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POVZETEK 

Mami blogi postajajo na spletu vse bolj opazni in zdi se, da so v zadnjem času doživeli 

precejšen razcvet. Postali so atraktivna platforma za določeno ciljno skupino bralk in bralcev 

in tudi za oglaševalce, ki so v blogerjih prepoznali zmožnost vplivanja na potencialne 

potrošnike.  

Magistrska naloga skozi teoretična izhodišča in študijo primera predstavlja mami bloge in 

njihovo vsebino. Namen naloge je s pomočjo netnografije izvesti analizo mesečnih objav na 

preučevanih blogih in ugotoviti, kje in na kakšen način se v objavljenih vsebinah kažejo 

vidiki izobraževanja in marketinga. Pri tem nas zanimajo predvsem podobnosti in razlike, ki 

se pojavljajo med različnimi državami.  

Ključne besede: blog, mami, influencer, marketing, izobraževanje. 

SUMMARY 

Mommy blogs are becoming more and more prevalent on the web, and it seems that recently 

they are experiencing a significant boom. Mommy blogs have become an attractive platform 

for a particular audience, as well as advertisers who recognize bloggers’ abilities to influence 

potential customers. 

This master’s thesis is based on theoretical framework to present Mommy blogs and their 

content, and empirically grounded in case study methodology. The purpose of this task, based 

on nethnographic method of data collection and analysis of monthly publications posted on 

studied blogs, is to determine where and in what ways the published content show aspects of 

education and marketing. In this way, we are particularly interested in identifying the 

similarities and differences that occur between different countries and comparative 

perspective on selected Mommy blogs. 

Keywords: blog, mommy, influencer, marketing, education. 
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1 UVOD 

Obdobje hitrega tehnološkega razvoja je doprineslo k visokemu razvoju informacijsko-

komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju IKT), posledica pa je tudi razvoj vseh 

podkategorij znotraj tega področja, ki je vsak dan obširnejše. Vedno več je novih segmentov, 

ki aktivnim in pasivnim uporabnikom omogočajo hitrejšo in prijaznejšo izkušnjo.  

Razvoj tehnologije, interneta in njegovih vsebin spreminja tudi potrebe in pričakovanja 

potrošnikov, posledično pa tudi ponudbo na trgu. Gardner (2010) v svoji raziskavi ugotavlja, 

da so se skozi čas razvijala in se še razvijajo tudi različna spletna orodja, kot na primer 

družbeni mediji. Uporabnikom omogočajo aktivno vlogo soustvarjanja spletnih vsebin in 

interaktivnega načina uporabe svetovnega spleta, prav tako pa vzpostavljanje povezav z 

ostalimi uporabniki, organizacijami in podjetji, do katerih drugače ne bi prišlo. 

Glede na uporabo lahko družbene medije razdelimo v več podkategorij. Kaplan in Haenlein 

(2010) jih razvrščata v šest skupin: skupni projekti, blogi (spletni dnevniki in mikroblogi), 

vsebinske skupnosti, socialna oz. družbena omrežja, virtualni svetovi iger ter virtualni 

svetovi.  

Beseda blog izhaja iz besedne zveze »web log«, kar v prevodu pomeni spletni dnevnik. 

William in Jacobs (2004) navajata, da se je besedna zveza »web log« prvič pojavila v letu 

1997, in sicer v delu Bargerja (1997) Robot wisdom weblog for December 1997. Dve leti 

kasneje je bila prvič omenjena še njena skrajšana oblika – »blog«, ki jo je zapisal Merholz 

(2002). Takrat, sredi leta 1999, se je tudi začel fenomen bloganja (ustvarjanja blogov) in 

število blogov, ki so bili na začetku brezplačni, je strmo narastlo. Avtorja sicer ugotavljata, da 

lahko koga zmoti dejstvo, da so se »wiki-ji« pojavili že pred blogi. Wikiji (ang. wiki) so  

zbirke strani, ki jih je mogoče ustvarjati in soustvarjati preko enotnega spletnega vmesnika – 

urejati in dodajati vsebino, komentarje, člane itd. Kljub temu prihajata do zaključka, da razvoj 

wikijev ni vplival na razvoj blogosfere in da se je ta razvijala oz. se razvija kot svojevrstna 

skupnost. 

Blogi so torej spletni dnevniki, kjer avtorji objavljajo svoje zapise o različnih temah, izražajo 

svoja stališča in posredujejo svoje znanje. Blogerjem (piscem blogov) je omogočeno, da 

vsebino hitro objavijo, bralci pa jo imajo med drugim možnost  komentirati ali s pomočjo 

povezave deliti dalje. (Buchem et al. 2011). 

Savič (2005) glede na vrsto informacij, ki jih blogerji objavljajo, v grobem loči: 

– osebne bloge, kjer blogerji pišejo klasični dnevnik, torej obveščajo javnost o dogodkih, ki 

se jim dogajajo na dnevni ravni; 

– tematske bloge, kjer bloger piše točno o določeni temi. 
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Istočasno poudarja, da je vsak blog edinstven in da poznamo več podkategorij, ki imajo vsaka 

svoje značilnosti. Podrobnejšo kategorizacijo in klasifikacijo blogov bom predstavila v 

nadaljevanju naloge. 

Pomembno je zavedanje, da se je bloganje od nastanka do danes precej razvilo in se razvija še 

danes. Tako blogi niso več samo orodje za izražanje svojega mnenja in enostavno 

komuniciranje z uporabniki, pač pa tudi sredstvo za izobraževanje in vse bolj popularno 

marketinško orodje.  

Če se osredotočimo na komercialni vidik rabe IKT, ugotavljamo, da je tesno povezan s 

pojmom marketinga, v širokem naboru različnih načinov rabe IKT – tudi blogov – pa lahko 

analiziramo še veliko ostalih karakteristik posameznih področij, med drugim tudi način 

komunikacije, sporočilnost in nenazadnje izobraževanje. 

V nalogi smo pod drobnogled vzeli dva vidika in raziskala, kje se v blogih kažejo vidiki 

neformalnega izobraževanja in kako blogi služijo kot marketinško orodje.  

Podrobneje smo analizirali različne bloge iz Slovenije in tujine, ki imajo (vsaj) eno skupno 

lastnost. Gre za »mami bloge« (ang. mum/mom/mummy blogs). Sam izraz je precej bolj 

uporabljen v tujini, se pa predvsem v zadnjem času pogosteje pojavlja tudi v slovenskem 

prostoru. Aprila 2017 je bila npr. ustanovljena tudi spletna skupnost, ki se imenuje Mami 

blogerke, in združuje precejšnje število mam iz tega področja. V tujini je takšna praksa precej 

pogostejša, so pa zaradi tega podatki težje dostopni in sledljivi. Vedno več mamic se že v 

nosečnosti odloči, da bo svoje življenje delilo z ožjo ali širšo javnostjo. V veliki večini gre za 

tekstovno/slikovne bloge, redke pa niso niti video vsebine (vlogi). Tovrstnih blogov je že v 

Sloveniji kar precej, v tujini pa je številka zaradi velike pojavnosti in geografske razsežnosti 

težko sledljiva oz. nedefinirana.  

Področje mami blogov je sicer precej neraziskana tema, na spletu ni zaslediti podrobnejših 

analiz ali primerjav na to temo, zato me zanima predvsem, če in na kakšen način blogi 

izobražujejo oz. kaj je njihov glavni namen. Gre zgolj za deljenje podatkov iz zasebnega 

življenja ožji in širši javnosti, za vrsto modernega zaslužka, kjer je v ospredju predvsem 

oblikovanje potreb in želja bralk oz. bralcev, ali pa je namen prenašanje koristnih informacij 

ter izobraževanja uporabnikov spleta?  

Cilji empiričnega dela raziskave so: 

– ugotoviti, kako pogoste in kakšne so vsebine objav na preučevanih blogih; 

– identificirati podobnosti in razlike po posameznih državah; 

– preučiti izobraževalni vidik blogov in njihovo sporočilnost; 

– identificirati rabo blogov za marketinške namene. 

Vodilo v magistrski nalogi so raziskovalna vprašanja. Le-ta so naslednja: 



 

– Kako so blogi obravnavani v sodobni literaturi? 

– Kakšna marketinška sporočila so vsebovana v izbranih blogih? 

– Kje in kako se v izbranih blogih kažejo vidiki neformalnega izobraževanja? 

– Kje se pojavljajo vzporednice med državami preučevanih blogov? 

– Kaj so skupne značilnosti preučevanih blogov? 

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. Teoretični del vsebuje 

spoznanja iz obravnavanega področja skozi navedbe različnih avtorjev, empirični del pa 

predstavlja komparativno študijo primera mami blogov v treh različnih državah. Metoda 

zbiranja podatkov je netnografija. V analizo je vključenih devet različnih blogov znotraj 

evropskega prostora v obdobju meseca aprila 2018. Vzorec predstavljajo 3 slovenski, 3 

nemški in 3 angleški mami blogi. V raziskavi je potrebno upoštevati vsebinske in 

metodološke omejitve. 

Vsebinske omejitve so: 

– raziskani blogi so vnaprej določeni; 

– blogi so številčno omejeni; 

– vzorec je omejen na bloge v evropskem okolju, in sicer na tri države; 

– znotraj blogov ne raziskujemo vseh kategorij, temveč samo dve določeni, to sta 

marketing in izobraževanje. 

Metodološke omejitve so: 

– časovna omejitev pri zbiranju podatkov; 

– vprašljiv obseg informacij znotraj opazovanega obdobja; 

– stalno spreminjanje narave blogov; 

– ugotovitve raziskave se nanašajo le na raziskovani primer. 
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2 BLOGI 

Pojem blog je vsesplošno uporabljen ne samo v računalniškem svetu, pač pa tudi med 

ostalimi vsakodnevnimi uporabniki spleta. V poglavju, ki sledi, so skozi kratek pregled 

informacijsko-komunikacijskih tehnologij in družbenih medijev predstavljeni blogi, njihova 

definicija, vrste in kategorizacije, s poudarkom na mami blogih.  

2.1 Informacijsko-komunikacijske tehnologije 

Informacijsko-komunikacijske tehnologije v moderni družbi igrajo vedno večjo vlogo. V 

literaturi se za pojem IKT uporablja različne definicije, vendar zelo splošna in široka 

definicija, ki je skupna vsem avtorjem, pravi, da gre za bodisi programsko bodisi strojno 

opremo, ki se uporablja pri komunikaciji z različnimi podatki in informacijami.  

Plazar (2010) v svojem znanstvenem članku navaja nekaj primerov definicij. V začetku 

navaja Blurtona (2002), ki pravi, da je kratica IKT definirana kot sklop različnih tehnoloških 

orodij in virov, ki se uporabljajo za komunikacijo, ustvarjanje, širjenje, shranjevanje in 

upravljanje z informacijami. Ta tehnologija vključuje računalnike, internet, tehnologijo, ki 

omogoča oddajanje (radio in televizijo), ter telefonijo.  

V nadaljevanju poda še razlago Elstonove (2007), ki pojma IKT ne razlikuje od pojma 

informacijska tehnologija (IK). Beseda »komunikacijska« je bila po njenem mnenju dodana 

nedavno in jo je sprejelo predvsem izobraževalno področje. Prepričana je, da je 

najpreprostejša definicija IKT ta, da gre za tehnologijo, ki se uporablja za upravljanje 

informacij in pomoč pri komunikaciji.   

Razvoj IKT je zelo dinamičen in pomembno vpliva na razvoj in rast tehnoloških in 

netehnoloških inovacij, ki prinašajo nove priložnosti in izzive, ki segajo na najrazličnejša 

področja delovanja. Z uporabo IKT prihaja do ustvarjanja novih proizvodov, storitev, načinov 

poslovanja ter tržnih priložnosti.  

V sklopu IKT se razvijajo tudi različna spletna orodja, ki jim pravimo spletni družbeni mediji. 

Ti podpirajo družbeno interakcijo med uporabniki. Pod pojmom spletni družbeni mediji 

razumemo vse spletne strani in aplikacije, ki omogočajo dvosmerno komunikacijo in aktivno 

vlogo uporabnikov svetovnega spleta. To so elektronska pošta, forumi, klepetalnice, blogi, 

družbena omrežja in drugi.  

Orodja družbenih medijev omogočajo uporabnikom skupinsko ustvarjanje, iskanje, deljenje in 

ocenjevanje informacij preko spleta, wikijev ter strani, ki so namenjene izmenjavi slik in 

video posnetkov. Uporabnikom omogočajo, da se med seboj povezujejo, obveščajo, 

navdihujejo ter sledijo ostalim. Razširjena platforma je namenjena človeški interakciji in 



 

omogoča, da vezi med ljudmi postajajo vidne in berljive. (Hansen, Shneiderman in Smith 

2011). 

Kaplan in Haenlein (2010) jih definirata kot skupino aplikacij, ki ponuja možnost prilagajanja 

vsebine ter podajanja informacij in znanja skozi vsebine, ki jo ustvarjajo uporabniki sami. 

Bistveno pri tem je, da so družbeni mediji uporabnikom na spletu omogočeni brezplačno, 

preprosti za uporabo in prilagojeni širši množici oz. velikemu številu uporabnikov. Avtorja še 

pravita, da ne obstaja enotna tipologija družbenih medijev, skupno pa jim je to, da omogočajo 

posameznikom in podjetjem sodelovanje v medsebojni interakciji na način, ki ga do sedaj še 

niso poznali.  

2.2 Definicija in vrste blogov 

Blog je angleška krajšava besede »weblog«, ki v slovenskem prevodu pomeni spletni zapis.  

Buchem et al. (2011) v svojem članku ugotavljajo, da je »weblog« pravzaprav izpeljanka iz 

besed »web« in »log«, kjer se drugi del besedne zveze nanaša na ladijski dnevnik (ang. 

logbook).  

V slovenskem jeziku blog prevajamo kot spletni dnevnik (ponekod tudi e-dnevnik), v 

Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2017) pa najdemo obširnejšo razlago, ki blog definira 

kot spletno mesto za objavljanje besedil, slik in posnetkov, namenjeno predstavljanju zlasti 

posameznikovih zanimanj, mnenj.  Glede na razširjenost in uporabo besede blog (tudi) v 

našem prostoru se bom v magistrskem delu posluževala uporabe tega izraza, prav tako pa tudi 

izpeljank, ki izhajajo iz njega – blogerji in blogerke, blogopisci, bloganje, blogosfera ipd.  

Kaj je blog, najdemo med različnimi avtorji različne definicije. Razlike med njimi niso velike, 

kar niti ne preseneča, saj gre za pojem, ki ga je relativno enostavno definirati. Že sam po sebi 

je namreč tako širok, da šele njegova specifikacija oz. usmerjenost zahteva podrobnejšo in 

ožjo razlago.  

Duffy in Bruns (2006) pravita, da je blog v najpreprostejši formulaciji spletna stran z 

vnesenimi vsebinami, predstavljena v kronološkem vrstnem redu in objavljena na internetu.  

Predstavljata naslednje komponente, ki so značilne za bloge:  

– datum objave (datum in čas, kdaj je bila vsebina objavljena), 

– kategorija (objava je označena z določeno kategorijo, lahko tudi z večimi), 

– naslov (glavni naslov objave), 

– besedilo (glavna vsebina objave), 

– »trackback« (možnost, ki uporabniku omogoča, da bralce svojega bloga opozori na svoje 

komentarje, ki so na blogu nekoga drugega), 

– komentarji (dodani s strani bralcev), 
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– »permalink« (neposredna povezava, ki vodi na želeno objavo, ne na spletno stran), 

– noga (ponavadi, ne pa nujno, na dnu objave, pogosto prikazuje datum in čas objave, 

avtorja, kategorijo, možnost komentiranja ipd.). 

Blogi se razlikujejo od tradicionalnih spletnih strani tudi z naslednjimi karakteristikami 

(Ciussi in Freitas Gebers 2012):  

– enostavna postavitev spletne strani s pomočjo že vnaprej pripravljenih šablon in 

enostavne posodobitve bloga z malo ali nič tehničnega znanja – blogi so postali spletni 

pripomoček za začetnike; 

– filtriranje vsebine za raznovrstne blogovske vnose, npr. datum, kategorija, avtor in ostalo; 

– večina blogovskih platform omogoča administratorju bloga, da povabi in doda druge 

avtorje; dostop in dovoljenja so enostavna za upravljanje; 

– zagotavljajo osebno mesto za pisanje, ki je preprosto za uporabo, lahko se ga deli med 

ostale in se avtomatsko arhivira; 

– zmožnost dodajanja povezav do različnih oblik izobraževalnih skupnosti; 

– priložnost, da služi kot digitalni »portfolio« za študente in njihove naloge ter dosežke; 

– razširitev v popolnoma nosilne vsebinske managementske sisteme. 

Spletni dnevniki oz. blogi niso novost, se pa tako kot ostala spletna orodja razvijajo in 

pridobivajo na razsežnosti. Kot že omenjeno, obstaja več vrst blogov. 

Rowse in Garret (2008) pravita, da je najbolj osnovna oblika bloga osebni blog, ki se nanaša 

na življenje avtorja. V takšnem blogu avtor opisuje svoje izkušnje, službo, hobije, razmerja in 

strasti, ki jih ima. Kljub temu izražata pomislek glede usmeritve v tako širok spekter različnih 

tematik – menita namreč, da razpredanje o osebnem življenju in delu ni nujno najbolj uspešno 

in dobičkonosno. V nadaljevanju trdita, da so avtorji blogov najbolj uspešni, če se usmerijo na 

točno določeno in definirano nišo. Niše so lahko po njunem mnenju ožje ali širše, kljub temu 

pa so za razliko od osebnih blogov manj splošne. Poleg tega navajata, da nišni blogi prinašajo 

bolj zveste bralce, saj ti vedo, da avtor piše in objavlja o vsebinah, ki bralca že v osnovi 

zanimajo. Nišno bloganje omogoča tudi bolj usmerjene marketinške aktivnosti, predvsem 

vsebinsko povezane oglase, vodi pa tudi k večjemu dosegu in obisku samega bloga.  

Lomborg (2009) v svojem članku ugotavlja, da je potrebno, da bi lahko natančneje 

klasificirali subkategorije blogov, začrtati bolj jasne razlike med vrstami blogov s pomočjo 

klasifikacije blogov glede na vsebino, povezavo med avtorjem in bralci ter stilistični elementi. 

Pri tem je pomembno, da nobena klasifikacija ni točno določena, pač pa lahko ustreza 

različnim kategorijam ob različnem času. 

Vsebina 

Blogi se lahko kategorizirajo v subkategorije glede na vsebino in namen.  



 

Blood (2002), po  Lomborg (2009) v svojem priročniku predlaga kategoriziranje blogov na tri 

osnovne vrste: 

– osebni dnevniki (ang. pesonal journals or diaries); 

– zvezki (ang. notebooks) – blogi, ki vsebujejo daljše in bolj fokusirane eseje z bolj ali 

manj osebno noto; 

– filter blogi (ang. filters) – blogi, ki zbirajo povezave do zanimive vsebine, objavljene na 

drugih spletnih straneh.  

Lomborg (2009) sicer opozarja, da je meja med osebnimi dnevniki in zvezki po Bloodovi 

definiciji sicer precej nejasno zastavljena, to pa je tudi razlog, da so nekateri drugi avtorji 

kategorijo »zvezki« nadomestili z dvema ostalima tipologijama.  

Herring et al. (2005) so kategorizacijo blogov razširili na: 

– K-loge oz. izobraževalne bloge (blogi, ki vsebujejo avtorjeve zapise o specifični 

tematiki), 

– mešane bloge (lastnosti, ki so mešanica filtrov, K-logov in osebnih dnevnikov). 

V nadaljevanju Lomborg (2009) povzema klasifikacije različnih avtorjev, kjer avtorji 

poskušajo na različne načine kategorizirati vsebinske sklope na področju blogov. Vsebinska 

klasifikacija blogov je sicer dober indikator, vendar težko nastopa samostojno, zato je 

potrebno upoštevati tudi druge dejavnike. V nadaljevanju bom tako predstavila še naslednjo 

kategorijo, t.j.  udeležence in povezavo med njimi. 

Udeleženci in povezave med njimi 

Nemalo avtorjev predlaga kategorizacijo blogov glede na vlogo ali pozicijo avtorja – ali ta 

zastopa vlogo profesionalnega ali zasebnega pisca. Glavna razlika med njimi je, da tako 

imenovani privatni avtorji pišejo zvezke in bloge, v katerih opisujejo svoje hobije, medtem ko 

profesionalni avtorji predstavljajo svoje podjetje ali pa blog pišejo v imenu podjetja, pri 

katerem so zaposleni. V zadnjem primeru je po navadi tako, da so avtorji za svoje objave 

plačani, blog pa bolj ali manj direktno služi promociji, trženju in znamčenju (ang. branding) 

blagovne znamke oz. podjetja.  

Lomborg (2009) povzema razmišljanja naslednjih avtorjev: 

Lüders (2007) v svoji neobjavljeni doktorski disertaciji Being in mediated spaces. An enquery 

into personal media practices z Univerze v Oslu predlaga, da bi se blogi lahko kategorizirali tako, 

da bi se določilo, ali so povezave med komunikacijskimi partnerji (avtorji in bralci bloga) 

simetrične z enakovrednim dialogom ali so asimetrične in gre pri blogu pretežno za komunikacijo 

s strani avtorja, ki mu blog služi zgolj kot sredstvo za enosmerno oddajanje vsebine. Lüders 

(2007) sicer ugotavlja, da so blogi pravzaprav po naravi bolj asimetrični in vodeni s strani pisca, 

kar pa ne izključuje soustvarjanja vsebine (nenazadnje tudi komentarjev) s strani bralcev. 

Simetrija je po njenem mnenju bolj prisotna v zasebnih blogih.  
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V nadaljevanju se bom osredotočila še na vidik komuniciranja avtorja bloga z bralci.  

Brake (2012) je v svojem članku predlagal 4 kategorije, ki se osredotočajo na relacijo avtorja 

z bralci, ki je po njegovem lahko: 

– ena na ena, 

– ena na več, 

– več na več, 

– »sporazumevalna« kategorija – blogi služijo kot samoterapija in niso namenjeni ostalim 

bralcem. 

Lüders (2007) po Lomborg (2009) sicer izraža pomisleke pri kategorizaciji blogov “ena na 

ena”, saj meni, da je bralcev vedno vsaj nekaj. Zato predlaga razširitev kategorije – “ena na 

nekaj”, kjer je število bralcev sicer omejeno, vendar je vedno več kot eden.  

Stilistični elementi/stilski elementi 

Kot že omenjeno v splošni definiciji, je neformalni stil značilen za personalizirane, osebne 

bloge, vendar lahko z bolj natančnimi in poglobljenimi definicijami določimo še stil/slog in 

ton pisanja bloga. Stil pisanja je vsekakor povezan z vsebino, usmerjenostjo in relacijo avtorja 

z bralci. Klasifikacija temelji na vprašanju, kako lahko vsebina in način komuniciranja, ki sta 

značilna za določen blog, naredita komaj opazne razlike med vrstami blogov vidnejše.    

Glavna razlika je po mnenju Lomberga (2009) pri tem, če avtor piše na avtobiografski, 

participativen način (kar pravzaprav pomeni uporabo 1. osebe ednine) ali se poslužuje 

nevtralne, obzervativne pozicije (podajanje objektivnih opisov mnenj, dogodkov ipd.). 

Navezujoč se na to, lahko bloge kategoriziramo glede na ton in način pripovedi – ali blogi 

delijo zgodbe v izpovedni, včasih tudi intimni noti, ali pa je blog napisan na način, da so  

avtorjevi privatna refleksija, izkušnje in občutki nejasni.  

Če povežem to kategorijo z vsebinsko, ugotavljam, da so zvezki (ang. notebooks) tisti, ki 

imajo v osnovi intimni, introspektiven pripovedovalni stil, saj avtor piše o svojih internih ter 

osebnih temah, medtem ko so blogi, ki opisujejo specifične interese in mnenja, v svojem stilu 

in tonu manj osebni, saj se vsebina nanaša na nekaj, kar se avtorja neposredno ne tiče 

(politični komentarji ali filter blogi).  

Če povežem to kategorijo še z usmeritvijo na udeležence ter povezavo med njimi (avtor vs. 

bralci), raziskava Lüdersove (2007) pokaže, da pisanje na izpovedni in introvertiran način 

vzpodbuja močnejšo povezavo med piscem bloga ter bralci. Tak stil namreč implicira na to, 

da je namen avtorja bloga pripovedovanje osebnih zgodb svojim bralcem, kar razvija 

močnejšo in v določenih primerih bolj osebno povezavo med udeleženci, posledično pa 

ustvarja tudi simetrijo. Na drugi strani blogi z manj osebno vsebino ter stvarnim stilom in 

tonom med udeleženci ustvarjajo distanco in asimetrično relacijo.  



 

Pri pregledu blogosfere ugotavljam, da korelacija med stilom, vsebino in povezavo med 

udeleženci mnogokrat popolnoma drži, vendar tudi tukaj obstajajo izjeme. Npr. raziskovalni 

blogi so lahko introspektivni in intimni, saj avtor v njih vnese tudi svoj intelekt, izkušnje in 

trud, ki ga ob tem doživlja. Na drugi strani imamo lahko bloge, kjer se avtor ukvarja s 

tematikami, ki imajo zelo osebno noto – npr. zveze in seks, vendar pisec bloga kljub temu do 

same tematike drži neko pripovedovalno distanco, z uporabo ironije ali pripovedi v tretji 

osebi.  

2.3 Mami blogi 

Pojem »mami blog« je na svetovnem spletu prisoten relativno kratek čas, zato tudi v 

znansteveni literaturi, ki se ukvarja s tematiko bloganja, ni zaznati veliko omemb ali definicij 

samega pojma. Zdi se namreč, da je izraz sam po sebi dovolj zgovoren, saj pojem mami blog 

označuje blog, ki je napisan s strani starša – v večini primerov je to mama, kar pa ni nujno. 

Vedno več je tudi očetov, ki se lotijo pisanja blogov; ti pa se vsebinsko gledano ne razlikujejo 

od mami blogov. Z zavedanjem, da so blogi lahko napisani z obeh strani, se bom v magistrski 

nalogi posluževala izraza mami blogi.  

Ženske oz. mame s pisanjem bloga včasih pričnejo že pred nosečnostjo, lahko pa tudi med ali 

po koncu nosečnosti, ko že imajo otroka. Velikokrat lahko blog, ki prvotno ni bil namenjen 

kot mami blog, postane to po tem, ko ženska dobi otroka. Za mami bloge je značilno, da ga 

zaznamujejo teme, ki so vezane na otroke in materinstvo, prepletajo pa se z vsemi ostalimi 

temami, kot je npr. prehranjevanje, zdrav življenjski slog, moda, potovanja, gospodinjstvo in 

drugo. Mami blogerka ožji ali širši javnosti omogoča vpogled v svoje življenje in življenje 

svoje družine v različnih obdobjih, ki pa so skoraj vedno vezana na otroka. Tako lahko bralci 

blogerke spremljajo med nosečnostjo, kjer z njimi deli trenutke od pozitivnega testa 

nosečnosti pa vse do dneva rojstva otroka, v nadaljevanju pa lahko spremljajo razvoj otroka 

skozi različna obdobja s pomočjo zapisov, fotografij in video posnetkov. Kljub temu da je 

otrok izrazita tema mami blogov, lahko v zapisih in na družbenih omrežjih blogerk najdemo 

tudi ostale teme, vendar omenjena izrazito prevladuje. Mami bloge lahko prepoznamo že po 

imenu, saj skoraj vsi v svojem naslovu vsebujejo besedo mama ali izpeljanko iz nje.  

V zadnjem letu je v Sloveniji zaznan močen porast mami blogov, kar dokazuje tudi 

ustanovitev spletne skupnosti Mami blogerke aprila 2017, kjer so pod enim imenom združene 

posameznice (in tudi posamezniki), ki imajo svoje bloge, hkrati pa tvorijo oz. dopolnjujejo 

celotno blogersko skupnost. V nadaljevanju navajam nekaj mami blogov, kjer so dobro vidne 

podobnosti pri samem poimenovanju: Mamina maza, Mami na off, Z ljubeznijo, mama, 

Nepopolna mama, Misija: mamica, Študentska mama, Mami na kvadrat in pol, Prav posebna 

mama, Mamin twist, Ful kul mami, Mami z načrtom, Mami in ati na solati, Mama alarm, 

Mami na vrtu, Mladost, pleničke in družina, Superbizimami, Mami land, Njamimami, Samo 

mama, Mami +, Organizirana mama idr.  
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Trend naraščanja ali padanja ustanovitve mami blogov v tujini z javno dostopnimi podatki ni 

merljiv. Zavedati se moramo, da je Slovenija zaradi svoje majhnosti v primerjavi z ostalimi 

državami izjema, zato tudi brez dodatnih študij in meritev hitreje zaznamo, kaj se z določeno 

blogovsko sfero dogaja. To ne pomeni, da delež mami blogov v tujini ni visok ali da morda 

celo ne narašča, vendar bi bila kakršnakoli ugibanja v zvezi s tem brez dodatnih študij 

nerealna. Kljub temu je tudi v drugih državah zaznati podobnosti med poimenovanji blogov, 

in sicer: Hauptstadtmutti, Frau Mutter, The European Mama, Scary Mommy, Redefining 

Mom, Mom Spark, Tech Savvy Mama, Rants from Mommyland, Jolly Mom, MomsRising 

Blog, Working Mother, About a mom, Be a Fun Mum, PragmaticMom, The Mogul Mom  idr.  

Yonker (2012) v svoji študiji ugotavlja, kdaj se je vse skupaj začelo. Decembra 2008 je 

uporabnica Heather Farley na svojem Facebook profilu objavila svojo fotografijo, na kateri 

doji novorojenčka. Facebook ji je fotografijo odstranil in jo opozoril, da bo njen račun zaradi 

neprimerne in opolzke vsebine zbrisan. Farleyeva je protestno ustanovila skupino z naslovom 

»Hej, Facebook, dojenje ni opolzko«, kar je vodilo do vsesplošne debate z argumenti za in 

proti objavi takšnih fotografij na celotnem družbenem omrežju.  

Po njenem mnenju dejanja Farleyeve nakazujejo na dvoje:  

– Mame uporabljajo družbena omrežja, da delijo svoje materinske izkušnje z javnostjo; 

– realne fotografije in izkušnje materinstva so še vedno obravnavane kot neprimerna 

vsebina ali tabu tema med nekaterimi ljudmi in institucijami. 

Vlogo materinstva Yonker (2012) vidi tesno povezano s kulturo, v kateri živimo. Pravi, da 

blogi za razliko od družbenih medijev zagotavljajo sfero, v katerih mamam svojih vlog ni 

potrebno opravičevati in kjer kulturne norme in prepričanja okolice niso pomembna. 

Profesorica strateškega komuniciranja in PR- stiki z javnostjo (ang. public relations) Elizabeth 

D. Fiala-Kerns (2013) iz Univerze Olivet Nazarene na svoji spletni strani navaja kratek 

pregled zgodovine mami bloganja. Prva, ali pa vsaj ena izmed prvih mami blogerk, bi naj bila 

Heather Armstron, ki je leta 2001 začela pisati svoj blog dooce.com o temah, kot so popularna 

kultura, glasba in o svojem življenju kot življenju samske ženske. Ker je na svojem blogu 

opisovala tudi svoje delo in sodelavce, je bila leto kasneje, 2002, zaradi bloganja tudi 

odpuščena. To je bil tudi prvi tovrsten znan primer, zato je beseda »dooced« v internetnem 

slengu postala sinonim za nekoga, ki je odpuščen zaradi pisanja na blogu.  

Po tej aferi je Heatherjeva nadaljevala z objavljanjem vsebin na svojem blogu, kjer je 

podrobno opisovala svoje življenje, kako je izgubila službo, spoznala moža, zanosila, se 

spopadala s poporodno depresijo ipd. Seveda je bil večji delež tematike namenjen tudi 

prvemu, malo kasneje pa še drugemu otroku. Kot sama opisuje na svoji spletni strani, je do 

leta 2005 postala z oglaševanjem na blogu tako uspešna, da je njen mož pustil službo, zato 

tisti čas označuje kot prelomnico, ko je dooce.com postal njena redna zaposlitev (ang. full-

time job). V vsem tem času je njeno mami blogerstvo prešlo v »influence marketing« 



 

(kreiranje vsebin za blagovne znamke, storitve in izdelke preko influencerjev, ki jih s testi, 

omembami znamk in fotografijami influencerji objavljajo na svojih blogih, družbenih 

omrežjih in ostalih kanalih). Slednje ji je postalo breme, saj se je počutila, kot da dela samo za 

zaslužek in piše samo o tem, kaj ljudje radi berejo, ne pa o tem, kaj ona je. Tako se je leta 

2015 temu odrekla. Čeprav se s pisanjem bloga ukvarja še danes, ga ne jemlje več kot 

profesionalno delo, ki ji omogoča dober zaslužek, pač pa zopet kot svoj hobi, ki ga ima zraven 

redne službe. Kljub temu je Heatherjeva ostala in ostaja ena izmed vplivnejših mami blogerk 

na svetovni blogerski sceni. 

Yonker (2012) v nadaljevanju svojega članka poskuša natančneje definirati pojem mami blog. 

Pravi, da gre za opis specifične vrste bloganja, t.j. bloganja, ki se vsebinsko primarno nanaša 

na dojenčke in otroke, pa tudi na vsakodnevne izzive, s katerimi se srečujejo matere. Opaža, 

da je tovrstno pisanje močno kritizirano kot banalno in neuporabno in da ima predvsem v 

intelektualnih ter nestarševskih krogih malo veljave. Kot primer navaja članek, ki ga je objavil 

ugledni časnik The New York Times, v njem pa David Hochman (2005) označuje avtorje (oz. 

avtorice) mami blogov kot egocentrične, narcisoidne in panične. Mami bloge so v istem 

časopisu kritiki označili tudi kot dolgočasne, enodimenzionalne in fundamentalno 

nepomembne. Objava tega članka je sprožila ogorčenje med blogerkami, ki so objavljale 

vsebine o svojem zasebnem življenju in materinstvu, saj niso želele biti definirane kot mami 

blogerke. V tem času se je po navajanju Yonker (2012) pojavilo kar nekaj objav in blogov z 

naslovi, kot so »Nisem mami blogerka«, »To ni mami blog« ipd. Na drugi strani so se pojavili 

kritiki, ki so mami blogerke zaradi objavljanja tovrstnih vsebin obsojali izkoriščanja oz. 

izrabljanja otrok. Te vrste kritika je dobila oznako »nasprotovanje mami blogerkam« (ang. 

mommy blogger backlash). Obtožbo izrabljanja otrok je pospremila tudi kritika, ki je bila 

usmerjena na mame, ki so svoj blog izkoriščale za oglaševanje in ocenjevanje izdelkov, ki so 

jih v zameno za to dobile brezplačno. Kritiki so si bili enotni, da zgodbe o otrocih in osebnem 

življenju vzbujajo zanimanje in pridobivajo bralce, s tem pa blogerkam omogočajo prihodek, 

kar so označili kot ekonomski profit in grajenje kariere ter uspeha na način izpostavljanja in 

izkoriščanja svojih otrok ter družin. V nadaljevanju so poudarili, da to ne počnejo zato, ker bi 

s tem želele karkoli dobrega, temveč ravno nasprotno.  

Friedman (2013) se v svoji knjigi loti definicije mami blogov iz druge perspektive, in sicer v 

samem začetku ugotavlja, kako je izraz mami blog (ang. mommyblog) pravzaprav sploh 

nastal. Douglas in Michaels (2004) kritizirata uporabo izraza mami (ang. mom, mummy) v 

namen splošnega poimenovanja, saj menita, da imajo tovrstno pristojnost samo otroci, ki tako 

poimenujejo svojo mamo. Po njunem mnenju je poimenovanje »mami« sicer termin, ki gre v 

uho, pa vendar nas drži na mestu in nas definira samo z odnosom do otrok, ne pa tudi 

odraslih.  

Njuna kritika je imela velik vpliv na področju blogosfere. Ni bila redkost, da se je kakršno 

koli pisanje o starševstvu in družini avtomatsko označilo kot »pisanje mamic« (ang. mommy 
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writing), kar pa je tovrstne bloge še bolj spolno opredelilo in na ta način izpostavilo, da so 

ženske tiste, ki so definirane z družinskim življenjem, ne pa tudi moški. S trditvijo, da je vse, 

kar imajo za povedati, povezano z materinstvom, se mnoge blogerke niso strinjale. Same so 

bile namreč prepričane, da predstavljajo sebe v veliko bolj dinamičnem kontekstu, ki ni 

omejen samo na zgodbe o otrocih. Tukaj se avtorici knjige postavlja vprašanje, ali bi bilo 

morda s tega vidika bolj smiselno mami bloge opredeliti kot mama bloge oz. materinske 

bloge (ang. mother blogs). Ta pomislek sicer za mojo raziskavo ni relevanten, saj se nanaša 

zgolj na poimenovanje takšnih blogov v avtoričinem članku.  

V nemško govorečih deželah/Nemčiji se pojavljajo različne izpeljanke besede mama – 

Mutter, Mutti, Mama, Mami ... Kljub temu je na spletu za mami bloge po večini moč zaslediti 

poimenovanje »Mamablogs«, pri katerem spletni brskalnik Google ponudi kar 1.020.000 

zadetkov. Pri iskanju »Mutter Blog« je zadetkov 16.600, »Mutti Blog« pa nam jih ponudi 

4.720. Podrobnejših analiz ali diskusij na temo poimenovanja blogov v nemškem jeziku v 

literaturi in na spletu ni možno najti (Focus Online 2013). 

V slovenskem prostoru ni zaznati, da bi bil pojem »mami« drugače konotiran kot pojem 

»mama« ali nenazadnje – čeprav gre po uporabnosti morda za malce starejšo in v 

komunikaciji ne tako pogosto uporabljeno različico »mati«. SSKJ (2017) besedo mami sicer 

opredeljuje kot ljubkovalno obliko besede mama. Tudi med slovenskimi blogerkami se v 

imenih pojavljajo mami, mama, redkeje mamica. Blogerke same sebe po večini označujejo 

kot mami blogerke, kar je razvidno na njihovih spletnih straneh.  

Na kakšen način se v blogih kažejo izobraževalni in marketinški vidiki, je odvisno ne samo od 

vrste bloga, pač pa tudi od avtorja, ki ustvarja vsebino. V naslednjih dveh poglavjih bosta 

podrobneje predstavljena termina marketing in izobraževanje, ki sta ključnega pomena za 

zasnovo in razumevanje empiričnega dela magistrske naloge. 

 



 

3 IZOBRAŽEVANJE 

Izobraževanje je temeljni vir pridobivanja novega znanja, sposobnosti in spretnosti, ki poteka 

na različne načine. V naslednjem poglavju so predstavljene vrste izobraževanja s poudarkom 

na informalnem oz. priložnostnem izobraževanju. 

3.1 Vrste izobraževanja 

Neformalno izobraževanje je precej širok in nejasno definiran pojem. V literaturi je zaslediti 

precej definicij različnih avtorjev.  

Za lažje razumevanje bom na začetku razložila razliko med naslednjimi pojmi: 

– formalno izobraževanje (ang. formal education), 

– neformalno izobraževanje (ang. non-formal education), 

– priložnostno učenje (ang. informal education). 

Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje je ob finančni pomoči Evropske unije 

pripravil dokument, v katerem je natančno opisal razvoj sistema za priznavanje neformalno in 

informalno pridobljenega znanja učiteljev v poklicnem izobraževanju. V naslednji shemi na 

kratek in preprost način predstavi razlike med formalnim, neformalnim in priložnostnim 

učenjem. Če učenje ni institucionalizirano, gre za priložnostno učenje, če daje javno veljavno 

izobrazbo oz. kvalifikacijo, govorimo o formalnem učenju,  če pa izobrazbe oz. kvalifikacije  

ne daje, je učenje neformalno. 

 

Slika 1: Izobraževalne in učne aktivnosti glede na vrsto izobraževanja 

Vir: CPI 2016. 

V nadaljevanju so definicije učenja po kategorijah predstavljene obširneje in s primeri.  
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Formalno izobraževanje je namerna, časovno opredeljena in institucionalizirana dejavnost, ki 

je strukturirana in načrtovana. Cilj je, da oseba, ki se formalno izobražuje, ob koncu prejme 

certifikat oz. javno veljavno kvalifikacijo. Formalno učenje zagotavljajo šolske institucije, z 

učenčevega vidika pa gre za namerno dejavnost. Primeri formalnega učenja so: izobraževalni 

program za pridobitev izobrazbe, program izpopolnjevanja za pridobitev pedagoško-

andragoške izobrazbe, priprava doktorske disertacije ipd. (Overwien 2008). 

Andragoški center Slovenije (ACS 2017) neformalno izobraževanje opredeljuje kot: 

– organizirano, 

– načrtno in načrtovano, 

– neocenjevano. 

Ker gre po njihovem mnenju za sproščeno in lastnim potrebam prilagojeno učenje, je tudi 

iskano ne samo med posamezniki, temveč tudi v evropskih ustanovah, ki iščejo primere dobre 

prakse in redke podatke o strnjeni in brezplačni organizirani ponudbi učenja.  

ACS kot cilje neformalnega izobraževanja navaja: 

– spoznati lepoto znanja in njegovega pridobivanja, 

– jo približati tistim, ki je sami ne prepoznajo, 

– omogočiti učenje tistim, ki zanj preprosto nimajo (dovolj) možnosti. 

Poti za doseganje ciljev je veliko, v ozadju vseh pa so:  

– zaupanje in posledično (so)delovanje, 

– upoštevanje pestrosti na vseh ravneh, 

– osebni stik, 

– trud za ustrezno in učinkovito učno ponudbo. 

Pri neformalnem izobraževanju gre torej za namerno, časovno opredeljeno, 

institucionalizirano dejavnost, ki se ne konča s pridobitvijo javnoveljavne kvalifikacije, je pa 

strukturirano in načrtovano. Neformalno učenje je z učenčevega vidika namerna dejavnost. 

Primeri neformalnega učenja so: tečaj tujega jezika, inštrukcije, računalniški tečaj, uvajanje v 

delo pod vodstvom mentorja ipd.  

Kot v svojem metodološkem priročniku navajajo Pevec Grm et al. (2006), je informalno oz. 

priložnostno učenje namerna, vendar manj organizirana in strukturirana ter 

neinstucionalizirana učna aktivnost, ki poteka v vsakdanjem življenju, v domačem okolju, na 

delovnem mestu in drugje. Te aktivnosti usmerja učeči se posameznik sam, družina oz. 

socialno okolje, v katerem aktivnosti potekajo.  



 

3.2 Informalno izobraževanje 

Informalno izobraževanje oz. priložnostno učenje je proces, ki poteka vse življenje, pri 

katerem vsak oblikuje svoja stališča, pridobiva vrednote, spretnosti in znanja iz vsakodnevnih 

izkušenj, izobraževalnih vplivov in virov iz svojega okolja. V Terminološkem slovarju vzgoje 

in izobraževanja (2008-2009) informalno učenje poleg priložnostnega opredeljujejo tudi kot 

naključno. Primeri informalnega učenja so: učenje neformalnih vsebin v prijateljski skupini, 

športna vadba, obisk sejma, učenje iz izkušenj, popravljanje česa po priročniku ipd. 

OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development), ki je aktivna v 35 

državah po vsem svetu, med drugim tudi v Sloveniji, je leta 2010 izdala knjigo z naslovom 

Recognising Non-Formal and Informal Learning, v kateri natančno definira in razčleni razlike 

med neformalnim in informalnim učenjem.  

 

Slika 2: Formalno, neformalno in priložnostno izobraževanje 

Vir: Werquin 2010. 

Kot je razvidno iz slike 2, se neformalno izobraževanje po stopnji formalnosti in osnovnih 

značilnostih nahaja med formalnim in informalnim izobraževanjem. Neformalno 
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izobraževanje je po eni strani bolj prilagodljivo in dinamično kot formalno izobraževanje, po 

drugi strani pa bolj strukturirano in namerno kot informalno izobraževanje.  

Duffy in Bruns (2006) se v svojem članku ukvarjata z uporabo in rabo blogov ter wikijev v 

izobraževalne namene.  

Prednosti blogov vidita predvsem v tem, da lahko: 

– spodbujajo kritično in analitično razmišljanje, 

– spodbujajo kreativno, intuitivno in sodelovalno razmišljanje, 

– spodbujajo analogično razmišljanje, 

– so potencial za večjo vzpostavitev in dostop do kvalitetnih podatkov, 

– so kombinacija posameznika in socialne interakcije. 

Avtorja se v nadaljevanju sicer osredotočita zgolj na formalne vidike izobraževanja skozi 

bloge v izobraževalnih zavodih.  

Kot je razvidno na sliki 2, lahko bloge glede na karakteristike OECD (2010) umestimo v vejo 

informalnega izobraževanja, vendar na drugi strani tudi nekatere družbeno usmerjene 

institucije nudijo izobraževanja in študijske smeri, ki so bodisi posredno bodisi neposredno 

povezane z digitalizacijo in družbenimi mediji. Če so torej blogi lahko tudi tema kurikuluma,  

jih lahko na podlagi tega uvrstimo tudi v sklop neformalnega izobraževanja. Tukaj je sicer 

pomembno vprašanje, iz katerega vidika opazujemo oz. kategoriziramo – iz učenčevega 

vidika, kjer gre za namerno obliko neformalnega učenja ali iz vidika bralca bloga, ki ga v tem 

primeru umestimo v informalno vejo izobraževanja. 

Kaj in na kakšen način blogi izobražujejo, bom podrobneje preučila v raziskovalnem delu 

naloge. 



 

4 MARKETING 

Marketing v sodobnem času ne pomeni samo prodati izdelka ali storitve, temveč predvsem 

zadovoljiti potrebe kupca. Skozi definicijo marketinga in marketinškega spleta je v 

naslednjem poglavju predstavljeno marketinško komuniciranje, ki predvsem s pomočjo 

influencerjev poteka na družbenih omrežjih oz. blogih. 

4.1 Definicija marketinga 

Pri definiciji marketinga se v slovenskem prostoru soočamo z deljenim mnenjem – nekateri 

namreč pojem marketinga enačijo s trženjem, medtem ko drugi trdijo, da gre za dva različna 

pojma. Sama se bom  kljub neenotnosti pri samem poimenovanju v svoji nalogi posluževala 

izraza marketing.  

Kotler (2000) je eden izmed vidnejših avtorjev, ki se v svojih predavanjih in delih ukvarja z 

marketingom v ožjem in širšem pomenu. Pravi, da je marketing družbeni in upravljavski 

proces, s katerim posamezniki in skupine dosegajo svoje želje ter potrebe tako, da ustvarjajo 

izdelke in vrednosti, ki jih menjujejo z drugimi. Bistvo marketinškega koncepta dojema kot 

zamenjavo oz. menjavo vrednosti med dvema poloma. Poudarja, da stvari, ki imajo vrednost, 

niso samo izdelki ali storitve, pač pa tudi čas, energija in čustva. 

Da pride do menjave oz. zamenjave, morajo bili izpolnjeni naslednji pogoji: 

– obstoj najmanj dveh udeležencev, 

– vsak izmed udeležencev ima nekaj, kar lahko ponudi drugi strani, 

– vsak je sposoben poskrbeti za komunikacijo in po potrebi dostavo, 

– vsak se svobodno odloča o tem, ali bo ponudbo sprejel ali zavrnil, 

– vsak izmed udeležencev verjame, da je sklenitev menjave z nasprotno stranjo primerna in 

zaželena (Kotler 2000, 6-7). 

Menjalni proces za svoj obstoj zahteva tudi določen vložek (ang. input), pod čemer razumemo 

marketinške aktivnosti oz. dejavnosti, ki so usmerjene k zadovoljevanju potreb. 

Gabrijan in Snoj (2004) kot posebne aktivnosti navajata: 

– ustvarjanje informacij za potrebe marketinga, 

– management marketinških vidikov in izdelkov, 

– management marketinškega komuniciranja, 

– management marketinših poti izdelkov. 

Pravita, da lahko aktivnosti poimenujemo kot marketinške samo, če so med seboj relativno 

povezane in tvorijo celoto. Z naštetimi aktivnostmi posameznik ali organizacija ustvarja, 

omogoča, stimulira, olajšuje, usklajuje in vrednoti procese menjave izdelkov (Gabrijan in 

Snoj 2004).  
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Kot navajata Vrontis in Thrassou (2007), je naloga organizacije ali posameznika , da v sklopu 

marketišnkih aktivnosti izoblikuje marketinški splet. 

4.2 Marketinški splet 

Marketinški splet  (ang. marketing mix) tvori celoten sklop aktivnosti, s katerimi posameznik 

ali organizacija uresničuje strateške cilje na različnih področjih. Kot osnovna opredelitev 

marketinškega spleta se je uveljavil koncept 4P iz leta 1964, ko je McCarthy definiral 4 

kategorije marketinškega spleta, njegov koncept pa je do danes kljub pomankljivostim ostal 

eden izmed najbolj uveljavljenih. Sami začetki sicer segajo v čas izdaje knjige The Concept of 

the Marketing Mix avtorja Neila H. Bordna, vendar pa McCarthyjev koncept ostaja temelj. V 

sodobnem času se je marketinški splet prilagodil in se tako v teoriji kot praksi uveljavil v 

obliki koncepta 7P (Lovelock in Wirtz 2016). V nadaljevanju za boljše razumevanje koncepta 

navajam kratek opis posameznih P-jev, nato pa se bomo osredotočili na marketinško 

komuniciranje (promotion). 

 

Slika 3: 7 'P's marketing mix 

Vir: Povzeto po Lovelock in Wirtz 2016. 

Product (proizvod oz. storitev) 

Proizvod oz. storitev je glavni element marketinga. Pri tem je pomembno, da se osredotočimo 

na želje uporabnikov produkta in da smo pri tem konkurenčni. 



 

Price (cena) 

S ceno produktu določimo vrednost. Cene postavljamo na podlagi stroškov in cen 

konkurence. Pri tem je pomembno, da se osredotočamo na tržišče. 

Place (prodajne in distribucijske poti) 

Pod distribucijo razumemo organiziran prevoz izdelka od proizvajalca do potrošnika. 

Distribucija je lahko posredna ali neposredna. Prodajna pot lahko poteka tudi zgolj 

elektronsko. 

Promotion (promocija ali marketinško komuniciranje) 

S promocijskimi sredstvi (oglaševanje, PR, prodaja, družbeni mediji itd.) vzpostavimo 

zavedanje o prisotnosti produkta na tržišču. Ker je marketinško komuniciranje pomemben 

dejavnik pri temi moje magistrske naloge, ga bom v nadaljevanju predstavila bolj 

poglobljeno.  

People (ljudje) 

Ljudje nastopajo v različnih vlogah; interakcija med kupci, med delodajalcem in zaposlenimi, 

skrbijo pa tudi za zunanjo sliko organizacije in splošno zadovoljstvo zaposlenih.  

Proceses (procesi oz. izvajanje) 

Gre za postopek, mehanizme in tok aktivnosti, ki omogočajo operacionalizacijo ali dostavo 

produkta. 

Physical evidence (fizični dokazi) 

Uporablja se tudi pojem fizično okolje (ang. physical environment). Sem spada vse, kar 

odjemalec zazna s svojimi čutili – ljudje, prostor, pripomočki, oprema ipd. Gre za okolje, kjer 

so v interakciji proizvajalci in odjemniki. 
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4.3 Marketinško komuniciranje 

Promocija, marketinško ali trženjsko komuniciranje so pojmi, ki se v slovenskem jeziku 

pojavljajo kot prevod angleškega izraza »promotion«. Marketinško komuniciranje je v osnovi  

najvidnejši element marketinškega spleta in zajema vsa sredstva oz. aktivnosti, ki vključujejo 

komunikacijo med organizacijo in javnostjo, ter na ta način obveščajo o svojih izdelkih in 

storitvah. 

Kot v svoji knjigi navaja Kingsnorth (2016), postaja v dobi digitalizacije osrednjega, če ne 

celo glavnega pomena pojem digitalni marketing (ang. digital, internet, online marketing).  

Kotler, Kartajaya in Setiawan (2016) obenem poudarjajo, da namen digitalnega marketinga ni 

ta, da prevzame ali nadomesti vlogo tradicionalnega marketinga, temveč da obstajata in 

ostajata sočasno ter da si izmenjujeta vlogi glede na potrebe potencialnih kupcev. Takšno 

kombinirano »online-offline« interakcijo, ki poteka med podjetjem in kupci, avtorji 

združujejo v skupni pojem marketing 4.0. 

Reitzin (2007) meni, da je pojem digitalnega marketinga premalo definiran in da je splošno še 

vedno napačno razumljeno dojemanje, da gre zgolj za spletne oglasne pasice, iskalnike, 

optimizacije spletnih strani in PPC (ang. pay per click) marketing, izpuščajo pa se druge 

oblike, ki se ne zgodijo nujno na spletu – elektronska sporočila, mobilni marketing, RSS 

protokoli, video streaming, podcasting, bloganje idr. Pomembno je, da digitalnega marketinga 

ne enačimo s spletnim marketingom, gre namreč za širšo definicijo in nadpomenko spletnemu 

marketingu. 

 

Slika 4: Digitalni marketing 

Vir: Chris 2013. 

Pod digitalni marketing spada spletni/internet marketing, digitalno oglaševanje ter televezija, 

radio, SMS in billboardi (oglaševalski panoji).  



 

Spletni marketing (ang. internet marketing) je trženje na spletu, ki zajema spletne strani oz. 

online trgovine, oglaševanje na spletu, optimizacijo spletnih strani, e-mail marketing, socialna 

omrežja, bloganje idr. Po mnenju Korelc (2017) se spletni marketing močno dotika 

psihologije potrošnikov, tržne naravnanosti podjetij in ekonomskih konceptov, kot so 

ponudba, povpraševanje, konkurenčne prednosti in cenovna politika. 

 

Slika 5: Internetni marketing 

Vir: Chris 2013. 

Spletni ali internet marketing torej zajema naslednje kategorije: 

– SEM marketing (ciljano tekstualno oglaševanje), 

– marketing na družbenih omrežjih, 

– vsebinski marketing, 

– email marketing, 

– mobilni marketing, 

– oglaševalske pasice, 

– spletne strani. 

Predvsem na družbenih omrežjih poteka t.i. »influence marketing«.  

»Influence marketing« je izraz, ki v slovenščini pravzaprav nima točnega prevoda. Korelc 

(2017) na svoji spletni strani navaja, da gre za obliko trženja z vplivneži – influencerji. 

Oglaševalec pri influence marketingu svoje sporočilo namesto na celotni trg potencialnih 
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strank fokusira na sledilce influencerjev. Identificira posameznike, ki imajo vpliv na 

potencialne kupce, in vse marketinške aktivnosti orientira okrog njih. V nadaljevanju članka 

razlaga, kaj influencerji so in zakaj imajo vpliv. 

Influencerji so posamezniki, ki imajo močno spletno prisotnost in nadpovprečen doseg na trgu 

ter bistveno vplivajo na nakupno vedenje potrošnikov. Pravzaprav gre za povezovalce med 

blagovnimi znamkami oz. podjetji in potenicalnimi potrošniki. Pomembno pri tem je, da so s 

svojimi sledilci skozi svojo vsebino (zapisi na blogu, video vsebinami, objavami na družbenih 

omrežjih) zgradili zaupanje. Zaradi tega zaupanja imajo influencerji moč s svojim 

priporočilom sledilce preusmeriti na spletno stran oglaševalca, povečati doseg na družbenih 

omrežjih in vplivati na dejanski nakup.  

Horvat (2017) na spletni strani marketinške agencije AV Studio navaja naslednjo definicijo 

influence marketinga: 

Gre za marketing z vplivneži, vplivnostni marketing oziroma marketing s pomembneži. V 

Sloveniji različna podjetja in agencije uporabljajo različne termine, vsekakor pa gre za izvajanje 

marketinške aktivnosti z uporabo »vplivnih oseb«, torej influencerjev. Influencerji oziroma 

vplivneži so prepoznavne osebe, ki jim potrošniki zaupajo. To so osebe, ki so s komuniciranjem 

določenih vsebin na družbenih omrežjih postale »slavne«, oziroma nabrale toliko število 

sledilcev, da je njihova publika zanimiva za podjetja in blagovne znamke. Vplivneži nastopajo in 

komunicirajo s svojo publiko na svojstven, pristen način, ki mu ljudje zaupajo. Zaradi svoje 

strokovnosti, ugleda, prepoznavnosti, načina komunikacije in vsebine, ki jo ustvarjajo, so postali 

pomemben »glas« za določeno ciljno skupino. Podjetja (pravilno) razumejo, da vplivneži lahko 

pomembno vplivajo na nakupni proces potrošnikov, zato jih vedno pogosteje vključujejo v svoje 

strategije tržnega komuniciranja in marketinga. 

Pri influence marketingu gre torej po mnenju strokovnjakov za veliko bolj učinkovit način 

promocije kot pri klasični obliki oglaševanja, ker potrošniki vse manj verjamejo neposrednim 

sporočilom podjetij in blagovnih znamk, ki na različne načine ponujajo svoje izdelke ali 

storitve.  

Tuten in Solomon (2017) v svoji knjigi Social Media Marketing poskušata razložiti potek 

potovanja sporočil preko spleta in družbenih omrežij s pomočjo influencerjev. Na sliki 5 je 

predstavljen njun model t. i. »influence omrežja« (ang. influence network). Po njunem 

mnenju v današnjem času influence marketing poteka na več nivojih – tako neposredno med 

influencerji in potencialnimi kupci kot tudi posredno med potencialnimi kupci in ljudmi, ki 

neposredno z influencerji sicer nimajo stika.  



 

 

Slika 6: »Influence« omrežje 

Vir: Tuten in Solomon 2017. 

Sporočilo (nivo 1), ki je prvotno poslano s strani influencerja njegovim kontaktom (nivo 2), 

lahko iz nivoja 2 potuje na njihove kontakte (nivo 3), od tu naprej na nivo 4 itd. Na izjemno 

enostaven način se tako s pomočjo družbenih omrežij in ostalih kanalov za komuniciranje, 

tudi od ust do ust, sporočilo širi naokrog, z influencerji ali brez njih, kar je prikazano na sliki 

5. 

Tuten in Solomon (2017) zaključita, da vsi udeleženci v influence omrežju igrajo pomembno 

vlogo in so s svojim dosegom in vplivom, ki ga imajo na sledilce, velikega pomena za 

marketing na družbenih omrežjih.  

Tudi med blogerji najdemo veliko število influencerjev, ki tržijo različne znamke ali 

promovirajo podjetja na svojih spletnih straneh, še pogosteje pa na družbenih omrežjih 

Facebook in Instagram. Trend je močan tudi pri mami blogerkah. Na kakšen način mami 

blogerke poskušajo vplivati na svoje bralke in bralce, je vprašanje, na katerega bom skozi 

raziskavo in analizo odgovorila v naslednjih poglavjih magistrske naloge.  
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5 EMPIRIČNI DEL 

V empiričnem delu magistrske naloge je po poglavjih podrobneje predstavljena metodologija, 

metode zbiranja podatkov, vzorec in metode analize podatkov. 

5.1 Metodologija 

Empirični del je zasnovan kot študija primera. 

Študija primera je ena izmed morda bolj poznanih, pa vendar kljub temu manj uporabljenih 

vrst raziskave. V literaturi (Yin 1994; Stake 1995) velja za empirično raziskavo, s katero 

raziskujemo pojave znotraj realnega življenja (Sikošek in Trnavčević 2011).  

Študijo primera nekateri avtorji opredeljujejo kot vrsto kvalitativnih raziskav, drugi pa kot 

metodo znotraj kvalitativnega raziskovanja. V magistrskem delu študijo primera opredeljujem  

kot vrsto kvalitativne raziskave, posebej zato, ker delo temelji na multipli študiji primera, kjer 

sem najprej preučila vsak primer posebej, nato pa primere med seboj primerjala oziroma 

analizirala.  

Kot v svojem znanstvenem članku navaja Starman (2013), lahko v okviru študije primera 

preučujemo en sam primer (singularna posamična študija primera) ali več primerov (pluralna 

ali multipla študija primerov, študija več primerov); v drugem primeru preučimo vsak primer 

posebej, kakor da bi šlo za posamično študijo, nato pa primere med seboj primerjamo oziroma 

analizo vsakega nadaljnjega primera gradimo na spoznanjih, dobljenih pri analizi prejšnjih 

primerov. V nadaljevanju avtorica povzema različne klasifikacije avtorjev glede na različne 

tipe študij primera, ki pa se med seboj prepletajo in dopolnjujejo.  

Thomas (2011) za posamično in multiplo študijo primera glede na vrsto časovne dimenzije 

predlaga naslednjo klasifikacijo:  

– Retrospektivne študije primera – so najpreprostejše, obsegajo zbir podatkov, ki se 

nanašajo na določen fenomen iz preteklosti. Raziskovalec se ozira nazaj na fenomen, 

situacijo, osebo ali dogodek ali pa ga raziskuje v njegovi zgodovinski celovitosti. 

– Študije primera trenutnega posnetka (ang. snapshot) – primer obravnavamo v določenem 

časovnem obdobju: trenutni dogodek, dan v posameznikovem življenju, mesečni dnevnik 

ipd. Naj bo mesec, teden, dan ali celo samo ena ura, bo pri analizi v pomoč začasno 

vzporejanje dogodkov.  

– Diahrone študije primera – kažejo spremembe skozi čas in so podobne longitudinalnim 

študijam.  

V kategorijo primera trenutnega posnetka lahko uvrstimo tudi študijo primera mami blogov. 

Gre namreč za spremljanje in opazovanje posamičnih blogov v obdobju enega meseca, t.i. 

testnem obdobju, ki kot posnetek stanja omogoča primerjavo z ostalimi preučevanimi blogi. 



 

Thomas (2011) v nadaljevanju ponudi še nadaljnjo klasifikacijo, ki multiple študije primera 

deli na več vrst – ugnezdene, sekvenčne in paralelne. Za našo raziskavo je pomembnejša 

kategorija paralelnih študij primera. Kot že ime pove, gre za študijo, kjer se vsi primeri 

dogajajo in so preučevani hkrati, vzporedno. 

Izvedena analiza mami blogov je torej multipla paralelna študija trenutnega posnetka, kjer je 

vsak posamezen blog preučevan posamično, vendar v istem časovnem obdobju, upoštevajoč 

iste parametre, ki na koncu poskrbijo za to, da lahko primerjamo dobljene rezultate in 

izvedemo celotno analizo.  

Da je raziskava čim bolj kredibilna,  sem v empiričnem delu upoštevala navedbe oz. smernice 

Sturmana (1997) po Starman (2013), ki pravi naslednje: 

– postopki pridobivanja podatkov morajo biti razloženi; 

– zbrani podatki morajo biti na voljo za ponovno analizo; 

– negativne instance naj bodo navedene; 

– pristranskost je treba priznati; 

– analize s terenskega dela naj bodo dokumentirane; 

– odnos med trditvami in dokazi naj bo pojasnjen; 

– primarni viri naj se razlikujejo od sekundarnih, enako velja za opis in interpretacijo; 

– zapiski in dnevniki naj označujejo dogajanja v različnih fazah študije; 

– metode naj bodo načrtovane tako, da preverjajo kakovost podatkov. 

5.2 Metode zbiranja podatkov 

Pojem etnografija je ena izmed bolj poznanih vrst raziskav – nekateri jo imenujejo metoda – v 

kvalitativnem raziskovanju, kot novejša metoda pa se pojavlja netnografija, katere temelj je 

etnografsko opazovanje in spremljanje vedenja uporabnikov na internetu. V slovenskem 

prostoru lahko, sicer redkeje, zasledimo tudi izraz netografija. 

Knehtl, Ograjenšek in Pfajfar (2011) v svojem prispevku navajajo definicije različnih avtorjev 

in ugotavljajo, da gre pri netnografiji za kvalitativno raziskovalno metodo, ki je namenjena 

raziskovanju uporabniško generiranih spletnih vsebin ob pomoči kontekstualnega kodiranja 

podatkov. Gre za interaktivno dinamično raziskovalno metodo, saj lahko z njo zajamemo 

akcijo in reakcijo opazovanih uporabnikov v spletni skupnosti. 

Netnografsko opazovanje spletne skupnosti lahko poteka kot opazovanje z udeležbo 

raziskovanca v razvoju raziskovalnega pojava ali brez nje (Knehtl, Ograjenšek in Pfajfar 

2011). Kozinets (2002) pravi, da smo ljudje samoiniciativno motivirani komunicirati o temah, 

ki se nam zdijo pomembne, zato kot temeljno prednost netnografije navaja njen spontani 

nastanek, ki minimalizira omejitve pri posplošenju izsledkov raziskav, ki izvirajo iz umetno 
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ustvarjenih okoliščin, prav tako pa tudi vpliv raziskovalca in težnje sodelujočih v raziskavi po 

všečnosti raziskovalcu.  

Na spodnji shemi so predstavljene faze oz. koraki netnografskega raziskovanja, ki jih Knehtl, 

Ograjenšek in Pfajfar (2011) povzemajo po Kozinets (1988, 1999, 2002, 2009) in Perčič 

(2011), in so za razliko od zgoraj omenjenih faz bolj konkretni, specifični oz. prilagojeni 

raziskavi, ki se dotika blogov oz. družbenih medijev. Tudi v moji raziskavi mi bodo spodaj 

opisani koraki v pomoč.  

 

Slika 7: Faze netnografske raziskave 

Vir: Knehtl, Ograjenšek in Pfajfar. 2011. 

Raziskovalna vprašanja so za pričujočo raziskavo določena, prav tako raziskovalna tema in 

družbeni mediji, ki bodo vključeni v analizo. 

Drugi korak narekuje izbiro družbenih medijev za analizo. Primarno orodje, ki ga mami 

blogerke (in blogerji) uporabljajo za komunikacijo, so blogi. Družbena medija, ki služita kot 

podpora blogom, sta platformi Facebook in Instagram. Facebook in Instagram v današnjem 

času seveda igrata pomembno vlogo pri promociji in donosu vsebin, objavljenih na blogih, 

vendar z namenom, da uporabnika oz. bralca preusmerijo na končno mesto – blog. Pri 

raziskavi sem se omejila samo na vsebine, objavljene na blogih, kljub temu pa so v 

nadaljevanju predstavljeni javni statistični podatki o številu sledilcev tako na Facebooku kot 

Instagramu, saj pokažejo obseg ljudi, ki bloge spremljajo ali jih vsebina zanima kako drugače.   

Izvedba opazovalne študije na etično nesporen način je tretja faza netnografske raziskave. Vsi 

preučevani blogi v tej raziskavi so objavljeni na spletu in javno dostopni, prav tako ostali 



 

podatki, ki sem jih uporabila za analizo. Glede na to, da v raziskavi ne bom posegala na 

področja, ki bi lahko bila etično sporna, lahko trdim, da bo sama izvedba potekala na etično 

nesporen način. 

Kontekstualno kodiranje podatkov, analiza podatkov in interpretacija rezultatov raziskave je 

faza, ki je potekala v več korakih. Raziskave sem se lotila tako, da sem izbrala vse podatke, ki 

so vključeni v analizo – to so objave na vseh blogih v obdobju meseca aprila 2018.  

Sledilo je kodiranje podatkov na vsakem posameznem blogu. V objavah sem po vnaprej 

določenih kriterijih iskala marketinško in izobraževalno vsebino.  

Analiza temelji na metodi, ki je značilna za utemeljeno teorijo. Utemeljena teorija je slovenski 

prevod izraza »grounded theory«. V slovenski strokovni literaturi se besedna zveza prevaja 

različno, npr. »utemeljena«, »pritlehna«, »bazična«, »predmetna«, »pritlična«, »prizemna«, 

»induktivna« in podobno. Mažgon (2005) jo v svoji doktorski disertaciji prevaja kot 

»predmetno zasnovana teorija«. Glaser in Strauss (Vogrinc 2008a) sta zapisala, da utemeljeno 

teorijo izpeljemo iz podatkov in jo nato ponazorimo z navajanjem zgledov značilnih 

podatkov. Iz njune definicije torej izhaja, da je utemeljena teorija oblikovana induktivno ter 

temelji in izhaja iz podatkov. 

Analizo sem izvedla s pomočjo tematske mreže, in sicer tako, da sem pridobljene kodirane 

podatke uvrstila v tri kategorije – marketing, izobraževanje in ostalo. V nadaljevanju sem 

poskušala ugotoviti, kaj je glede na vsebino objav značilno za posamezno državo, kje so 

podobnosti in kje razlike v marketinškem in izobraževalnem vidiku. Po analizi blogov v 

posameznih državah sem države primerjala še med seboj in tudi tukaj poskušala ugotoviti, če 

in kakšne so podobnosti oz. razlike.  

Poudariti želim, da ja v osnovi postopek analiziranja s pomočjo tematske mreže precej bolj 

obširen in poteka v več korakih. V moji raziskavi je služil zgolj kot širše zastavljena 

usmeritev oz. preverba že prej določenih tem, ki so predmet raziskave.  

Na koncu je sledila interpretacija rezultatov analize. V tem delu sem razložila dobljene 

rezultate in s pomočjo raziskovalnih vprašanj, ki sem si jih zastavila na začetku, povzela 

ugotovitve, do katerih sem prišla v sklopu analize. 
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5.3 Vzorec 

V raziskavo je zajetih devet mami blogov iz treh različnih držav. 

Vzorec preučevanih mami blogov ni izbran naključno. Kriterij za izbor je bil njihov doseg oz. 

priljubljenost med bralkami in bralci. Tu so mi bili v pomoč javno dostopni podatki o številu 

všečkov oz. sledilcev na družbenih omrežjih Facebook in Instagram, ki so tudi predstavljeni v 

nadaljevanju. Predvsem pri tujih blogih so mi bili v pomoč tudi javno objavljeni podatki o 

popularnosti blogov v posamezni državi. 

Omejitev so bili trije blogi iz posamezne države – Slovenije, Nemčije in Anglije. Države so 

bile izbrane na podlagi razumevanja jezikov (slovenščine, nemščine in angleščine), kar je za 

raziskavo blogov ključnega pomena. Vzorec izbranih blogov je sledeč: 

Preglednica 1: Vzorec izbranih blogov 

Država Slovenija Nemčija Anglija 

Vzorec A Oopsi Mummy Mag Slummy Single Mummy 

Vzorec B Mami na off Frau Mutter The Oliver's Madhouse 

Vzorec C Ljubki nesmisel Lucie Marshall What the Redhead said 

Spodnja tabela prikazuje vzorec devetih mami blogov z URL-povezavami do spletnega mesta 

bloga, Facebook strani in profila na omrežju Instagram.  

Preglednica 2: Spletna mesta blogov 

Blog Država Spletna stran Facebook  Instagram 

Oopsi Slo. Https://oopsi.si 
Https://www.facebook.co

m/oopsiportal/ 

Https://www.instagram.co

m/oopsiurska 

Mami na off Slo. Http://maminaoff.si 
Https://www.facebook.co

m/maminaoff/ 

Https://www.instagram.co

m/maminaoff 

Ljubki 

nesmisel 
Slo. 

Http://ljubki-

nesmisel.si 

Https://www.facebook.co

m/ljubkinesmisel/ 

Https://www.instagram.co

m/juremarolt 

Mummy Mag Nem. 
Http://mummy-

mag.de 

Https://www.facebook.co

m/mummymagberlin/ 

Https://www.instagram.co

m/mummymag 

Frau Mutter Nem. 
Http://frau-

mutter.com 

Https://www.facebook.co

m/frau.mutta/ 

Https://www.instagram.co

m/fraumutter 

Lucie 

Marshall 
Nem. 

Http://www.luciem

arshall.com 

Https://www.facebook.co

m/pages.Lucie.Marshall 

Https://www.instagram.co

m/luciemarshallberlin 

Slummy 

Single 

Mummy 

Ang. 
Http://slummysingl

emummy.com 

Https://www.facebook.co

m/slummysinglemummy 

Https://www.instagram.co

m/slummysinglemummy 

The Oliver's 

Madhouse 
Ang. 

Http://theoliversma

dhouse.co.uk 

Https://www.facebook.co

m/TheOliversMadhouse? 

Https://www.instagram.co

m/JaimeOliverUK 

What the 

Redhead said 
Ang. 

Https://whattheredh

eadsaid.com 

Https://www.facebook.co

m/WTredheadsaid/ 

Https://www.instagram.co

m/genuineplacebo84 

V nadaljevanju so predstavljeni statistični podatki in opisi posameznih blogov. Pregled 

statističnih podatkov blogov je bil izveden 2. 5. 2018. Podatki se lahko spreminjajo, zato 



 

lahko prihaja do odstopanj. Vsi navedeni podatki so javno dostopni na spletnih straneh, ki so 

navedene v preglednici 2.  

Za lažje razumevanje navajam opis posameznih kategorij: 

– Ustanovljen: predstavlja datum ustanovitve bloga oz. spletne strani 

– Facebook: število všečkov (likes)/število sledilcev (follows). Razlika med všečki in 

sledilci je ta, da imajo uporabniki Facebooka možnost slediti strani, ne da bi stran tudi 

všečkali. Na drugi strani je Facebook avtomatsko generiran tako, da uporabnik ob 

všečkanju strani tej tudi sledi. Sledenje pravzaprav pomeni, da so objave in vsebina strani 

uporabniku vidne na njegovi vstopni strani. Seveda lahko uporabnik kadarkoli neha 

slediti objavam (unfollow), kar pa ne pomeni nujno, da stran tudi odvšečka (unlike). 

– Instagram: število sledilcev (followers), ki sledijo IG spletni strani 

Preglednica 3: Opisi blogov 

NAZIV BLOGA USTANOVLJEN 
leto ustanovitve 

FACEBOOK 
št. všečkov / sledilcev 

INSTAGRAM 
št. sledilcev 

Oopsi  2013 48.083 / 47.423 19.200 

Oopsi na svoji spletni strani navaja, da je »simpatična, sproščena, zabavna in pozitivno naravnana 

spletna stran, ki je mešanica med osebnim blogom in portalom«. Glavna blogerka oz. ustvarjalka je 

Urška Pavčnik – »prehrambna strokovnjakinja in avtorica knjižne uspešnice Zdrava prehrana za 

nosečke«. Pri predstavitvi bloga lahko najdemo še naslednje informacije:  

Na Oopsi.si najdete unikatne recepte, poučne prehranske nasvete, modne nasvete, recenzije 

restavracij, recenzije kozmetičnih pripomočkov, intervjuje z znanimi in uspešnimi Slovenkami, 

DIY napotke in še mnogo drugih uporabnih vsebin … Oopsi.si je namenjen pripadnicam 

nežnejšega spola; vsem modernim gospodinjam, modnim navdušenkam, nosečkam in 

mamicam ter tistim, ki se po napornem dnevu želijo le malce odklopiti od vsakodnevnega živ 

žava. Oopsi.si postaja spletno mesto, na katerega se obiskovalke rade vračajo, po strokovni 

nasvet, kredibilne informacije iz prve roke ali le prebrati sproščujoč trač ob koncu napornega 

dneva. 

Vir: Oopsi b. l. 
 

Mami na off 2016 16.780 / 16.835 6.515 

Blogerka, ki ustvarja Mami na off, je Danijela Čutura Sluga. Na svoji spletni strani navaja 

naslednje:  

V hitrem tempu življenja in materinstva nemalokrat pozabimo nase. Ravno zato sem se 

odločila, da bo ta virtualni svet samo moj. To bo nekaj, kar me bo izpopolnilo in nekaj, zaradi 

česar bom še boljša mama, žena, prijateljica in nenazadnje tudi oseba. To bo moje zatočišče, 

pobeg in sprostitev. S svojimi idejami in izkušnjami ter humornim pogledom na svet in 

materinstvo vas želim zabavati in nasmejati. S svojimi tremi fanti se velikokrat znajdem v 

nepredstavljivih situacijah, ko želim na ves glas jokati in se hkrati iz srca smejati. Moj cilje je 

opomniti vas (in tudi sebe), da smo mamice močne in da zmoremo čisto vse! 

Vir: Mami na off b. l.  
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Ljubki nesmisel 2014 9.427 / 9.494 9.158 

Avtor bloga Ljubki nesmisel je novinar Jure Marolt. Za svoj blog pravi, da ga bo ustvarjal, dokler 

ga bo to veselilo. Če bo blogerstvo postalo čista obrt, bo s tem opravil oz. bo pisal samo zase in 

svoje oči. Zanj je blog filter občutkov in izkušenj, pravi pa, da piše izključno zase. Če se pri tem 

dotakne drugih, je to toliko bolje. Na svoji spletni strani navaja naslednje:  

Vsebine na tem naslovu niso primerne za škodoželjne ljudi slabe volje. Vsi ostali ste več kot 

dobrodošli. Za vse tiste, ki želite nekaj več, ki iščete dobro in hrepenite po nedosegljivem, za 

vse tiste, ki se ne zadovoljite. 

Vir: Ljubki nesmisel b. l. 
 

Frau Mutter 2011 12.822 / 12.659 9.087 

Avtorica bloga Frau Mutter je Nina Massek, ki zase pravi, da je »mamasta« satiričarka ali satirična 

mama. Pravi, da je s svojimi otroki doživela toliko, da je preprosto morala začeti pisati in zaradi 

tega razloga je nastal njen mami blog. Na njenem blogu lahko najdete »zabavne prigode iz 

vsakdana, satire na temo družine, intervjuje z zanimivimi ljudmi, predstavitve različnih izdelkov in 

veliko super nagradnih iger«.  

Vir: Frau Mutter 2011.  
 

Lucie Marshsall 2012 11.579 / 11.255 5.160 

Blog Lucie Marshall ustvarja Lucie Marshall. Pravi, da se je od začetka njenega bloganja in do 

danes veliko stvari spremenilo. Včasih je pisala o najboljših metodah za uspavanje dojenčka in o 

vsaki novi plenici, ki je prišla na tržišče, zdaj, ko njen otrok hodi v šolo, pa piše tudi o drugih 

stvareh – knjigah, potovanju in ostalih temah, ki jo zanimajo tudi kot žensko, in ne samo kot mamo. 

V nadaljevanju še pove, da običajno napiše objavo 3x tedensko,  če kaj ne pride vmes.  

Vir: Lucie Marhsall b. l.  

Mummy Mag 2012 14.229 / 14.233 16.100 

Mummy Mag je blog, za katerega ustvarjajo štiri mame – Camilla, Saskia, Janine in Madeleine, 

Berlinčanke in redne donatorke. Svoj blog opisujejo kot online-revijo z osebnostjo. Pred kratkim se 

jim je pridružila tudi gostujoča blogerka Dani (Blog Butterflyfish). Mummy Mag gradi most med 

»biti mama« in »ostati ženska«. Po njihovem nudi inspiracijo in informacije v povezavi z modo, 

otroki, življenjskim stilom, interierjem, potovanji in hrano.  

Vir: Mummy Mag 2013. 
 

Slummy Single Mummy 2009 13.344 / 13.041 12.100 

Avtorica bloga Slummy Single Mummy je Jo. Zase pravi, da je mama dvema otrokoma, pa tudi 

govorka, trenerka, komercialna tekstopiska in novinarka. Svoj blog označuje za »najverjetneje 

najboljši mami blog na svojem območju«, pohvali pa se tudi z nekaj nagradami, ki jih je prejela za 

ustvarjanje na blogu, med drugim tudi nagrado za starševski blog številka 1 v Angliji.  

»Na mojem blogu lahko najdete vso razmišljanje od najstniške nosečnosti in do dišav za 

avtomobile.«  

Vir: Slummy Single Mummy 2009. 
 

The Oliver's Madhouse 2012 4.093 / 3.817 5.679 

Blog The Oliver's Madhouse ustvarja Jaime. Pravi, da je mama dveh otrok, ki dela od doma in je na 

misiji, da izgubi odvečne kilograme in se začne ukvarjati s športom. Svoj blog opiše kot družinski 

in starševski blog z nasveti za potovanje, finance, zdravje in fitnes.  

Vir: The Oliver's Madhouse 2016. 
 



 

What the Redhead said 2012 6.842 / 6.376 12.500 

Avtorica bloga What the Redhead said je Donna, poročena mama dveh otrok. »Bloganje je moja 

redna zaposlitev. Prosti čas, ki ga imam, preživim z otrokoma, kuham, tečem ali stremim k 

zdravemu načinu življenja. Blog dokumentira naše življenje in vse v njem – družinski čas in zunaj 

preživete dni, mejnike pri razvoju otrok, recepte in objave o našem domu kot tudi splošne ocene 

izdelkov.« 

Vir: What the Redhead said b. l.  

5.4 Metode analize podatkov 

Podatki, ki so vključeni v analizo, so sekundarni in javno dostopni na spletu. Potrebno jih je 

bilo poiskati in urediti tako, da so po posameznih blogih in državah smiselno urejeni v 

kronološkem vrstnem redu in tako primerni za nadaljnjo obdelavo. 

Kategorizacija podatkov je potekala tako, da je bila vsaka posamezna objava umeščena v 

ustrezen vsebinski sklop – marketinški, izobraževalni ali v kategorijo ostalo. Vse objave so 

pod ustreznimi označbami in kategorijami razvrščene v preglednicah, ki so priložene na 

koncu naloge (priloge 1–9). Podrobnejši potek analize je opisan v nadaljevanju. 
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6 ANALIZA IN INTERPRETACIJA 

V analizo sem vključila vse objave, ki so bile na izbranih blogih objavljene v obdobju od 1. 

do vključno 30. aprila 2018. Na začetku sem se lotila pregledovanja vsebin na vsakem blogu 

posebej, in sicer po kronološkem zaporedju, od najstarejše do najmlajše objave. Tukaj ni bilo 

večjih težav, saj imajo vsi blogi objave urejene tako, da je dostop do njih enostaven in si sledi 

v kronološkem zaporedju. Nekateri blogi imajo določene različne vsebinske (pod)kategorije, 

kot je razvidno v nadaljevanju. Vsebinske kategorije so stvar posameznega bloga, med seboj 

so si različne in za nadaljnjo raziskavo niso relevantne.  

Sledil je vsebinski del analize. Vsako objavo na vsakem posameznem blogu sem analizirala in 

jo kategorizirala s pomočjo tematske mreže. V postopku kategorizacije sem vsebino blogov 

na začetku razdelila na tri sklope: marketing, izobraževanje in ostalo. 

V marketinški sklop sem vključila vse objave, ki so zadostile naslednjima kriterijema:  

– Objava je vsebovala vsaj en imenovan oz. znamčen (brandiran) izdelek ali storitev.  

– V objavi je bila povezava do zunanje spletne strani, kjer je bil imenovan izdelek ali 

storitev. 

V marketinški sklop nisem vključila objav, kjer je bilo jasno navedeno, da objava kljub 

imenovanju znamke ni sponzorirana oz. plačana.  

V sklop izobraževanja sem vključila vse objave, ki so vsebovale informacije ali nasvete, ki so 

jih blogerke in blogerji na različne načine podajali svojim bralkam in bralcem.  

Da sem objavo kategorizirala v izobraževalni sklop, je morala zadostiti naslednjim zahtevam: 

– Objava je vsebovala nasvet s strani blogerke oz. blogerja ali njen/njegov poziv, da nasvet 

podajo bralci.  

– Objava je vsebovala splošno uporabne informacije. 

– Objava je vsebovala priporočilo, ki ni bilo marketinško usmerjeno. 

– Objava je vsebovala navodila, kako se neke stvari lotiti. 

V izobraževalni sklop nisem vključevala receptov. 

Nekajkrat se je zgodilo, da sem objavo kategorizirala tako v marketinški kot tudi v 

izobraževalni vidik. Take objave se vsebinsko tako prekrivajo, da jih ni bilo možno umestiti 

zgolj v eno kategorijo. Gre predvsem za omnipresenco marketinških vsebin v izobraževalnih 

objavah (izpostavljena znamka produkta ali storitve v vsebini, ki izobražuje). V sklopu 

analize sem takšne objave tudi izpostavila. 

Pod kategorijo Ostalo sem vključila vse objave, ki niso ustrezale nobeni izmed določenih 

kategorij, to pomeni, da v njih ni bilo zaznati niti marketinškega niti izobraževalnega vidika. 



 

Vsebina ostalih objav za raziskavo sicer ni osrednjega pomena, predstavlja pa pomemben 

delež k celoti vseh objav. 

Pri navedbah primerov vsebin, ki sledijo pri analizi posameznih blogov, želim poudariti, da 

jezik blogerk ni lektoriran, saj s tem ohrani živost in avtentičnost sporočila. Tudi pri prevodih 

sem poskušala ohraniti avtentičnost originalnega zapisa. Vse objave so kategorizirane v 

kronološkem vrstnem redu, od najstarejše do najmlajše, v celoti pa so označene in zavedene v 

prilogah na koncu naloge. 

6.1 Analiza in interpretacija posameznih blogov 

V nadaljevanju sledi analiza in interpretacija posameznih blogov v vseh preučevanih državah. 

6.1.1 Oopsi 

V mesecu aprilu 2018 je bilo na slovenskem blogu Oopsi objavljenih 121
1
 objav oz. 35.623 

besed.  

Po sklopih je statistika objav naslednja: 

– 32 marketinških vsebin ali 26,45 % vseh objav, 

– 23 izobraževalnih vsebin ali 19,01 % vseh objav, 

– 67 ostalih vsebin ali 55,37 % vseh objav. 

                                                 

1
 Ena objava je bila kategorizirana v marketinški in izobraževalni vidik, zato je skupno število objav 121. 
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Slika 8: Vsebinska kategorizacija – blog Oopsi 

 

Blog Oopsi je razdeljen v naslednje vsebinske kategorije: 

– Aktualno 

– Kulinarika 

– Lifestyle 

– Sprostitev 

– Mami & malček 

– Exclusive 

Na blogu Oopsi so marketinške vsebine skozi objave predstavljene na različne načine, v veliki 

večini pa gre za testiranje izdelkov ali storitev, ki so opisani skozi zgodbo, ki jo je doživljala 

blogerka ali njena družina. Gre za različne produkte in storitve – kozmetiko, otroška in ženska 

oblačila, restavracije, turistične agencije, čistila, trgovine in zdravila oz. dopolnila. Objave ne 

nakazujejo jasno, če gre za plačano ali neplačano objavo, sponzorstvo, testiranje izdelka ali 

ambasadorstvo. Vse marketinške objave v tem sklopu so pozitivno naravnane, kar pomeni, da 

so izdelki in storitve vedno ocenjeni kot zelo dobri.  

V preglednici 4 navajam nekaj primerov marketinških vsebin oz. delov objav, kjer je 

omenjena znamka produkta ali storitve. 

Marketing 
26% 

Izobraževanje 
19% 

Ostalo 
55% 

Oopsi 

Marketing Izobraževanje Ostalo



 

Preglednica 4: Marketinške vsebine 1 – Oopsi 

Vsebina: Vir:  

Glede na to, da je zdravje našega Lukca mnogo bolje sem 

imela tudi končno razlog, da se malenkost uredim in nase 

navlečem moj nov pulover oblikovalke Tine, ki deluje 

pod imenom Funky Twinkle in v katerega sem se totalno 

zaljubila. 

Oopsi 2018a. Funky Twinkle pulover. 

Trenutno imam na testu šampon in balzam znamke Faith 

in Nature iz spletne trgovinice Okay.si, ker izdelka 

uporabljam že več kot 14 dni, pa končno lahko napišem 

svoje vtise. 

Oopsi 2018b. Faith in nature – popolna 

nega za mastne lase. 

Eno lepših daril je bila zagotovo torba ene najbolj 

poznanih slovenskih oblikovalk, Teje Jeglič, ki me je s 

svojo ustvarjalnostjo spet pustila brez besed. Sicer sem 

že ponosna lastnica parih njenih izdelkov (imam to 

denarnico, čudovito torbico in previjalno torbo za mojo 

Mimo) s katerimi sem fuuul zadovoljna in čeprav jih zelo 

pogosto uporabljam, so še vedno kot novi. 

Oopsi 2018c. Rosegold torbica 

Tejajeglichdesign. 

Včeraj, ko je moj najmlajši sinko pridno spančkal, sem 

malo preizkušala različne Viperine izdelke, ki sem jih 

dobila v testiranje. Za obrvi še vedno uporabljam rjav 

svinčnik Catrice. Na veke sem nanesla nežno roza 

svetlikajoče senčilo iz paletke Carli Bybel, zunanje 

kotičke in spodnjo očesno veznico pa sem poudarila z 

rjavim senčilom iz Too Faced paletke. 

Oopsi 2018d. Pomladni make-up. 

  

O Watermans šamponih sem že nekajkrat pisala, ker 

dobivam ogromno vprašanj glede mojih dolgih las in 

glede omenjenih izdelkov, sem se odločila, da skoraj 

enoletno uporabo teh šamponov strnem v današnjo 

objavo. Naj omenim, da šamponov Watermans nisem 

uporabljala ves čas. 

Oopsi 2018e. Ali šamponi Watermans 

zares delujejo? 

Nekaj objav je takšnih, da sta produkt ali storitev (restavracija, trgovina) omenjena zgolj 

mimogrede, ocena pa ni nujno vedno pozitivna. Takšne objave so sicer kategorizirane v 

sklopu marketinga, saj ustrezajo kriterijem kategorizacije. 

https://oopsi.si/faith-in-nature-popolna-nega-za-mastne-lase/
https://oopsi.si/faith-in-nature-popolna-nega-za-mastne-lase/
https://oopsi.si/rosegold-torbica-tejajeglichdesign/
https://oopsi.si/rosegold-torbica-tejajeglichdesign/
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Preglednica 5: Marketinške vsebine 2 – Oopsi 

Vsebina: Vir:  

Čakava na Tijano, lastnico gostilne Marea na otoku 

Levan, kjer se bova v mesecu juniju poročila. 
Oopsi 2018f. Ko se Bridezilla pomiri. 

Ammm… španska blagovna znamka Balenciaga modne 

navdušenke letos razveseljuje (?!) s prav posebnimi 

poletnimi sandali, ki močno spominjajo na krokse z 

visoko platformo. 

Oopsi 2018g. Penasti sandali s 

platformo.  

Pod čudovitim umivalnikom, ki je bil decembra kupljen 

v Bauhausu se nahaja še vgradna omarica narejena po 

meri, v kateri ima bralka shranjeno vso kozmetiko. 

Čudovite ploščice so iz Merkurja, okrog umivalnika pa je 

položen marmor. 

Oopsi 2018h. Kopalnica za mamico.  

Upam, da mi do jutri uspe napisati tudi vtise o relativno 

novi restavraciji K5, kjer sva zadnjič razvajala brbončice. 
Oopsi 2018i. Flajšter je zakon. 

Vse marketinške objave so zavedene v prilogi 1 (blog Oopsi) v preglednici Marketing. Pri 

preučevanem blogu Oopsi lahko vidimo, da je takšnih objav 32 od skupno 121, kar 

predstavlja 26,45 % celotne vsebine, objavljene v mesecu aprilu 2018.  

V objavah, ki sem jih uvrstila v izobraževalni sklop, je zaslediti nasvete, kakšen naj bo človek 

kot starš svojim otrokom, kako se lahko zabavate na potovanju, kaj storiti v določenih 

življenjskih situacijah, kako se spopadati s tegobami med nosečnostjo, na kaj je treba biti 

pozoren pri negi svojega otroka, kako ga ustrezno hraniti, ali je fizično kaznovanje v redu, kaj 

kupiti za darilo na poroki, kako se spopadati s trebušno virozo pri otroku ipd. 

Nekaj primerov objav z izobraževalno vsebino navajam v preglednici 6. 

https://oopsi.si/ko-se-bridezilla%20pomiri


 

Preglednica 6: Izobraževalne vsebine 1 – Oopsi 

Vsebina: Vir:  

Porod s pomočjo carskega reza pomeni ROJSTVO 

OTROKA. Pomeni roditi! Pomeni prenesti ogromno 

bolečine in trpljenja! Zato drage moje mamice, s 

ponosom povejte, da boste do konca življenja ponosne 

lastnice tiste črtice, ki je iz leta v leto manj vidna in vas 

vsak dan znova spominja na to, kako izjemno je vaše 

telo. Naredile in dale ste ogromno! 

Oopsi 2018j. Mesec ozaveščanja o 

carskem rezu.  

Po mnenju mojih bralk je najbolj uporabno darilo 

DENAR. Nekateri mladoporočenci svatom že v vabilih 

na poroko sporočijo, da si želijo dinarčke. Kolikšen 

znesek podariti, se verjetno sprašujete? Navada je, da 

svati pokrijejo vsaj darovalčevo hrano in pijačo, nekateri 

se odločijo, da bodo poleg tega mladoporočenca razvajali 

še s kakšno dodatno malenkostjo. 

Oopsi 2018k. Kaj mladoporočencema 

podariti za poročno darilo? 

Zato,… mamice. Nikoli in nikdar otrok ne puščajte samih 

v kopalnici. Tudi, če imajo samo par centimetrov vode, 

tudi če ste prepričane da je stolček trdno fiksiran na dno 

banje, tudi, če ste mnenja da je otroček že dovolj 

samostojen. 

Oopsi 2018l. Mamice, previdno pri 

čofotanju! 

Po tem, ko otroček bruha, je priporočljivo, da mu vsaj po 

žlički dodajate tekočino, da ne dehidrira. Pri tako 

majhnih otrocih kot je na primer Luka zelo hitro pride do 

dehidracije, zato bodite izjemno previdne in opazujte 

svojega otroka. 15 minut po bruhanju ponudite žličko 

vode, nikakor pa ne ponujajte večje količine tekočine, saj 

bo le-ta obremenila razdražen želodček in povzročila 

ponovno bruhanje. 

Oopsi 2018m. Prva pomoč za mamice 

in otročke pri trebušni virozi.  

Nekaj objav je takšnih, kjer vsebino soustvarjajo bralci v vlogi komentatorjev na način, da 

blogerka poda ali anonimno objavi vprašanje, bralci pa z odgovori »pomagajo« in svetujejo.  

Preglednica 7: Izobraževalne vsebine 2 – Oopsi 

Vsebina: Vir:   

Infantilni spazmi ali t.i. salaam krči so ena oblika 

epilepsije. Če je še katerikoli od mojih bralk to stanje 

poznano, bi bila zelo hvaležna, če se javi v komentar na 

Facebook strani Oopsi.si in s tem pomaga moji bralki. 

Hvalaaa 1000 x! 

Oopsi 2018n. Infantilni spazmi (Westov 

sindrom/). 

Ker v tvojem blogu nisem zasledila nič kaj o noricah, bi 

prosila če mi lahko pomagaš z nasveti, ki bi ti svetovale 

druge mamice. 

Sem čisto obupana, ker ne vem kako bi mu pomagala da 

bi se vsaj naspal. 

Oopsi 2018o. Norice.  

Vse izobraževalne objave so zavedene v prilogi 1 (blog Oopsi) v preglednici Izobraževanje. 

Objav, ki sem jih lahko kategorizirala kot izobraževalne vsebine, je na Oopsi blogu 23 od 

skupno 121, kar predstavlja 19,01 % celotne vsebine, objavljene v mesecu aprilu 2018.  
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Pod kategorijo Ostalo sem vključila vse ostale objave. Tukaj so bile teme različne – največ je 

bilo t.i. tračev oz. novic iz sveta znanih, kulinaričnih receptov in splošnih zapisov o 

preživljanju dni blogerke in njene družine ter otrok. Objave oz. povezave do objav so 

navedene v prilogi 1 (blog Oopsi) v preglednici Ostalo. Vsebina objav za nadaljnjo raziskavo 

ni pomembna, saj ne pokaže vidikov, ki sem jih želeli raziskati. Takšnih objav je v mesecu 

aprilu 2018 od skupno 121 67, kar predstavlja 55,37 % celotne vsebine.  

Na blogu Oopsi prevladuje pripovedno-izpovedni slog pisanja. Blogerka se poskuša s svojimi 

osebnimi zgodbami in doživljaji približati predvsem ženskim bralkam bloga. V svojih 

objavah jih večkrat nagovarja, pri tem jih naziva z besedo »Oopsike«. Stil pisanja je lahkoten 

in populističen. V objavah je zaslediti tudi humoristične vložke, precej je tudi pomanjševalnic 

in ljubkovalnic. V člankih je včasih zaslediti slovnične napake oz. zatipke. Blogerka stopnjuje 

napetost z napovedmi o objavah, ki bodo sledile, pa tudi s preusmeritvami na njeno Facebook 

in/ali Instagram stran. V objavah je zaslediti precej slikovnega materiala – bodisi nje in njene 

družine bodisi fotografij, ki so tematsko povezane s člankom in niso iz njenega osebnega 

arhiva. Komentarji pod vsebinami na spletni strani bloga so redki, se pa v zelo visoki 

frekvenci pojavljajo na Facebook strani bloga, pod objavo oz. povezavo do spletnega mesta 

na blogu.  

Blog Oopsi od ostalih blogov zelo izstopa po številu objav na dnevni, tedenski in mesečni 

ravni. Ta številka je toliko višja predvsem zaradi vsebin, ki so kategorizirane v sklop Ostalo, 

kamor spadajo tudi prevedeni in po tujih straneh povzeti članki in novice iz sveta znanih. 

Zaradi tovrstnih objav je tudi odstotek marketinških in tudi izobraževalnih vsebin nižji, kot bi 

bil sicer.  

6.1.2 Mami na off  

Na slovenskem blogu Mami na off je bilo v aprilu 2018 objavljenih 11
1
 objav oz. 5449 besed.  

Po sklopih je statistika objav naslednja:  

– 9 marketinških vsebin ali 81,82 % vseh objav, 

– 2 izobraževalni vsebini ali 18,18 % vseh objav, 

– 1 ostala vsebina ali 9,09 % vseh objav. 

                                                 

1
 Ena objava je tako marketinška kot tudi izobraževalna, kar pomeni, da je skupno število objav 11.  



 

 

Slika 9: Vsebinska kategorizacija – blog Mami na off 

Blog je kategoriziran v naslednje vsebinske sklope: 

– Na off 

– Misli na papirju 

– Dobro je vedeti 

– Blog 

V marketinških objavah lahko zasledimo izdelke in storitve, ki so v prvi vrsti namenjeni 

otrokom, v drugi pa mami. Gre za produkte, kot so igrače, prehrambni izdelki, zdravila oz. 

dopolnila, izdelki za nego in oblačila. Blogerka na koncu vsake objave pripiše, v sodelovanju 

s kom je objava nastala. Tako jasno navede podjetje, ki je za objavo zaslužno bodisi objavo 

sponzorira. V objavah je precej slikovnega gradiva, v večini gre za fotografije blogerke in 

njenih otrok. 

V preglednici 8 navajam nekaj primerov marketinških vsebin oz. delov objav, kjer je 

omenjena znamka produkta ali storitve. 

[IME KATEGORIJE] 
82% 

[IME KATEGORIJE] 
18% 

[IME KATEGORIJE] 
9% 

Mami na off 

Marketing Izobraževanje Ostalo
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Preglednica 8: Marketinške vsebine – Mami na off 

Vsebina: Vir:   

Nazadnje si je sam izbral to krasno magnetno tablo iz 

najlepše trgovinice Stephen & Joseph. Sama sicer nisem 

naklonjena nakupovanju preko spleta, ker izdelek veliko 

raje primem v roke in preverim, ali je res vreden nakupa, 

pa vendar iz omenjene trgovinice brez oklevanja 

naročim, ker je name že nekajkrat naredila zelo dober 

vtis. Znamka Stephen & Joseph prihaja iz Amerike, kjer 

je zelo priljubljena in nosi sloves zelo kvalitetnih, 

praktičnih in estetsko dovršenih izdelkov, ki jih otroci 

obožujejo. 

Mami na off 2018a. Vstopite v Žanovo 

sobico.  

  

Tiger, ki skoraj vedno pristane v naši nakupovalni 

košarici in tiger, katerega zvečer večkrat ukradem. 

Zottova Milk Tiger sadna sveža skuta in puding 

predstavljta tisto pravo ravnovesje, ko se želim izogniti 

klasičnim sladkarijam in jima ponuditi nekoliko bolj 

primeren prigrizek, ki poteši željo po sladkem. Najbolj 

pa je to, da je pakiran v ravno prav veliki embalaži, da ga 

ne pojesta preveč, možno pa ga je dobiti v dveh okusih, 

jagoda-banana in moj najljubši jagoda-vanilija. 

Mami na off 2018b. Mami lahko? Ne, 

ne smeš! 

  

Zakaj ta objava? Ker se je podjetje Philips odločilo 

pomagati tistim, ki nam kronično primanjkuje časa, a si 

želimo urejenega in čistega doma. A ni to krasno? Tega 

naše mame zagotovo niso imele … To nedeljo bom tega 

svojega lepega prijatelja zelo pogrešala? Zakaj? Ker je 

čas likanja skrajšal za 30 % in mi podaril pravi off čas, ki 

ga nujno potrebujem.  

To je le nekaj lastnosti tega pametnega sistemskega 

likalnika Philips PerfectCare Elite, ki je po mojem 

mnenju narejen prav za mamice. Na tej povezavi si lahko 

preberete še več o likalniku. 

Mami na off 2018c. Sužnja lastnega 

doma.  

  

Tokrat bom to počela v sodelovanju s podjetjem Braun, 

ki me je opremil z novim hitrim in še bolj natančnim 

Braun Silk-épil 9 Wet & Dry epilatorjem, ki je primeren 

za depilacijo tudi čisto kratkih dlak na občutljivih 

predelih. 

Mami na off 2018d. Mami priprave na 

poletje. 

  

Fotografije naš družine v naravi je posnela fotografinja 

Eva, najdete jo pod imenom Foto-Eving. Je preverjeno 

super za delo z otroci, moja fanta jo imata res rada, mož 

pa tudi, ker mu ni potrebno toliko fotografirati. Hvala 

Eva, da si del Mami na OFF! 

Mami na off 2018e. Spomini za vedno.  

V preglednici 9 sta primera navedb, s katerima blogerka na koncu objave pove, da gre za 

oglasno sporočilo. 



 

Preglednica 9: Marketinške navedbe – Mami na off 

Vsebina: Vir:  

Tablo dobite v različnih barvah in oblikah na tej 

povezavi, trenutno so kar 20 % znižane, s kodo 

MAMINAOFF pa prejmete še dodatni 15 % popust, ki 

velja za vse izdelke v trgovinici.  Magnetno tablo 

naročite tu. 

Mami na off 2018a. Vstopite v Žanovo 

sobico. 

Objava je nastala v sodelovanju s podjetjem Hemptouch. 
Mami na off 2018f. Lepotna modna 

nedelja. 

Seznam vseh marketinških objav je naveden v prilogi 2 (Mami na off) v preglednici 

Marketing. Objav z marketinško vsebino je v mesecu aprilu 9 od skupno 11, kar predstavlja 

81,82 % celotne vsebine. 

Izobraževalni objavi nakazujeta, zakaj in kako je lahko mami kljub pritiskom iz okolice in 

ostalim obveznostim srečna oz. kaj mora narediti za to. Usmerjeni sta v osebno rast 

posameznice in bralce oz. bralke skozi nasvete usmerjata v trenutni življenjski vlogi – kako 

biti mama. 

Preglednica 10: Izobraževalni objavi – Mami na off 

Vsebina: Vir:  

Ni se ti potrebno skrivati, kot sem se jaz. Ni potrebno, da 

je vedno ok. Ni ti potrebno uživati v čisto vseh obdobjih 

materinstva! Ni ti potrebno na zunaj delovati popolna. 

Poišči svoj mali srečni otok, kjer si boš napolnila 

baterije. Preverjeno pomaga! Jaz se tja kmalu vrnem. 

Mami na off 2018g. Mali srečni otok. 

Zakaj moramo biti na ON? Ker leta 2018 od nas to 

zahtevajo! Zahtevajo mamico, ki bo uspešna na vseh 

področjih, doma in v službi. Zahtevajo mamico, ki bo ne 

glede na situacijo in karakter otroka vzgajala sočutno in 

potrpežljivo.  

Zato drage moje sploh ni pomembno, ali smo preveč ali 

premalo na off ali na on. Edino kar je pomembno je, da 

poslušamo svoje srce (in nikogar drugega)! 

Mami na off 2018h. Na on s pikami.  

Objavi sta z naslovom in hiperpovezavo navedeni tudi v prilogi 2 (Mami na off) v preglednici 

Izobraževanje. Tovrstni objavi sta v mesecu aprilu 2, kar predstavlja 18,18 % celotne vsebine. 

Pod kategorijo Ostalo spada ena objava, v kateri blogerka skozi oči otroka opisuje njegove 

potrebe in pri tem naslavlja sebe kot mamo. Ta objava predstavlja 9,09 % celotne vsebine, 

objavljene v mesecu aprilu 2018.  

Na blogu Mami na off prevladuje pripovedni slog pisanja. Zgodbe po večini potekajo skozi 

družinski vsakdan, zastavljene so tako, da motivirajo in vzpodbujajo. Veliko je poudarka na 

pozitivnem pogledu na svet in na sebe. V objavah blogerka nagovarja predvsem ženske 

bralke. Tekstovno besedilo dopolnjujejo fotografije. V veliki večini prevladujejo kakovostno 

https://www.stephenjoseph.si/default.asp?mid=sl&pid=modul_it&wid=13685&detailid=91879
https://www.stephenjoseph.si/default.asp?mid=sl&pid=modul_it&wid=13685&detailid=91879
https://www.stephenjoseph.si/default.asp?mid=sl&pid=modul_it&wid=13685&detailid=91879
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posnete  fotografije, ki prikazujejo blogerko s svojima otrokoma. Na blogu ni objavljenih 

tujih oz. povzetih člankov, prav tako ni zaslediti novic iz sveta slavnih.  

6.1.3 Ljubki nesmisel 

Na slovenskem blogu Ljubki nesmisel je bilo v aprilu 2018 objavljenih 12 objav oz. 6949 

besed. 

Po sklopih je statistika objav naslednja:  

– 5 marketinških vsebin ali 41,67 % vseh objav, 

– 1 izobraževalna vsebina ali 8,33 % vseh objav, 

– 6 ostalih vsebin ali 50 % vseh objav. 

 

Slika 10: Vsebinska kategorizacija – blog Ljubki nesmisel 

Blog je kategoriziran v naslednje podkategorije: 

– Peskovnik 

– Danes kuha fotr 

– Spominčice 

– Stylish 

– Knjiga, moja draga 

– Pet čez polnoč 

– Fotrov Višnjev zavitek 

– Tjašin kotiček 

Marketing 
42% 

Izobraževanje 
8% 

Ostalo 
50% 

Ljubki nesmisel 

Marketing Izobraževanje Ostalo



 

V marketinškem sklopu so objave, ki oglašujejo kozmetiko in sredstva za nego, pohištvo ter 

igrače in ostale pripomočke za otroka ali storitve, ki se uporabljajo med nosečnostjo. Bloger 

na koncu vsake objave pripiše, v sodelovanju s kom je objava nastala. Objave so napisane kot 

osebna pripoved oz. izpoved, v kateri nastopa njegova družina oz. otrok.  

V preglednici 11 navajam nekaj primerov marketinških vsebin oz. delov objav, kjer je 

omenjena znamka produkta ali storitve. V kolikor je beseda podčrtana, znamka sicer ni 

imensko izpostavljena, je pa s klikom na označeno besedo v originalnem tekstu povezava na 

zunanjo spletno stran oglaševanega produkta. 

Preglednica 11: Marketinške vsebine – Ljubki nesmisel 

Vsebina: Vir:  

Konoplja je dragocena rastlina, ki ima izjemne 

negovalne, blažilne in protivnetne lastnosti, ki poskrbijo, 

da je naša koža zdrava in zadovoljna. V zgodnjih 

srednjih letih moram že paziti na to, kaj dajem nase. 

Imam sila občutljivo lasišče, ki me pogosto srbi. Ko me 

je zadnjič farmacevtka v lekarni vprašala, kakšne lase 

imam, sem ji odgovoril, da so za en drek. Ampak 

konopljin šampon mi paše. Tudi ko porabim tega, ki sem 

ga dobil, si kupim novega, garant. Tjaša pa prisega na 

konopljino mazilo za lajšanje kožnih težav. 

Ljubki nesmisel 2018a. Vsak dan nekaj 

novega. 

 

  

Višnja je srečen deklič, ker že v svoji rani mladosti 

preizkusi marsikaj, kar marsikateri odrasel človek ne. 

Zato nima klasičnega stola, ampak svojega Mushy-ja, ki 

ji onemogoča, da se nasloni ali povsem obmiruje. Njen 

stol se giblje. In kar nas otroci naučijo največ, sem se za 

nekaj podobnega odločil tudi sam. 

Mushy-jev veliki brat, Active Chair, si nisem zaželel 

zato, ker sem verjel, da mi bo odpravil bolečine v križu. 

Želel sem si le sedeti na nečem, kar situacije ne bo 

poslabšalo. Active Chair je edini stol na svetu, ki ne stoji 

sam pokonci. 

Ljubki nesmisel 2018b. Usedi se že! 

 

  

Dežne kaplje še vedno nežno odzvanjajo ob okensko 

polico, meni pa ob tem igra srce. Mala že spi in nabira 

moči za jutri, ko je napovedanih skoraj dvajset stopinj in 

naju čakajo nove dogodivščine na soncu, poganjalčku, 

igrišču, gugalnici, med ležanjem na travi ali karkoli že. 

Danes sem kupil milne mehurčke in sva jih že pihala v 

dnevni sobi. 

Ljubki nesmisel 2018c. V peti brzini.  

 

  

Ko sva bila prvič noseča, je bil NIFTY test pri nas še v 

povojih. Opravila sva osnovne preglede med 

nosečnostjo, za kaj več se nisva odločila. Sedaj, tri leta 

kasneje, ko sva starejša in finančno bolj preskrbljena, pa 

sva se odločila za NIFTY test. Ker nam je z več kot 99 

odstotno gotovostjo odkril, kakšno je zdravje otroka že v 

zgodnji nosečnosti. Kar je daleč najpomembnejše, vse 

preiskave sva opravila z odliko. 

Ljubki nesmisel 2018d. Novo življenje 

je čudovito. 
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V preglednici 12 so primeri navedb, s katerimi bloger na koncu objave pove, da gre za 

oglasno sporočilo. 

Preglednica 12: Marketinške navedbe – Ljubki nesmisel 

Vsebina: Vir:  

Objava je nastala v sodelovanju s podjetjem 

mimovrste=) 
Ljubki nesmisel 2018e. Na žaru.  

Objava je nastala v sodelovanju s podjetjem Geneplanet. 
Ljubki nesmisel 2018d. Novo življenje 

je čudovito. 

Vse objave so z naslovom in hiperpovezavo navedene v prilogi 3 – Ljubki nesmisel, v 

preglednici Marketing. Takšnih objav je v mesecu aprilu 2018 skupno 5, kar predstavlja 

41,67 % celotne vsebine. 

Izobraževalna vsebina je ena, opisuje razliko med moškimi in ženskami in lepoto, ki bi po 

blogerjevem mnenju morala biti sprejeta takšna, kakršna je, da je subjektivna in da bi tako 

moralo ostati. Na ta način usmerja bralke bloga, da se s tem ne obremenjujejo, da verjamejo 

vase in da se sprejmejo takšne, kot so. 

V preglednici 13 je kot primer naveden del objave, ki kaže, zakaj je vsebina kategorizirana v 

izobraževalni sklop. 

Preglednica 13: Izobraževalna vsebina – Ljubki nesmisel 

Vsebina: Vir:  

Ženskam je težko. Zato pa uporabljajo tisoč in en zvarek, 

da ohranjajo čim bolj všečen videz. Zato pa se bojijo 

staranja bolj kot pijanega voznika, ki pelje po cesti 

nasproti njim. Ker jim tako narekuje družba. Ker jih že 

od prvih korakov dalje opominjajo, kako pomembno je, 

da so prijetne za oko. Za fante je dovolj, če so pridni. Ali 

če radi jejo. Morda spijo. Tudi če so razigrani, je povsem 

dovolj. Zato pa je lepota, ki je ena najbolj minljivih in 

subjektivnih stvari, tako pregrešna. Kar je lepo zame, 

morda zate ne bo. Ko bo minilo nekaj let, boš podoživljal 

lepoto mlajših dni preko spominov ali fotk. Vedno se 

vračaš v čas, ki je že preteklost. In bi tam moral tudi 

ostati. 

Ljubki nesmisel 2018f. Kako si lepa! 

Objava je zavedena tudi v prilogi 3 – Ljubki nesmisel  v preglednici Izobraževanje. Objava 

predstavlja 8,33 % celotne vsebine v mesecu aprilu 2018. 

Ostalih vsebin je 6, opisujejo pa življenje blogerjeve družine in njegovega otroka. Po načinu 

pisanja spominjajo na dnevniški samoizpovedni zapis, ki je naravnan pozitivno, vendar v 

njem ni zaznati izobraževalnega vidika na način, da bi neposredno nagovarjal bralce ali jih 

poskušal na kakršenkoli način usmeriti ali jim podati kakšen nasvet. Teh objav je 6 od skupno 

12 in predstavljajo 50 % celotne vsebine na preučevanem blogu v aprilu 2018.  



 

Blog Ljubki nesmisel je v veliki večini pisan s strani moškega blogerja, v nagovorih se ne 

omejuje zgolj na ženske bralke, pač pa na vse, ne glede na spol. Dve objavi sta napisani s 

strani njegove žene Tjaše. Slog pisanja je pripovedni, zgodbe so opisane skozi družinsko 

življenje, naj gre za marketinške, izobraževalne ali ostale vsebine. V glavnem so v ospredju 

odnosi oz. bolj specifično – odnos blogerja do svojega otroka in ponekod tudi svoje žene. V 

zapisih ni zaznati veliko pridevnikov, stavki so kratki in preprosti. Blogerju pomembnejše 

stvari so označene z odebeljenim tiskom. Poleg teksta del vsebine predstavljajo tudi 

fotografije, na katerih je skoraj brez izjeme njegov otrok, včasih z njim v vlogi očeta, včasih 

pa z njo v vlogi mame. Na blogu ni objavljenih tujih oz. povzetih člankov, prav tako ni 

zaslediti novic iz sveta slavnih.  

6.1.4 Frau Mutter 

Na nemškem blogu Frau Mutter je bilo v aprilu 2018 objavljenih 14 objav oz. 8531 besed.  

Po sklopih je statistika objav naslednja:  

– 6 marketinških vsebin ali 42,86 % vseh objav, 

– 6 izobraževalnih vsebin ali 42,86 % vseh objav, 

– 2 ostali vsebini ali 14,29 % vseh objav. 

 

Slika 11: Vsebinska kategorizacija – blog Frau Mutter 

Blog je kategoriziran v naslednje vsebinske sklope: 

– Dojenček in malček (Baby und Kleinkind) 

– DIY za bebčke (DIY für Dummies) 

– Intervjuji s starši (Eltern Interviews) 

Marketing 
43% 

Izobraževanje 
43% 

Ostalo 
14% 

Frau Mutter 

Marketing Izobraževanje Ostalo
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– Izkušnje (Erfahrungen) 

– Družina (Familie) 

– Družinski vsakdan skozi humor (Familienalltag mit Humor) 

– Družinski vsakdan skozi humor - priporočeno (Familienalltag mit Humor Empfohlene) 

– V sodelovanju (Featured) 

– Nasveti Frau Mutter (Frau Mutters Tipps) 

– Objave gostov (Gastbeiträge) 

– Otrok in vzgoja (Kind und Erziehung) 

– Življenje z otroki (Leben mit Kindern) 

– Potovanje z otroki (Reisen mit Kindern) 

– Nerazvrščeno (Unsortiert) 

– Oglasi in nagradne igre (Werbung und Gewinnspiele) 

Marketinški sklop zajema oglase in nagradne igre za knjige, otroška oblačila, kino vstopnice 

ter druge spletne strani. Pod vsako objavo je navedeno, ali gre za oglas ali za nagradno igro in 

kakšne vrste je le-ta. Prav tako je navedeno podjetje, v sodelovanju s katerim je objava 

nastala. Objave so napisane kot pripoved, kjer pa prevladuje malo osebne note. Zgodba se 

osredotoča na produkt oz. storitev, ne pa na življenje in družino blogerke. 

V preglednici 14 navajam nekaj primerov marketinških vsebin oz. delov objav, kjer je 

omenjena znamka produkta ali storitve.  

Preglednica 14: Marketinške vsebine – Frau Mutter 

Vsebina: Vir:  

Aplikacija BookBeat vsebuje več kot 10.000 zvočnih 

knjig in iger. Uporaba je čisto preprosta: aplikacijo 

naložiš, ustvariš račun in že lahko pričneš s poslušanjem. 

Bralci bloga Frau Mutter lahko aplikacijo en mesec 

testirajo brezplačno! 

Frau Mutter 2018a. Hörbücher für den 

Familienalltag: Bookbeat + giveaway. 

Dolgotrajne in lepo dizajnirane otroške mode ni lahko 

najti. Danes vam predstavljamo dansko znamko Fred's 

World od Green Cotton-a. Super znamka za dojenčke in 

otroke z modernim, a enostavnim stilom, ki je tako 

tipičen za Skandinavijo.  

Prijavite se na moj novičnik (ang. newsletter), saj lahko 

sodelujejo samo abonenti. 

Frau Mutter 2018b. Gewinnspiel: 

Nachhaltige Kindermode aus Dänemark 

von Fred's World by Green Cotton. 

 

  

MiYammi je spletna platforma za zdravo prehranjevanje 

otrok in moderni družinski življenjski slog. Tam lahko 

najdete ogromno bazo receptov - družinskih, 

individualnih, pa tudi več kot 40 strani nasvetov s strani 

prehranskih strokovnjakov na temo prehranjevanja, 

kuhanja in družine. Spletna stran za vsakogar! 

Frau Mutter 2018c. Zeit sparen als 

Familie und besser essen mit 

MiYammi. 

  

http://frau-mutter.com/werbung-und-gewinnspiele/hoerbuecher-fuer-den-familienalltag-bookbeat-giveaway/
http://frau-mutter.com/werbung-und-gewinnspiele/hoerbuecher-fuer-den-familienalltag-bookbeat-giveaway/
http://frau-mutter.com/werbung-und-gewinnspiele/gewinnspiel-nachhaltige-kindermode-aus-daenemark-von-fredss-world-by-green-cotton/
http://frau-mutter.com/werbung-und-gewinnspiele/gewinnspiel-nachhaltige-kindermode-aus-daenemark-von-fredss-world-by-green-cotton/
http://frau-mutter.com/werbung-und-gewinnspiele/gewinnspiel-nachhaltige-kindermode-aus-daenemark-von-fredss-world-by-green-cotton/
http://frau-mutter.com/werbung-und-gewinnspiele/zeit-sparen-als-familie-und-besser-essen-mit-miyammi/
http://frau-mutter.com/werbung-und-gewinnspiele/zeit-sparen-als-familie-und-besser-essen-mit-miyammi/
http://frau-mutter.com/werbung-und-gewinnspiele/zeit-sparen-als-familie-und-besser-essen-mit-miyammi/


 

Danes vam predstavljam super otroški film Sherlock 

Gnomes in seveda lahko osvojite tudi lepo nagrado! 

Danes bom žrebala 2 paketa Sherlock Gnomes. Vsak 

paket vsebuje 1 set za vrtnarjenje, 1 poster in 4 kino 

vstopnice. Juhuuu! 

Frau Mutter 2018d. Sherlock Gnomes: 

Ein toller Film für große und kleine 

Gartenfreunde + Giveaway für euch. 

V preglednici 15 sta primera navedb, s katerima blogerka na koncu objave pove, da gre za 

oglasno sporočilo. 

Preglednica 15: Marketinške navedbe – Frau Mutter 

Vsebina: Vir:  

Ta objava je bila sponzorirana in je nastala v sodelovanju 

z BookBeat. 

Frau Mutter 2018a. Hörbücher für den 

Familienalltag: Bookbeat + giveaway. 

Ta objava je bila sponzorirana in je nastala v sodelovanju 

z Paramount Pictures Deutschland.  

Frau Mutter 2018d. Sherlock Gnomes: 

Ein toller Film für große und kleine 

Gartenfreunde + Giveaway für euch. 

Vse marketinške objave so navedene v prilogi 4 – Frau Mutter v preglednici Marketing z 

naslovom v slovenskem jeziku in hiperpovezavo do spletne objave. Takšnih objav je 6 od 

skupno 14 in predstavljajo 42,86 % celotne vsebine, objavljene v mesecu aprilu 2018. 

Izobraževalnih vsebin je 6, od tega jih je polovica vezana na tematiko potovanja z otroki. 

Blogerka z gostujočimi blogerji deli nasvete in priporočila, kam in kako potovati na različne 

destinacije z otroki in družino, na kaj je treba biti pozoren, kaj je potrebno vzeti s seboj na 

potovanje ipd. V objavah najdemo še pisanje na temo vzgoje otrok, ki podaja staršem 

informacije o različnih načinih vzgoje ter vzgojnih metodah. Tudi te vsebine so osredotočene 

na tematiko, ne pa na osebno izpoved blogerke in njene družine. 

V preglednici 16 je nekaj primerov delov objav, ki spadajo v izobraževalni sklop. 

Preglednica 16: Izobraževalne vsebine – Frau Mutter 

Vsebina: Vir:  

Kakšne nasvete imate, da je potovanje z otroki zanimivo? 

Na potovanje se dobro pripravite. Veliko tovrstnih 

seznamov smo že objavili na našem blogu. Dajte si 

dovolj časa, pustite si prostor, v kolikor se načrti 

spremenijo  ... 

Katera tri vprašanja si mora vsak zastaviti, preden 

rezervira dopust z družino? 

Ima vsak družinski član kaj od tega? 

Smo cepljeni za vse potrebno, so otroci dovolj zdravi? 

Imamo zavarovanje z rizikom odpovedi? 

Frau Mutter 2018e. Wie Familien – 

Reiseblogger verreisen: Jona und Inken 

im Interview.  

  

Jasno, vse v Londonu je drago. Kljub temu obstaja veliko 

impresivnih znamenitosti in atrakcij, ki so zastonj, tako 

da lahko raziščete London z otroki in istočasno ne 

obubožate. Tukaj je 11 preizkušenih nasvetov za vas ... 

Frau Mutter 2018f. London mit 

Kindern kostenlos: 11 Tipps für einen 

sparsamen Städtetrip.  

  

http://frau-mutter.com/werbung-und-gewinnspiele/hoerbuecher-fuer-den-familienalltag-bookbeat-giveaway/
http://frau-mutter.com/werbung-und-gewinnspiele/hoerbuecher-fuer-den-familienalltag-bookbeat-giveaway/
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T.i. generacija na zahtevo je generacija, ki nenehno terja, 

zahteva in pričakuje, poleg tega pa istočasno  zavrača ter 

kljubuje vsem dosedanjim maniram in vrednotam. 

Frau Mutter 2018g. Verwöhnte Kinder: 

Was wird aus der »Generation on 

demand«? 

Nevzgojen ali "obnašaj se do nekoga tako, kakor želiš, da 

se on obnaša do tebe". Po mojem mnenju bi si morali vsi 

izkazovati spoštovanje, ne glede na to, v kakšnem odnosu 

smo - bodisi do prijateljev, staršev, učiteljev ali šefa. Te 

paradigme sem se naučila v svojih otroških letih in se kot 

starš čutim odgovorno, da jo prenesem na svoje otroke.  

Katere vzgojne metode so danes še smiselne?  

Frau Mutter 2018h. Unerzogen: Sind 

gute Manieren bei Kindern noch 

zeitgemäß? 

Izobraževalne vsebine so zavedene v prilogi 4 – Frau Mutter v preglednici Izobraževanje. 

Objave, ki so uvrščene pod izobraževalni vidik, predstavljajo 42,86 % celotne vsebine, 

objavljene v mesecu aprilu 2018. 

Objavi, ki spadata pod kategorijo Ostalo, in sta v prilogi 4 s hiperpovezavo zavedeni v 

istoimenskem preglednici, sta dve, v njiju pa avtorica bloga opisuje svoje življenje skozi 

družbene medije in njihov vpliv nase ter družino, druga objava pa je intervju z znano balerino. 

Objavi predstavljata 14,29 % celotne vsebine, objavljene na blogu Frau Mutter v mesecu 

aprilu 2018. 

Objave na blogu Frau Mutter so napisane v pripovednem slogu, vendar osredotočeno na temo, 

ki jo želijo komunicirati. Vsebine niso vezane zgolj na materinstvo, kljub temu da je v 

ospredju otrok in z njim povezane dejavnosti oz. aktivnosti. Zapisi ne nagovarjajo samo 

ženskih bralk in so zastavljeni širše. Nekatere objave so napisane v obliki intervjujev, članki 

se naslanjajo tudi na strokovno literaturo s področja raznovrstnih tem – pedagoških, 

psiholoških in socioloških. Od različnih tem najbolj izstopajo potovanja. Zraven tekstovnih 

zapisov so fotografije; včasih gre za realne fotografije blogerke in njene družine, včasih pa 

zgolj za slike, ki se vsebinsko prilegajo besedilu oz. tematiki.  

6.1.5 Lucie Marshall 

Na nemškem blogu Lucie Marshall je bilo v aprilu 2018 objavljenih 9
1
 objav oz. 4341besed. 

Po sklopih je statistika objav naslednja:  

– 4 marketinške vsebine ali 44,44 % vseh objav, 

– 3 izobraževalne vsebine ali 33,33 % vseh objav, 

– 3 ostale vsebine ali 33,33 % vseh objav. 

                                                 

1
 Ena vsebina je tako marketinška kot tudi izobraževalna, zato je skupno število objav 9. 

http://frau-mutter.com/leben-mit-kindern/unerzogen-sind-gute-manieren-bei-kindern-noch-zeitgemaess/


 

 

Slika 12: Vsebinska kategorizacija – blog Lucie Marshall 

Blog je kategoriziran v naslednje vsebinske sklope: 

– Življenje (Life): Stvari, ki jih imam rada; Knjige, Otroci, Lucie sprašuje, Hrana, 

Nagradne igre. 

– Interier (Interieur): Življenje, Otroci, Šnik-šnak. 

– Moda & lepota (Fashion & Beauty) 

– Počitnice (Holiday): Nemčija, Berlin, Grčija, Italija, Šri Lanka, London, UK, Avstrija. 

V marketinškem sklopu avtorica bloga promovira svojo novo knjigo, otroški voziček, avto, 

prav tako pa pri projektu, pri katerem je sodelovala, omenja znamko Bepahnten, vendar 

istočasno poudarja, da gre zgolj za njene misli in ne za plačano objavo. Objave so v večini 

osredotočene na oglaševan produkt oz. storitev, osebne pripovedi je nekaj, vendar ne 

prevladuje. 

V preglednici 17 navajam nekaj primerov marketinških vsebin oz. delov objav, kjer je 

omenjena znamka produkta ali storitve.  

[IME KATEGORIJE] 
44% 

[IME KATEGORIJE] 
33% 

[IME KATEGORIJE] 
33% 

Lucie Marshall 

Marketing Izobraževanje Ostalo
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Preglednica 17: Marketinške vsebine – Lucie Marshall 

Vsebina: Vir:  

STOKKE je bil nad idejo ravno tako navdušen kot jaz. Ko 

nas je - mamice - STOKKE oskrbel z novim Xplory® in so 

lahko dojenčki v vozičku lepo in dolgo spali, je bil čas za 

branje. Kot drug podpornik je zraven pristopil Löwenzahn 

Organics. 

Lucie Marshall 2018a. Drei Zettel 

von Lilo – mein drittes Buch ist da! 

Čez velikonočne praznike smo imeli na testiranju VOLVO 

XC60.  Po dveh tednih sem dobila občutek, da mi je 

VOLVO kot drugi dom. Ne sprašujte me tehničnih detajlov. 

Te si lahko preberete tukaj.  

Ko smo ga morali vrniti, smo malo jokali. 

Lucie Marshall 2018b. Kleine 

Alltagsfreiheiten mit dem VOLVO 

XC60.  

Ste iz Berlina ali na obisku v Berlinu? Nimate 6. maja 

ničesar v načrtu? Zelo dobro! Takrat bo namreč knjižna 

zabava z mojo novo knjigo "Trije listki od Lilo" in lahko 

osvojite 5 vstopnic. In jaz bom brala za vas! 

Löwenzahn Organics, ki je skupaj s Stokke podprl mojo 

knjigo, bo 30 gostov povabil na ekskluzivno pokušanje 

njihove kašice. In ne skrbite - njihove kašice niso 

namenjene samo majhnim otrokom, pač pa tudi velikim - 

kot sem jaz! 

Lucie Marshall 2018c. Book Party 

mit Löwenzahn Organics! 

V preglednici 18 je primer navedbe, s katero blogerka na koncu objave pove, da gre za 

oglasno sporočilo. 

Preglednica 18: Marketinška navedba – Lucie Marshall 

Vsebina: Vir:  

Objava je nastala v sodelovanju s podjetjem VOLVO. Po 

našem poletnem izletu smo z veseljem stestirali še en model 

Volva in tudi ta je osvojil naše srce in prižgal bencin, no, 

ogenj v našem srcu. 

Lucie Marshall 2018b. Kleine 

Alltagsfreiheiten mit dem VOLVO 

XC60. 

Marketinške objave so navedene v prilogi 5 – Lucie Marshall v preglednici Marketing. 

Marketinške vsebine – 4 od skupno 9 – predstavljajo 44,44 % celotne vsebine glede na 

skupno število objav v mesecu aprilu 2018. 

Izobraževalne vsebine so 3, tematsko pa se dotikajo otrok. Avtorica bloga tako v eni objavi 

piše o motnji ADHS skozi zgodbo, ki jo je doživela pri svojem otroku, o pozornosti, ki jo 

namenjamo otrokom, in o času, ki ga mame potrebujejo zase. 

V preglednici 19 sta dva primera delov objav, ki spadata v izobraževalni sklop. 

http://www.luciemarshall.com/2018/04/11/drei-zettel-von-lilo-mein-drittes-buch-ist-da/#.WwKUdUiFOM8
http://www.luciemarshall.com/2018/04/11/drei-zettel-von-lilo-mein-drittes-buch-ist-da/#.WwKUdUiFOM8
http://www.luciemarshall.com/2018/04/13/kleine-alltagsfreiheiten-mit-dem-volvo-xc60/#.WwKiOUiFOM8
http://www.luciemarshall.com/2018/04/13/kleine-alltagsfreiheiten-mit-dem-volvo-xc60/#.WwKiOUiFOM8
http://www.luciemarshall.com/2018/04/13/kleine-alltagsfreiheiten-mit-dem-volvo-xc60/#.WwKiOUiFOM8
http://www.luciemarshall.com/2018/04/22/book-party-mit-loewenzahn-organics/#.WwKkPEiFOM8
http://www.luciemarshall.com/2018/04/22/book-party-mit-loewenzahn-organics/#.WwKkPEiFOM8


 

Preglednica 19: Izobraževalne vsebine – Lucie Marshall 

Vsebina: Vir:  

Pravzaprav je čas, ki ga preživimo s prijateljicami in 

prijatelji, prav tako pomemben za naše zdravje kot šport. 

In če zanemarjamo čas s prijatelji, je to za naše telo ravno 

tako nezdravo, kot je nezdravo kajenje. Zato - preživi več 

časa s svojimi prijateljicami in prijatelji. 

Lucie Marhsall 2018d. Was brauchen 

wir Mamas? 

In vendar je zanimivo slišati, da se skoraj vsak tretji otrok 

ne počuti, da ima dovolj pozornosti. In da 19 % staršev 

verjame, da ne izpolnjuje dobro svoje starševske vloge.  

Kaj pravzaprav pomeni pozornost? Da se otrok tri ure 

skupaj igra z lego kockami? Da otroka podpiraš? Mu želiš 

najboljše? Dobra in slaba novica je, da je veliko bolj 

preprosto. Ampak tudi veliko težje. 

Lucie Marshall 2018e. Achtsamkeit – 

heute mal eine Dienstags-Inspiration. 

Vse izobraževalne vsebine so navedene v prilogi 5 – Lucie Marshall v preglednici 

Izobraževanje. Objave predstavljajo 33,33 % celotne vsebine, objavljene v aprilu 2018. 

Ostale vsebine so 3, blogerka pa v njih opisuje svoj družinski vsakdan. Izobraževalnega 

vidika ni zaznati, prav tako vsebina ni usmerjena marketinško. Takšne objave predstavljajo 

33,33 % vseh vsebin, objavljenih v aprilu 2018. 

Na blogu Lucie Marshall prevladuje pripovedni slog pisanja. Objave sicer včasih nagovarjajo 

zgolj ženske bralke oz. mame, v večini pa niso spolno definirane. Blogerka se brez 

predzgodbe osredotoči na tematiko, o kateri je govora, naj gre za marketinško, izobraževalno 

ali ostalo vsebino. Vsakodnevne zgodbe iz družinskega življenja v zapisih niso v ospredju, 

razen ko gre za objave, ki so namenjena zgolj temu. Od različnih tem izstopa branje oz. 

knjige, k čemur pripomore tudi dejstvo, da je blogerka tudi sama pisateljica in da je nedolgo 

nazaj izdala svojo tretjo knjigo. Fotografije niso v ospredju, kljub temu da pospremijo vsak 

tekst. Na fotografijah ni njenega otroka, tudi sama se pojavi redko. 

6.1.6 Mummy Mag 

Na nemškem blogu Mummy Mag je bilo v aprilu 2018 objavljenih 20
1
 objav oz. 23213 besed. 

Po sklopih je statistika objav naslednja:  

– 11 marketinških vsebin ali 55 % vseh objav, 

– 7 izobraževalnih vsebin ali 35 % vseh objav, 

– 4 ostale vsebine ali 20 % vseh objav. 

                                                 

1
 Dve objavi sta kategorizirani v marketinški in izobraževalni sklop, zato je skupno število vseh objav 20. Objav 

je nekaj več kot pri ostalih blogih, razlog pa je v tem, da vsebino za blog Mummy Mag ustvarja 5 različnih mami 

blogerk.   
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Slika 13: Vsebinska kategorizacija – blog Mummy Mag 

Blog je kategoriziran v naslednje vsebinske sklope: 

– Mami (Mummy): Kolumne, Portret, Intervju, Nosečnost, Dan, ki je …; #mummytalk 

– Moda (Fashion): #stilirajtrebušček, Outfit, Mami moda, Poroka 

– Otroci (Kids): Dojenček in več, Otroška moda, Otroška soba, Igra in zabava, DIY 

– Hrana & zdravje (Food & Health): Hrana, Zdravje, Okolje, Lepota, Fit mami 

– Življenjski slog (Lifestlye): Zgodbe z doma, Življenje, Mamin seznam želja 

– Potovanje (Travel): #potovanjezotroki, Mamim time-out, Izleti, Nasveti za Berlinčane 

V marketinškem sklopu so objave, ki vsebujejo oglase za oblačila, otroška kolesa, modne 

dodatke, sredstva za zaščito pred soncem in različne dizajnerske izdelke. V samih objavah je 

precej slikovnega materiala, kjer na fotografijah blogerke oz. njihovi otroci uporabljajo 

oglaševane izdelke. Vsebina je predstavljena skozi zgodbe, ki pa niso zelo izpovedne, v njih 

pa se prepletajo produkti, povezave do tujih spletnih strani, kjer lahko bralci te produkte 

kupijo, pa tudi cene določenih izdelkov. Na koncu objav je zapisano, da gre za sodelovanje z 

določenimi znamkami in podjetji, prav tako pa je omenjeno, za kakšne vrste sodelovanje gre, 

ponekod tudi, da je mnenje o določenem izdelku ali storitvi njihovo osebno mnenje. 

V preglednici 20 navajam nekaj primerov marketinških vsebin oz. delov objav, kjer je 

omenjena znamka produkta ali storitve. 

[IME KATEGORIJE] 
55% [IME KATEGORIJE] 

35% 

[IME KATEGORIJE] 
20% 

Mummy Mag 

Marketing Izobraževanje Ostalo



 

Preglednica 20: Marketinške vsebine – Mummy Mag 

Vsebina: Vir:  

Takrat mi je bil najbolj poznan poganjalček Puky, poleg 

tega sem poznala še samo modele iz lesa od Pinolinota. In 

ker je bila Helene zelo ljubko dekletce (in je še vedno), 

smo morali najti poganjalčka, ki bi ji najbolj pristajal. 

Tako smo izbrali majhnega, rozastega, 8-colskega 

poganjalčka znamke Puky. 

Mummy Mag 2018a. Die coolsten 

Laufräder für die Kleinen! 

  

Otroci imajo na sebi kolekcijo Marc O'Polo Junior in se v 

svojih novih jaknah, majicah in kavbojkah počutijo kot 

riba v vodi.  

Na spodnjih fotografijah lahko najdete nekaj naših 

najljubših kosov iz skejterske in rolerske kolekcije Marc 

O'Polo Junior. 

Mummy Mag 2018b. Keep On Rolling. 

  

Prejšnji teden sem preživela kot na oblakih. Ključna 

beseda je ECCO. Tukaj lahko vidite mojih sedem dni in 

sedem različnih outfit-ov z znamko ECCO. 

Mummy Mag 2018c. 24/7 In Heaven.  

  

Lilian Känel, 36, je v vmesnem času ustanovila agencijo. 

Agencijo, ki se ukvarja s komuniciranjem - superneo. 

Njena otroka Matilda in Miko sta stara 2 in 4 leta. Anneke 

Krieglsteiner, 39, skrbi za online revijo MyTwoDots od 

leta 2017. 

Mummy Mag 2018d. Wenn 

Freundinnen zusammen arbeiten. 

  

Za vas smo poiskale najlepše modne dodatke iz različnih 

online trgovin: 

Grizalo Harbor Keys nofred 30 € 

Organske volnene nogavičke Mama Owl 13 € 

Mini očala Miraflex – cena po povpraševanju 

Supermehka brisačka s kapuco Boden – 36 € 

Na vse izdelke je narejena hiperpovezava. Vse slike so 

last online trgovine. Naša naslovna fotografija izvira iz 

aktualnega Look Book-a Noe&Zoe, tam vas na novo 

kolekcijo v košarici čaka 10 % popust. Od 2. do 4. 5. je v 

skladišču na Rykestraßee 7 v Berlinu tudi masovna 

razprodaja. Pridite kaj mimo! In veliko veselja z našimi 

priporočili. 

Mummy Mag 2018e. Die schönsten 

Accessories für Babys ersten Sommer.  

V preglednici 21 je primer navedb, s katerimi blogerke na koncu objave povedo, da gre za 

oglasno sporočilo. 

http://mummy-mag.de/2018/04/06/die-coolsten-laufraeder-fuer-die-kleinen/
http://mummy-mag.de/2018/04/06/die-coolsten-laufraeder-fuer-die-kleinen/
http://mummy-mag.de/2018/04/22/friends-wenn-freundinnen-zusammen-gruenden/
http://mummy-mag.de/2018/04/22/friends-wenn-freundinnen-zusammen-gruenden/
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Preglednica 21: Marketinške navedbe – Mummy Mag 

Vsebina: Vir:  

Slike izdelkov so iz Zelanda. Objava je nastala v 

prijetnem sodelovanju z Marc O'Polo Junior. 
Mummy Mag 2018b. Keep On Rolling. 

Ocene izdelkov v članku, ki je nastal v sodelovanju z 

Ultrasun, izražajo naše osebno stališče.  

Mummy Mag 2018f. Bitte denkt an 

Sonnenschutz. 

Vse fotografije so naša zasebna last. Ta objava je nastala 

v sodelovanju z Rosemood, pri katerih sem sama že 

večkrat naročila kartice in sem velika fanica njihovega 

dizajna, kvalitete in storitev.  

Mummy Mag 2018g. Im Auftrag der 

Liebe, Karten von Rosemood.  

Vse povezave do marketinških vsebin so zavedene v prilogi 6 – Mummy Mag v preglednici 

Marketing. Glede na celotno vsebino objav v mesecu aprilu 2018 marketinški sklop – 11 

objav od skupno 20 – predstavlja 55 % vseh objav.  

V izobraževalni sklop je kategoriziranih 7 objav, tukaj pa se najdejo informacije o dojenju, 

pravi izbiri šole za otroka, nasvetih za potovanje z otroki, obdavčenju zakoncev, gradnji hiše 

in zaščiti pred soncem. Objave so napisane tako, da se osredotočijo na informacije, ki jih 

želijo podati bralcu. V veliki večini torej ne gre za osebne izpovedi blogerk, pač pa za 

uporabne informacije na različnih področjih, kar je za tovrstne bloge prej izjema kot pravilo. 

V preglednici 22 je nekaj primerov delov objav, ki spadajo v izobraževalni sklop. 

Preglednica 22: Izobraževalne vsebine – Mummy Mag 

Vsebina: Vir:  

Kakšni bi bili vaši nasveti v zvezi s financiranjen? 

Obstaja pomoč za mlade družine? Na kaj vse je potrebno 

paziti pri sanaciji? Ali je nujno potreben arhitekt ali 

lahko to uredimo sami? (članek v obliki intervjuja) 

Mumm Mag 2018h. Hausbau mit 

Kindern, eine Sanierung und ihre 

Tücken.  

  

Če ostanemo pri Mirninem primeru in si predstavljamo 

starša samohranilca, ki pade v 2. obdavčitveni razrez, to 

pomeni, da k svoji plači prejme znesek v vrednosti ca. 

2.000 €, ki je prost davka. To se čisto točno imenuje 

davka prost dodatek samohranilcev in v letu 2018 znaša 

1.908 €. Računalo in obrazce najdete tukaj. 

Mummy Mag 2018i. Mirna vs. die 

Milchmädchen von Mummy Mag.  

  

Za vas sem poskusila zbrati misli, govorila sem z veliko 

ljudmi in vam pripravila najpomembnejše nasvete in 

informacije v zvezi z vpisom v šolo.  

Vsi formularji in obrazci za berlinske šole so za prenos 

na vaš računalnik na voljo tukaj. 

Mummy Mag 2018j. Welche Schule ist 

die richtige für mein Kind? 

  

Katera oblačila nudijo zaščito pred soncem? 

Je posebna UV-zaščita na oblačilih zares potrebna? 

Katera sončna krema je primerna za mojega otroka?  

Kupovanje produktov, namenjeni posebej za dojenčke in 

otroke? 

Mummy Mag 2018f. Bitte denkt an 

Sonnenschutz. 

  



 

Kakšne stile vzgoje pravzaprav poznamo? 

avtoritativni, avtokratski, permisivni, fleksibilni vzgojni 

model  

Imejte spoštovanje do vzgoje ostalih in sklepajte 

kompromise. 

Mummy Mag 2018k. Reisen mit 

Freunden – Die Sache mit der 

unterschiedlichen Erziehung.    

Vse izobraževalne vsebine so zavedene v prilogi 6 – Mummy Mag v preglednici 

Izobraževanje in predstavljajo 35 % celotne vsebine, objavljene na preučevanem blogu v 

aprilu 2018.  

V sklopu Ostalo so 4 objave, kjer gostujoče avtorice opisujejo svoje porodne zgodbe, ena 

objava pa je napisana o odnosu staršev kot najboljših prijateljev. V teh objavah ni zaznati niti 

marketinške niti izobraževalne vsebine. Objave sicer predstavljajo 20 % celotne vsebine, 

objavljene na preučevanem blogu v aprilu 2018. 

Blog Mummy Mag ustvarja več blogerk, zato se tudi slog pisanja razlikuje od objave do 

objave. Pripovedni stil se v večini izraža zgolj v objavah, ki so kategorizirane v sklop Ostalo, 

pri marketinških in izobraževalnih gre za na tematiko osredotočeno naštevanje dejstev, brez 

obširnejše predzgodbe in emocionalnih elementov. Zapisi ne nagovarjajo samo ženskih bralk, 

se pa teme posredno ali neposredno dotikajo starševstva oz. otrok in z njimi povezanih 

aktivnosti. Veliko je uporabnih informacij in povzetih mnenj strokovnjakov iz različnih 

področij, prav tako so dobro predstavljeni birokratski postopki s potrebnimi obrazci in 

formularji. Bralcem nudijo informacije na podlagi zunanjih virov, pa tudi na praktičnih 

primerih in izračunih. Fotografij je veliko, v ospredju so fotografije izdelkov, ki so namenjene 

oglaševanju in jih najdemo v marketinškem sklopu. 

6.1.7 Slummy Single Mummy 

Na angleškem blogu Slummy Single Mummy je bilo v aprilu 2018 objavljenih 11 objav oz. 

9039 besed.  

Po sklopih je statistika objav naslednja:  

– 6 marketinških vsebin ali 54,55 % vseh objav, 

– 1 izobraževalna vsebina ali 9,09 % vseh objav, 

– 4 ostale vsebine ali 36,36 % vseh objav. 
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Slika 14: Vsebinska kategorizacija – blog Slummy Single Mummy 

Blog je kategoriziran v naslednje vsebinske sklope: 

– Nerganje (Rants) 

– Ljubezen (Love) 

– Potovanja (Travel) 

– Denar (Money) 

– Hrana (Food) 

– Življenje (Life) 

Marketinške vsebine oglašujejo produkte, kot so spletne platforme, namenjene staršem 

(varstvo otrok), čistilni pripomočki, restavracije in pisarniški pripomočki. Na koncu, včasih 

pa tudi na začetku vsake objave, je točno napisano, za kakšne vrste sodelovanje gre. Tako npr. 

avtorica objave pove, da so za oceno storitve – obiska restavracije – prejeli zastonj obrok. 

Objave so sicer pisane kot zgodba, vendar na način, da je že na začetku jasno, da gre za 

marketinško vsebino.  

V preglednici 23 navajam nekaj primerov marketinških vsebin oz. delov objav, kjer je 

omenjena znamka produkta ali storitve.  

Preglednica 23: Marketinške vsebine – Slummy Single Mummy 

Vsebina: Vir:  

Potem sem našla nekaj in iskreno povedano ne vem, kako 

ni tega odkrilo več ljudi. Childcare.co.uk omogoča 

brskanje in povezavo z varuškami, vzgojiteljicami, 

privatnimi tutorji in šolami, vrtcem in varstvom pa dovoli 

tudi oglaševanje svojih storitev. 

Slummy Single Mummy 2018a. 

Review: Find childcare and tutors 

online with childcare.co.uk.   

  

Marketing 
55% 

Izobraževanje 
9% 

Ostalo 
36% 

Slummy Single Mummy 

Marketing Izobraževanje Ostalo



 

Nedelja ob 23.23 ni ravno primeren čas za tiskanje, vem 

pa, da mi opomnik na telefonu že tri tedne javlja "kupi 

barvo za tisk". Lahko si predstavljate moje presenečenje 

in olajšanje, ko sem v testiranje dobila Epson Ecotank 

ET-2750. 

Slummy Single Mummy 2018b. 

Review: The Epson Ecotank ET-2750 

printer.  

Kot pomoč pri mojih gospodinjskih opravilih in 

usklajevanjem čiščenja ter ostalimi pomembnejšimi 

stvarmi, kot je delanje mojih party kolačkov, mi je Vileda 

pred nekaj časa poslala EasyWring & Clean Turbo 

čistilec za okna. 

Slummy Single Mummy 2018c. 5 ways 

to keep on top of cleaning.  

Vedno mi je v čast, ko dobim prošnjo, da preizkusim 

kakšno novo restavracijo in bila sem super počaščena, da 

sem lahko obiskala Symonds at Redwoods, kjer je že sam 

meni izgledal razkošno. 

Slummy Single Mummy 2018d. 

Restaurant review: Symonds at 

Redwood.  

V preglednici 24 so primeri navedb, s katerimi blogerka na koncu objave pove, da gre za 

oglasno sporočilo. 

Preglednica 24: Marketinške navedbe – Slummy Single Mummy 

Vsebina: Vir:  

Objava je v sodelovanju s podjetjem Bud. 
Slummy Single Mummy 2018e. Bud – the 

new natural fertility supplement.   

Objava v sodelovanju z Viledo. 
Slummy Single Mummy 2018c. 5 ways to 

keep on top of cleaning.  

V restavraciji Symonds smo v zameno za oceno prejeli 

brezplačen obrok. Vsa mnenja so izključno moja. 

Slummy Single Mummy 2018d. Restaurant 

review: Symonds at Redwood. 

Objave so zavedene v prilogi 7 – Slummy Single Mummy v preglednici Marketing z naslovom 

v slovenskem jeziku in hiperpovezavo do mesta objave. Takšne objave predstavljajo 54,55 % 

celotne vsebine, objavljene na preučevanem obdobju v mesecu aprilu 2018. 

Objava, ki sem jo kategorizirala kot izobraževalno vsebino, je ena. Tukaj blogerka opisuje in 

svetuje, kako se spopasti z otroki najstniki. V objavi, ki ni osebna pripoved, deli nekaj 

nasvetov, navaja pa tudi strokovna mnenja. 

V preglednici 25 je kot primer naveden del objave, ki kaže, zakaj je vsebina kategorizirana v 

izobraževalni sklop.  

https://slummysinglemummy.com/2018/04/24/5-ways-to-keep-on-top-of-cleaning/
https://slummysinglemummy.com/2018/04/24/5-ways-to-keep-on-top-of-cleaning/
https://slummysinglemummy.com/2018/04/30/restaurant-review-symonds-at-redwood/
https://slummysinglemummy.com/2018/04/30/restaurant-review-symonds-at-redwood/
https://slummysinglemummy.com/2018/04/30/restaurant-review-symonds-at-redwood/
https://slummysinglemummy.com/2018/04/04/bud-new-natural-fertility-supplement/
https://slummysinglemummy.com/2018/04/04/bud-new-natural-fertility-supplement/
https://slummysinglemummy.com/2018/04/24/5-ways-to-keep-on-top-of-cleaning/
https://slummysinglemummy.com/2018/04/24/5-ways-to-keep-on-top-of-cleaning/
https://slummysinglemummy.com/2018/04/30/restaurant-review-symonds-at-redwood/
https://slummysinglemummy.com/2018/04/30/restaurant-review-symonds-at-redwood/
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Preglednica 25: Izobraževalna vsebina – Slummy Single Mummy 

Vsebina: Vir:  

Strokovnjaki za starševstvo trdijo, da je tipična 

starševska napaka tečnarjenje najstnikom, da 

pospravijo svojo sobo, kot to, da imajo lahko sami 

nadzor nad svojim prostorom. Veliko bolj koristno je, 

pravijo strokovnjaki, z najstniki voditi pogovore o 

stvareh, kot so spolnost, droge in zveze, kot pa o tem, 

koliko krožnikov imajo pod posteljo. 

Slummy Single Mummy 2018f. Should you 

make teenagers tidy their bedrooms? 

Objava je zavedena tudi v prilogi 7 – Slummy Single Mummy v preglednici Izobraževanje. 

Izobraževalni vidik predstavlja 9,09 % celotne vsebine, objavljene na preučevanem blogu v 

aprilu 2018. 

Ostale vsebine (priloga 7 – Slummy Single Mummy, preglednica Ostalo) so 4, blogerka pa v 

zapisih razmišlja o zvezah, podaja svoje občutke pri določenih situacijah ter z bralci oz. bralki 

deli svoje recepte. Takšne vsebine predstavljajo 36,36 % celotne vsebine.  

V blogu Slummy Single Mummy prevladuje pripovedni slog pisanja. Vsebine so sicer 

napisane skozi zgodbo, vendar blogerka hitro preide k temi, o kateri piše. Pri pisanju dostikrat 

izhaja s svoje osebne perspektive – kako gleda na določene stvari, kaj se z njo dogaja v 

življenju ipd., vendar pri tem ne gre v podrobnosti. V zapisih ni zaslediti, da bi bili namenjeni 

zgolj določenemu spolu. Teme, o katerih piše, so vezane bodisi na starševstvo bodisi na 

splošne odnose med ljudmi. Fotografije se pojavljajo predvsem v marketinškem sklopu, tukaj 

gre za osebne fotografije izdelkov ali storitev, kjer se ponekod pojavi tudi sama. Otroka na 

fotografijah ni. 

6.1.8 The Oliver's Madhouse 

Na angleškem blogu The Oliver's Madhouse je bilo v aprilu 2018 objavljenih 11 objav oz. 

7118 besed. 

Po sklopih je statistika objav naslednja:  

– 6 marketinških vsebin ali 54,55 % vseh objav, 

– 1 izobraževalna vsebina ali 9,09 % vseh objav, 

– 4 ostale vsebine ali 36,36 % vseh objav. 

https://slummysinglemummy.com/2018/04/07/make-teenagers-tidy-bedrooms/
https://slummysinglemummy.com/2018/04/07/make-teenagers-tidy-bedrooms/


 

 

Slika 15: Vsebinska kategorizacija – blog The Oliver's Madhouse 

Blog je kategoriziran v naslednje vsebinske sklope: 

– Starševstvo & družina (Parenting & Family) 

– Potovanja & avanture (Travel & Adventure) 

– Dom & tehnologija (Home & Technology) 

– Zdravje & fitnes (Health & Fitness) 

– Življenjski stil & finance (Lifestyle & Finance) 

– Splošno (General) 

Marketinške vsebine oglašujejo blagovne znamke otroških oblačil, pripomočke za nego 

otroka, prehranska dopolnila, bojler za ogrevanje in mesta, ki jih lahko obišče družina (parki, 

zabavišča). Blogerka pri nekaterih objavah navaja, da gre za sodelovanje z določenim 

podjetjem in tudi, za kakšne vrste sodelovanje gre, pri nekaterih pa to sicer ni posebej 

izpostavljeno, čeprav je vsebina brez dvoma marketinška (povezava na zunanje spletne strani 

produktov oz. storitev). Objave so napisane na način, da bralec takoj ugotovi, da gre za 

marketinško vsebino. Manj je zgodbe in vsebina se po navadi začne s konkretno navedbo 

izdelka oz. storitve. 

V preglednici 26 navajam nekaj primerov marketinških vsebin oz. delov objav, kjer so 

omenjene znamka produkta ali storitve.  

Marketing 
55% 

Izobraževanje 
9% 

Ostalo  
36% 

The Oliver's Madhouse 

Marketing Izobraževanje Ostalo
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Preglednica 26: Marketinške vsebine – The Oliver's Madhouse 

Vsebina: Vir:  

Nekaj mesecev nazaj sem odšla v London na skrivni 

sestanek. Sestanek, ki me je napolnil z vznemirjenjem in 

ponosom. Torej, nekaj mesecev nazaj sem na sestanku 

govorila s čudovitimi ljudmi iz Johsnon's Baby, ki so me 

povabili, da postanem ambasadorka njihove znamke v 

letu 2018. 

The Oliver's Madhouse 2018a. Why we 

are proud to be Johnsons baby 

ambassadors & quashing 

misconceptions.  

 

Zagotovo ni enostavno iti ven s toliko prtljage in ko sem 

dobila priložnost preizkusiti novo potovalno previjalno 

torbo Babymule, sem jo takoj pograbila. 

The Oliver's Madhouse 2018b. Family 

adventures with the babymule bag.  

Pred kratkim smo bili povabljeni na obisk Blackpool, da 

kot družina preizkusimo možnosti, ki jih ponuja Koralni 

otok. 

The Oliver's Madhouse 2018c. When 

the Oliver's visited Coral Island 

Blackpool.  

Pred časom smo dobili prošnjo, da preizkusimo novi 

bojler Baxi in po štirih letih težav s starim, smo jih z Baxi-

jem kočno videli konec. Ne samo to, nameščen smo dobili 

tudi njihov novi pametni termostat. 

The Oliver's Madhouse 2018d. 

Keeping warm with the Baxi 600 

Combi boiler & the usense thermostat.  

Kot del programa #BoostBuddie bom z XLS Medical 

zamenjala svoja dva dnevna obroka s  prehranjevalnim 

napitkom, medtem ko bom še vedno jedla uravnovešen 

obrok kot tretji obrok. 

The Oliver's Madhouse 2018e. Starting 

a weight loss journey with XLS 

Medical.  

V preglednici 27 je primer navedb, s katerimi blogerka na koncu objave pove, da gre za 

oglasno sporočilo. 

Preglednica 27: Marketinške navedbe – The Oliver's Madhouse 

Vsebina: Vir:  

Sponzorirano s strani Johnson's Baby. 

The Oliver's Madhouse 2018a. Why we 

are proud to be Johnsons baby 

ambassadors & quashing 

misconceptions.  
  

Izjava o omejitvi odgovornosti: Torbo Babymule smo 

prejeli v namen ocenjevanja izdelka. Vsa mnenja in 

razmišljanja so neodvisno napisana s strani članov The 

Oliver's Madhouse.  

The Oliver's Madhouse 2018b. Family 

adventures with the babymule bag. 

  

Oglasno sporočilo v sodelovanju s Koralnim otokom. 

The Oliver's Madhouse 2018c. When 

the Oliver's visited Coral Island 

Blackpool. 

Marketinške vsebine so zavedene v prilogi 8 – The Oliver's Madhouse v preglednici 

Marketing. Takšnih objav je 6 od skupno 11 in predstavljajo 54,55 % celotne vsebine, 

objavljene na preučevanem blogu v obdobju april 2018. 

Izobraževalna vsebina je ena. Avtorica bloga v njej motivira in vzpodbuja matere, da 

sprejemajo pravilne odločitve in da se dobro počutijo v svoji koži, dotakne se tudi dojenja.  

http://theoliversmadhouse.co.uk/why-we-are-proud-to-be-johnsons-baby-ambassadors-quashing-misconceptions/
http://theoliversmadhouse.co.uk/why-we-are-proud-to-be-johnsons-baby-ambassadors-quashing-misconceptions/
http://theoliversmadhouse.co.uk/why-we-are-proud-to-be-johnsons-baby-ambassadors-quashing-misconceptions/
http://theoliversmadhouse.co.uk/why-we-are-proud-to-be-johnsons-baby-ambassadors-quashing-misconceptions/
http://theoliversmadhouse.co.uk/why-we-are-proud-to-be-johnsons-baby-ambassadors-quashing-misconceptions/
http://theoliversmadhouse.co.uk/why-we-are-proud-to-be-johnsons-baby-ambassadors-quashing-misconceptions/
http://theoliversmadhouse.co.uk/why-we-are-proud-to-be-johnsons-baby-ambassadors-quashing-misconceptions/
http://theoliversmadhouse.co.uk/why-we-are-proud-to-be-johnsons-baby-ambassadors-quashing-misconceptions/


 

V preglednici 28 je kot primer naveden del objave, ki kaže, zakaj je vsebina kategorizirana v 

izobraževalni sklop. 

Preglednica 28: Izobraževalna vsebina – The Oliver's Madhouse 

Vsebina: Vir:  

Omogočimo ženskam, da se bodo počutile dovolj močne, 

da vprašajo za nasvet in se ne skrivajo v senci krivde 

zaradi odločitve, ki so jo sprejele. Umetno hranjenje po 

steklenički ali dojenje - oboje je hranjenje ... Naredila si 

najbolj čarobno stvar, postala si starš in ni se ti potrebno 

opravičevati za odločitve, ki si jih sprejela. 

The Oliver's Madhouse 2018f. Why 

parents are overly sensitive about 

everything.  

Objava je zavedena tudi v prilogi 8 – The Oliver's Madhouse v preglednici Izobraževanje. 

Izobraževalni vidik predstavlja 9,09 % celotne vsebine, objavljene na preučevanem blogu v 

aprilu 2018.  

Pod kategorijo Ostalo (priloga 8 – The Oliver's Madhouse, preglednica Ostalo) so uvrščene 4 

objave. Blogerka v objavah opisuje življenje svoje družine ob različnih dogodkih in povzema 

svoje splošno razmišljanje o blogerstvu. Ostale vsebine predstavljajo 36,36 % celotne 

vsebine, objavljene na preučevanem blogu v obdobju april 2018.  

Na blogu The Oliver's Madhouse prevladuje pripovedni slog pisanja, vsebine se povezujejo 

skozi zgodbo, ki jo doživlja družina, vendar ta ni v ospredju. Nekatere objave so namenjene 

samo bralkam, vendar kljub temu v večini niso spolno definirane. Teme so vezane na otroke 

in starševstvo in so splošne, brez sklicevanja na strokovne vire ali avtorje. Blogerka tekstovne 

zapise pospremi s fotografijami, ki prikazujejo utrinke iz življenja svoje družine.  

6.1.9 What the Redhead said 

Na angleškem blogu What the Redhead said je bilo v aprilu objavljenih 35 objav oz. 23.827 

besed.  

Po sklopih je statistika objav naslednja:  

– 13 marketinških vsebin ali 37,14 % vseh objav, 

– 3 izobraževalne vsebine ali 8,57 % vseh objav, 

– 19 ostalih vsebin ali 54,29 % vseh objav. 
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Slika 16: Vsebinska kategorizacija – blog What the Redhead said 

Blog nima posebej kategoriziranih vsebinskih sklopov. 

Marketinških vsebin je 13. V veliki večini gre za oglaševanje mest in krajev, ki jih je blogerka 

obiskala s svojo družino. V objavah je navedeno, s katerim podjetjem oz. znamko je blogerka 

pri pisanju objave sodelovala – največkrat neposredno, da je prejela prošnjo za testiranje ali 

oceno izdelka oz. storitve z imenovanim podjetjem. Objave vsebujejo tudi povezave na 

zunanje spletne strani, v večini pa so pisane kot zgodba, ki so jo doživeli kot družina na 

obisku neke znamenitosti ali v svojem domu. 

V preglednici 29 navajam nekaj primerov marketinških vsebin oz. delov objav, kjer je 

omenjena znamka produkta ali storitve. 

Preglednica 29: Marketinške vsebine – What the Redhead said 

Vsebina: Vir:  

Pred kratkim nam je Green Bean poslal čudovito darilno 

kolekcijo svojih produktov, ki so popolni za 

pripovedovanje zgodb. So veliko več kot samo knjige. 

What the Redhead said 2018a. 

Introducing the Green Bean Collection.  

Nikoli nismo imeli priložnosti, da se z otroki preizkusimo 

v kakšnem zimskem športu, zato sem komaj čakala na 

igro v snegu, ko smo bili povabljeni v Chill Factore, da 

preizkusimo njihov snežni park. 

What the Redhead said 2018b. Chill 

Factore's Snow Park.  

  

Oba otroka imata toliko stvari, da je označevanje postalo 

prioriteta - in tukaj nastopi Labels4kids.  

Labels4kids nam je poslal 2 paketa "Nalepi in označi", kar 

pokrije skoraj vse, kar potrebujemo. 

What the Redhead said 2018c. 

Preparing for School with 

Labels4Kids.  

  

[IME KATEGORIJE] 
[ODSTOTEK] 

Izobraževanje 
9% 

Ostalo 
54% 

What the Redhead said 

Marketing Izobraževanje Ostalo



 

Otroka sta že dobesedno nekaj let prosila, da bi šli 

kampirat in ko smo bili povabljeni, da preživimo 

velikonočne počitnice v Crealy Adventure parku v 

Devonu, je bila to popolna priložnost, da jima 

omogočimo bivanje v naravi. 

What the Redhead said 2018d. A week 

glamping at Crealy Adventure Park – 

Crealy Madows. 

  

Ta mesec mi je Skates poslal nove rolerje in se že 

veselim, da se bom lahko ponovno posvetila temu hobiju, 

ki je bil včasih tako velik del mojega življenja. 

Petite Prosecco mi je poslal steklenico, da uživam in mi 

hkrati odprl oči, saj je ena izmed bolj zdravih in manj 

kaloričnih pijač na trgu. 

What the Redhead said 2018e. Liked & 

Loved (April 2018). 

V preglednici 30 so primeri navedb, s katerimi blogerka na koncu objave pove, da gre za 

oglasno sporočilo. 

Preglednica 30: Marketinške navedbe – What the Redhead said 

Vsebina: Vir:  

Izjava o omejitvi odgovornosti: Izdelki smo prejeli v 

namen testiranja in ocenjevanja, vsa mnenja pa so 

izključno naša.  

What the Redhead said 2018a. 

Introducing the Green Bean Collection. 

Gre za kolaborativno objavo.  
What the Redhead said 2018f. Why 

Little Things Mean the Most.  

Objave so navedene v prilogi 9 – What the Redhead said v preglednici Marketing. Takšne 

objave predstavljajo 37,14 % celotne vsebine, objavljene v aprilu 2018. 

V izobraževalni sklop sem uvrstila tri objave. Dve objavi podajata nasvete v zvezi z izleti, ena 

pa se dotika teme govornega področja pri otroku. 

V preglednici 31 sta dva primera delov objav, ki spadata v izobraževalni sklop. 

Preglednica 31: Izobraževalne vsebine – What the Redhead said 

Vsebina: Vir:  

Ker sta čas in denar bistvenega pomena za večino ljudi, je 

tukaj kratek seznam stvari, ki jih morate narediti, ko prvič 

obiščete New York. 

What the Redhead said 2018g. Things 

To Do In New York For First Timers.  

Če menite, da vaš otrok potrebuje pomoč na govornem 

področju, potem morate definitivno s kom o tem govoriti 

- s socialno delavko na šoli, morda s pediatrom. Veliko 

tovrstnih težav otroci prerastejo ali pa morda zgolj 

potrebujejo malo vzpodbude v pravo smer. 

What the Redhead said 2018h. A Year 

Ago We Started Speech Therapy. 

Objave so zavedene v prilogi  9 – What the Redhead said v preglednici Izobraževanje. Te 

objave predstavlja 8,57 % celotne vsebine, objavljene na blogu v aprilu 2018.  

Objave, ki so uvrščene pod kategorijo Ostalo, so 4 (priloga 9 – What the Redhead said, 

preglednica Ostalo). V njih blogerka opisuje svoje življenje, kako so preživeli določene 



 

64 

dneve, kako se obnašajo njeni otroci in kaj je po njenem mnenju pomembno, če si samostojni 

podjetnik. Te vsebine predstavljajo 54,29 % celotne vsebine, objavljene na preučevanem 

blogu v aprilu 2018. 

Na blogu What the Redhead said prevladuje pripovedni slog pisanja. Blogerka skozi zgodbe 

nagovarja različne teme, vendar kljub temu hitro preide na bistvo oz. dotično tematiko. Njeni 

otroci so del zgodbe, vendar niso v ospredju. Blogerka v svojih objavah ne nagovarja 

določenega spola. V objavah je zaslediti precej fotografij njene družine, ki prikazujejo njihova 

doživetja in pospremijo tekstovni zapis.  

Prvi del analize je pokazal statistiko in karakteristiko posameznih blogov. Razlike in 

podobnosti bom skozi nadaljnjo analizo in interpretacijo ugotavljala v nadaljevanju 

empiričnega dela, kjer bom najprej izvedla primerjavo blogov po posameznih državah. 

6.2 Primerjava blogov po posametnih državah 

V nadaljevanju sledi primerjava blogov po posameznih državah. 

6.2.1 Slovenija 

V nadaljevanju je predstavljena analiza skupnega števila objav med posameznimi blogi, 

primerjave vsebin po posameznih blogih in primerjava blogov po posameznih skupinah v 

Sloveniji v mesecu aprilu 2018. 



 

 

Slika 17: Skupno število objav na blogih v mesecu aprilu 2018 – Slovenija 

Na sliki 17 je predstavljeno skupno število objav na vseh preučevanih blogih v Sloveniji v 

mesecu aprilu 2018. 

– Oopsi: 121 objav ali 84,03 % celotne vsebine na preučevanih blogih, 

– Mami na off: 11 objav ali 7,64 % celotne vsebine na preučevanih blogih, 

– Ljubki nesmisel: 12 objav ali 8,33 % celotne vsebine na preučevanih blogih. 
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Skupno število objav - Slovenija 

Oopsi Mami na off Ljubki nesmisel



 

66 

 

Slika 18: Primerjava vsebin po posameznih blogih v Sloveniji v aprilu 2018 

Na sliki 18 je predstavljena razlika med zastopanostjo posameznih vsebinskih sklopov 

(marketing, izobraževanje in ostalo) med tremi preučevanimi blogi v Sloveniji. 

Na blogu Oopsi je več kot polovica vsebin (55,37 %)  kategoriziranih pod sklop Ostalo, 

sledijo marketinške vsebine s 26,45 % in vsebine, ki jih lahko kategoriziramo kot 

izobraževalne z 19,01 % glede na celotno vsebino, objavljeno v mesecu aprilu 2018. 

Na blogu Mami na off je zastopanost marketinških vsebin 81,82 %, sledijo izobraževalne 

vsebine (18,18 %) in vsebine, ki so kategorizirane pod Ostalo (9,09 %) glede na celotno 

vsebino, objavljeno v mesecu aprilu 2018. 

Na blogu Ljubki nesmisel je polovica objav (50 %) kategorizirana v sklop Ostalo, 41,67 % je 

marketinških vsebin, 8,33 % vsebine pa je uvrščenih v izobraževalni sklop. Tudi tukaj so 

podatki predstavljeni glede na celotno objavljeno vsebino v mesecu aprilu 2018. 

2
6

,4
5

 

8
1

,8
2

 

4
1

,6
7

 

1
9

,0
1

 

1
8

,1
8

 

8
,3

3
 

5
5

,3
7

 

9
,0

9
 

5
0

 

O O P S I  M A M I  N A  O F F  L J U B K I  N E S M I S E L  

PRIMERJAVA MED BLOGI - SLOVENIJA 

Marketing Izobraževanje Ostalo



 

 

Slika 19: Primerjava blogov po posameznih vsebinah v aprilu 2018 – Slovenija 

Na sliki 19 je predstavljena primerjava preučevanih slovenskih blogov po posameznih 

skupinah – marketing, izobraževanje in ostalo. 

Največ objav je v marketinški sklop uvrščeno pri blogu Mami na off – 81,82 %. Sledi blog 

Ljubki nesmisel z 41,67 % in blog Oopsi s 26,45 % marketinških vsebin glede na celotno 

vsebino, objavljeno v mesecu aprilu 2018.  

Največji odstotek izobraževalnih vsebin najdemo pri blogu Oopsi – 19,01 %. Na drugem 

mestu je blog Mami na off z 18,18 %, sledi pa blog Ljubki nesmisel z 8,33 % izobraževalnih 

vsebin glede na celotno vsebino, objavljeno v mesecu aprilu 2018. 

Pod kategorijo Ostalo je največji odstotek vsebin uvrščenih pri blogu Oopsi – 55,37 %. Pri 

blogu Ljubki nesmisel je takšnih objav 50 %, pri blogu Mami na off pa 9,09 % glede na 

celotno vsebino, objavljeno v mesecu aprilu 2018. 
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Slika 20: Pregled vseh objav po posameznih sklopih v Sloveniji v mesecu aprilu 2018 

Na sliki 20 so prikazane vse objave na vseh preučevanih slovenskih blogih po kategoriziranih 

sklopih – marketing, izobraževanje in ostalo v mesecu aprilu 2018.  

Skupno število vseh objav je 146.  

– Marketinških vsebin je 46, kar prestavlja 31 % celotne vsebine. 

– Izobraževalnih vsebin je 26, kar predstavlja 18 % celotne vsebine. 

– Ostalih vsebin je 74, kar predstavlja 51 % celotne vsebine.   

Slovenski blogi svoja marketinška oz. oglasna sporočila pišejo v obliki zgodbe, ki se jim je 

zgodila, velik del igrajo emocije, manj je racionalnega. S strani blogerjev so zgodbe napisane 

v pripovedni obliki, inspiracijo pa predstavlja njihov vsakdan. V samih objavah ni nujno že na 

začetku vidno, da gre za oglasno sporočilo, ime znamke ali storitve je navedeno bodisi v 

tekstu (tudi kot povezava na zunanje spletne strani) bodisi na koncu objave. Objave so 

napisane poudarjeno pozitivno, izdelki in storitve pa obljubljajo bolj enostavno življenje in 

pozitivne rezultate. Skupni imenovalec oglaševanim izdelkom so otroci, saj je večina 

produktov namenjenih njim, precej pa je tudi pripomočkov za nego in kozmetiko ter 

gospodinjskih pripomočkov, oblačil in obutve, prehrambnih izdelkov, v manjši meri tudi 

restavracij in mest, ki jih družina z otroki lahko obišče. Podobnosti med slovenskimi blogi v 

marketinškem sklopu so torej predvsem v načinu podajanja vsebine.  

Izobraževalni vidik se pri slovenskih mami blogih kaže na različne načine. Veliko vsebin je 

naravnanih v osebno rast in odnose, blogerji skozi objave poskušajo motivirati mame, da so v 

redu takšne, kot so, da se sprejemajo, da so lepe in da so srečne. Širših tem se v sklopu 

izobraževanja dotika samo blog Oopsi. Nasvetov v zvezi z vzgojo otrok, prehranjevalnimi 
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navadami in rubrik, kjer bralke v obliki komentarjev odgovarjajo na anonimna vprašanja 

drugih bralk, pri ostalih dveh slovenskih blogih ni. Sama vsebina izobraževalnih objav ni 

strokovna, pač pa gre za osebne nasvete blogerjev svojim (predvsem) bralkam na način, da jih 

usmerja na poti življenja in materinstva. Pri blogu Oopsi je zaslediti tudi precej člankov, ki so 

povzeti s tujih spletnih strani s podobno vsebino,  kot jo ustvarjajo sami.  

Na slovenskih blogih (blog Oopsi) je v kategoriji Ostalo veliko povzetih člankov s tujih 

spletnih strani oz. t.i. »rumenega tiska«. Precej je tudi kulinaričnih receptov, splošno gledano 

pa prevladujejo osebne izpovedi blogerk in blogerja o poteku družinskega vsakdana, o 

stvareh, s katerimi se srečujejo kot mame in očetje, o tem, kako rastejo in se razvijajo njihovi 

otroci ipd. Osebne zgodbe spominjajo na dnevniške zapise, do izraza pa pride predvsem 

emocionalni del. Na blogu Oopsi se pojavijo tudi vsebine gostujočih avtoric in avtorjev ter 

njihove osebne zgodbe. 

6.2.2 Nemčija 

V nadaljevanju je predstavljena analiza skupnega števila objav med posameznimi blogi, 

primerjave vsebin po posameznih blogih in primerjava blogov po posameznih skupinah v 

Nemčiji v mesecu aprilu 2018. 

 

Slika 21: Skupno število objav na blogih v mesecu aprilu 2018 – Nemčija 

Na sliki 21 je predstavljeno skupno število objav na vseh preučevanih blogih v Nemčiji v 

mesecu aprilu 2018. 

– Frau Mutter: 14 objav ali 32,56 % celotne vsebine na preučevanih blogih, 
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– Lucie Marshall: 9 objav ali 20,93 % celotne vsebine na preučevanih blogih, 

– Mummy Mag: 20 objav ali 46,51 % celotne vsebine na preučevanih blogih. 

 

Slika 22: Primerjava vsebin po posameznih blogih v Nemčiji v aprilu 2018 

Na sliki 22 je predstavljena razlika med zastopanostjo posameznih vsebinskih sklopov 

(marketing, izobraževanje in ostalo) med tremi preučevanimi blogi v Nemčiji.  

Na blogu Frau Mutter je 42,86 % marketinških vsebin, prav tako 42,86 % celotne vsebine 

predstavljajo izobraževalne vsebine. Vsebine, ki jih lahko kategoriziramo pod ostalo, 

predstavljajo 14,29 % glede na celotno vsebino, objavljeno v mesecu aprilu 2018. 

Na blogu Lucie Marshall je zastopanost marketinških vsebin 44,44 %, sledijo izobraževalne 

vsebine (33,33 %) in vsebine, ki so kategorizirane pod ostalo (33,33 %) glede na celotno 

vsebino, objavljeno v mesecu aprilu 2018. 

Na blogu Mummy Mag je 55 % objav kategoriziranih v marketinški sklop, 35 % je 

izobraževalnih vsebin, 20 % vsebine pa je uvrščenih v sklop Ostalo. Tudi tu so podatki 

predstavljeni glede na celotno objavljeno vsebino v mesecu aprilu 2018. 
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Slika 23: Primerjava blogov po posameznih vsebinah v aprilu 2018 – Nemčija 

Na sliki 23 je predstavljena primerjava preučevanih nemških blogov po posameznih skupinah 

– marketing, izobraževanje in ostalo. 

Največ objav je v marketinški sklop uvrščeno pri blogu Mummy Mag – 55 %. Sledita bloga 

Lucie Marshall s 44,44 % in Frau Mutter z 42,86 % marketinških vsebin glede na celotno 

vsebino, objavljeno v mesecu aprilu 2018.  

Največji odstotek izobraževalnih vsebin najdemo pri blogu Frau Mutter – 42,86 %. Na 

drugem mestu je blog Mummy Mag s 35 %, sledi pa blog Lucie Marshall s 33,33 % 

izobraževalnih vsebin glede na celotno vsebino, objavljeno v mesecu aprilu 2018. 

Pod kategorijo Ostalo je največji odstotek vsebin uvrščenih pri blogu Lucie Marhsall – 

33,33 %. Pri blogu Mummy Mag je takšnih objav 20 %, pri blogu Frau Mutter pa 14,29 % 

glede na celotno vsebino, objavljeno v mesecu aprilu 2018. 
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Slika 24: Pregled vseh objav po posameznih sklopih v Nemčiji v mesecu aprilu 2018 

Na sliki 24 so prikazane vse objave na vseh preučevanih nemških blogih po kategoriziranih 

sklopih – marketing, izobraževanje in ostalo v mesecu aprilu 2018.  

Skupno število vseh objav je 46.  

– Marketinških vsebin je 21, kar prestavlja 46 % celotne vsebine. 

– Izobraževalnih vsebin je 16, kar predstavlja 35 % celotne vsebine. 

– Ostalih vsebin je 9, kar predstavlja 19 % celotne vsebine.   

Nemški mami blogi imajo na začetku ali na koncu marketinške objave jasno navedeno, da gre 

za oglasno sporočilo ali nagradno igro, v veliki večini pa tudi, za kakšno obliko sodelovanja s 

podjetjem gre. Oglasna sporočila so sicer napisana kot lastna pripoved oz. zgodba, vendar le-

ta ni v ospredju oz. se hitro začne osredotočati na oglaševani izdelek ali storitev. Branje 

tovrstnih vsebin da bralcu občutek, da oglaševanje ni nekaj, kar bi moralo biti skrito in 

prikrito, s tem pa tudi odločitev, da se že na začetku sam odloči, če bo vsebino prebral ali ne. 

Nemški blogi oglašujejo pripomočke za otroke, oblačila, knjige, spletne platforme, nekaj pa je 

tudi nagradnih iger.   

Pri nemških blogih je v izobraževalnih vsebinah zaznati veliko uporabnih nasvetov, ki 

temeljijo na strokovnih virih. Zelo malo je nasvetov, ki bi jih samo s svojega osebnega 

stališča podajale blogerke. V vsebinah se najde veliko aktualnih informacij, ki se tičejo tudi 

širših tem, kot je gradnja hiše, izbira šole, davčna zakonodaja ali potovanja z otroki. Predvsem 

slednje je skupna točka vsem trem preučevanim blogom v Nemčiji. Vsebina je podana na 

način, da nudi oprijemljive in konkretne informacije v zvezi s temami, ki jih prenaša. 

Družinska zgodba je v ozadju.  
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Vsebine objav, ki spadajo pod sklop Ostalo, so raznovrstne, tudi tu pa prevladujejo osebne 

pripovedi in izpovedi blogerk o življenju in otrocih. V objavah ni zaslediti povzemanja 

člankov s tujih spletnih strani, prav tako ne rumenega tiska. Nekaj je tudi objav gostujočih 

avtorjev in intervjujev.  

6.2.3 Anglija 

V nadaljevanju je predstavljena analiza skupnega števila objav med posameznimi blogi, 

primerjave vsebin po posameznih blogih in primerjava blogov po posameznih skupinah v 

Angliji v mesecu aprilu 2018. 

 

Slika 25: Skupno število objav na blogih v mesecu aprilu 2018 – Anglija 

Na sliki 25 je predstavljeno skupno število objav na vseh preučevanih blogih v Anglijii v 

mesecu aprilu 2018. 

– Slummy Single Mummy: 11 objav ali 19,30 % celotne vsebine na preučevanih blogih, 

– The Oliver's Madhouse: 11 objav ali 19,30 % celotne vsebine na preučevanih blogih, 

– What the Redhead said: 35 objav ali 61,40 % celotne vsebine na preučevanih blogih. 
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Slika 26: Primerjava vsebin po posameznih blogih v Angliji v aprilu 2018 

Na sliki 26 je predstavljena razlika med zastopanostjo posameznih vsebinskih sklopov 

(marketing, izobraževanje in ostalo) med tremi preučevanimi blogi v Angliji.  

Na blogu Slummy Single Mummy je 54,55 % marketinških vsebin, 36,36 % celotne vsebine 

predstavlja sklop vsebin, ki so kategorizirane pod Ostalo, izobraževalnih vsebin pa je 9,09 % 

glede na celotno vsebino, objavljeno v mesecu aprilu 2018. 

Na blogu The Oliver's Madhouse je zastopanost marketinških vsebin 54,55 %, sledijo ostale 

vsebine (36,36 %) in izobraževalne vsebine z 9,09 % glede na celotno vsebino, objavljeno v 

mesecu aprilu 2018. 

Na blogu What the Redhead said je 54,29 % objav kategoriziranih v sklop Ostalo, 37,14 % je 

marketinških vsebin, 8,57 % vsebine pa je uvrščeno v izobraževalni sklop. Tudi tu so podatki 

predstavljeni glede na celotno objavljeno vsebino v mesecu aprilu 2018. 
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Slika 27: Primerjava blogov po posameznih vsebinah v aprilu 2018 – Anglija 

Na sliki 27 je predstavljena primerjava preučevanih angleških blogov po posameznih 

skupinah – marketing, izobraževanje in ostalo. 

Največ objav je v marketinški sklop uvrščeno pri blogih Slummy Single Mummy in The 

Oliver's Madhouse – 54,55 %. Sledi blog What the Redhead said s 37,14 % marketinških 

vsebin glede na celotno vsebino, objavljeno v mesecu aprilu 2018.  

Največji odstotek izobraževalnih vsebin najdemo pri blogih Slummy Single Mummy in The 

Oliver's Madhouse – 9,09 %. Na tretjem mestu je blog What the Redhead said z 8,57 % 

izobraževalnih vsebin glede na celotno vsebino, objavljeno v mesecu aprilu 2018. 

Pod kategorijo Ostalo je največji odstotek vsebin uvrščenih pri blogu What the Redhead said 

– 54,29 %. Pri blogih Slummy Single Mummy in The Oliver's Madhouse je takšnih objav 

36,36 %, glede na celotno vsebino, objavljeno v mesecu aprilu 2018. 
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Slika 28: Pregled vseh objav po posameznih sklopih v Angliji v mesecu aprilu 2018 

Na sliki 28 so prikazane vse objave na vseh preučevanih angleških blogih po kategoriziranih 

sklopih – marketing, izobraževanje in ostalo v mesecu aprilu 2018.  

Skupno število vseh objav je 57. 

– Marketinških vsebin je 25, kar prestavlja 44 % celotne vsebine. 

– Izobraževalnih vsebin je 5, kar predstavlja 9 % celotne vsebine. 

– Ostalih vsebin je 27, kar predstavlja 47 % celotne vsebine.   

Angleški blogi predstavljajo oglaševane produkte ali storitve skozi zgodbo, ki pa ni osrednja 

tema vsebine. V veliki večini imajo zelo jasno izpostavljeno in napisano, ali gre za oglasno 

sporočilo in tudi za kakšno vrsto sodelovanja gre. Če ne gre za plačano objavo, je to tudi jasno 

izpostavljeno. Velik del oglaševanja predstavljajo storitve oz. kraji, ki jih lahko obišče družina 

z otroki. Tovrstne objave so napisane kot doživetje.  

Blogi se v izobraževalnih vsebinah dotikajo predvsem področja starševstva, pri čemer včasih 

pišejo z lastne perspektive, včasih pa navajajo oz. povzemajo tudi strokovne vire. Članki so 

napisani pregledno in tvorijo smiselno celoto.  

Pri angleških blogih so pod kategorijo Ostalo predvsem razmišljanja in zapisi blogerk o 

različnih življenjskih temah – smislu življenja, otrocih, zvezah ipd. Precej je tudi zapisov o 

družinskih doživetjih. Povzetih člankov s tujih spletnih strani in rumenega tiska med 

objavami ni zaslediti.  
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6.3 Primerjava blogov med posameznimi državami 

V nadaljevanju je predstavljena statistična analiza skupnega števila objav med posameznimi 

državami in primerjava vsebinskih sklopov (marketing, izobraževanje in ostalo) med 

posameznimi državami v mesecu aprilu 2018. Sledi vsebinska analiza.  

 

Slika 29: Skupno število objav na vseh preučevanih blogih med državami v aprilu 2018 

Na sliki 29 je razvidno, da je bilo v mesecu aprilu 2018 na preučevanih blogih v Sloveniji 

objavljenih 144 vsebin (59 %), v Angliji 57 vsebin (23 %) in v Nemčiji 43 vsebin (18 %)  

celotne vsebine na vseh preučevanih blogih v vseh državah. 

 
59 %%  

18 %% 

 
23 %% 

Vse objave 

Slovenija Nemčija Anglija



 

78 

 

Slika 30: Vsi sklopi na vseh preučevanih blogih v vseh državah v aprilu 2018 

Slika 30 pokaže primerjavo vseh vsebinskih sklopov po kategorijah marketing, izobraževanje 

in ostalo med posameznimi državami.  

– Največ marketinških vsebin – 46 % je objavljenih na nemških blogih. Sledijo angleški 

blogi s 44 % in slovenski z 31 % marketinških objav v aprilu 2018.  

– Izobraževalnih vsebin je v Nemčiji 35 %, na drugem mestu je Slovenija z 18 %, na 

tretjem pa Anglija z 9 % izobraževalnih vsebin v aprilu 2018. 

– Vsebin, ki so kategorizirane pod Ostalo, je v Sloveniji 51 %, v Angliji 47 %, v Nemčiji 

pa 19 % vseh objav na preučevanih blogih v aprilu 2018. 
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Slika 31: Pregled vseh objav po posameznih sklopih v vseh državah mesecu aprilu 2018 

Na sliki 31 so prikazane vse objave na vseh preučevanih blogih v vseh državah po 

kategoriziranih sklopih – marketing, izobraževanje in ostalo v mesecu aprilu 2018. 

Skupno število vseh objav je 239. 

– Marketinških vsebin je 92, kar prestavlja 37 % celotne vsebine. 

– Izobraževalnih vsebin je 47, kar predstavlja 19 % celotne vsebine. 

– Ostalih vsebin je 110, kar predstavlja 44 % celotne vsebine.   

Na študiji primera mami blogov vidimo, da gre pri preučevanih objavah za neformalen, 

avtobiografski in participativen način pisanja. Te bloge lahko po Lomborgu (2009) zato 

kategoriziramo kot zvezke (ang. notebooks). Kljub temu da sta Rowse in Garret (2008) 

izrazila pomislek nad tem, da pisanje o osebnem življenju ni nujno najbolj uspešno, število 

sledilcev na družbenih omrežjih, ki so predstavljeni v preglednici 5, kaže nasprotno sliko. 

Primerjava števila objav na vseh blogih v obdobju enega meseca nam pokaže razliko med 

državami, Slovenija pa je tista, ki z 59 % odstopa od bolj primerljivega odstotka v številu 

objav med Nemčijo (18 %) in Anglijo (23 %) glede na celotno vsebino objav na vseh 

preučevanih blogih (slika 29).  

Zakaj blogerke in blogerji pravzaprav pišejo in kakšno sporočilo želijo prenesti svetu, je 

vprašanje, na katerega so na svojih spletnih straneh odgovor podali sami (preglednica 3). Kaj 

pa je tisto, kar dejansko prenesejo in kaj sporočajo, pa je vprašanje, na katerega sem 

poskušala ugotoviti skozi izvedeno raziskavo. Pri tem me je zanimalo predvsem, kako se 

blogi uporabljajo v marketinške namene in na kakšen način izobražujejo.  
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Glede na relativno visok odstotek marketinških vsebin na preučevanih blogih lahko sklepamo, 

da igrajo takšne vsebine za ustvarjalce precej pomembno vlogo, saj jim lahko omogočajo 

primarni ali postranski vir zaslužka. Mami blogi v kontekstu »influence marketinga« s 

številom sledilcev na družbenih omrežjih in ostalimi bralci njihovih vsebin s svojo 

prisotnostjo na spletu nagovarjajo določeno ciljno skupino, zato so tudi zanimivi za številna 

podjetja in znamke. Kot navaja Korelc (2017), imajo zaradi zaupanja influencerji moč, da s 

svojim priporočilom sledilce preusmerijo na spletno stran oglaševalca in posledično vplivajo 

na dejanski nakup izdelka oz. storitve. 

Statistična analiza nam pove, da so nemški blogi tisti, pri katerih tovrstne vsebine 

prevladujejo (46 %). Tudi pri angleških blogih je odstotek primerljiv (44 %), slovenski pa le 

malo nižji (31 %) glede na ostale kategorizirane sklope na vseh preučevanih blogih (slika 30). 

Na podlagi statističnih podatkov je marketinški del v vsebinah po državah procentualno 

gledano približno enak in ni večjih odstopanj. Ko upoštevamo vse objave na vseh preučevanih 

blogih v vseh državah, vidimo, da je zastopanost marketinških vsebin 37 %, kar jih glede na 

našo kategorizacijo uvršča na drugo mesto – pred izobraževalne vsebine in za ostale vsebine 

(slika 31).  

Razlika med marketinškimi vsebinami med posameznimi državami je v načinu podajanja 

marketinških vsebin in slogu pisanja. Tukaj predvsem izstopajo slovenski blogi, ki oglasna 

sporočila vpletejo v zgodbo tako, da ni nujno takoj jasno, da gre za marketinško vsebino, 

medtem ko je to pri tujih blogih jasno izpostavljeno, po navadi že na samem začetku. Pri 

slovenskih blogih je v ospredju zgodba, ki je večkrat osebno-izpovedna. Zaznati je, da 

slovenske blogerke in bloger v objavah pri opisu produktov uporabljajo veliko presežnikov, 

medtem ko pri nemških in angleških blogih prevladuje bolj umirjen stil pisanja. Objave so pri 

tujih blogih napisane bolj poglobljeno in osredotočeno na posamezen izdelek ali več izdelkov. 

Osebna zgodba je v ozadju, vendar ni popolnoma skrita. 

Vsem blogom je iz marketinškega vidika skupno to, da v večini oglašujejo produkte in 

storitve, ki so prvotno namenjeni otrokom ali družini, pri slovenskih blogih pa je oglaševanih 

tudi veliko produktov, ki so namenjeni predvsem ženskam oz. mamam (kozmetika in ostali 

pripomočki za nego). Pri marketinških objavah gre za različne oblike sodelovanja – testiranja 

oz. ocenjevanja izdelkov ali storitev, nagradne igre, brezplačni reklamni izvodi, sponzorstvo, 

ambasadorstvo in ostalo. Nemški in angleški blogi imajo z navedbami natančno definirano, za 

kakšno vrsto sodelovanja gre, medtem ko pri slovenskih blogih to sporočilo ni vedno jasno. 

Izobraževalne vsebine so tiste, ki želijo bralke oz. bralce bloga usmeriti, jim svetovati oz. jih 

na različne načine informirati o neki stvari, ki bi naj bila za njih pomembna. Po definiciji 

Pevec Grm et al. (2006) lahko mami bloge glede na vsebino umestimo v vejo informalnega 

oz. priložnostnega učenja, za katerega velja, da je manj organizirana in strukturirana 

neinstitucionalizirana učna aktivnost, ki poteka v vsakdanjem življenju, pri tem pa 



 

izobraževanje ni načrtovano, nima določenih učnih ciljev in ne zagotavlja kakovosti (OECD  

2016).  

Statistična analiza nam pokaže, da je Nemčija država, kjer je zastopanost tovrstnih vsebin na 

mami blogih največja (35 %). Sledi ji Slovenija (18 %), na zadnjem mestu pa Anglija (9 %) 

glede na ostale kategorizirane sklope na vseh blogih (slika 30). Ko upoštevamo vse objave na 

vseh preučevanih blogih v vseh državah, vidimo, da je zastopanost izobraževalnih vsebin 

19 %, kar jih glede na našo kategorizacijo uvršča na zadnje mesto za marketinškimi in 

ostalimi vsebinami (slika 31).  

Objave z izobraževalnimi vsebinami so pri slovenskih mami blogih pisane na subjektiven 

način z osebne perspektive blogerke oz. blogerja. V večini gre za vsakodnevne nasvete ali 

razmišljanja, ki so povezani s starševstvom. Slovenski blog Oopsi je tudi edini, ki k 

soustvarjanju vsebin nagovarja bralke bloga na način, da se z nasveti ali mnenji oglasijo v 

obliki komentarjev. Pri tujih blogih so članki pisani na objektivnejši način in večkrat temeljijo 

na strokovnih virih. Tematika je manj vezana neposredno na materinstvo in starševstvo. 

Analiza objav pokaže, da se izobraževalne vsebine od ostalih najbolj razlikujejo pri nemških 

blogih, kjer je več splošno uporabnih informacij kot pri angleških in slovenskih. Tudi tu lahko 

najdemo več vzporednic in podobnosti med tujimi blogi (v primerjavi s slovenskimi). 

Zadnja kategorija je kategorija Ostalo. Tukaj gre za vse vsebine, ki niso uvrščene niti v 

marketinški niti v izobraževalni vidik. Takšne vsebine predstavljajo 44 % vseh objav na vseh 

preučevanih blogih v vseh državah (slika 31). Največji delež takšnih vsebin je v Sloveniji 

(51 %), na drugem mestu je Anglija (47 %), na tretjem pa Nemčija (19 %) glede na ostale 

kategorizirane sklope na vseh preučevanih blogih (slika 30). Če poiščemo vzporednice med 

državami, vidimo, da jim je pri tovrstnih vsebinah skupno to, da opisujejo svoja doživljanja, 

občutja in občutke, ki se tičejo bodisi njih samih bodisi njihovih otrok. Veliko je zgodb, ki 

spominjajo na dnevniške zapise, in služijo temu, da jih še nekdo prebere. Teme so si sicer 

med seboj različne, vendar so jim skoraj v večini primerov skupni imenovalec otroci in 

družina.  

Po zaključeni analizi ugotavljam, da so si vsi preučevani blogi v osnovi podobni po 

karakteristikah, ki so značilne za mami bloge. Kot v svojem članku navaja Yonker (2012), se 

vsebinsko mami blogi nanašajo na dojenčke in otroke, pa tudi vsakodnevne izzive, s katerimi 

se srečujejo mame. Kljub temu je pri tujih blogih zaznati širši nabor tem, ki niso vezane samo 

na ožje področje materinstva oz. starševstva. Prav tako je pri tujih blogih zaznati drugačno 

kakovost objavljenih vsebin. Na to vpliva način izražanja, nabor tem in objave, ki temeljijo na 

strokovnih člankih. Medtem ko so slovenski mami blogi osredotočeni na pripoved svoje 

osebne zgodbe in deljenje svojega vsakdana, je pri tujih blogih tega manj. Na podlagi 

vsebinske analize ne glede na kategorijo ugotavljam, da so si nemški in angleški mami blogi 

po načinu komuniciranja in vsebinskih temah bolj podobni kot slovenski. 
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7 ZAKLJUČEK 

Dandanes živimo v času, kjer smo kot uporabniki spleta hote ali nehote izpostavljeni 

različnim spletnim vsebinam. Materinstvo je še nekaj desetletij nazaj veljajo za temo, o kateri 

se izven doma ni govorilo. Novodobno starševstvo in digitalna doba sta zagotovo prinesli 

določene spremembe in izzive. Splet je preplavljen z neštetimi informacijami, kako biti starš. 

Socialna omrežja so postala ena izmed vodilnih in najučinkovitejših komunikacijskih kanalov 

za deljenje informacij in podajanje marketinških vsebin. Tudi materinstvo je postalo še ena 

izmed »panog«, ki so klonile razvoju internetne tehnologije. Mame so postale blogerke ali pa 

so blogerke postale mame. V virtualnem svetu skorajda ni pravil in vsak se lahko odloči, kako 

in s kom bo delil svoje zasebno življenje, v kakšni vlogi se bo predstavil in kaj ter na kakšen 

način bo to sporočal. 

Mami bloganje je vsekakor trend sodobnega časa in čeprav zanesljivih podatkov o porastu 

tovrstnega spletnega fenomena ni, se mami blogosfera v digitalnem svetu šele razvija. Dejstvo 

je, da je, vsaj teoretično gledano, njihov obstoj relativno kratek, če predpostavljam, da mami 

blog temelji na otroku, ki bo nekega dne odrasla oseba. Prva generacija mami blogerk še 

svojih otrok ni pripeljala do odrasle dobe, zato bo najverjetneje slika teh blogov čez nekaj let 

drugačna od današnje. Če se bodo blogi redefinirali ali pa morda našli nek nov način, je torej 

vprašanje, ki danes ostaja odprto.  

Upoštevajoč dejstvo, da je pri tujih mami blogih na splošno zaznati širši nabor tem, ki se ne 

tičejo izključno materinstva oz. starševstva, se postavlja vprašanje, ali bodo tudi slovenski 

mami blogi sčasoma začeli slediti praksi iz tujine. Kakšno bo čez čas razmerje med 

marketinškimi in izobraževalnimi vsebinami tovrstnih blogov in kako bodo spremembe 

vplivale na nastajanje novih blogov, je danes težko ugibati. Vsekakor bodo za svoj obstoj v 

množici ostalih družbenih orodij za izobraževanje, marketing in nenazadnje vse ostalo, 

potrebovali precejšnjo mero prilagoditve in drugačnosti.  

7.1 Priporočila za prakso 

Bralci oz. bralke mami bloge najverjetneje spremljajo iz različnih razlogov. Po opravljeni 

raziskavi sem ugotovila, da so lahko izobraževalne vsebine v objavah tako različne, da 

nekomu predstavljajo usmeritev in pomoč v življenju ter vsakodnevnih situacijah, drugim pa 

se lahko zdijo brezpredmetne in jih že v osnovi ne smatrajo za izobraževalne. To podkrepi 

tudi dejstvo, da je informalno izobraževanje, kamor so kategorizirani mami blogi, tako široko 

zastavljen pojem, da je njegovo dojemanje odvisno predvsem od vsakega posameznika. 

Morebiti bi jasnejše vsebine, ki bi temeljile na strokovni literaturi, več bralcem in bralkam 



 

dale občutek, da gre pri tovrstnih blogih za dejanske in nedvoumne izobraževalne vsebine, ki 

jih naučijo nekaj novega.  

Objave, ki vsebujejo marketinške vidike, so si kljub skupnemu imenovalcu različne in včasih 

je oglasno sporočilo tako dobro skrito v objavi, da bralec potrebuje nekaj časa, da dojame, da 

v resnici ne gre za navadno objavo, pač pa za plačano ali na kakšen drug način sponzorirano 

marketinško vsebino. Če  bodo v mami blogih tovrstne objave v bodoče prevladale nad 

ostalimi vsebinami, bo tudi bralcem oz. bralkam hitro postalo jasno, da takšne objave niso 

nujno iskrene. Morda bi bila bolj ustrezna  navedba na samem začetku objave, da gre za 

marketinško oz. oglasno sporočilo, ki se je za razliko od Slovenije že precej bolje uveljavila v 

tujini. Na ta način blogerka bralcem ponudi tudi izbiro, če takšno vsebino sploh želijo 

prebrati, obenem pa si povečuje kredibilnost ostalih objav in posledično celotnega bloga. 

7.2 Priporočila za nadaljnje raziskovanje 

Za nadaljnjo raziskavo bi bila vsekakor zanimiva kvantitativna raziskava, ki bi s pomočjo 

ankete zajela vzorec bralcev in bralk, ki spremljajo mami bloge. Kdo so ti ljudje, katere so 

njihove skupne značilnosti in kakšne so razlike med njimi in ostalimi, ki takšnih blogov ne 

spremljajo, bi lahko ugotovili s pomočjo anketnega vprašalnika. Kot vzporedno oz. dodatno  

raziskavo bi lahko izvedli intervjuje z mami blogerkami in na koncu primerjali njihove 

odgovore z odgovori bralcev ter ugotovili, kakšno je sporočilo, ki ga blogerke želijo prenesti 

bralcem, in kakšno je dejansko sporočilo, ki ga bralci na koncu prejmejo.  
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Oopsi 

Marketing 

Zap. št. Naslov Hiperpovezava Datum objave 

1. O selitvi, Freddykah in Puli 
Https://oopsi.si/o-selitvi-freddykah-in-

puli/ 
1. 4. 2018 

2. 
Kam za prvomajske 

praznike? 

Https://oopsi.si/kam-za-prvomajske-

praznike/ 
2. 4. 2018 

3. Top izdelki meseca marca 
Https://oopsi.si/top-izdelki-meseca-

marca-4/ 
3. 4. 2018 

4. 
Prva pomoč za mamice in 

otročke pri trebušni virozi 

Https://oopsi.si/prva-pomoc-za-

mamice-in-otrocke-pri-trebusni-virozi/ 
3. 4. 2018 

5. 
Hoover Freemotion - 

svobodno sesanje 

Https://oopsi.si/hoover-freemotion-

svobodo-sesanje/ 
4. 4. 2018 

6. Midva opremljava Https://oopsi.si/midva-opremljava/ 5. 4. 2018 

7. 
Ivjana drugič postala 

mamica 

Https://oopsi.si/ivjana-drugic-postala-

mamica/ 
6. 4. 2018 

8. Funky Twinkle pulover Https://oopsi.si/funky-twinkle-pulover/ 6. 4. 2018 

9. MiniBini Jaka Https://oopsi.si/minibini-jaka/ 8. 4. 2018 

10. 
Fait in nature - popolna 

nega za mastne lase 

Https://oopsi.si/faith-in-nature-

popolna-nega-za-mastne-lase/ 
8. 4. 2018 

11. Leksikon Https://oopsi.si/leksikon/ 8. 4. 2018 

12. Flajšter je zakon Https://oopsi.si/flajster-je-zakon/ 9. 4. 2018 

13. 
Rosegold torbica 

Tejajeglichdesign 

Https://oopsi.si/rosegold-torbica-

tejajeglichdesign/ 
10. 4. 2018 

    

14. Otroški vzglavnik Koala 
Https://oopsi.si/otroski-vzglavnik-

koala/ 
11. 4. 2018 

15. 

Tamara v vlogi mame, 

čeveljčki za prve korake in 

tretji otrok 

Https://oopsi.si/tamara-v-vlogi-mame-

ceveljcki-za-prve-korake-in-tretji-

otrok/ 

15. 4. 2018 

16. Ko se Bridezilla pomiri 
Https://oopsi.si/ko-se-bridezilla-

pomiri/ 
16. 4. 2018 

17. 
100 % in love in Ujeti 

trenutek 

Https://oopsi.si/100-in-love-in-ujeti-

trenutek/ 
16. 4. 2018 

18. 
Čofotanje z zabavnimi 

izdelki Stephen Joseph 

Https://oopsi.si/cofotanje-z-zabavnimi-

izdelki-stephen-jospeh/ 
17. 4. 2018 

19. Penasti sandali s platformo 
Https://oopsi.si/penasti-sandali-s-

platformo/ 
17. 4. 2018 

20. Kopalnica za mamico Https://oopsi.si/kopalnica-za-mamico/ 17. 4. 2018 
    

21. 
Balkon na petih kvadratnih 

metrih 

Https://oopsi.si/balkon-na-petih-

kvadratnih-metrih/ 
18. 4. 2018 

22. Moj poročni šopek Https://oopsi.si/moj-porocni-sopek/ 19. 4. 2018 

23. Kuhinja po naročilu Https://oopsi.si/kuhinja-po-narocilu/ 19. 4. 2018 

24. Spomladanska utrujenost 
Https://oopsi.si/spomladanska-

utrujenost/ 
19. 4. 2018 

    

25. Naravna zobna pasta Https://oopsi.si/naravna-zobna-pasta/ 22. 4. 2018 
    

26. Pomladni make up Https://oopsi.si/pomladni-make-up/ 24. 4. 2018 
    

https://oopsi.si/spomladanska-utrujenost/
https://oopsi.si/spomladanska-utrujenost/
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27. Poroka v Štanjelu Https://oopsi.si/poroka-v-stanjelu/ 24. 4. 2018 
    

28. 
Ali šamponi Watermans 

zares delujejo? 

Https://oopsi.si/ali-samponi-

watermans-zares-delujejo/ 
25. 4. 2018 

    

29. Dišeč odtok Https://oopsi.si/disec-odtok/ 26. 4. 2018 

30. 
Sobica na 8-ih kvadratnih 

metrih 

Https://oopsi.si/sobica-na-8-ih-

kvadratnih-metrih/ 
27. 4. 2018 

31. 
Prvomajski prazniki na 

Crvenem otoku 

Https://oopsi.si/prvomajski-prazniki-

na-crvenem-otoku/ 
28. 4. 2018 

32. O pričah in Oopsi majicah 
Https://oopsi.si/o-pricah-in-oopsi-

majicah/ 
29. 4. 2018 

 

Izobraževanje 

Zap. št. Naslov Hiperpovezava Datum objave 

1. 
Prva pomoč za mamice in 

otročke pri trebušni virozi 

Https://oopsi.si/prva-pomoc-za-

mamice-in-otrocke-pri-trebusni-virozi/ 
3. 4. 2018 

2. Kako skriti zelenjavo v jedi? 
Https://oopsi.si/kako-skriti-zelenjavo-

v-jedi/ 
4. 4. 2018 

3. Svet je lahko lep Https://oopsi.si/svet-je-lahko-lep/ 5. 4. 2018 

4. 
Hello Kitty in Unicorn Cafe 

v Bangkoku 

Https://oopsi.si/hello-kitty-unicorn-

cafe-bangkok/ 
5. 4. 2018 

5. 
Noseča, a zaljubljena v 

drugega 

Https://oopsi.si/noseca-a-zaljubljena-

v-drugega/ 
7. 4. 2018 

6. 
Kako sprejeti partnerjevega 

otroka? 

Https://oopsi.si/kako-sprejeti-

partnerjevega-otroka/ 
8. 4. 2018 

7. 
Mesec ozaveščanja o 

carskem rezu 

Https://oopsi.si/mesec-ozavescanja-o-

carskem-rezu/ 
9. 4. 2018 

8. Razbijamo tabuje: Eno čez rit 
Https://oopsi.si/razbijamo-tabuje-eno-

cez-rit/ 
9. 4. 2018 

9. Konec pavze! Https://oopsi.si/konec-pavze/ 11. 4. 2018 

10. 
Mamice, previdno pri 

čofotanju! 

Https://oopsi.si/mamice-previdno-pri-

cofotanju/ 
12. 4. 2018 

11. Prekomerno potenje Https://oopsi.si/prekomerno-potenje/ 14. 4. 2018 

12. Objemi ga! Https://oopsi.si/objemi-ga/ 14. 4. 2018 

13. Kajenje med nosečnostjo 
Https://oopsi.si/kajenje-med-

nosecnostjo/ 
15. 4. 2018 

14. 
Kako povečati kalorično 

vrednost otroških obrokov? 

Https://oopsi.si/kako-povecati-

kaloricno-vrednost-otroskih-obrokov/ 
16. 4. 2018 

15. 
Homemade garaža za 

avtomobilčke 

Https://oopsi.si/homemade-garaza-za-

avtomobilcke/ 
19. 4. 2018 

    

16. Samo vztrajaj Https://oopsi.si/samo-vztrajaj/ 20. 4. 2018 
    

17. Atijeva princeska Https://oopsi.si/atijeva-princeska/ 21. 4. 2018 
    

18. Projekt: Montažna hiška 
Https://oopsi.si/projekt-montazna-

hiska/ 
22. 4. 2018 

    

19. 
Kaj mladoporočencema 

podariti za poročno darilo? 

Https://oopsi.si/kaj-

mladoporocencema-podariti-za-

porocno-darilo/ 

25. 4. 2018 
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20. Safari Https://oopsi.si/safari/ 26. 4. 2018 

21. Dojenje je zakon! Https://oopsi.si/dojenje-je-zakon/ 27. 4. 2018 

22. 
Infantilni spazmi (Westov 

sindrom) 

Https://oopsi.si/infantilni-spazmi-

westov-sindrom/ 
29. 4. 2018 

23. Norice Https://oopsi.si/norice/ 30. 4. 2018 

 

Ostalo 

Zap. št. Hiperpovezava Datum objave 

1. Https://oopsi.si/pirhi-znanih-slovenk-in-slovencev/ 2. 4. 2018 

2. Https://oopsi.si/kako-porabiti-trdo-kuhana-jajcka/ 2. 4. 2018 

3. Https://oopsi.si/saj-je-samo-faza-2/ 2. 4. 2018 

4. Https://oopsi.si/channing-in-jenna-se-locujeta/ 3. 4. 2018 

5. Https://oopsi.si/taya-ima-novo-frizuro/ 3. 4. 2018 

6. Https://oopsi.si/porocne-obleke-2018/ 3. 4. 2018 

7. Https://oopsi.si/nenavaden-carski-rez/ 3. 4. 2018 

8. Https://oopsi.si/oopsi-takeover/ 4. 4. 2018 

9. Https://oopsi.si/moderno-in-udobno/ 4. 4. 2018 

10. Https://oopsi.si/pocasi-in-vztrajno-se-dalec-pride/ 4. 4. 2018 

11. Https://oopsi.si/bila-sem-popolna-mama/ 4. 4. 2018 

12. Https://oopsi.si/kdortobere-takeoverer/ 5. 4. 2018 

13. Https://oopsi.si/to-je-urska/ 5. 4. 2018 

14. Https://oopsi.si/pri-tridestih-je-vse-drugace/ 6. 4. 2018 

15. Https://oopsi.si/najbolj-trendi-frizure-2018/ 6. 4. 2018 

16. Https://oopsi.si/kate-hudson-je-noseca/ 7. 4. 2018 

17. Https://oopsi.si/grozljivka-2/ 8. 4. 2018 

18. Https://oopsi.si/spanje-2/ 8. 4. 2018 

19. Https://oopsi.si/marko-potrc-v-tezavah/ 9. 4. 2018 

20. Https://oopsi.si/pesin-pire-z-ekspandirano-kvinojo/ 9. 4. 2018 
   

https://oopsi.si/pirhi-znanih-slovenk-in-slovencev/
https://oopsi.si/channing-in-jenna-se-locujeta/
https://oopsi.si/taya-ima-novo-frizuro/
https://oopsi.si/oopsi-takeover/
https://oopsi.si/kdortobere-takeoverer/
https://oopsi.si/to-je-urska/
https://oopsi.si/pesin-pire-z-ekspandirano-kvinojo/
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21. Https://oopsi.si/kitten-heels-so-nazaj/ 9. 4. 2018 

22. Https://oopsi.si/anja-jenko-pokazala-crtico/ 10. 4. 2018 

23. Https://oopsi.si/mickey-mouse-kuhinjski-pribor/ 10. 4. 2018 

24. Https://oopsi.si/majhni-koraki-na-poti-k-samostojnosti/ 10. 4. 2018 

25. Https://oopsi.si/obsesija-s-samorogi-se-nadaljuje/ 11. 4. 2018 

26. Https://oopsi.si/pravi-disney-princ/ 11. 4. 2018 

27. Https://oopsi.si/carski-rez-2/ 11. 4. 2018 

28. Https://oopsi.si/khloe-je-mamica/ 12. 4. 2018 

29. Https://oopsi.si/polenta-s-sampinjoni-in-dimljenim-sirom/ 12. 4. 2018 

30. Https://oopsi.si/bridezilla/ 12. 4. 2018 

31. Https://oopsi.si/za-ljubitelje-crne/ 12. 4. 2018 

32. Https://oopsi.si/teh-9-stvari/ 12. 4. 2018 

33. Https://oopsi.si/postani-mala-morska-deklica/ 13. 4. 2018 

34. Https://oopsi.si/ko-baby-shower-organizira-prevec-navdusena-sestra/ 13. 4. 2018 

35. Https://oopsi.si/peklenska-voznja/ 13. 4. 2018 

36. Https://oopsi.si/tretji-otrok-prinasa-spremembe/ 13. 4. 2018 

37. Https://oopsi.si/seznam-za-moza/ 15. 4. 2018 

38. Https://oopsi.si/john-stamos-je-ocka/ 16. 4. 2018 

39. Https://oopsi.si/materinstvo-na-fotografijah/ 16. 4. 2018 

40. Https://oopsi.si/fashionista/ 17. 4. 2018 

41. Https://oopsi.si/otocek-s-samorogi/ 18. 4. 2018 

42. Https://oopsi.si/golobcka/ 18. 4. 2018 

43. Https://oopsi.si/cezarjeva-solata/ 18. 4. 2018 

44. Https://oopsi.si/sharing-is-caring/ 18. 4. 2018 

45. Https://oopsi.si/kras/ 20. 4. 2018 

46. Https://oopsi.si/za-vedno-se-je-ploslovil-avicii/ 20. 4. 2018 

47. Https://oopsi.si/cemazeva-kremna-juha/ 20. 4. 2018 

48. Https://oopsi.si/carskirez/ 20. 4. 2018 

49. Https://oopsi.si/tasca-in-njeno-vmesavanje/ 21. 4. 2018 

50. 
Https://oopsi.si/stvari-za-katere-srcno-upas-da-jih-tvoj-otrok-ne-bo-

delal-pa-jih-najverjetneje-bo/ 
21. 4. 2018 

51. Https://oopsi.si/o-poroki-vrtcu-in-najljubsih-izdelkih/ 22. 4. 2018 

52. Https://oopsi.si/post-o-vsem-o-nicemer/ 23. 4. 2018 

53. Https://oopsi.si/zarometi/ 23. 4. 2018 

54. Https://oopsi.si/princ-je-doma/ 23. 4. 2018 

55. Https://oopsi.si/limonina-pita/ 23. 4. 2018 

56. Https://oopsi.si/5-stvari-ki-jih-ne-bi-smel-reci/ 23. 4. 2018 

https://oopsi.si/anja-jenko-pokazala-crtico/
https://oopsi.si/polenta-s-sampinjoni-in-dimljenim-sirom/
https://oopsi.si/seznam-za-moza/
https://oopsi.si/cezarjeva-solata/
https://oopsi.si/za-vedno-se-je-ploslovil-avicii/
https://oopsi.si/cemazeva-kremna-juha/
https://oopsi.si/limonina-pita/
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57. Https://oopsi.si/najdaljsa-minuta-mojega-zivljenja/ 23. 4. 2018 

58. Https://oopsi.si/zakaj-je-kate-tako-hitro-zapustila-porodnisnico/ 24. 4. 2018 

59. Https://oopsi.si/domaci-slaniki/ 24. 4. 2018 

60. Https://oopsi.si/neverjetne-preobrazbe/ 24. 4. 2018 

61. Https://oopsi.si/moj-otrok-ne-bo/ 24. 4. 2018 

62. Https://oopsi.si/rodila-kar-doma-na/ 25. 4. 2018 

63. Https://oopsi.si/juretova-lepotica/ 25. 4. 2018 

64. Https://oopsi.si/vse-za-promocijo-novega-parfuma/ 25. 4. 2018 

65. Https://oopsi.si/cemazev-pesto-2/ 25. 4. 2018 

66. Https://oopsi.si/diy-lulcek/ 26. 4. 2018 

67. Https://oopsi.si/kate-middleton-vs-real-life-mamice/ 30. 4. 2018 

https://oopsi.si/cemazev-pesto-2/
https://oopsi.si/diy-lulcek/
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Mami na off 

Marketing 

Zap. št. Naslov Hiperpovezava Datum objave 

1. Vstopite v Žanovo sobico 
Http://maminaoff.si/vsopite-v-zanovo-

sobico/ 
1. 4. 2018 

2. Mami lahko? Ne, ne smeš! 
Http://maminaoff.si/mami-lahko-ne-ne-

smes/ 
4. 4. 2018 

3. 
Ne bi smele piti kave in 

biti utrujene 

Http://maminaoff.si/ne-bi-smele-piti-

kave-in-biti-utrujene/ 
8. 4. 2018 

4. Si sužnja lastnega doma? 
Http://maminaoff.si/suznja-lastnega-

doma/ 
11. 4. 2018 

5. Lepotna modna nedelja 
Http://maminaoff.si/lepotna-modna-

nedelja/ 
15. 4. 2018 

6. Srečni! Http://maminaoff.si/srecni/ 19. 4. 2018 

7. Na on s pikami Http://maminaoff.si/na-on-s-pikami/ 22. 4. 2018 

8. Mami priprave na poletje 
Http://maminaoff.si/mami-priprave-na-

poletje/ 
25. 4. 2018 

9. Spomini za vedno Http://maminaoff.si/spomini-za-vedno/ 29. 4. 2018 

 

Izobraževanje 

Zap. št. Naslov Hiperpovezava Datum objave 

1. Mali srečni otok Http://maminaoff.si/mali-srecni-otok/ 2. 4. 2018 

2. Na on s pikami Http://maminaoff.si/na-on-s-pikami/ 19. 4. 2018 

 

Ostalo 

Zap. št. Hiperpovezava Datum objave 

1. Http://maminaoff.si/mami-a-zdaj-koncno-razumes/ 17. 4. 2018 
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Ljubki nesmisel 

Marketing 

Zap. št. Naslov Hiperpovezava Datum objave 

1. Vsak dan nekaj novega 

Http://ljubki-

nesmisel.si/2018/04/03/vsak-dan-

nekaj-novega/ 

3. 4. 2018 

2. Usedi se že! 
Http://ljubki-

nesmisel.si/2018/04/12/usedi-se-ze/ 
13. 4. 2018 

3. V peti brzini 
Http://ljubki-nesmisel.si/2018/04/16/v-

peti-brzini/ 
16. 4. 2018 

4. 
(Novo) življenje je 

čudovito 

Http://ljubki-

nesmisel.si/2018/04/24/novo-zivljenje-

je-cudovito/ 

24. 4. 2018 

5. Na žaru 
Http://ljubki-

nesmisel.si/2018/04/29/na-zaru/ 
29. 4. 2018 

 

Izobraževanje 

Zap. št. Naslov Hiperpovezava Datum objave 

1. Kako si lepa! 
Http://ljubki-nesmisel.si/2018/04/18/kako-

si-lepa/ 
18. 4. 2018 

 

Ostalo 

Zap. št. Hiperpovezava Datum objave 

1. Http://ljubki-nesmisel.si/2018/04/01/ljubezen-se-pri-nas-deli/ 1. 4. 2018 

2. 
Http://ljubki-nesmisel.si/2018/04/08/tezko-pricakovani-plusek-prvo-

tromesecje/ 
8. 4. 2018 

3. Http://ljubki-nesmisel.si/2018/04/09/nikar-ne-blogaj/ 9. 4. 2018 

4. Http://ljubki-nesmisel.si/2018/04/22/nismo-vse-supermame/ 22. 4. 2018 

5. Http://ljubki-nesmisel.si/2018/04/26/ljubezen-je-zenskega-spola/ 26. 4. 2018 

6. Http://ljubki-nesmisel.si/2018/04/30/zavist-strupena-puscica/ 30. 4. 2018 

http://ljubki-nesmisel.si/2018/04/01/ljubezen-se-pri-nas-deli/
http://ljubki-nesmisel.si/2018/04/08/tezko-pricakovani-plusek-prvo-tromesecje/
http://ljubki-nesmisel.si/2018/04/08/tezko-pricakovani-plusek-prvo-tromesecje/
http://ljubki-nesmisel.si/2018/04/30/zavist-strupena-puscica/
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Frau Mutter 

Marketing 

Zap. št. Naslov Hiperpovezava Datum objave 

1. 

Zvočne knjige za družinski 

vsakdan: BookBeat + 

giveaway 

Http://frau-mutter.com/werbung-und-

gewinnspiele/hoerbuecher-fuer-den-

familienalltag-bookbeat-giveaway/ 

11. 4. 2018 

2. 

Nagradna igra: dolgotrajna 

otroška moda z Danske 

(Fred's World od Green 

Cotton-a) 

Http://frau-mutter.com/werbung-und-

gewinnspiele/gewinnspiel-nachhaltige-

kindermode-aus-daenemark-von-fredss-

world-by-green-cotton/ 

13. 4. 2018 

3. 

Readly: 2500 revij na eni 

aplikaciji in mega nagradna 

igra za vas! 

Http://frau-mutter.com/werbung-und-

gewinnspiele/readly-2500-magazine-

auf-einer-app-und-ein-mega-gewinn-

fuer-euch/ 

18. 4. 2018 

4. 
Prihranite družinski čas in 

jejte bolje z MiYammi 

Http://frau-mutter.com/werbung-und-

gewinnspiele/zeit-sparen-als-familie-

und-besser-essen-mit-miyammi/ 

25. 4. 2018 

5. 

Sherlock Gnomes: super 

film za velike in majhne 

ljubitelje vrtnarjenja + 

giveaway! 

Http://frau-mutter.com/werbung-und-

gewinnspiele/sherlock-gnomes-ein-

toller-film-fuer-grosse-und-kleine-

gartenfreunde-giveaway-fuer-euch/ 

27. 4. 2018 

6. 

Trije listki od Lilo ("Drei 

Zettel von Lilo"): Zakaj je 

prijateljstvo med 

generacijami čez leta tako 

pomembno? 

Http://frau-mutter.com/interviews-mit-

eltern/drei-zettel-von-lilo-warum-

freundschaft-ueber-generationen-

hinweg-so-wichtig-ist/ 

30. 4. 2018 

 

Izobraževanje 

Zap. št. Naslov Hiperpovezava Datum objave 

1. 

Razvajeni otroci: Kaj bo 

nastalo iz "generacije na 

zahtevo"?  

Http://frau-mutter.com/leben-mit-

kindern/verwoehnte-kinder-was-

wird-aus-der-generation-on-demand/ 

9. 4. 2018 

2. 

Kako potujejo družinski 

potovalni blogerji? Intervju 

z Jonno in Inken 

Http://frau-mutter.com/reisen-mit-

kindern/wie-familien-reiseblogger-

verreisen-jonna-im-interview/ 

16. 4. 2018 

3. 
DIY: Knjižna polica za v 

otroško sobo 

Http://frau-mutter.com/leben-mit-

kindern/diy-buecherregal-fuer-das-

kinderzimmer/ 

17. 4. 2018 

4. 

Naša izmenjava domov: 

Ideja za naslednji družinski 

dopust? 

Http://frau-mutter.com/reisen-mit-

kindern/unser-haustausch-die-idee-

fuer-den-naechsten-familienurlaub/ 

19. 4. 2018 

5. 

Nevzgojeni - je lepo 

obnašanje pri otrocih še 

sploh aktualno? 

Http://frau-mutter.com/leben-mit-

kindern/unerzogen-sind-gute-

manieren-bei-kindern-noch-

zeitgemaess/ 

24. 4. 2018 
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6. 

Brezplačno v London z 

otroki: 11 nasvetov za 

cenovno ugodno potovanje 

v mesta 

Http://frau-mutter.com/reisen-mit-

kindern/london-mit-kindern-

kostenlos-11-tipps-fuer-einen-

sparsamen-staedtetrip/ 

26. 4. 2018 

 

Ostalo 

Zap. št. Hiperpovezava Datum objave 

1. 
Http://frau-mutter.com/familiengeschichten/nur-noch-heile-welt-

ueberall-ich-wollt-ich-waer-ne-instamum/ 
10. 4. 2018 

2. 
Http://frau-mutter.com/interviews-mit-eltern/ballerina-und-mutter-

mein-interview-mit-ilenia-montagnoli-solistin-beim-staatsballett-berlin/ 
12. 4. 2018 
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Lucie Marshall 

Marketing 

Zap. št. Naslov Hiperpovezava Datum objave 

1. 
Pozornost - danes 

torkova inspiracija 

Http://www.luciemarshall.com/2018/04/10/

achtsamkeit-heute-mal-eine-dienstags-

inspiration/#.WwKQsUiFOM8 

10. 4. 2018 

2. 

Trije listki od Lilo 

("Drei Zettel von Lilo") 

- moja tretja knjiga je 

tukaj! 

Http://www.luciemarshall.com/2018/04/11/

drei-zettel-von-lilo-mein-drittes-buch-ist-

da/#.WwKUdUiFOM8 

11. 4. 2018 

3. 

Majhni trenutki 

svobode z VOLVO 

XC60 

Http://www.luciemarshall.com/2018/04/13/

kleine-alltagsfreiheiten-mit-dem-volvo-

xc60/#.WwKiOUiFOM8 

13. 4. 2018 

4. 
Knjižna zabava z 

Löwenzahn Organics! 

Http://www.luciemarshall.com/2018/04/22/

book-party-mit-loewenzahn-

organics/#.WwKkPEiFOM8 

22. 4. 2018 

 

Izobraževanje 

Zap. št. Naslov Hiperpovezava Datum objave 

1. 

ADHS - Auch Du Hast 

Störungen (ADHS, 

motnja aktivnosti in 

pozornosti - "tudi ti 

imaš motnje") 

Http://www.luciemarshall.com/2018/04/04/

adhs-auch-du-hast-

stoerungen/#.WwJ_C0iFOM8 

4. 4. 2018 

2. 
Kaj potrebujemo 

mame? 

Http://www.luciemarshall.com/2018/04/06/

was-brauchen-wir-

mamas/#.WwKOQ0iFOM8 

6. 4. 2018 

3. 
Pozornost - danes 

torkova inspiracija 

Http://www.luciemarshall.com/2018/04/10/

achtsamkeit-heute-mal-eine-dienstags-

inspiration/#.WwKQsUiFOM8 

10. 4. 2018 

 

Ostalo 

Zap. 

št. 

Hiperpovezava Datum 

objave 

1. 
Http://www.luciemarshall.com/2018/04/02/april-april-wie-laeuft-das-

leben-ein-bisschen-leichter/#.WwJ-A0iFOM8 
2. 4. 2018 

2. Http://www.luciemarshall.com/2018/04/19/12456/#.WwKj0EiFOM8 19. 4. 2018 

3. 
Http://www.luciemarshall.com/2018/04/30/klicken-sie-hier-

leseinspirationen-fuer-den-montag/#.WwKl2kiFOM8 
30. 4. 2018 
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Mummy Mag 

Marketing 

Zap. št. Naslov Hiperpovezava Datum objave 

1. 
Najbolj kul kolesa za 

malčke! 

Http://mummy-mag.de/2018/04/06/die-

coolsten-laufraeder-fuer-die-kleinen/ 
6. 4. 2018 

2. Plakati za starše 
Http://mummy-mag.de/2018/04/11/poster-

fuer-eltern/ 
11. 4. 2018 

3. 
Katera šola je prava za 

mojega otroka? 

Http://mummy-mag.de/2018/04/14/welche-

schule-ist-die-richtige-fuer-mein-kind/ 
14. 4. 2018 

4. Keep on rolling! 
Http://mummy-mag.de/2018/04/18/keep-on-

rolling/ 
18. 4. 2018 

5. 
Ponovno zdravo! Čas je 

za #stokkesummerhouse 

Http://mummy-mag.de/2018/04/18/hello-

again-its-time-for-stokkesummerhouse/ 
18. 4. 2018 

6. 
Prosim, mislite na 

zaščito pred soncem! 

Http://mummy-mag.de/2018/04/20/bitte-

denkt-an-sonnenschutz/ 
20. 4. 2018 

7. 

Dober nakit zahteva 

prijateljstvo. Zapestnice 

prijateljstva za mame. 

Http://mummy-mag.de/2018/04/21/gut-

bling-will-freundschaft-haben-

freundschaftsarmbaender-fuer-mamas/ 

21. 4. 2018 

8. 
Ko prijateljici delata 

skupaj … #friends 

Http://mummy-mag.de/2018/04/22/friends-

wenn-freundinnen-zusammen-gruenden/ 
22. 4. 2018 

9. 24/7 v nebesih 
Http://mummy-mag.de/2018/04/24/247-in-

heaven/ 
24. 4. 2018 

10. 

Najlepši modni dodatki 

za prvo poletje vašega 

malčka 

Http://mummy-mag.de/2018/04/28/die-

schoensten-accessoires-fuer-babys-ersten-

sommer/ 

28. 4. 2018 

11. 
V imenu ljubezni: 

Rosemood kartice 

Http://mummy-mag.de/2018/04/30/im-

auftrag-der-liebe-karten-von-rosemood/ 
30. 4. 2018 

 

Izobraževanje 

Zap. št. Naslov Hiperpovezava Datum objave 

1. 
Kako se dojenček od 

dojenja odstavi sam? 

Http://mummy-mag.de/2018/04/03/wie-das-

baby-sich-alleine-abstillt/ 
3. 4. 2018 

2. 

Gradnja hiše z otroki - 

obnova in njene 

pomanjkljivosti 

Http://mummy-

mag.de/2018/04/08/hausbau-mit-kindern-

eine-sanierung-und-ihre-tuecken/ 

8. 4. 2018 

3. 

Mirna vs. Mlekarica: 

Mami računa - 

obdavčenje zakoncev 

Http://mummy-mag.de/2018/04/13/mirna-

vs-die-milchmaedchen-von-mummy-mag/ 
13. 4. 2018 

4. 
Katera šola je prava za 

mojega otroka? 

Http://mummy-mag.de/2018/04/14/welche-

schule-ist-die-richtige-fuer-mein-kind/ 
14. 4. 2018 

5. 
7 nasvetov za gradnjo 

hiše z otroki 

Http://mummy-mag.de/2018/04/16/7-tipps-

zum-hausbau-mit-kindern/ 
16. 4. 2018 

6. 
Prosim, mislite na 

zaščito pred soncem! 

Http://mummy-mag.de/2018/04/20/bitte-

denkt-an-sonnenschutz/ 
20. 4. 2018 
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7. 
Potovanje z otroki - 

različni načini vzgoje 

Http://mummy-mag.de/2018/04/23/wenn-

freunde-anders-erziehen-reisen-mit-

freunden/ 

23. 4. 2018 

 

Ostalo 

Zap. št. Hiperpovezava Datum objave 

1. 
Http://mummy-mag.de/2018/04/05/the-day-that-amelie-theresa-was-

born/ 
5. 4. 2018 

2. Http://mummy-mag.de/2018/04/12/the-day-that-e-was-born-2/ 12. 4. 2018 

3. Http://mummy-mag.de/2018/04/26/the-day-that-nova-was-born-2/ 26. 4. 2018 

4. 
Http://mummy-mag.de/2018/04/27/wenn-der-vater-deines-kindes-

zum-besten-freund-wird/ 
27. 4. 2018 
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Slummy Single Mummy 

Marketing 

Zap. št. Naslov Hiperpovezava Datum objave 

1. 
Bud - nov naravni 

dodatek za plodnost 

Https://slummysinglemummy.com/2018/04

/04/bud-new-natural-fertility-supplement/ 
4. 4. 2018 

2. 

Ocena: najdi varstvo in 

tutorje za otroka online s 

pomočjo childcare.co.uk 

Https://slummysinglemummy.com/2018/04

/04/review-find-childcare-tutors-online-

childcare-co-uk/ 

4. 4. 2018 

3. 
Ocena: Epson Ecotank 

ET-2750 tiskalnik 

Https://slummysinglemummy.com/2018/04

/06/review-epson-ecotank-et-2750-printer/ 
6. 4. 2018 

4. 

National Citizen Service 

(NCS) ali kako to poletje 

spraviti 11-letnico stran 

od Netflixa 

Https://slummysinglemummy.com/2018/04

/12/national-citizen-service-get-year-11s-

away-netflix-summer/ 

12. 4. 2018 

5. 
5 načinov, da obdržiš 

čiščenje na nivoju 

Https://slummysinglemummy.com/2018/04

/24/5-ways-to-keep-on-top-of-cleaning/ 
24. 4. 2018 

6. 
Ocena restavracije: 

Symonds at Redwood 

Https://slummysinglemummy.com/2018/04

/30/restaurant-review-symonds-at-

redwood/ 

30. 4. 2018 

 

Izobraževanje 

Zap. št. Naslov Hiperpovezava Datum objave 

1. 

Ali lahko prisilite 

najstnika, da pospravlja 

svojo sobo? 

Https://slummysinglemummy.com/2018/04

/07/make-teenagers-tidy-bedrooms/ 
7. 4. 2018 

 

Ostalo 

Zap. št. Hiperpovezava Datum objave 

1. Https://slummysinglemummy.com/2018/04/03/care-less-get-older/ 3. 4. 2018 

2. 
Https://slummysinglemummy.com/2018/04/11/visiting-auschwitz-

feeling-nothing/ 
11. 4. 2018 

3. 
Https://slummysinglemummy.com/2018/04/13/homemade-party-

rings-recipe/ 
13. 4. 2018 

4. 
Https://slummysinglemummy.com/2018/04/27/relationships-how-

good-is-good-enough/ 
27. 4. 2018 
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The Oliver's Madhouse 

Marketing 

Zap. št. Naslov Hiperpovezava Datum objave 

1. 

Ogrevanje z bojlerjem 

Baxi 600 & pametni 

termostat 

Http://theoliversmadhouse.co.uk/keeping-

warm-with-the-baxi-600-combi-boiler-

the-usense-thermostat/ 

1. 4. 2018 

2. 

Družinske 

dogodivščine s torbo 

Babymule 

Http://theoliversmadhouse.co.uk/family-

adventures-with-the-babymule-bag/ 
12. 4. 2018 

3. 
Ko je Oliver obiskal 

Koralni otok Blackpool 

Http://theoliversmadhouse.co.uk/when-

the-olivers-visited-coral-island-blackpool/ 
18. 4. 2018 

4. 

Začnite potovanje 

izgube kilogramov z 

XLS Medical 

Http://theoliversmadhouse.co.uk/starting-

a-weight-loss-journey-with-xls-medical/ 
27. 4. 2018 

5. 

10 stvari, ki jih morate 

obiskati v Blackpoolu 

& zakaj se nameravamo 

vrniti 

Http://theoliversmadhouse.co.uk/10-

places-you-need-to-visit-in-blackpool-

why-we-are-planning-to-return/ 

28. 4. 2018 

6. 

Zakaj smo ponosni, da 

smo ambasadorji 

Johnson's Baby & 

podiranje zmot 

Http://theoliversmadhouse.co.uk/why-we-

are-proud-to-be-johnsons-baby-

ambassadors-quashing-misconceptions/ 

29. 4. 2018 

 

Izobraževanje 

Zap. št. Naslov Hiperpovezava Datum objave 

1. 
Zakaj so starši pretirano 

občutljivi na vse? 

Http://theoliversmadhouse.co.uk/why-

parents-are-overly-sensitive-about-

everything/ 

3. 4. 2018 

 

Ostalo 

Zap. št. Hiperpovezava Datum objave 

1. Http://theoliversmadhouse.co.uk/our-easter-2018/ 2. 4. 2018 

2. 
Http://theoliversmadhouse.co.uk/why-shouty-mummy-just-doesnt-

work-for-my-toddler/ 
6. 4. 2018 

3. 
Http://theoliversmadhouse.co.uk/the-newest-members-of-the-

olivers-madhouse/ 
17. 4. 2018 

4. 
Http://theoliversmadhouse.co.uk/why-meet-ups-are-so-important-

when-you-are-a-freelancer/ 
26. 4. 2018 
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What the Redhead said 

Marketing 

Zap. št. Naslov Hiperpovezava Datum objave 

1. 
Predstavitev kolekcije 

Green Bean 

Https://whattheredheadsaid.com/introducin

g-the-green-bean-collection/ 
3. 4. 2018 

2. 
Snežni park Chill 

Factore’s 

Https://whattheredheadsaid.com/chill-

factores-snow-park/ 
11. 4. 2018 

3. 
Bratec in sestrica - april 

2018 

Https://whattheredheadsaid.com/siblings-

april-2018/ 
15. 4. 2018 

4. 
Priprave na šolo z 

Labels4kids 

Https://whattheredheadsaid.com/preparing-

for-school-with-labels4kids/ 
16. 4. 2018 

5. 

Najdite varstvo s 

pomočjo 

childcare.co.uk 

Https://whattheredheadsaid.com/finding-a-

childcare-solution-with-childcare-co-uk/ 
17. 4. 2018 

6. 
Zakaj majhne stvari 

pomenijo največ? 

Https://whattheredheadsaid.com/why-little-

things-mean-the-most/ 
18. 4. 2018 

7. 

Teden glampinga v 

Crealy Adventure 

Parku - Crealy 

Meadows 

Https://whattheredheadsaid.com/a-week-

glamping-at-crealy-adventure-park-crealy-

meadows/ 

18. 4. 2018 

8. 
Popoldne v Sea Life 

Manchaster 

Https://whattheredheadsaid.com/an-

afternoon-at-sea-life-manchester/ 
 19. 4. 2018 

9. 
Ocena: Letališče Brio s 

kontrolnim stolpom 

Https://whattheredheadsaid.com/review-

brio-world-airport-with-control-tower/ 
20. 4. 2018 

10. 
Crealy Adventure Park 

- Devon 

Https://whattheredheadsaid.com/crealy-

adventure-park-devon/ 
20. 4. 2018 

11. 

Knjige, ki otrokom 

pomagajo razumeti 

svoja čustva 

Https://whattheredheadsaid.com/books-to-

help-children-understand-their-emotions/ 
23. 4. 2018 

12. 
Liked and loved - april 

2018 

Https://whattheredheadsaid.com/liked-

loved-april-2017/ 
27. 4. 2018 

13. 
Me and mine - april 

2018 

Https://whattheredheadsaid.com/me-mine-

april-2018/ 
30. 4. 2018 

 

Izobraževanje 

Zap. št. Naslov Hiperpovezava Datum objave 

1. 
Ty Mawr Country Park 

– Wrexham, Wales 

Https://whattheredheadsaid.com/ty-mawr-

country-park-wrexham-wales/ 
10. 4. 2018 

2. 

Stvari, ki jih moraš 

narediti, ko si prvič v 

New Yorku 

Https://whattheredheadsaid.com/things-to-

do-in-new-york-for-first-timers/ 
19. 4. 2018 

3. 

Pred enim letom sva 

začela z govorno 

terapijo 

Https://whattheredheadsaid.com/a-year-

ago-we-started-speech-therapy/ 
21. 4. 2018 

  



Priloga 9 

 

Ostalo 

Zap. št. Hiperpovezava Datum objave 

1. 
Https://whattheredheadsaid.com/parents-evening-the-ordinary-

moments/ 
1. 4. 2018 

2. Https://whattheredheadsaid.com/living-arrows-14-53-2018/ 2. 4. 2018 

3. Https://whattheredheadsaid.com/bucket-list-update-march-2018/ 4. 4. 2018 

4. Https://whattheredheadsaid.com/blogger-behind-blog-three/ 5. 4. 2018 

5. Https://whattheredheadsaid.com/will-children-remember/ 6. 4. 2018 

6. Https://whattheredheadsaid.com/chapter-books-the-ordinary-moments/ 8. 4. 2018 

7. Https://whattheredheadsaid.com/living-arrows-15-53-2018/ 9. 4. 2018 

8. 
Https://whattheredheadsaid.com/blogger-behind-blog-carpenters-

daughter/ 
12. 4. 2018 

9. 
Https://whattheredheadsaid.com/a-week-in-wales-the-ordinary-

moments/ 
15. 4. 2018 

10. Https://whattheredheadsaid.com/living-arrows-16-53-2018/ 16. 4. 2018 

11. Https://whattheredheadsaid.com/blogger-behind-blog-unlikely-dad/ 19. 4. 2018 

12. 
Https://whattheredheadsaid.com/a-week-in-devon-the-ordinary-

moments/ 
22. 4. 2018 

13. 
Https://whattheredheadsaid.com/a-pretty-perfect-weekend-at-the-flea-

retreat/ 
22. 4. 2018 

14. Https://whattheredheadsaid.com/living-arrows-17-53-2018/ 23. 4. 2018 

15. 
Https://whattheredheadsaid.com/my-emotional-relationship-with-my-

weight-and-food/ 
25. 4. 2018 

16. Https://whattheredheadsaid.com/blogger-behind-blog-life-mrs-d/ 26. 4. 2018 

17. Https://whattheredheadsaid.com/things-i-always-want-remember/ 28. 4. 2018 

18. 
Https://whattheredheadsaid.com/garden-playing-the-ordinary-

moments/ 
29. 4. 2018 

19. Https://whattheredheadsaid.com/living-arrows-18-53-2018/ 29. 4. 2018 

 

https://whattheredheadsaid.com/blogger-behind-blog-three/

