trženje, zbiranje idej in oblikovanje 

proizvodov ter storitev (Rouse 2018b). 

Glede na vsebino delimo družbena omrežja na (Safko 2010): 

 družbena omrežja z video vsebinami (You Tube, Flickr), 

 družbena omrežja za igranje iger (Igre 123), 

 zaposlitvena družbena omrežja (Linkedln), 

 piratska družbena omrežja (Partis.si), 

 mikrobloge (Twitter), 

 informacijske spletne družbene srani, 

 družbena omrežja za povezovanje ljudi s podobnimi interesi (Facebook), 

 družbena omrežja za vzpostavljanje romantičnih razmerij (Friendster) in 

 socialna omrežja za učenje jezikov (Livemocha). 

Družbena omrežja danes predstavljajo jedro družbenih plarform, saj omogočajo mreženje in 

navezovanje stikov med ljudmi različnih kultur, ki jih povezujejo skupni interesi. Med najbolj 

priljubljena družbena omrežja sodijo: You Tube, Facebook, Instagram, Snapchat, Twiter, 

Google+, Linkedin, Pinterest, Tumblr, Foursquare itd. 

3.1 Splet in njegov razvoj 

Splet je mreža globalnih izmenjav, ki vključuje zasebne, javne, poslovne, akademske in 

vladne mreže, povezane z vodenimi, brezžičnimi in optičnimi tehnologijami (Techopedia 

2018). 

Spletu z drugo besedo pravimo medmrežje. Termin izhaja iz angleške besede »inter-

network«, kar pomeni računalniško omrežje, ki povezuje več omrežij skupaj (Fitzpatrick 

2017). 
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Splet je povezan sistem računalnikov oziroma komunikacijskih strežnikov, ki so dostopni 24 

ur na dan in vsebujejo informacije v obliki spletnih strani. Sporočila, ki so poslana prek 

spleta, so razdeljena na informacije, ki so poslane posamično in se na koncu združijo v 

prvotno obliko sporočila. Ta oblika je poznana kot spletni protokol ali IP (Newman 2010, 18). 

Splet je najbolj stroškovno učinkovita komunikacijska metoda na svetu, v kateri so združene 

storitve, kot so: e-pošta, e-naslov, spletne video storitve, spletni filmi, prenosi podatkov, 

izmenjava datotek, spletni forumi, kleptalnice, spletno nakupovanje in finančne storitve 

(Techopedia 2018). 

Začetki spleta segajo v leto 1965. Takrat je agencija za napredne storitve – DARPA (Defense 

Advanced Research Projects Agency) objavila razpis za izvajanje sistema, ki bi med seboj, v 

raziskovalne namene, povezal računalnike različnih univerz. Čeprav so mnogi dvomili v 

učinkovitost tega razpisa, je bila 29. oktobra 1969 vzpostavljena povezava med računalnikom 

univerze v Kaliforniji in univerze Standford (Fitzpatrick 2017). 

Splet je bil v njegovi zgodnji zasnovi osnovan kot necentralizirana mreža, ki je prek 

telefonskih kablov omogočala mreženje. Takšna zasnova je omogočala večjo varnost in 

obstojnost mreže. Prav zaradi varnosti je DARPA razvila sklad protokolov imenovan IP. 

Sčasoma je omenjeno omrežje, ki je bilo prvotno namenjeno raziskovalnim namenom, postalo 

zanimivo tudi za ostale. In če je sprva povezovalo le štiri raziskovalne centre, je njegova 

mreža kmalu postala večja. Od leta 1969 naprej je splet podvojil svojo velikost vsakih trinajst 

mesecev. Z njegovim širjenjem se je kmalu povečalo tudi število programov in aplikacij, ki se 

razvijajo še danes (Newman 2010, 21). Najbolj uporabljena aplikacija spleta je zagotovo 

elektronska pošta, ki je nastala leta 1973. Takrat je Ray Tomlinson iz podjetja BBN skupaj z 

ARPANETOM prilagodil zasnovan program e-pošte potrebam svetovnega spleta. Leta 1991 

je Anglež Tim Berners-Lee zasnoval koncept hiperteksta, ki ga je uporabil za mrežo. 

Omenjen prototip predstavlja splet v današnjem pomenu besede (Fitzpatrick 2017). 

3.2 Začetki družbenih omrežij 

Pogoji za razvoj družbenih omrežji so bili zasnovani že v letu 1940, ko so nastali prvi 

superračunalniki. Številni znanstveniki so v tistem času iskali metode, kako bi računalnike 

lahko povezali v omrežje (Hendriks 2013). Prva prava socialna omrežja so se pojavila v 

zgodnjih 90. letih prejšnjega stoletja. Na svetovnem spletu so se tovrstna omrežja pojavila v 

obliki nekakšnih spletnih skupnosti kot so: Theglobe.com, Geocities in Tripod.com. Skupna 

značilnost teh zgodnjih spletnih skupnosti je bila predvsem v prizadevanju združevati ljudi k 

prenosu skupnih idej in osebnih informacij. Ti prenosi so potekali prek enostavih orodij za 

objavljanje vsebin. Pozneje so, za povezovanje ljudi, skupnosti pričele uporabljati elektronsko 

pošto. Proti koncu 90. let so uporabniški profili postali glavni element družbenih omrežij, ki 

je uporabnikom omogočal, da so se lahko povezali z drugimi uporabniki podobnih interesov 

(Rouse 2018b). 
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Prvo socialno omrežje je nastalo leta 1997 in se je imenovalo SixDegrees.com. Svojim 

uporabnikom je omogočalo ustvarjanje profilov, seznam prijateljev in brskanje po 

prijateljevem profilu. Podjetje je do leta 2000 doseglo skoraj milijon uporabnikov, nato pa 

propadlo. Kot opozarjata Boyd in Ellison (2007, 214), je bilo podjetje SixDegrees preprosto 

pred časom, saj ljudje niso bili pripravljeni na tovrsten način komuniciranja. V tistem času je 

bil splet sicer že zelo v uporabi, vendar ljudje niso še množično uporabljali družbenih omrežij 

za povezovanje s prijatelji in znanci, kaj šele s tujci. Od leta 1997 do leta 2001 so družbena 

omrežja podpirala že številna orodja za različne kombinacije komunikacije med profili. Tako 

so AsianAvenue, BlackPlanet in MiGente uporabnikom omogočili ustvarjanje osebnih, 

strokovnih in uporabniških profilov (Boyd in Ellison 2007, 215). 

Leta 2002 je svoj vzpon pričelo družbeno omrežje Friendster, ki je do leta 2003 postalo 

najbolj popularno družbeno omrežje. Kljub velikemu številu uporabnikov je podjetje leta 

2002 zašlo v težave. Spletna stran je imela zaradi slabo opremljenih strežnikov velike 

tehnične težave. Prvotna zasnova Friendstera je svoje uporabnike omejevala, da si lahko 

ogledujejo le profile ljudi, ki so si bili po zanimanju in interesih različni za manj kot 4 %. Če 

so želeli pridobiti vpogled v dodatne profile, so morali med prijatelje dodajati več prijateljev, 

da bi lahko razširili svoj doseg. Prav zaradi tega so številni uporabniki kmalu prekinili 

uporabo Friendstera (Boyd in Ellison 2007, 217). 

Po letu 2003 so pričela nastajati nova družbena omrežja in sočasno začela dodajati nove 

funkcije ter tako dobivati podobo družbenih omrežjih. Med taka lahko uvrstimo Flickr, 

YouTube in LikedIn. V prihodnjih letih je močno narasla priljubljenost družbenega omrežja 

MySpace, vendar je leta 2005 njegov uspeh popolnoma zasenčil Facebook. Slednjega je že 

leta 2004 ustanovil Mark Zuckerberg. Facebook je bil sprva namenjen študentom harvadske 

univerze, pozneje so se članstvu pridružili še študentje ostalih univerz. Do konca leta 2005 je 

Facebook dosegel več ko 150 milijonov uporabnikov. V letu 2008 je prvič prehitel MySpace. 

Glede na priljubljenost strani se je Facebook že velikokrat srečal z nekaterimi kritikami in 

nasprotovanji, predvsem zaradi nezagotavljanja zasebnosti, političnih prepričanj njegovih 

ustanoviteljev in vprašanj cenzure (Bellis 2018). 

3.3 Najbolj popularna družbena omrežja 

Ko govorimo o popularnosti družbenih omrežij, ne moremo mimo dejstva, da družbena 

omrežja danes za marsikoga predstavljajo osrednjo obliko družbenega življenja in 

povezovanja. Družbena omrežja so namreč tista, ki spodbujajo svoje uporabnike, da delijo 

utrinke iz zasebnega življenja med svoje prijatelje in znance. V zadnjih letih je na razvoj 

družbenih omrežij v veliki meri vplival tudi razvoj mobilne tehnologije, ki prek aplikacij 

omogoča lažji in hitrejši dostop do družbenih omrežij (Rouse 2018b). 
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Spodnja slika prikazuje število uporabnikov posameznih dužbenih omrežij. Prvi je Facebook, 

ki je avgusta 2018 imel več kot dve milijardi uporabnikov. Na drugem mestu najdemo 

YouTube s skoraj dvema milijardama uporabnikov. Na tretjem mestu je WhatsApp, ki ima 

milijardo in pol uporabnikov. Nekoliko nižje so še Instagram, Twiter in LinkedIn.  

 

Slika 1: Najpopularnejša družbena omrežja na svetu  

Vir: Statista 2018. 

Legenda: * – podatki so lahko zastareli in so manj zanesljivi, ** – podatki o uporabnikih so 

pridobljeni iz poročil tretjih oseb. 
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V nadaljevanju naloge bomo predstavili nekaj najbolj popularnih družbenih omrežij med 

uporabniki. Ker je družbenih omrežji veliko, se bomo pri obravnavi le-teh osredotočili na 

tista, ki veljajo med slovenskimi in tujimi vlogerji za priljubljeno mesto za objavljanje video 

vsebin.  

3.3.1 YouTube 

YouTube velja za izredno priljubljeno spletno stran za izmenjavo videoposnetkov. Te lahko 

uporabniki tega družbenega omrežja pregledujejo, komentirajo in ocenjujejo. Pregledovanje 

videoposnetkov je brezplačno in na stran ni treba biti prijavljen z uporabniškim imenom in 

geslom. Za komentiranje in ocenjevanje posameznih video vsebin pa je potrebna prijava. 

Uporabniki se lahko na posamezne vsebine tudi naročijo. Video storitev YouTuba je dostopna 

na osebnih računalnikih, prenosnih računalnikih, tabličnih računalnikih in prek mobilnih 

telefonov (Burgess in Green 2009). 

Na YouTubu je uporabnikom na voljo široka paleta videoposnetkov, TV-oddaj, glasbenih 

videoposnetkov, dokumentarnih filmov, zvočnih posnetkov, prenosov v živo in 

izobraževalnih vsebin (slika 2). Čeprav večino vsebine tja naložijo posamezniki, nekatere 

medijske hiše, kot so CBS, BBC in VEVO, v okviru partnerskega programa tudi ponujajo 

nekatere svoje vsebine prek YouTuba. Neregistrirani uporabniki lahko gledajo samo 

videoposnetke na spletnem mestu, registrirani uporabniki pa lahko naložijo neomejeno število 

videoposnetkov in videoposnetke dodajo komentarje. Videoposnetki, ki se štejejo za 

potencialno neustrezne, so na voljo samo registriranim uporabnikom, ki imajo vsaj 18 let 

(Rowell 2011, 7). V skladu z novo uredbo EU o splošnem varstvu podatkov (GDPR) morajo 

biti uporabniki stari 18 let, račun lahko s starševskim soglasjem ustvarijo tudi tisti, ki so stari 

najmanj 13 let. Izjema je Irska, kjer mlajšim od 16 let ni dovoljeno dostopati do te platforme 

(Webwise.ie 2018). 
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Slika 2: Vstopna stran na YouTube 

Vir: YouTube 2018. 

Oglaševalski prihodki YouTuba prihajajo od programa Google AdSense, ki cilja oglase glede 

na vsebino spletnega mesta in ciljno skupino. Čeprav je večina videoposnetkov brezplačna za 

ogled, obstajajo tudi kanali, kjer je treba plačevati najemnino. Takšen kanal je YouTube 

Premium (Burgess in Green 2009). 

YouTube so leta 2005 ustanovili Chad Hurley, Steve Chen in Jawed Karim. Na idejo o 

ustanovitvi YouTuba so prišli potem, ko so naleteli na težave pri iskanju videoposnetkov z 

neke skupne zabave. Tako je nastala ideja o spletnem mestu za skupno rabo videoposnetkov 

(Hopkins 2006). Zagon tehnologije je YouTube pričel s kapitalom 19,5 milijonov dolarjev 

naložb Sequoia capital in Artis Capital Management. Prvi sedež družbe je bil postavljena nad 

japonsko restavracijo v San Mateu v Kaliforniji. Prvi objavljen posnetek je na YouTube 

naložil kar njegov ustanovitelj Karim Jawed in si ga je še vedno mogoče ogledati. Novembra 

2005 je oglas znamke Nike, v katerem je nastopil nogometaš Ronaldinho, kot prvi dosegel 

milijon ogledov (Helft 2006). 

V naslednjih letih je YouTube večkrat razvil novo različico vmesnika spletnega mesta, da bi 

se videoposnetki prikazovali podobno kot novice na spletnih mestih družbenih omrežij. Maja 

2013 je YouTube začel pilotni program za ponudnike vsebin, ki bi ponudili premium 

naročniške kanale znotraj njihove platforme. Februarja 2015 je YouTube izdal sekundarno 

mobilno aplikacijo, znano kot YouTube Kids. Aplikacija je zasnovana tako, da nudi izkušnje, 

optimizirane za otroke. Ima poenostavljen uporabniški vmesnik izbire kanalov z ustrezno 

starostno vsebino in funkcijo starševskega nadzora. V septembru 2018 je YouTube pričel z 

ukinitivijo aplikacije YouTube Gaming in vse skupaj postavil na nov ločen portal, kar je 

sprožilo velik val nezadovoljstva, zlasti med zaposlenimi na YouTubu (Hernandez 2018). 
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3.3.2 Facebook 

Facebook velja za eno najpopularnejših socialnih omrežij (slika 3), na katerem lahko 

uporabniki objavljajo komentarje, fotografije, klepetajo v živo, objavljajo videoposnetke in 

delijo povezave do novic ter drugih zanimivih vsebin (Webwise.ie 2018). 

Facebook je za svoje uporabnike brezplačen. Stran se financira z oglaševanjem. Facebooku 

pri tem pomaga Microsoft. To sodelovanje poteka tako, da Facebook uporablja le tisto 

oglaševanje, ki odobri Microsoft (McGirt 2017). 

Facebookovo popularnost dvigujejo nekatere funkcije, ki jih omogoča, in sicer (Lifewire 

2018): 

 nastavitve zasebnosti, preko katerih lahko uporabniki prilagodijo, kdo lahko vidi vsebino 

na njihovem profilu; 

 enostavno nalaganje fotografij in ustvarjanje albumov, ki jih lahko uporabniki dajo v 

skupno rabo s prijatelji; 

 interaktivni spletni klepet; 

 podpora skupinskim stranem, ki podjetjem omogoča uporabo Facebooka kot sredstva za 

trženje; 

 raziskovalno omrežje Facebook, ki ponuja možnosti zaslužka; 

 uporaba programa Facebook Live za streamiranje videov v živo. 

 

Slika 3: Vstopna stran na Facebook  

Vir: Facebook 2018. 

Facebook je zasnoval Mark Zuckerberg že leta 2003, ko je še kot študent na Harvadski 

univerzi napisal program, ki se je imenoval »Facemash«. Stran je že v nekaj urah pritegnila 

veliko obiskovalcev, vendar jo je, zaradi kršenja pravic zasebnosti, vodstvo Harvarda že po 

nekaj dneh zaprlo. Že januarja 2004 je Zuckerberg pričel snovati novo spletno stran 
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imanovano Facebook. Stran je kmalu postala velika uspešnica, saj je bilo že v prvem mesecu 

nanjo prijavljenih več kot polovica vseh študentov na Harvardu. Pozneje so se jim pridružili 

še študentje ostalih univerz. Ob koncu leta 2005 je bilo v Facebook vključenih več kot 27.000 

izobraževalnih ustanov (univerz, srednjih šol in fakultet) iz sedmih držav (McGirt 2007). 

Leta 2006 je Facebook predstavil vrsto bloga imenovano Facebook Notes, s katero so 

uporabniki lahko vstavljali besedila, slike in uvažali bloge iz drugih strani. S to možnostjo je 

bilo omogočeno tudi komentiranje napisanih objav. Do leta 2010 je bilo narejenih tudi veliko 

sprememb na področju varstva osebnih podatkov (Treadway in Smith 2010). Njegova 

uspešnost je v naslednjih letih samo še rastla. Po letu 2011 je imelo to družbeno omrežje že 

več kot petsto milijonov uporabnikov. Ta številka je do avgusta 2018 zrasla na neverjetni 2 

milijardi uporabnikov (McGirt 2017). 

3.3.3 Instagram 

Instagram je brezplačna spletna aplikacija za izmenjavo fotografij in družabno omrežje, ki je 

od leta 2012 v lasti Facebooka. Instagram svojim uporabnikom omogoča urejanje in nalaganje 

fotografij in kratkih videoposnetkov prek mobilne aplikacije. Fotografije in kratke 

videoposnetke je mogoče urejati s posebnimi filtri. Dodati pa jim je mogoče še informacijo o 

lokaciji, na kateri je bila fotografija posneta. Uporabniki lahko svoj profil nastavijo kot 

zaseben in tako zahtevajo, da jih novi uporabniki zaprosijo za prijateljstvo. Profile lahko 

uporabniki povežejo tudi s svojimi drugimi profili na drugih družbenih omrežjih (Rouse 

2018c). 

Instagram (slika 4) je sestavljen iz petih glavnih elementov, in sicer (Instagram 2018): 

 domačega zaslona, kjer je prikazana vsebina, ki ji uporabnik Instagrama sledi; 

 gumb Explore, kjer so uporabniku dostopne vsebine drugih uporabnikov Instagrama; 

 zavihek novice, kjer lahko uporabnik sledi seznamu všečkov, novih sledilcev in 

komentarjev; 

 osrednjega gumba za snemanje fotografij in videoposnetkov ter 

 zavihka v skrajnem kotu profila, ki je namenjen povezavam na druge spletne strani. 



16 

 

Slika 4: Pogled na profil Instagram  

Vir: Instagram 2018.  

Instagram sta ustanovila Kevin Systrom in Mike Krieger v Kaliforniji v San Franciscu leta 

2010. Prvotno je bil zasnovan kot mobilna aplikacija za objavo fotografij, pri čemer ni treba 

imeti dobrega fotoaparata, da bi naredil dobro fotografijo. Da bi uporabnikom olajšala 

urejanje fotografij sta ustanovitelja v Instagram vgradila program, kjer lahko uporabniki s 

pomočjo filtrov svojo sliko izboljšajo in jo na enostaven način delijo med svoje sledilce 

(Instagram 2018). Družbeno omrežje je že od svojega nastanka naprej eno najhitreje rastočih 

družbenih omrežij na svetu. Do avgusta 2018 je Instram dosegel milijardo uporabnikov 

(Statista 2018). 

3.3.4 Snapchat 

Snapchat je mobilna aplikacija za naprave Android in iOS, ki sta jo ustanovila Even Spiegel 

in Bobby Murphy leta 2011. Eden od temeljnih konceptov Snapchat aplikacije je, da je 

katerokoli sliko, video ali sporočilo, ki ga uporabnik pošlje privzeto in je na voljo prejemniku 

za kratek čas, preden postane nedostopno. Snapchat je bil prvotno namenjen spodbujanju bolj 

naravnega načina komuniciranja med uporabniki. Sprva je bil osredotočen na zasebno 

izmenjavo fotografij med uporabniki, pozneje pa so omogočili, da si uporabniki delijo tudi 

kratke videoposnetke, klepetajo v živo in si pošiljajo sporočila (Tilman in Betters 2018). 

Snapchat se od drugih družbenih omrežij razlikuje po tem, da se posnetki in fotografije 

izbrišejo le nekaj sekund po tem, ko jih je uporabnik objavil. Preden uporabnik pošlje 

fotografijo ali videoposnetek, jim lahko doda posamezne napise in slike. Koliko časa bo slika 
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dostopna drugim uporabnikom, določa sam. Aplikacija omogoča tudi funkcijo zgodbe. 

Uporabnik lahko s pomočjo te funkcije čez dan nalaga vsebino, ki se nalaga v eno datoteko in 

je prijateljem vidna le 24 ur. Zaradi kratke objave naj bi bile tovrstne objave veliko bolj varne, 

saj se v kratkem času izbrišejo (Goclick 2018). 

Sama uporaba in nastavitve zasebnosti Snapchata so zelo osnovne. Uporabnik lahko nadzira, 

kdo mu pošilja posamezno vsebino. Vidnost snapchat objav je mogoče nastaviti na vse 

prijatelje, lahko pa se prek seznama določenim uporabnikom prepreči, da bi jim bile zgodbe 

in objave vidne (Snapchat 2018). 

3.3.5 Twitter 

Twitter (slika 5) je družbeno omrežje, na katerem uporabniki komunicirajo v kratkih 

sporočilih, ki jih imenujemo twiti.  

Kratka sporočila se pošiljajo vsem, ki uporabniku sledijo na Twitterju, z upanjem, da bodo ta 

sporočila koristna in zanimiva. Twitterju z drugo besedo pravimo tudi mikroblog (Lifewire. 

2018). 

 
Slika 5: Twitter  

Vir: Twitter 2018. 

Twitter so leta 2006 ustanovili Jack Dorsey, Evan Williams, Biz Stone in Noah Glass. Njegov 

najbolj prepoznaven znak je zagotovo »hashtag« oziroma lojtra (#). Znak v posameznem tvitu 

označuje ključno besedo, temo ali skupino, kateri je fotografija namenjena. Aplikacija deluje 

na način sledenja uporabnikom. Uporabnik lahko sledi drugim osebam in je z njimi tudi 

prijatelj. Sporočila se na Twitterju pošiljajo na direkten in indirekten način. Direktna sporočila 

tako prejmejo le določeni uporabniki, medtem ko so indirektna sporočila namenjena vsem 

uporabnikom Twitterja (Huberman, Romero in Wu 2009, 2–3). 
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4 SPLETNO OGLAŠEVANJE 

V strokovni literaturi je termin oglaševanje različno opredeljeno. Paliwoda in Ryans (2008, 

25) pravita, da je oglaševanje del spletnega marketinga, ki načrtuje, usklajuje, definira in 

raziskuje področje prodaje, proizvodnje in propagande s potrebami tržišča. Oglaševanje je 

torej dejavnost, s katero podjetja ali posamezniki želijo svoje stranke obvestiti o svojih 

storitvah in izdelkih. Torej predstavlja najpomembnejšo tržno-komunikacijsko dejavnost 

(Altius 2018). Kot opozarja Forsey (2018), je oglaševanje sestavni del marketinga. Marketing 

vključuje razvoj izdelkov, tržne raziskave, distribucijo izdelkov, prodajno strategijo, odnose z 

javostmi in podporo strankam. Oglaševanje pa je oblika strateškega prizadevanja za širjenje 

informacij o izdelku, ki je v marketingu pomembna za prodajo storitve ali izdelka. 

Spletno oglaševanje predstavlja neosebno obliko komuniciranja, ki lahko poteka prek 

različnih spletnih strani ali družbenih omrežij. Prav zato so slednja pomemben del sodobnega 

spletnega oglaševanja. Za uspešno delovanje posla in podjetja danes ni dovolj le, da ima le-to 

spletno stran, ampak je treba imeti tudi svoj profil na družabnih omrežjih kot so Facebook, 

Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube itd. (Estan.info 2018). Prav zato danes družabna 

omrežja predstavljajo pomemben del spletnega oglaševanja vsakega podjetnika ali 

posameznika, ki želi razviti svoj posel. Spletno oglaševanje prek družbenih omrežij torej 

omogoča, da se na določeni spletni strani poveča njena obiskanost in naraste prepoznavanje 

blagovne znamke. Z izpostavljenostjo oglasov pa se doseže širši doseg uporabnikov, strank in 

kupcev (Rognerus 2014). Kakor opozarjata Paliwoda in Ryans (2008, 26), se z rastjo 

priljubljenosti družbenih omrežij razvija tudi spletno oglaševanje, ki poleg tradicionalnih 

oblik razvija in uporablja nove prijeme in tehnike, kako neko storitev ali izdelek približati 

določeni ciljni skupini. 

4.1 Značilnosti, oblike in cilji spletnega oglaševanja 

Med glavne značilnosti spletnega oglaševanja Snoj in Gabrijan (2004, 152) uvrščata: 

 možnost množičnega komuniciranja, 

 osnovni predmet oglaševanja so izdelki, storitve ali skupine teh, 

 možnost hitrega obveščanja uporabnikov o novih izdelkih in storitvah, 

 ustvarjanje pozitivnega odnosa do podjetja in izdelkov ter storitev, 

 možnost vplivanja na povečanje prodaje, 

 možnost prikazovanja storitev na uporabnikom privlačen način ter 

 usmerjanje neodločenih strank k pravilni izbiri storitve ali izdelka. 

Spletno oglaševanje omogoča izboljšanje ugleda podjetja, izboljšuje podporo strankam in 

uporabnikom, omogoča večjo dostopnost in možnost videnja, omogoča širjenje tržišča ter 

nižje stroške (Chaffey idr. 2000, 129). 
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Poznamo tudi različne oblike oglaševanja (Altius 2018): 

 »oglaševanje objekta – v tem primeru opozarjamo na določen izdelek; uporabljajo ga 

proizvodna podjetja, ki nimajo neposrednega stika s končnimi porabniki; 

 oglaševanje subjekta – to obliko uporabljajo trgovska podjetja, ki neposredno 

komunicirajo s porabniki; ne nanaša se zgolj na en izdelek, ampak na celotno ponudbo in 

podjetje; gradi poslovni ugled in izpostavlja pozitiven odnos do porabnikov; 

 osebno oglaševanje je usmerjeno na posameznika: predstavitveni razgovor, prodajno 

pismo, testiranje izdelkov; 

 množično oglaševanje je usmerjeno na širšo ciljno skupino: tiskani mediji, zunanje 

oglasne površine, digitalni mediji«. 

Glavni cilji oglaševanja se delijo (Kotler in Armstrong 2001, 451–452) na: 

 cilje informiranja, 

 cilje prepričevanja in  

 cilje spominjanja.  

4.2 Pospeševanje prodaje v povezavi podjetij in vlogerjev 

Vlogsfera združuje vse vlogerje kot obliko družbenega komuniciranja. Zato je pomembno, da 

ji podjetja sledijo. Vlogi zelo pogosto usmerjajo nakupne odločitve posameznikov. In vedno 

bolj je verjetno, da bo nekdo kupil posamezen izdelek, če bo le-ta s strani vlogerja dobro in 

aktraktivno predstavljen ter bo imel pozitivno oceno. In prav tako je zelo verjetno, da 

posameznik ne bo kupil izdelka, če bo s strani video vloga le-ta dobil slabo oceno (den Holder 

2017). 

Vlogerji, ki so uspešni pri svojem delu in redno objavljajo videoposnetke, to običajno počnejo 

za denar. Številni vlogerji pripravljajo vsebine, v katerih predstavljajo izdelke in storitve, pri 

tem pa prikrijejo, da gre za plačane vsebine. Nekateri izmed vlogerjev so celo zaposleni v 

različnih podjetjih in čeprav izgleda, kot da delujejo neodvisno, jim podjetja za vloge 

plačujejo. Tisti najuspešnejši imajo celo svoje manedžerje, ki se dogovarjajo s podjetji, da jim 

plačujejo za predstavitev njihovih izdelkov (Safe.si 2018). 

Podjetja se zavedajo, da so se kupne navade potrošnikov danes zelo spremenile. Večina 

potrošnikov spremlja video vloge, ki ocenjujejo posamezne izdelke in močno vplivajo na 

končno odločitev o nakupu predstavljenega izdelka. Prek vlogov na družabnih omrežjih 

podjetja poskušajo pritegniti mlado generacijo (Forsey 2018). 

Sodelovanje med podjetji in vlogerji poteka tudi tako, da nekatera podjetja vlogerjem podarijo 

svoje izdelke v trajno ali začasno last z namenom, da o njih pripravijo več vlogov, kjer te 

izdelke promovirajo. Izdelke lahko, če je prodaja uspešna, obdržijo ali pa jih vrnejo podjetjem 
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nazaj. Da bi prodajo izdelkov pospešili, nekatera podjetja omogočijo sledilcem posamenih 

vlogerjev tudi posebne popuste za nakup izdelka iz videnega vloga (Brent 2012). 

4.3 Pospeševanje prodaje preko YouTube 

YouTube danes velja za eno najbolj obiskanih spletnih strani na spletu, kar pomeni, da ga 

uporablja ogromno število uporabnikov spleta. Na YouTubu je registrirana skoraj tretjina 

ljudi na svetu, ki vsakodnevno ustvarja milijardo ur videoposnetkov in skoraj tudi toliko 

komentarjev. Podjetja na ta način uporabljajo YouTube za oglaševanje, trženje, blagovno 

znamko in promocijo. Najučinkovitejši način predstavitve izdelka nekega podjetja ali 

blagovne znamke je na YouTubu ustvariti kanal in deliti video vsebino blagovne znamke. 

Večina velikih blagovnih znamk ima svoje kanale v YouTubu in deli videoposnetke, ki 

zabavajo potrošnike in jim predstavljajo svoje nove izdelke (Forsey 2018). 

Razlogi zakaj je YouTube primeren za spletno oglaševanje in marketing so (Todorovič b. l.): 

 oglaševanje na YouTube v Sloveniji še ni dobro izkoriščeno, kar pomeni, da ni velike 

gneče; 

 stroški oglaševanja so relativno nizki; 

 oglaševanje doseže pravo ciljno skupino ob pravem času; 

 omogoča merjenje in spremljanje uspešnosti oglasov; 

 oglasi so hitro in enostavno ustvarjeni.  

YouTube je za področje prodaje razvil platformo AdWords, ki poleg oglaševanja v iskalnem 

in prikaznem omrežju, omogoča tudi izdelavo video kampanj. S pomočjo te platforme lahko 

uporabnik doseže svojo ciljno publiko na YouTubu precej lažje kot sicer. Za oblikovanje 

video kampanj je treba YouTube kanal povezati z AdWords računom. Glavne prednosti te 

povezave so opcija dodatnih matrik, ki omogoča natančno spremljanje in analiziranje 

uspešnosti posameznih videoposnetkov, oglaševalske akcije in oglasne skupine (YouTube 

2018). 

Spletno oglaševanje na YouTubu lahko poteka na tri načine (Todorovič b. l.), in sicer: 

 preko AdWords video oglaševalskih akcij, kjer je mogoče izdelati TrueView oglase; 

 z oglaševalskimi akcijami z izbiro možnosti samo prikazanega omrežja, kjer je možnost 

oglaševanja s pasicami; 

 s pomočjo t. i. rezervirane medijske umestitve, kjer se zakupi začetna YouTube stran v 

določeni državi s fiksno ceno. 

TrueView oglasi se lahko ustvarijo samo, če je oglas naložen na YouTube kanal. Označen 

mora biti kot »javen«. Dolžina TrueView videoposnetkov ni omejena. Ločimo pa med dvemi 

vrstami TrueView oglasov in sicer (YouTube 2018):  
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 In-Stream: Cilj te vrste oglasov je povečanje obiska YouTube kanala. Oglasi se plačujejo 

potem, ko si gledalec ogleda 30 sekund oglasa oziroma celoten oglas. Te vrste oglasov se 

prikazujejo v posnetkih na YouTube in sicr samodejno. Gledalec jih preskoči po 5 

sekundah ogleda.  

 IN-Display: Cilj te vrste oglasov je oglaševanje videoposnetka, ko obiskovalci iščejo ali 

brskajo v YuoTubu. Njihov namen je spodbuditi uporabnike k ogledu video vsebin. 

Oglasi se plačujejo potem, ko obiskovalec YouTube kanala na njem klikne video in začne 

z ogledom. Oglasi se prikazujejo tudi ob drugih videih in rezultatih iskanja v YouTube. 

Prikazovati se začnejo tako, ko obiskovalec klikne na oglas.  

Z 20. februarjem 2018 je YouTube zaostril pravila za male kreatorje, ki poskušajo zaslužiti 

preko YouTuba. To je naredil s poostritivijo pravil za vstop v YuoTube partnerski program. 

Ta program omogoča kreatorjem videovsebin direkten zaslužek preko YouTuba. Namesto 10 

tisoč ogledov, ki so bili prej dovolj da je posamezen vloger lahko začel služiti preko 

YouTube, je po novem treba imeti vsaj 1000 naročnikov in vsaj 4000 ur gledanja v zadnjem 

letu. Vsi manjši kanali so bili iz partnerstva izključeni (Nekrep 2018).  

Vlogerji lahko z objavo zanimivega videoposnetka zaslužijo. Kot pravi Špehar »Plačilo 

avtorju ni pogojeno s številom predvajanj, ampak glede na število predvajanih oglasnih 

sporočil pred in med predvajanjem videa. Avtor torej ne dobi plačila za oglede svojega 

videoposnetka, temveč za oglase, ki ga spremljajo« (Kos 2014). 

4.4 Pospeševanje prodaje preko ostalih družbenih omrežij 

Vsako družbeno omrežje ponuja najrazličnejše načine, ki omogočajo pospeševanje prodaje. V 

tem poglavju bomo obravnavali nekaj tistih, ki so med uporabniki najbolj priljubljena. 

Facebook 

Facebook velja za družabno omrežje, ki je namenjeno tako osebnim, kot tudi poslovnim 

namenom. Na svetu je vedno več podjetij, ki se poslužujejo družabenega omrežja Facebook 

kot kanala, prek katerega lahko komunicirajo s svojimi strankami in s tem gradijo na 

prepoznavnosti svoje blagovne znamke (Siol.net 2015). 

 

Vidmajer (2016) v svojem prispevku o »Facebook oglaševanju« pozarja:  

Za uspešno oglaševanje na Facebooku v prvi vrsti potrebna kvalitetna vsebina, ki se kaže v obliki 

prodajno-usmerjenih besedil, ki so vabljiva, izvirna in pozivajo k nakupu. Poleg samih besedil pa je 

potrebno še ustrezno grafično oblikovanje slikovnega materiala, saj izgled pritegne pozornost. Nato 

pride na vrsto odlično poznavanje ciljne skupine in znanje s področja targetiranja uporabnikov, kar 
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je treba nadgraditi z analitičnim spremljanjem kampanje in prilagajanjem glede na prodajni učinek 

oz. zasledovanje ciljev kampanje. 

Facebook omogoča številne načine, kako se lahko uspešno pospeši prodajo. Pri tem pa ni 

treba plačevati oglasov in kampanj, ampak obstaja vrsta orodij, ki to omogočajo (Siol.net 

2015). 

Med ta orodja urvščamo (Sagin 2018): 

 DrumUp: gre za brezplačno orodje, ki identificira zanimive zgodbe, ki ustrezajo 

sledilcem, jih uvrščajo in jih nato čakajo, da jih delijo v svoje račune socialnih medijev.  

 LikeAlyzer: gre za orodje, ki ponuja poglobljeno oceno uspešnosti strani na Facebooku, 

skupaj s priporočili, ki jih lahko uporabnik uporabi za povečanje sodelovanja s svojo 

blagovno znamko. 

 Canva: gre za orodje za oblikovanje, s pomočjo katerega lahko uporabnik oblikuje sliko, 

oglas ali svojo naslovnico. 

 Facebook Power Editor: s tem orodjem lahko uporabnik hitro ustvari oglaševalske akcije 

oglasov. Omogoča urejanje vseh nizov oglasov v istem oknu, kar olajšuje prilagajanje 

podrobnosti zrnate slike, kot so kopije, ciljanje na umestitve in sledenje konverzijam. 

 Headline Analyzer: orodje, ki omogoča izračun, kateri naslov oglasa bo najboljši za 

ciljno občinstvo posamezne Facebook strani. 

 Timeline Contest Manager: gre za orodje, ki oglaševalcem omogoča oglaševanje 

neomejenega števila tekmovanj v časovnem okviru, od kvizov do fotografskih natečajev 

do nagradnih skladov. 

Prednost oglaševanja na Facebooku je v tem, da lahko podjetja natančno določijo, komu je 

namenjen oglas. Poleg tega Facebook omogoča, da se za oglaševanje plača samo to, kar je 

tudi izvedeno. Dober oglas pa mora vsebovati: privlačen naslov oglasa, vsebino oglasa, sliko 

in povezavo na oglas (McGirt 2017). 

Instagram kot oglaševalska platforma omogoča, da lahko posameznik ali podjetje skozi slike 

in video vsebine gradi svojo marketinško zgodbo in s tem širi krog svojih ptencialnih kupcev. 

V Istagram aplikaciji so tako vidne prave fotografije, ki niso šle skozi oblikovalski studio in 

so zato za množico uporabnikov še toliko bolj zanimive. Čeprav se lahko v aplikaciji 

uporablja t. i. Instra filter za fotografijo, je slikovna vsebina vseeno drugačna, saj prav vsak 

uporabnik lahko naredi dobro fotografijo (Spletnik 2017). 

Načini oglaševanja na Instragramu so naslednji (Seiter 2018): 

 oglasi z 1 fotografijo: gre za najpogosteje uporabljene oglase, ki so sestavljeni iz 

fotografije, oglasnega besedila in gumba za všeček; 

 uporaba vrtiljaka z več fotografijami:gre za oglase z več fotografijami, ki so narejeni 

posebej za prikazovanje na mobilnih napravah. Uporabni so predvsem za širjenje 

prepoznavnosti; 



 

23 

 uporaba videa: trenutno je to najbolj popularen način oglaševanja, saj privabijo veliko 

sledilcev; 

 uporaba slideshow oglasa: gre za oglas, kjer je potrebnih deset fotografij, ki jih 

uporabnik razvrsti po vrstnem redu in jih nato pretvori v video; 

 uporaba sponzoriranega oglasa pod zavihkom »instargram zgodbe«: predstavlja način, 

kako lahko podjetje svojo blagovno znamko približa svojim strankam; 

 oglasov za zbiranje kontaktov: gre za najcenejši način pridobivanja podatkov od strank. 

Tovrstni oglasi so narejeni tako, da uporabniku omogočajo, da odda svoje kontaktne 

podatke le z nekaj kliki, s tem pa preprečijo, da bi si uporabnik vmes premislil zaradi 

dolgotrajnega postopka.  

Snapchat 

Čeprav je bil Snapchat v prvo namenjen najstnikom, raziskave kažejo, da je zanimiv tudi za 

oglaševanje podjetij. Oglaševalci, vlogerji in tržniki želijo z oglaševanjem na Snapchatu 

doseči predvsem mlade, ki so med najtežje dosegljivimi skupinami, saj veliko mladih oglase 

najraje preskoči. Snapchat za razliko od drugih družabnih omrežij ne zbira podatkov o svojih 

uporabnikih (Honzak 2017). 

Za oglaševanje Snapchat uporabnikom ponuja aplikacijo Discover, ki je namenjena predvsem 

podjetjem z velikim proračunom, saj se zakup omenjene aplikacije giblje okrog 100.000 

dolarjev. Za ostale uporabnike je najbolj priljubljena funkcija Stories, ki je brezplačna. Gre za 

digitalni album fotografij in videoposnetkov, s pomočjo katerega lahko ustvarimo kreativno 

zgodbo, ki je sledilcem vidna le 24 ur, nato pa izgine (Goclick 2018). 

V letu 2017 je Snapchat razvil orodje Snap Publisher, ki uporabnikom omogoča ustvarjanje 

oglasov. Urejevalnik je namenjen predvsem manjšim blagovnim znamkam in podjetjem. V 

njem je mogoče izbirati med različnimi predlogami, ki jih uporabniki kombinirajo z 

oznamčenimi podobami, slikami in videoposnetki (Marketing magazin 2017). 

Twitter 

Twitter predstavlja družbeno omrežje, ki ponuja ogromne možnosti za pospeševanje prodaje 

za vsa podjetja in posameznike, ki želijo na njem oglaševati. Oglase lahko uporabniki 

ustvarijo s pomočjo platforme Twitter Ads. Na omejeni lahko uprabniki promovirajo svoje 

tvite z uporabo t. i. Website Cards. Ta mora vsebovati naslov, ki vključuje kratek opis in URL 

povezavo za sledilce ter sliko dimenzije 800 x 320 px (Marketing magazin 2017). 

Twitter omogoča uporabnikom ustvariti različne tipe oglasov. Pri tem lahko uporabijo 

Followers kampanijo, katere namen je povečati število sledilcev in izboljšati spletno 

prepoznavnost. Druga možnost jeWebsite clicks, ki je namenjena generiranju klikov na 
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spletno stran in vključuje sledenje uporabnikov. Tretja možnost je App installs, ki omogoča 

promocijo spletne aplikacije. Četrta možnost Leads on twitter, s katero podjetja zbirajo 

naročnike na novice (Fv.si 2018). 
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5 ANALIZA IN INTERPRETACIJA PODATKOV EMPIRIČNEGA DELA 

NALOGE 

V empiričnem delu zaključne projektne naloge smo ugotavljali pristnost in odnos do dela, ki 

ga imajo slovenski vlogerji. Zanimalo nas je, ali so postali vlogerji zgolj zaradi plačila in 

prepoznavnosti ali zato, da bi s podporo sledilcev gradili tudi na zaupanju. 

5.1 Opis vzorca 

Ciljna skupina anketiranih so slovenski vlogerji, ki so želeli prostovoljno sodelovati v anketi o 

sodobnem spletnem oglaševanju, katerega pomemben del predstavljajo tudi sami in o tem 

podati svoje mnenje. V naši raziskavi je sodelovalo 22 slovenskih vlogerjev, kar predstavlja 

celoten vzorec vseh anketiranih. 

Glede na spol (slika 6) lahko vidimo, da je v anketi sodelovalo 5 (22 %) anketiranih moškega 

spola, 17 (78 %) anketiranih pa je bilo ženskega spola. 

 

Slika 6: Histogram anketiranih, vključenih v raziskavo, glede na spol 

V anketo so bile zajete štiri starostne kategorije, kar nam prikazuje slika 7. Prva starostna 

kategorija je predstavljala starost do 24 let in zajema 8 anketirancev, kar predstavlja 41 % 

anketiranih. V starosti od 25 do 35 let je sodelovalo 12 anketiranih ali 52 % vseh. V starostni 

kategoriji od 36 do 45 let sta sodelovala le 2 anketirana, kar predstavlja 7 % vseh. V starostni 

kategoriji od 46 do 65 let ni sodeloval noben anketiranec. 
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Slika 7: Histogram anketiranih, vključenih v raziskavo, glede na starost 

V anketo so bile zajete štiri kategorije izobrazbe anketiranih vlogerjev, kar nam prikazuje graf 

8. Anketiranca s končano poklicno šolo sta 2 ali 7 % vseh anketiranih, tistih s končano 

srednjo šolo je 12 ali 52 % vseh anketiranih. Tistih s končano višjo, visoko ali univerzitetno 

izobrazbo je 7 ali 37 % vseh. V anketi je sodeloval le 1 ali 4 % vseh anketiranih, ki ima 

končan magisterij ali doktorat. 

 

Slika 8: Histogram anketiranih, vključenih v anketo, glede na izobrazbo 

V anketo smo poskušali vključiti anketirance iz vseh 12 slovenskih regij, kar nam prikazuje 

slika 9. V anketi je sodelovalo deset ali 45% anketiranih iz osrednjeslovenije. Trije ali 14% 

anketiranih prihaja iz goriške regije. Dva ali 9% anketiranih prihaja iz obalne, gorenjske, 

savinjske in podravske regije. V anketi ni sodeloval nihče iz jugovzhodne Slovenije, spodnje 

posavske regije, zasavja, koroške in pomurske regije. 
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Slika 9: Histogram anketiranih, vključenih v anketo, glede na regijo bivanja 

5.2 Metode raziskave in izvedba 

Za metodo raziskave smo uporabili anketo. Pri sestavljanju anketnega vprašalnika smo 

upoštevali teoretična izhodišča. Anketiranje smo izvedli med slovenskimi vlogerji, ki so želeli 

prostovoljno sodelovati v spletni anketi. 

Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz treh sklopov vprašanj zaprtega in odprtega tipa. V 

prvem sklopu vprašanj je bilo podanih deset trditev, možni odgovori pa so bili razporejeni v 

petstopenjsko lestvico Likertovega tipa. V drugem delu anketnega vprašalnika so se vprašanja 

navezovala na prednosti in slabosti vloganja. V zadnjem sklopu pa je anketni vprašalnik 

zajemal vprašanja odprtega tipa, ki so se navezovala na mnenje vlogerjev glede dejavnikov, ki 

so vplivali na odločitev, da so postali vlogerji; glede dejstva prepoznavnosti in možnosti 

zaslužka ter sprejetja ponudbe, glede oglaševanja svetovno znanega podjetja. Anketiranje je 

potekalo prek spletne ankete na portalu 1ka. Povazavo do vprašalnika smo prek zasebnega 

sporočila poslali slovenskim vlogerjem. Povezava do raziskave je bila tudi objavljena na 

Facebooku in Instagramu. Raziskava je potekala v času od 15. septembra do 15. oktobra 

2018. Pridobljene podatke smo obdelali s statističnim programom SPSS 21.0. Vsi grafi so 

pripravljeni v MS Excel 2016. Rezultate predstavljamo v nadaljevanju naloge. 
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5.3 Omejitve raziskave 

Čeprav je vlogerjev v Sloveniji veliko, smo v raziskavo vključili le tiste, ki so bili pripravljeni 

odgovoriti na vprašanja v spletni anketi in le-to tudi deliti med druge vlogerje. Ker je področje 

raziskovanja široko, smo se v nalogi omejili izključno na preučevanje pristnosti in odnosa do 

dela, ki ga imajo slovenski vlogerji. 

5.4 Analiza in rezultati  

V nadaljevanju prikazujemo rezultate prvega, drugega in tretjega sklopa anketnega 

vprašalnika. V preglednici 1 so razvidni rezultati prvega sklopa vprašanj iz anketnega 

vprašalnika, ki je zajemal deset trditev.  

Preglednica 1: Tematski sklop trditev, vezan na trditve, glede vlogerstva 

Trditve  1 2 3 4 5 Skupaj AS SO 

Sodobno spletno oglaševanje – vloganje 

predstavlja način, s katerim se v tujini da 

veliko zaslužiti 

N 0 0 1 8 13 22 4,54 1,02 

 % 0 0 5 36 59 100 

Sodobno spletno oglaševanje – vloganje 
predstavlja način, s katerim se v Sloveniji da 
veliko zaslužiti 

N 3 6 9 2 2 22 2,72 1,18 

 % 14 27 41 9 9 100 

Sodobno spletno oglaševanje – vloganje je 

način zabave v prostem času 

N 1 2 2 9 8 22 3,95 1,75 

 % 5 9 9 41 36 100 

Sodobno spletno oglaševanje – vloganje je 

način, s katerim si vloger krepi svojo 

samopodobo in samozavest 

N 1 0 6 8 7 22 3,90 1,23 

 % 5 0 27 36 32 100 

Sodobno spletno oglaševanje – vloganje  
predstavlja prostor, kjer sem lahko tak kot sem 

v resnici 

N 2 1 7 9 3 22 3,45 1,25 

 % 9 5 32 41 14 100 

Sodobno spletno oglaševanje – vloganje 
omogoča prepoznavnost v družbi in odpira 

vrata v nadaljnjo kariero 

N 0 1 3 7 11 22 4,27 1,14 

 % 0 5 14 32 50 100 

Sodobno spletno oglaševanje – vloganje je 
zame sredstvo manipulacije z drugimi  

N 9 7 2 2 2 22 2,13 1,34 

 % 41 32 9 9 9 100 

Sodobno spletno oglaševanje – vloganje je le 
vir dodatnega zaslužka 

N 4 4 5 7 2 22 2,95 1,37 

 % 18 18 23 32 9 100 

Sodobno spletno oglaševanje – vloganje 

predstavlja reklamo za izdelke in hkrati 
pospešuje njihovo prodajo 

N 0 0 2 8 12 22 4,45 1,05 

 % 0 0 9 36 55 100 

Sodobno spletno oglaševanje – vloganje je 

sredstvo, s katerim gradim zaupanje do svojih 

sledilcev 

N 1 0 3 4 14 22 3,77 1,59 

 % 5 0 14 18 63 100 

Skupaj       22 3,61 1,29 

Legenda: 1 – se sploh ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – niti-niti, 4 – se strinjam, 5 – se popolnoma 

strinjam, AS – aritmetična sredina, SO – standardni odklon 



 

29 

Preglednica 1 prikazuje tudi aritmetično sredino in standardni odklon za posamezno trditev.  

Na podlagi rezultatov ugotavljamo, da se anketiranci najbolj strinjajo s trditvijo, da sodobno 

spletno oglaševanje – vloganje predstavlja način, s katerim se da v tujini veliko zaslužiti 

(AS = 4,54; SD = 1,02). Anketiranci se strinjajo tudi s trditvijo, da sodobno spletno 

oglaševanje – vloganje predstavlja reklamo za izdelke in hkrati pospešuje njihovo prodajo 

(AS = 4,45; SD = 1,05). Anketiranci se najmanj strinjajo s tem, da je sodobno spletno 

oglaševanje – vloganje za njih sredstvo manipulacije z drugimi (AS = 2,13; SD = 1,34). Sledi 

ji trditev, da sodobno spletno oglaševanje – vloganje predstavlja način, s katerim se da v 

Sloveniji veliko zaslužiti (AS = 2,72; SD = 1,18). 

V nadaljevanju predstavljamo rezultate posameznih trditev, ki so prikazani v grafih od 10 do 

19. 

S trditvijo »sodobno spletno oglaševanje – vloganje predstavlja način, s katerim se v tujini da 

veliko zaslužiti«, se popolnoma strinja trinajst anketiranih (59 %), osem anketiranih (36 %) se 

s trditvijo strinja. S trditvijo se ne strinja noben anketiranec, medtem ko je en ankeriranec 

oziroma 5 % vseh neopredeljen (slika 10). 

 

Slika 10: Sodobno spletno oglaševanje – vloganje kot sredstvo za zaslužek v tujini 

S trditvijo »sodobno spletno oglaševanje – vloganje predstavlja način, s katerim se v Sloveniji 

da veliko zaslužiti«, se popolnoma strinjata le dva anketirana (9 %). Trije anketirani (14 %) se 

s trditvijo sploh ne strinjajo, kar devet anketiranih ali 41 % vseh ostaja pri tej trditivi 

neopredeljenih (slika 11). 
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Slika 11: Sodobno spletno oglaševanje – vloganje kot sredstvo za zaslužek v 

Sloveniji 

S trditvijo, da je »sodobno spletno oglaševanje – vloganje način zabave v prostem času«, se 

popolnoma strinja osem (36 %) anketiranih. Devet anketiranih ali 41 % vseh se s trditvijo 

strinja. Le en anketiranec ali 5 % vseh se s trditvijo sploh ne strinja, dva anketiranca (9 %) pa 

ostajata neopredeljena (slika 12). 

 

Slika 12: Sodobno spletno oglaševanje – vloganje kot način zabave v prostem času 

S trditvijo, da je »sodobno spletno oglaševanje – vloganje način, s katerim si vloger krepi 

svojo samopodobo in samozavest«, se popolnoma strinja sedem anketiranih (32 %), osem 

anketiranih ali 36 % se jih s trditvijo strinja, le en anketiranec ali 5 % vseh se s trditvijo sploh 

ne strinja. Šest anketiranih ali 27 % vseh ostaja pri tej trditvi neopredeljenih (slika 13). 
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Slika 13: Sodobno spletno oglaševanje – vloganje kot način za krepitev 

samopodobe 

S trditivijo, da »sodobno spletno oglaševanje – vloganje predstavlja prostor, kjer je vloger 

lahko tak, kot je v resnici«, se strinja devet anketiranih ali 41 % vseh. Trije anketiranci ali 

14 % vseh se s trditvijo popolnoma strinjajo. Dva anketiranca ali 9 % vseh se s to trditivijo 

sploh ne strinjata. Sedem anketiranih ali 32 % vseh ostaja neopredeljenih (slika 14). 

 

Slika 14: Sodobno spletno oglaševanje – vloganje kot prostor, kjer je vloger to, kar 

je 

S trditivijo, da »sodobno spletno oglaševanje – vloganje omogoča prepoznavnost v družbi in 

odpira vrata v nadaljno kariero«, se popolnoma strinja enajst anketiranih ali 50 % vseh. 

Sedem anketiranih ali 32 % vseh se s trditvijo strinja. Le en anketiranec ali 5 % vseh se s 

trditvijo ne strinja. Trije anketiranci ali 14 % vseh pa ostajajo neopredeljeni (slika 15). 
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Slika 15: Sodobno spletno oglaševanje – vloganje kot sredstvo za prepoznavnost 

S trditivijo, da »sodobno spletno oglaševanje – vloganje kot sredstvo vlogerja za 

manipuliranje z drugimi«, se sploh ne strinja devet anketiranih ali 41 % vseh. Sedem 

anketiranih ali 32 % vseh se s trditvijo ne strinja. Dva anketirana ali 9 % vseh se s trditivijo 

popolnoma strinjata. Prav toliko se jih s trditvijo strinja ali pa ostaja neopredeljenih (slika 16). 

 

Slika 16: Sodobno spletno oglaševanje – vloganje kot sredstvo manipulacije 

S trditivijo, da je »sodobno spletno oglaševanje – vloganje kot vir dodatnega zaslužka«, se 

strinja sedem anketiranih ali 32 % vseh. Štirje anketiranci ali 18 % se s trditivijo sploh ne 

strinjajo, pet anketiranih ali 23 % vseh pa ostaja neopredeljenih (slika 17). 
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Slika 17: Sodobno spletno oglaševanje – vloganje kot vir dodatnega zaslužka 

S trditvijo, da »sodobno spletno oglaševanje – vloganje predstavlja reklamo za izdelke in 

hkrati pospešuje njihovo prodajo«, se popolnoma strinja dvanajst anketiranih ali 55 % vseh. 

Osem anketiranih ali 36 % vseh se s trditvijo strinja, dva anketiranca ali 9 % pa ostajata pri tej 

trditvi neopredeljena. Nihče od anketiranih se s trditvijo ne strinja ali sploh ne strinja (slika 

18). 

 

Slika 18: Sodobno spletno oglaševanje – vloganje kot reklama 

S trditivijo, da je »sodobno spletno oglaševanje – vloganje kot sredstvo, s katerim vloger 

gradi zaupanje do svojih sledilcev«, se popolnoma strinja štirinajst anketiranih ali 63 % vseh. 

Štirje anketiranci ali 18 % vseh se s trdivijo stinjajo. En anketiranec ali 5 % vseh se s trdivijo 

sploh ne strinja, trije anketiranci ali 14 % vseh pa ostajajo pri tej trditvi neopredeljeni (slika 

19). 
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Slika 19: Sodobno spletno oglaševanje – vloganje kot sredstvo zaupanja 

V nadaljevanju predstavljamo odgovore iz drugega sklopa anketnega vprašalnika, ki je 

zajemal vprašanja o prednostih in slabostih vloganja. 

Pri vprašanju o tem, kaj je najpomembnejša prednost vloganja, je iz slike 20 razvidno, da je za 

dvanajst anketirancev (58 %) najpomembnejša prednost vloganja možnost razvijanja lastnih 

sposobnosti, učenje novih stvari in pidobivanje samozavesti. Štirje anketiranci (16 %) menijo, 

da je najpomembnejša prednost sodelovanje s priznamimi blagovnimi znamkami, trije 

anketiranci (13 %) pa menijo, da je prednost v možnosti zaslužka. Prav toliko anketiranih 

postavlja kot prednost to, da si lahko v tem poslu sam svoj šef in lahko delaš kjerkoli. Prav 

nihče od anketiranih ni kot prednost izpostavil prepoznavnost in možnost za pridobivanje 

koristnih poznanstev. 

 

Slika 20: Prednosti vloganja 
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Pri naslednjem vprašanju smo anketirance vprašali še po slabostih vloganja. Šest anketiranih 

(29 %) je kot slabost vloganja izpostavilo 24-urni delavnik sedem dni v tednu. Prav toliko jih 

meni, da je glavna slabost vloganja to, da začetniki teže pridejo v ospredje zaradi že 

uveljavljenih vlogerjev. Pet anketiranih (24 %) kot slabost izpostavlja zlobne jezike in 

komentarje, ki vlogerje prizadenejo, trije anketiranci (14 %) pa menijo, da je glavna slabost 

neuveljavljenost vloganja kot posla v Sloveniji. En anketiranec (5 %) je prepričan, da je 

slabost vloganja v slabem zaslužku (slika 21). 

 

Slika 21: Slabosti vlognja 

V zadnjem sklopu anketnega vprašalnika so sledila vprašanja odprtega tipa, kjer so 

anketiranci lahko izrazili svoje mnenje in poglede na vloganje.  

Pri vprašanju, zakaj so se odločili za vloganje, in kateri so bili tisti dejavniki, ki so jih 

spodbudili k temu, so anketirani izpostavili naslednje: 

 prepoznavnost in možnost zaslužka; 

 dolgčas; 

 zabavno idejo za zabijanje prostega časa z ustvarjenjem posnetkov; 

 videoposnetke se posname hitreje, kakor se napiše objavo; 

 dobra ponudba; 

 želja po ustvarjanju vsebine, ki jih veseli; 

 spremljanje drugih vlogerjev; 

 ljubezen do ustvarjanja in interes za video produkcijo; 

 navdih pokazati, da se lahko pobereš, ko padeš; 

 zanimanje za tehniko in želja drugim predstaviti novosti, ki se ponujajo na tržišču; 

 prepoznavnost in uživanje v snemanju video vsebin; 

 možnost naučiti se nekaj novega. 
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Pri vprašanju Ali za anketirane vloganje predstavlja sredstvo za zaslužek ali jim ugaja zgolj 

prepoznavnost in podpora sledilcev, s katerimi delijo svoje izkušnje, so anketirani izpostavili 

naslednje: 

 »Vloganje je moj glavni vir zasužka, služim dovolj za udobno življenje.« 

 »Vloganje je le še moj hobi. Prepoznavnost in podpora sta le dva plusa, ki dajeta dodaten 

zagon za ustvarjanje.« 

 »Vloganje je tudi sredstvo za zaslužek. Sedaj je to del moje identitete.« 

 »Vloganje meni osebno trenutno ne predstavlja nobenega zaslužka, gre zgolj za deljenje 

mojih lastnih izkušenj.« 

 »Prepoznavnost veliko šteje, priznam pa, da se ne bi branila kakšnega zaslužka. Vseeno 

se v samo en video vloži veliko truda in časa.« 

 »Ni nekega velikega zaslužka. Slišal sem za nekaj slovenskih vlogerjev, da bajno 

računajo predstavitve izdelkov, ker imajo »ime«. No, v Sloveniji, v slovenskem jeziku 

ima samo en vloger ime: Komotar Minuta, ostalo je pa ... meh.« 

 »Vloganje je bolj kot dodaten zaslužek, saj se s tem zaslužkom ne da preživeti. Ugaja mi 

že zgolj podpora sledilcev.« 

 »Sem pošten in svojim sledilcem podam iskreno mnenje in si želim, da sem jim v 

pomoč.« 

 »Vloganje predstavlja neko sredstvo zaslužka, v primeru da veliko snemaš, objavljaš, 

testiraš določene izdelke ali storitve. ampak bolj kot to šteje prepoznavnost, saj se s 

prepoznavnostjo zaslužek veča.« 

Pri zadnjem vprašanju nas je zanimalo, kaj bi naredili, če bi jim svetovno znano podjetje 

ponudilo, da za njih naredijo vlog, s katerim bi veliko zaslužili in zakaj bi to naredili. V 

nadaljevanju izpostavljamo nekaj odgovorov: 

 »Da, če bi vsebina sovpadala z mojimi nazori in prepričanji in bi sama tematika ustrezala 

temi in tonu mojega kanala.« 

 »Da, vendar samo, če sovpada z mojim načinom življenja.« 

 »Da bi veliko zaslužila dvomim. Sprejela bi v primeru, da podpiram to podjetje, njihov 

način dela/izdelek. V nasprotnem primeru bi zavrnila.« 

 »Da. Prvo kot prvo, nekdo bi dejansko cenil tvoj trud in ta bi bil tudi poplačan. Drugo kot 

drugo, pa zaradi same prepoznavnosti. Podjetja običajno nato tudi delijo naše videe na 

svojih družbenih omrežjih, z njimi dobimo nove sledilce. Večja kot je publika, večja je 

tudi gledanost.« 

 »Da, ker bi mi to omogočilo dodaten prihodek, s katerim bi lažje in bolje delila, kar želim 

deliti.« 

 »Bi sprejel, če bi bilo v moji niši. Kot prvo, bi to bil verjetno izdelek, katerega še nisem 

sprobal. Kot drugo, če lahko zasluziš s tistim, kar opravljaš na dnevni bazi, zakaj pa ne? 

Glede na to, da sem tehnični tip vlogerja, in če bi mi kdo ponudil predstavitev šminke, bi 

to zavrnil za kakršenkoli znesek.« 
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 »Da, ker bi predstavljalo nek nov izziv, izkušnje in priložnosti.« 
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6 SKLEP 

Namen zaključne projektne naloge je bil preučiti, kako je vlog postal eno izmed najbolj 

uporabnih orodij za oglaševanje in pospeševanje prodaje tudi v slovenskem prostoru. 

V teoretičnem delu naloge smo predstavili pojma »vloganje« in »bloganje« in kdo sploh so 

vlogerji ter zakaj je njihova priljubjenost med mladimi tako zelo velika. Pregledali smo, zakaj 

so vlogi postali priljubljeno sredstvo za pomoviranje izdelkov in zakaj se ga, kot načina 

spletnega oglaševanja, poslužujejo tudi podjetja. Ugotovitve nekaterih raziskav kažejo, da je 

vlog lažje pripraviti kot pa blog. Poleg tega je videoposnetek veliko bolj nazoren in hkrati tudi 

privlačnejši za uporabnike spleta kot blog. K naraščanju priljubljenosti vlogov so v zadnjem 

desetletju veliko pripomogla družbena omrežja kot so Facebook, Twitter, Instagram, Snapcaht 

in YouTube. 

Prav YouTube je tisti, na katerega se dnevno naloži več tisoče ur videoposnetkov. In čeprav 

YouTube ne zaseda prvega mesta med družbenimi omrežji, ima skoraj dve milijardi 

uporabnikov. Tako YouTube kot tudi Facebook veljata za dve najpomemnejši družbeni 

omrežji sodobnega spletnega oglaševanja. Ker smo potrošniki zadnja leta vedno bolj zahtevni 

kupci, je za podjetja zelo pomembno, kako oglašujejo svoje izdelke. Priljubljenost 

posameznih vlogerjev igra tukaj ključno vlogo. Vlogerji, katerim sledi več tisoče 

uporabnikov, predstavljajo dobro promocijo izdelkov in hkrati izdelke ter vsebine storitev 

podjetij približajo najzahtevnejši publiki – to so mladostniki. Prav zato se vedno več podjetij 

odloča za oglaševanje prek vlog videoposnetkov. 

V empiričnem delu naloge smo na podlagi kvantitativne raziskave ugotavljali stališča 

slovenskih vlogerjev. Raziskavo smo izvedli na vzorcu 22 slovenskih vlogerjev. Vlogerji 

menijo, da sodobno spletno oglaševanje – vlogerstvo omogoča prepoznavnost v družbi in 

odpira vrata v nadaljnjo kariero. Prepričani so, da vloganje predstavlja reklamo za izdelke in 

hkrati pospešuje njihovo prodajo. Najvišjo povprečno oceno 4,54 (SD = 1,02) so namenili 

trditvi, da vloganje predstavlja način, s katerim se v tujini da veliko zaslužiti. Najnižjo 2,13 

(SD = 1.34) pa so namenili trditvi, da vloganje predstavlja za njih sredstvo za manipuliranje z 

drugimi. Skupna povprečna ocena vseh trditev je bila 3,61 (SD = 1,29), kar pomeni, da so 

prepričani, da vloganje kot sodobno spletno oglaševanje prinaša koristi, prepoznavnost in 

možnost zaslužka. 

Med glavne prednosti vloganja uvrščajo razvijanje lastnih sposobnosti, pridobivanje na 

samozavesti in možnost zaslužka. Med glavne slabosti pa umeščajo nenehno pripravljenost na 

delo (24ur na dan), težke začetke za tiste, ki se komaj podajajo na to pot in zlobne komentarje, 

ki v marsičem vplivajo na njihovo samopodobo in samozavest. 

Večina vlogerjev se je za vloganje odločila zaradi želje po zaslužku in prepoznavnosti ter iz 

zanimanja do snemanja video vsebin. Vlogerjem njihovo delo predstavlja dodaten vir 
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zaslužka, ampak jim ugaja tudi pozornost njihovih sledilcev. Če bi jim svetovno znano 

podjetje ponudilo priložnost, da za njih posnamejo vlog in s tem zaslužijo, bi vsi anaketiranci 

to sprejeli. Menijo, da bi jim to prineslo zaslužek, večjo prepoznavnost in možnost uveljavitve 

tudi izven meja Slovenije. Kljub zaslužku pa posla morda ne bi sprejeli, če se vsebina ne bi 

skladala z njihovimi nazori in prepričanji. 

Ugotavljamo, da slovenski vlogerji v svojem delu vidijo možnost dodatnega zaslužka, ugaja 

jim pozornost njihovih sledilcev in svoje delo opravljajo zaradi veselja. Svojim vlogom dajejo 

osebno noto in čeprav bi se jim ponudila možnost zaslužka, ponudbe ne bi sprejeli, če se ta ne 

bi skladala z njihovo osebnostjo. 

Na podlagi ugotovitev lahko podamo tudi oceno o nadaljnjem razvoju vlogerstva v Sloveniji. 

Družbena omrežja so s svojo priljubljenostjo pripeljala do novega tipa zvezdništva, ki ga 

predstavljajo vlogerji. Ti z videoposnetki svojim sledilcem omogočajo vpogled v njihovo 

zasebno življenje, s čimer gradijo zaupanje do občinstva. Prav zaradi tega so vlogi pri 

oglaševanju in pospeševanju prodaje tako zelo učinkoviti. 

Čeprav je v Sloveniji malo tistih, ki služijo z vloganjem, imamo nekaj takih vlogerjev, ki od 

svojih vlogov lahko dobro živijo. Svojo dejavnost so mnogi sprva jemali kot hobi, danes pa 

nekaterim od njih predstavlja vloganje vir preživetja. V Sloveniji velja pravilo, da več 

sledilcev in ogledov ima vlog, več se lahko s svojim delom zasluži. Večino zasluženega 

denarja vlogerjem prinašajo sponzorinane vsebine. Da bi nekdo zares zaslužil, potrebuje 

dobro idejo, snemalno opremo in odprt račun na Google AdSense. To lahko posamezniku 

prinese od 3 do 5 evrov zaslužka na približno tisoč ogledov. Za doseči mesečno plačo je treba 

z video vlogom doseči vsaj milijon ogledov. Na tržišču obstajajo tudi druge možnosti. Ena 

izmed njih je prodaja video vloga na plačljivih portalih. Eden takih je UNILAD, kjer tistega 

najboljšega nagradi s približno 350,00 evri. Vendar je med vsemi vlogi, ki se dnevno 

objavljajo, izredno težko izstopati iz povprečja in biti preprosto najboljši. Najhitrejši način 

zaslužka prek vlogov so zagotovo t. i. affiliate programi. Zaslužiti pa je možno tudi od 

provizije določenega odstotka prodaje posameznih izdelkov (Estan.info 2018). Prihodnost 

slovenskega vlogerstva je torej odvisna predvsem od iznajdljivosti vlogerjev samih. Za 

izdelavo, pripravo in lansiranje izdelka ter prepoznavnost sta potrebna določen čas in znanje. 
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Priloga 1 Anketni vprašalnik 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

Sem Petra Štanta in zaključujem študij na Fakulteti za management Univerze na Primorskem. 

V okviru raziskovalnega dela zaključne projektne naloge z naslovom: Sodobno spletno 

oglaševanje – vlogerji, bi vas prosila za nekaj minut sodelovanja pri izpolnjevanju ankete. 

Anketni vprašalnik je anonimen in namenjen izključno v raziskovalne namene naloge. Prosim 

Vas, da odgovorite na vsa vprašanja. 

Za sodelovanje se Vam že v naprej iskreno zahvaljujem! 

 

 

 

Splošni del 

Obkrožite črko pred izbranim odgovorom. 

Spol:  

a)  M b) Ž 

Starost: 

a) do 25 let b) od 25 do 35 let 
c) od 36 do 45 let d) od 46 do 65 let 

Izobrazba: 

a) poklicna šola b) srednja šola 
c) višja, visoka, univerzitetna izobrazba d) magisterij, doktorat 

Regija, iz katere prihajate: 

a) Goriška b) Obalna 
c) Gorenjska d)Osrednje-slovenska 
e) Notranjsko-kraška f) Jugovzhodna Slovenija 
g) Spodnje-posavska h) Zasavje 
i) Savinjska j) Koroška 
k) Podravska l) Pomurska 
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V tabeli so navedene trditve glede vlogerstva. Za vsako trditev obkrožite stopnjo vašega strinjanja 
(1 – sploh se ne strinjam; 5 – popolnoma se strinjam). 

 1 2 3 4 5 

Sodobno spletno oglaševanje – vloganje sp
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predstavlja način, s katerim se v tujini da veliko zaslužiti 1 2 3 4 5 

predstavlja način, s katerim se v Sloveniji da veliko zaslužiti 1 2 3 4 5 

je način zabave v prostem času 1 2 3 4 5 

je način, s katerim si vloger krepi svojo samopodobo in samozavest 1 2 3 4 5 

predstavlja prostor, kjer sem lahko tak kot sem v resnici 1 2 3 4 5 

omogoča prepoznavnost v družbi in odpira vrata v nadaljnjo kariero 1 2 3 4 5 

je zame sredstvo manipulacije z drugimi 1 2 3 4 5 

je le vir dodatnega zaslužka 1 2 3 4 5 

predstavlja reklamo za izdelke in hkrati pospešuje njihovo prodajo 1 2 3 4 5 

je sredstvo, s katerim gradim zaupanje do svojih sledilcev 1 2 3 4 5 

 

V nadaljevanju na vprašanja odgovorite tako, da obkrožite črko pred odgovorom, s katerim se 
strinjate. 

1. Katera je za vas najpomembnejša prednost vloganja? (Obkrožite le en odgovor.) 

a) veliko novih, koristnih poznanstev, 

b) sodelovanje s priznanimi blagovnimi znamkami, 

c) razvijanje lastnih sposobnosti in učenje novih stvari, pridobivanje samozavesti, 

d) prepoznavnost, 

e) možnost zaslužka, 

f) si sam svoj šef, delaš lahko kjerkoli. 

2. Katera je za vas največja slabost vloganja? (Obkrožite le en odgovor.) 

a) zlobni jeziki in komentarji, ki te prizadenejo, 

b) začetniki težko pridejo v ospredje zaradi bolje uveljavljenih vlogerjev, 

c) slabo ali celo nič plačane objave za podjetja, 

d) neuveljavljenost vloganja kot posla v Sloveniji, 

e) delovnik 24 ur na dan, sedem dni v tednu. 
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V nadaljevanju na vprašanja odgovorite tako, da odgovore dopišete. 

1. Zakaj ste se odločili za vloganje? Kateri so bili tisti dejavniki, ki so vas k temu spodbudili? 

 

 

 

 

2. Ali vloganje za vas predstavlja sredstvo za zaslužek? Ali vam zgolj ugaja prepoznavnost in podpora 
sledilcev, s katerimi lahko delite svoje izkušnje? 

 

 

 

 

3. Če bi Vam svetovno znano podjetje ponudilo, da za njih naredite vlog, s katerim boste veliko 
zaslužili, bi to sprejeli, zakaj? 
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