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Predgovor 
Tanja Oblak Črnič in Dejan Verčič

Predmet Informacijsko-komunikacijske tehnologije in družba je kot edi-
ni družboslovno naravnani predmet obvezna sestavina dodiplomskega 
programa Multimedija, ki ga soorganizirata Fakulteta za elektrotehni-
ko ter Fakulteta za računalništvo in informatiko vse od leta 2015. Cilj 
predmeta je, med drugim, študente opremiti z drugačnim pogledom 
na vlogo in učinke sodobne tehnologije – ne zgolj ali predvsem na 
njihove tehnične in tehnološke vidike, temveč sistematično in obenem 
kritično umestiti tehnologijo v širše družbene kontekste: tako v tiste, 
v katerih tehnologije nastajajo, torej v prostore produkcije, kot tudi 
v tiste, skozi katere se tehnologije ne le materializirajo, pač pa tudi 
podružbijo. Fokus predmeta je torej študente opozoriti na družbene, 
politične, ekonomske in kulturne pomene, ki jih sleherna sodobna ko-
munikacijska tehnologija nosi s seboj vse od točke idejne konstrukcije, 
proizvodnje in promocije pa do točke nakupa in končne uporabe.

Ker je sodobna digitalna družba intenzivno prežeta z mobilno teleko-
munikacijsko tehnologijo, imava izvajalca predmeta zahtevno vlogo, 
še posebej pri identifikaciji različnih akterjev, organizacij, inštitucij, 
skupin in posameznikov, ki tehnologijo ne le uporabljajo, ampak jo 
skladno s svojimi zahtevami, pričakovanji, predhodnimi znanji in spe-
cifičnimi željami tudi nenehno (so)spreminjajo. Zato se posamezna 
izvedba predmeta iz leta v leto spreminja in nadgrajuje: v študijskem 
letu 2015/16 smo s pomočjo zunanjih sodelavcev in vabljenih strokov-
njakov identificirali pet različnih sektorjev – medijski, politični, gospo-
darski, nevladni in javni sektor, znotraj katerih so študentje samostojno 
razvijali in posodobili njihovo obstoječo spletno podobo; v študijskem 
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letu 2016/17 smo se ožje osredotočili na medijsko upovedovanje novic 
in politično apatičnost mladih ter skozi sodelovanje na mednarodnem 
natečaju obravnavali problem produkcije strahu skozi (multi)medijsko 
poročanje, ki so ga študentje reševali v odmevni multimedijski kampa-
nji z naslovom »Think Again«. Ob obeh izkušnjah sva ugotovila, da so 
študentje na programu Multimedija izjemno odzivni na realne druž-
bene probleme, na katere znajo z ustreznim vodenjem in mentorstvom 
odgovoriti ravno skozi tehnologijo samo – tako, da jo najprej podrob-
neje spoznajo, in v drugem koraku, ko jo aktivno tudi uporabijo.

S podobnim namenom sva se v študijskem letu 2017/18 odločila, da 
se pri predmetu spopademo z izzivom, ki ga je narekoval tedaj poseben 
zunanji kontekst: v začetku zimskega semestra, ko se predmet izvaja, 
je namreč potekala predvolilna kampanja za predsednika Republike 
Slovenije. Zanimalo nas je, denimo, do kolikšne mere so takšne po-
litične teme za mlade sploh zanimive, in obratno, kako so mladi kot 
populacija in kot državljani zanimivi za posamezne kandidate v volilni 
kampanji. Ker so mladi dandanes pretežno ali izključno online, torej so 
nenehno vpeti v mobilne in pametne naprave, skozi katere počnejo vse 
mogoče, sva pozornost mladih do predsedniških kandidatov omejila 
predvsem na vprašanje njihove online prisotnosti: spraševali smo se, 
katere spletne medije predsedniški kandidati uporabljajo v času kam-
panje in kako; kaj in koliko objavljajo na svojih profilih na družbenih 
omrežjih, če jih sploh imajo; kako odzivni in aktualni so na družbenih 
omrežjih in v čem se med seboj razlikujejo itd.

Zaokrožen rezultat opravljenega dela in študentskih poglobljenih ra-
ziskav je ta publikacija. Delo je bilo sprva razdeljeno v devet ločenih 
skupin – toliko, kot je bilo v volilni kampanji kandidatov. Vsaka sku-
pina je namreč ves čas redno spremljala svojega pripisanega kandidata 
na posameznih omrežjih in platformah: od njihovih spletnih strani do 
Facebooka, Youtuba, Twitterja ipd. Na ta način so študenti imeli pri-
ložnost zelo dobro spoznati, kaj kandidati počnejo in kje so bolj, kje 
pa manj prisotni. V zadnjem delu projekta pa smo logiko nekoliko 
obrnili – s posameznih kandidatov smo pozornost usmerili na ključne 
prostore in posamezne platforme, ki jih z vidika analize volilne kam-
panje ne smemo izpustiti: najprej smo se vprašali, kje so (mladi) držav-
ljani, nato pa smo preverjali, kaj so specifike posameznih platform in 
v kolikšni meri so se jih posamezni kandidati sploh zavedali oz. kako 
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so jih izkoriščali. Vsaka skupina je tako v posamezni prostor oz. plat-
formo umestila predhodno zbrane rezultate o pojavnosti predsedniških 
kandidatov.

Publikacija je zato sistematično razdeljena v posamezne sklope, katerih 
forma je enovita, medsebojno primerljiva ter čim bolj informativna in 
analitična. Nastal je zbornik devetih samostojnih prispevkov, ki tudi 
s pomočjo vizualnega materiala in dodatnih gradiv pomagajo ne le k 
razumevanju specifik izbranih platform, njihovih značilnosti in rab, 
pač pa so obenem tudi eden redkih arhivskih zapisov o razširjenosti 
in dejanski rabi družbenih medijev pri kandidatih v omenjeni volilni 
kampanji. V tem pogledu publikacija ni le zapis raziskovalnega dela 
pri nekem študijskem predmetu, pač pa je lahko zanimivo branje tudi 
za vse tiste, ki jih vloga sodobnih tehnologij v političnem komunici-
ranju, medijih in volilnih kampanjah zanima. Predvsem pa bo – glede 
na nagel in intenziven razvoj digitalnih tehnologij – sčasoma (p)ostala 
tudi zapis stanja nekega posebnega časa in obdobja v digitalni družbi.
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Uvod

Študenti drugega letnika interdisciplinarnega študijskega programa 
Multimedija na Fakulteti za elektrotehniko UL smo pri predmetu In-
formacijsko-komunikacijske tehnologije in družba analizirali potek 
predsedniških volitev 2017. Ugotovili smo, da politiki v svojih volilnih 
kampanjah namenjajo več pozornosti tistim medijem, ki danes, še po-
sebej med mlado volilno bazo, niso najpogosteje uporabljeni. Dejstvo 
je, da so v zadnjih letih družbena omrežja postala vsakdanje orodje ve-
čine državljanov, zatorej se nam je zdelo primerno naše politične velja-
ke na kratko podučiti o morebitni pametnejši porabi denarja, ki je po-
večini trenutno namenjen samo promociji na televiziji in v časopisih.

Pod mentorstvom prof. dr. Dejana Verčiča in prof. dr. Tanje Oblak 
Črnič smo v predsedniški predvolilni kampanji uporabljena sredstva 
opredelili kot enega izmed poglavitnih razlogov za nizko volilno ude-
ležbo, ki jo v zadnjih letih opažamo v Republiki Sloveniji. Še posebej 
to velja za obisk volišč pri mladih – večinskih uporabnikih modernih, 
novejših medijev.

V nadaljevanju bomo predstavili najpopularnejša družbena omrežja in 
druge kanale, skozi katere smo ocenili, da bi lahko kandidati svojo 
kampanjo vodili bolje, ter orisali njihov namen in optimalno uporabo.
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Kje so ljudje?
Aljaž Gobec, Teodora Mitrevska, Tim Jeršič

Uporabniško dojemanje medijev se v svetovnem merilu že dlje časa 
spreminja. Razvoj novejših tehnologij nenehno preusmerja javno in 
medijsko pozornost in določa nove smernice objavljanja in delovanja 
skozi nove-medijske platforme. Stare oblike javnega objavljanja teme-
ljijo na enosmerni komunikaciji, nov trend javne pozornosti pa teži 
k interaktivnosti. Kar so nekoč pomenili časopis, radio in televizija, 
danes pomeni internet, saj omogoča izražanje uporabnikovih mnenj, 
želja in pobud na določeno temo.

Pojav družbenih omrežij
Spremembe v splošni javnosti so se dogajale postopno, izrazita gonilna 
sila pri tem pa je zagotovo internet. Glavna prednost, ki jo prinaša, 
je možnost povezovanja med posameznimi uporabniki. V prvem de-
setletju množične uporabe interneta so bili glavni načini internetne 
komunikacije forumi in klepetalnice. Njihova priljubljenost je teme-
ljila na preprostosti in dosegljivosti. Vsak uporabnik je lahko odprl 
svojo temo in o njej debatiral z ostalimi uporabniki. Prav tako je lahko 
vsakdo podal svoje mnenje glede neke teme na forumu, kar je olajšalo 
komunikacijo in izmenjavo idej s popolnimi neznanci, kar prej ni bilo 
mogoče. Že od začetka razvoja uporabe interneta so bili njegovo glavno 
gonilo mladi. Njim je internet predstavljal svoboden, nenadzorovan 
način komuniciranja, drugačen od ustaljenega komuniciranja starejših 
generacij. Podoben medgeneracijski razkorak v načinu komuniciranja 
in širjenja idej, kot ga je povzročil pojav interneta in forumov, še vedno 
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obstaja. Tudi določene nadgradnje koncepta forumov vidimo še danes 
na različnih spletnih straneh, večinoma v obliki komentarjev pod vse-
binami, v vseh kategorijah spleta: od novic (primer: rtvslo.si) in splet-
nih trgovin (amazon.com) do strani z razvedrilno vsebino (imdb.com) 
in družbenih omrežij (facebook.com); povečini je povsod omogočena 
tudi vsaj neka mera interakcije (na primer všeček).

Večina družbenih omrežij je začela nastajati kot orodje za medsebojno 
komunikacijo glede neke teme, vendar so svojo prvotno namembnost 
hitro prerasla in se razvijala v vedno večje in vedno bolj priljubljene 
spletne destinacije. Trenutno najbolj obiskane spletne strani so, poleg 
spletnih iskalnikov, prav družbena omrežja, kot so Facebook, Insta-
gram, Twitter in ostala, ki bodo podrobneje predstavljena v naslednjih 
prispevkih.

Selitev na družbena omrežja
Z množico ljudi se na družbena omrežja seli tudi vedno več podjetij, 
organizacij in t. i. tradicionalnih medijev, ki vanje prinašajo novo di-
menzijo. Ker fizični uporabniki uporabljamo družbena omrežja za ko-
municiranje in zabavo, se nam želijo organizacije na tak način čim bolj 
približati. Najuspešnejši so tisti, ki dajejo vtis, da stranko neposredno 
nagovarjajo in so pripravljeni komunicirati s potencialnimi strankami/
poslušalci/podporniki, saj na tak način dajejo občutek, da jim ni vsee-
no zanje. Pri tem velja, da se bomo veliko raje vrnili tja, kjer so imeli do 
nas najboljši odnos, zato lahko na tak način dokaj enostavno pridobijo 
nove podpornike in stranke. S tem namenom veliko organizacij znotraj 
svojih oddelkov za odnose z javnostmi in marketing namenja posebno 
pozornost prisotnosti na družbenih omrežjih in zaposluje ljudi, ki so 
zadolženi le za podobo in stike na teh platformah.
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Stanje v Sloveniji
Iz raziskave, ki so jo pripravili pri podjetju Valicon, je razvidno, da 
smo pri uporabi družbenih omrežij Slovenci v koraku s časom. Več kot 
40 % Slovencev ima profil na Facebooku, skoraj vsi njihovi uporabniki 
so tam prisotni vsaj tedensko, dobra četrtina pa to omrežje uporablja 
celo vsak dan. Po številu uporabnikov ostala družbena omrežja krepko 
zaostajajo za Facebookom, saj imajo vsa skupaj manj uporabnikov kot 
Facebook.

Graf 1: Slovenci na družbenih omrežjih

Vir: Valicon

Drugo najbolj obiskano družbeno omrežje v Sloveniji je Twitter, ki 
dosega le četrtino uporabnikov Facebooka. Ne glede na to, da so ostala 
družbena omrežja nekoliko manj priljubljena, jih še vedno uporablja 
nezanemarljiv del Slovencev. Število njihovih uporabnikov pa iz dneva 
v dan narašča že več let, podobno kot število uporabnikov Facebooka, 
kar je prikazano v grafu 2. 
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Graf 2:  Število uporabnikov Facebooka v Sloveniji  
(21. 8. 2012 – 17. 2. 2013)

Vir slike: SocialBakers

Število slovenskih uporabnikov Facebooka je med avgustom 2012 in 
februarjem 2013 naraslo za več kot 50.000 in trend se glede na zadnje 
meritve podjetja Valicon še nadaljuje. 

Graf 3:  Naklade osrednjih časopisov v zadnjih 12 letih 

Vir podatkov: RPN SOZ
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Iz javno dostopnih podatkov o obiskanosti družbenih omrežij in na-
kladah slovenskih časopisov je razvidna ogromna razlika v prodornosti 
posameznih medijev. Družbeno omrežje Facebook dnevno obišče de-
setkrat toliko Slovencev, kot jih bere najbolje prodajan slovenski ča-
sopis Slovenske novice. Podobni trendi so opazni tudi pri gledanosti 
televizije v živo, ki je vedno nižja, vedno bolj priljubljene pa postajajo 
t. i. vsebine na zahtevo na raznih spletnih platformah, kot so YouTube, 
Vimeo in tudi Facebook, ter storitve ogleda za nazaj, ki jih vse po-
gosteje ponujajo ponudniki TV storitev. Tako lahko sklepamo, da je 
dobra prisotnost na družbenih omrežjih ključnega pomena pri uspehu 
posameznika ali organizacije.

Slovenski tisk in televizija sta bila nekoč glavna vira informacij, a njun 
pomen skozi leta drastično pada. V prihodnosti lahko pričakujemo še 
strmejši padec. Po drugi strani se uporaba družbenih omrežij iz dneva 
v dan zgolj povečuje.

Uporaba družbenih omrežij med mlajšimi 
in starejšimi
Družbena omrežja igrajo najpomembnejšo vlogo pri mladih. Po podat-
kih, pridobljenih pri Valiconu, so za mlade najbolj pomemben medij. 
Družbenim omrežjem tudi bolj zaupajo kot slovenski televiziji, revi-
jam, lokalnim radiem in dnevnim časopisom.

Graf 4:  Razvrščanje pomembnosti medijev glede na starost 

Vir: Valicon
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Starejše generacije so bolj skeptične glede preverljivosti podatkov, ki se 
pojavljajo na družbenih omrežjih, in jih uvrščajo med manj pomemb-
ne medije. Starejšim so najbolj pomembni lokalni časopisi, spletne no-
vice, dnevni časopisi in bolj tradicionalne oblike medijev, a trendi se 
hitro spreminjajo. 

Graf 5:  Uporaba družbenih omrežij glede na starost 

Vir: Pew Research Center
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Uporaba družbenih omrežij za predvolilno 
kampanjo
Spodnja tabela prikazuje prisotnost predsedniških kandidatov na druž-
benih omrežjih med predvolilno kampanjo. Pri tem smo upoštevali 
spletna mesta, ki so bila namenjena izključno kandidatu in njegovi 
kandidaturi. Kandidati so prikazani po vrstnem redu njihove uvrstitve 
na volitvah. 

Tabela 1:  Primerjava uporabe družbenih omrežij med volilno 
kampanjo za predsednika države leta 2017

Iz rezultatov volitev je razvidna povezava med prisotnostjo politikov na 
družbenih omrežjih in njihovo uspešnostjo. Seveda pa sama pojavnost 
ni dovolj, ampak sta pomembna tudi interakcija in doseg primernega 
občinstva za širjenje svojih idej, razmišljanj, mnenj in ciljev. Obstaja 
tudi neposredna povezava med interaktivnostjo uporabnikov in njiho-
vih objav ter njihovim dosegom. Cilj mora biti, da se kandidat približa 
vsakemu posamezniku posebej, kar pa je mogoče predvsem s premišlje-
no in organizirano medijsko podobo. 
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Zmaga Boruta Pahorja je dober odraz odličnosti njegove premišljene 
kampanje, ki se je v bistvu začela takoj, ko je prvič postal predsednik 
države, saj mu je kljub ostrim očitkom konkurence uspelo dokaj su-
vereno zmagati tako v prvem kot tudi v drugem krogu predsedniških 
volitev. Večina ostalih kandidatov se je v samopromocijo, v primerjavi 
s Pahorjem, podala mnogo prepozno. Pri gradnji podpore ne gre za 
šprint, ampak za maraton. Rezultatov ne gre pričakovati v nekaj tednih 
ali mesecih, ampak lahko traja več kot leto ali dve, da kandidat doseže 
potrebno podporo, ki jo zahteva takšna funkcija.

Priporočila in predlogi za prihodnost
Pomembna stvar pri uporabi družbenih omrežij je možnost dvosmerne 
komunikacije in interakcije. Uporabljajte jih, saj boste tako najbolje 
vzpostavili osebni stik s svojimi podporniki in pritegnili nove. Bodite 
pazljivi ter se izognite negativnim komentarjem in besednim bojem, saj 
vas lahko predstavijo v slabi luči, kar lahko izkoristi konkurenca za ne-
gativno kampanjo proti vam. Uporabljajte preproste izraze, na tak način 
boste dosegli širšo javnost in lažje promovirali svoje ideje in vodila. Izo-
gibajte se objavi enakih vsebin na vseh omrežjih, temveč jih prilagodite 
glede na platformo, vendar naj jih povezuje skupna misel ali slogan.

Slika 1:  Predlogi uporabe družbenih omrežij  
Razlaga na primeru kave

Vir: pirs .si
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Zaključek
Pojav družbenih omrežij je popolnoma preoblikoval medijsko podo-
bo sveta. Starejši mediji, kot so časopisi, revije, radio in televizija, so 
bili nekoč glavni in tudi edini viri informacij, v zadnjem desetletju pa 
njihov pomen krepko upada. Uporaba družbenih omrežij se iz dneva 
v dan zgolj povečuje. Mlajši generaciji že danes predstavljajo najpo-
membnejši medij, prav tako pa pomembnost družbenih omrežij na-
rašča tudi med starejšimi, zato ni razloga, da politiki ne bi več časa 
in pozornosti ter finančnih vložkov vložili v bolj kakovostno uporabo 
družbenih omrežij. S tem bi vplivali na porast podpornikov in posle-
dično višjo volilno udeležbo, predvsem med mlajšo generacijo. 

V naslednjih prispevkih so predstavljena glavna družbena omrežja in 
smernice za njihovo »pravilno« uporabo ter njihova potencialna vloga 
v prihodnjih kampanjah. Osredotočali smo se na omrežja, ki se v Slo-
veniji trenutno najbolj uporabljajo. 

VIRI

Valicon 14 . 1 . 2018

http://www .soz .si/projekti_soz/rpn_revidiranje_prodanih_naklad 14 . 1 . 2018

http://www .ris .org/db/27/12535/Raziskave/Na_Facebooku_skoraj_750000_
slovenskih_uporabnikov / 14 . 1 . 2018

http://www .pewinternet .org/chart/social-media-use-by-age/ 19 . 1 . 2018
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Spletna stran
Janez Kocjan, Nika Črne, Špela Kodrun

Odkar je internet v splošni uporabi, se uporabniki sprašujejo, kako bi 
ga lahko koristno uporabili in kako bi z njim čim hitreje in učinkovi-
teje dosegli svoj cilj. Tisti, ki oglašujejo svoje izdelke, storitve, poglede 
na politiko in družbo, si želijo ustvariti izvirne, privlačne in dovolj 
informativne spletne strani; tisti, ki iščejo, si želijo čim prej priti do 
strani, ki jih zanimajo, in se izogniti tistim, ki so jim odveč. Pomembni 
pri tem komuniciranju so seveda tudi tisti, ki spletne strani ustvarjajo, 
saj morajo razumeti želje in potrebe obojih: naročnikov in naslovnikov.

Začetki
Internet je v splošnem smislu računalniško omrežje, ki povezuje več 
manjših omrežij. Uporablja način paketno preklopljivih komunikacij-
skih protokolov TCP/IP. V širšem smislu se izraz internet velikokrat 
nanaša na storitve, kot so svetovni splet (world wide web oz. www), 
elektronska pošta in neposredni, t. i. online klepet. V razvitem svetu se 
je število ljudi, ki svetovni splet in njegove storitve uporabljajo dnevno, 
povzpelo že na 81 %, medtem ko ga globalno vsakodnevno uporablja 
skoraj polovica (48 %) svetovne populacije. Ena izmed najbolj nepo-
srednih oblik spletne prisotnosti in oglaševanja je lastna spletna stran. 
Na spletu jo predstavlja domena – spletni naslov, na katerem so preko 
http-protokola dostopni želeni podatki.
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Kakovostna uporaba spletne strani je eden izmed ključnih prijemov 
spletnega komuniciranja, saj lahko izdelku, storitvi, osebi ali znamki 
prinese želeno prepoznavnost, predstavitev in povezavo z ljudmi.

Začetek spleta (angl. world wide web oz. www) sega v leto 1989, 
ko sta v Cernu Tim Berners-Lee in Robert Cailliau razvila sistem 
ENQUIRE. Čeprav se je precej razlikoval od sodobnega spleta, je vse-
boval mnogo enakih poglavitnih zamisli, kot so uresničene tudi danes. 
Zdaj splet obsega približno 4,27 milijard strani (stanje na 15. 1. 2018), 
z njim so povezane približno 4 milijarde uporabnikov.
Graf 1:  Gibanje števila uporabnikov spletnih strani in interneta v ob-

dobju od leta 2010 do leta 2017. Dosegljivo na: http://www.
internetlivestats.com/internet-users/
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Najbolj obiskane slovenske spletne strani
V spodnji tabeli je prikazana statistika petih najbolj obiskanih sloven-
skih spletnih strani za december 2015.

Tabela 1:  Slovenske spletne strani z največjim obiskom  
Dosegljivo na: http://studio6.si/statistika-najbolj-obiska-
nih-spletnih-strani/

Spletne strani kandidatov med kampanjo 
za predsedniške volitve

Maja Makovec Brenčič
Na spletni strani je dostopno obvestilo o politiki zasebnosti spletne 
strani (t. i. privacy policy), stran je primerno urejena, omogočeno je 
iskanje po spletni strani z iskalnikom. Na njej najdemo osnovne infor-
macije o kandidatki, načela delovanja (gre za njena politična stališča in 
izhodišča stranke oz. ideološko opredelitev), odsek oz. kategorijo, ki je 
namenjena galeriji fotografij, tudi povezave do družbenih omrežij. Na 
spletni strani ni nobene podpore komuniciranju in interaktivnosti, ra-
zen tega, da kandidatka poziva obiskovalce, naj se ji pridružijo oziroma 
volijo zanjo.

Spletna stran Izdajatelj Doseg 
(Slovenia)

Ocenjeni dodatni 
doseg – tujina

Doseg %
(Slovenia)

Prikazi 
(Slovenia)

Trend

1 24 .ur .com PRO PLUS 
d .o .o . 687 .344 68 .533 45,9 % 85 .662 .963 –6,8 %

2 www .siol .net TSmedia 
d .o .o . 566 .297 57 .732 37,8 % 54 .309 .007 –1,5 %

3 www .bolha .com Bolha d .o .o . 491 .686 83 .684 32,8 % 121 .545 .539 –3,0 %

4 www .rtvslo .si
RTV 

Slovenija, 
javni zavod

490 .584 67 .725 32,8 % 56 .140 .762 –0,7 %

5 www .slovenskenovice .si Delo d .o .o . 467 .370 44 .263 31,2 % 26 .431 .211 –2,1 %

http://studio6.si/statistika-najbolj-obiskanih-spletnih-strani/
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Spletni strani manjkajo osnovne informacije v vsaj še enem jeziku in 
kar nekaj podatkov o kandidatki: stran na primer ne vzdržuje arhiva 
dokumentov kandidatke, poleg tega tudi niso dostopna poročila ali no-
vice iz drugih medijev. Na njej niso objavljeni video- ali avdioposnetki, 
ki izhajajo iz lastne produkcije, tudi koledarja prihodnjih aktivnosti ni. 
Prav tako ni mogoča prijava na seznam naslovnikov (t. i. mailing listo). 
Na strani ni možnosti, da bi obiskovalec oddal svoj predlog ali idejo, 
niso predvideni vprašanja in odgovori (t. i. Q & A) ter komentiranje 
objav, zato tudi ni razpravljalnih forumov in spletnih anket, ravno tako 
ni omogočen neposredni stik s kandidatko prek elektronske pošte.

Marjan Šarec
Na strani je dostopno obvestilo o politiki zasebnosti spletne strani 
(t. i. privacy policy), stran je primerno urejena. Na njej najdemo veliko 
podatkov o kandidatu, saj stran vzdržuje arhiv njegovih dokumentov, 
poleg tega so dostopna poročila in novice iz drugih medijev, podana 
so tudi načela delovanja (gre za njegova politična stališča in izhodiš-
ča stranke oz. ideološko opredelitev). Objavljene ima videoposnetke 
lastne produkcije, ni pa avdioposnetkov, stran vsebuje odsek oz. ka-
tegorijo, ki je namenjena galeriji fotografij, ravno tako tudi koledar 
prihodnjih aktivnosti. Kandidat na strani poziva obiskovalce, naj se mu 
pridružijo oziroma volijo zanj. Obstaja možnost, da obiskovalec odda 
svoj predlog ali idejo, omogočen pa je tudi neposredni stik s kandida-
tom prek elektronske pošte.

Spletna stran ne omogoča iskanja z iskalnikom, manjkajo ji tudi osnov-
ne informacije v vsaj še enem jeziku. Prav tako ne omogoča prijave na 
seznam naslovnikov (t. i. mailing listo), nima možnosti za vprašanja in 
odgovore (t. i. Q & A) ter komentiranje objav, ravno tako ni razprav-
ljalnih forumov in spletnih anket.

Romana Tomc
Na spletni strani je dostopno obvestilo o politiki zasebnosti spletne 
strani (t. i. privacy policy), stran je primerno urejena, omogočeno je 
iskanje po spletni strani z iskalnikom. Stran vzdržuje kandidatkin ar-
hiv dokumentov, najdemo lahko osnovne informacije o njej, podana 
so tudi načela delovanja (gre za njena politična stališča in izhodišča 
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stranke oz. ideološko opredelitev). Objavljene ima videoposnetke, ki 
izhajajo iz lastne produkcije, in galerijo fotografij, mogoča je prijava na 
seznam naslovnikov (t. i. mailing listo) za objavljene novice. Kandidat-
ka poziva obiskovalce, naj se ji pridružijo oziroma volijo zanjo. Omo-
gočen je neposredni stik prek elektronske pošte. Na strani najdemo 
tudi povezave do družbenih omrežij.

Na strani manjkajo osnovne informacije v vsaj še enem jeziku, poročila 
ali novice iz drugih medijev niso dostopne, nima tudi koledarja pri-
hodnjih aktivnosti. Prav tako ni možnosti za oddajo obiskovalčevega 
predloga ali ideje, ravno tako ne za vprašanja in odgovore (t. i. Q & A) 
ter za komentiranje objav; ni razpravljalnih forumov in spletnih anket.

Suzana Lara Krause
Spletna stran je primerno urejena, dostopno je obvestilo o politiki 
zasebnosti spletne strani (t. i. privacy policy), omogočeno je iskanje z 
iskalnikom. Na njej najdemo osnovne informacije o kandidatki, ar-
hiv njenih dokumentov, podana so tudi načela delovanja (gre za njena 
politična stališča in izhodišča stranke oz. ideološko opredelitev), kole-
dar prihodnjih aktivnosti, galerijo fotografij, videoposnetke lastne pro-
dukcije, povezave do družbenih omrežij in poziv kandidatke, naj se ji 
obiskovalci pridružijo oziroma volijo zanjo.

Na strani manjkajo poročila ali novice iz drugih medijev, prijava na 
seznam naslovnikov (t. i. mailing listo), osnovne informacije v vsaj še 
enem jeziku, možnost, da bi obiskovalec oddal svoj predlog ali idejo. 
Vprašanja in odgovori (t. i. Q & A) ter komentiranje objav niso omo-
gočeni, ravno tako ni razpravljalnih forumov, spletnih anket in nepo-
srednega stika s kandidatko prek elektronske pošte. 

Ljudmila Novak
Stran je primerno urejena, omogočeno je iskanje z iskalnikom, osnovne 
informacije so dostopne v vsaj še enem jeziku (v angleščini). Na stra-
ni je veliko podatkov o kandidatki. Stran vzdržuje arhiv dokumentov 
kandidatke, najdemo lahko osnovne informacije o njej, podana so tudi 
načela delovanja (gre za njena politična stališča in izhodišča stranke 
oz. ideološko opredelitev), dostopna so poročila in novice iz drugih 
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medijev. Objavljene ima video- in avdioposnetke lastne produkcije, 
stran vsebuje odsek oz. kategorijo, ki je namenjena galeriji fotografij, 
koledar prihodnjih aktivnosti, povezave do družbenih omrežij, mogoča 
je tudi prijava na seznam naslovnikov (t. i. mailing listo).

Na spletni strani manjka podpora komuniciranju in interaktivnosti, 
saj kandidatka le poziva obiskovalce, naj se ji pridružijo oziroma volijo 
zanjo. Na strani ni možnosti, da bi obiskovalec oddal svoj predlog ali 
idejo, ter za vprašanja in odgovore (t. i. Q & A), obiskovalec ne more 
komentirati objav, ni razpravljalnih forumov in spletnih anket, nepo-
sredni stik prek elektronske pošte ni omogočen. Obvestilo o politiki 
zasebnosti spletne strani (t. i. privacy policy) ni dostopno.

Andrej Šiško
Spletna stran je primerno urejena, omogoča iskanje po spletni strani 
z iskalnikom, vzdržuje arhiv dokumentov kandidata, podana so tudi 
načela delovanja (gre za njegova politična stališča in izhodišča stranke 
oz. ideološko opredelitev). Na strani ima objavljene video- in avdio-
posnetke lastne produkcije, koledar prihodnjih dogodkov, prijavo na 
seznam naslovnikov (t. i. mailing listo). Kandidat poziva obiskovalce, 
naj se mu pridružijo oziroma volijo zanj. Ponujena je možnost, da obi-
skovalec odda svoj predlog ali idejo, omogočen je neposredni stik prek 
elektronske pošte, objavljene so povezave do družbenih omrežij.

Na strani ni dostopno obvestilo o politiki zasebnosti spletne strani (t. i. 
privacy policy), manjkajo osnovne informacije v vsaj še enem jeziku, 
ravno tako ni poročil ali novic iz drugih medijev; ne moremo najti 
osnovnih informacij o kandidatu, na strani tudi ni galerije fotografij. 
Vprašanja in odgovori (t. i. Q & A) ter komentiranje objav niso omo-
gočeni, ni tudi razpravljalnih forumov in spletnih anket.

Boris Popovič
Na spletni strani lahko najdemo osnovne informacije o kandidatu, po-
ročila in novice iz drugih medijev, prijavo na seznam naslovnikov (t. i. 
mailing listo), galerijo fotografij, elektronsko pošto kandidata, povezave 
do družbenih omrežij in poziv kandidata, naj se mu obiskovalec pri-
druži oziroma voli zanj.
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Stran ne omogoča iskanja z iskalnikom, manjkajo ji osnovne infor-
macije v vsaj še enem jeziku in arhiv dokumentov kandidata. Nače-
la delovanja (gre za njegova politična stališča in izhodišča stranke oz. 
ideološko opredelitev) niso podana, ni objavljenih video- ali avdiopo-
snetkov in koledarja prihodnjih aktivnosti. Na strani ni možnosti, da 
bi obiskovalec oddal svoj predlog ali idejo, manjkajo vprašanja in od-
govori (t. i. Q & A), možnost komentiranja objav, razpravljalni forumi 
in spletne ankete. Na strani ni dostopno obvestilo o politiki zasebnosti 
spletne strani (t. i. privacy policy).

Angelca Likovič
Na strani so dostopni videoposnetki lastne produkcije, osnovne in-
formacije o kandidatki, prijava na seznam naslovnikov (t. i. mailing 
listo), poziv, naj se ji obiskovalec pridruži oziroma voli zanjo, možnost 
komentiranja objav, povezave do družbenih omrežij.

Na strani ni dostopno obvestilo o politiki zasebnosti spletne strani (t. i. 
privacy policy), manjkajo ji osnovne informacije v vsaj še enem jeziku. 
Stran ne vzdržuje kandidatkinega arhiva dokumentov, poročila ali no-
vice iz drugih medijev niso dostopne, načela delovanja (gre za njena 
politična stališča in izhodišča stranke oz. ideološko opredelitev) niso 
podana. Stran ne vsebuje galerije fotografij, nima koledarja prihodnjih 
aktivnosti. Na njej ni možnosti, da bi obiskovalec oddal svoj predlog ali 
idejo; ni vprašanj in odgovorov (t. i. Q & A), razpravljalnih forumov in 
spletnih anket; ravno tako ni omogočen neposredni stik s kandidatko 
prek elektronske pošte.

Borut Pahor
Na strani je dostopno obvestilo o politiki zasebnosti spletne strani (t. i. 
privacy policy), stran je primerno urejena, omogočeno je iskanje z is-
kalnikom, na njej so osnovne informacije v vsaj še v enem jeziku (in 
sicer v angleščini). Stran vzdržuje kandidatov arhiv dokumentov, naj-
demo lahko osnovne informacije o njem. Objavljeni so videoposnetki 
lastne produkcije, stran ima galerijo fotografij in povezave do družbe-
nih omrežij.

Na spletni strani ni nobene podpore komuniciranju in interaktivnosti. 
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Na njej ni možnosti, da bi obiskovalec oddal svoj predlog ali idejo; ni 
vprašanj in odgovorov (t. i. Q & A), razpravljalnih forumov in spletnih 
anket, ravno tako ni omogočen neposredni stik s kandidatom prek 
elektronske pošte. Na strani tudi ni koledarja prihodnjih aktivnosti, 
prijava na seznam naslovnikov (t. i. mailing listo) ni mogoča. Poročila 
ali novice iz drugih medijev niso dostopna, načela delovanja (gre za 
njegova politična stališča in izhodišča stranke oz. ideološko opredeli-
tev) niso podana.

Slika 1: Spletne strani predsedniških kandidatov
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Kako izgleda dobra spletna stran

Spletna stran naj bo minimalistična
Spletna stran naj ne bo natrpana z informacijami in naj bo smiselno 
urejena. Besedilo naj bo preprosto, tekoče berljivo in lahko razumlji-
vo. Zaželena je tudi uporaba slik ali ikon kot alternativnega načina 
sporočanja.

Na spletni strani redkokdaj preberemo vsako besedo. Namesto tega 
naše oči stran le preletijo, naši možgani pa razberejo ključne besede, 
redkeje tudi stavke. Manj ko ponujamo obiskovalcu strani branja, kli-
kanja, celo pomnjenja, lažje bo obdelal informacije ter dojel in ocenil 
sporočilo. Tako bo lahko učinkovito pregledal stran in brez težav prido-
bil želene informacije. Zaradi tega je bolj verjetno, da bo spletna stran 
nanj učinkovala tako, kot si želimo.

Oblika strani
Cilj dobre spletne strani je, da njena oblika obiskovalca pritegne in v 
njem vzbudi radovednost. Tako si lahko obetamo, da bo raziskoval na-
prej ter pobrskal po objavah in poglavjih. S tem ga, ne da bi se zavedal, 
vodimo do tistega, kar sporočamo. Da bi to dosegli, si pomagamo tudi 
z barvami, kontrasti, velikostjo črk in razmiki med besedami.

Kako pritegniti obiskovalca
Kontrast je eden izmed ključnih elementov. Zelo pomembno je, da je 
dovolj kontrasta med besedilom in njegovim ozadjem (npr. črno na be-
lem). Zaželena je tudi takšna izbira barve, ki bo izražala del naše identi-
tete oziroma identitete znamke. Spletna stran naj bo tudi enostavna za 
navigacijo. Dobra spletna navigacija pomaga obiskovalcem prepoznati 
vsebino in hkrati izboljša izkušnjo obiska.

Spletna stran naj bo prijazna za mobilne naprave
Živimo v obdobju, v katerem ima že skoraj vsakdo svojo mobilno na-
pravo, ki je povezana s spletom. Zato je zaželeno, da se sodobne spletne 
strani prilagajajo tudi manjšim zaslonom in da interaktivnost ostane 
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enostavna. Cilj dobre spletne strani je, da lahko obiskovalci hitro in 
zlahka stopijo v stik z nami.

Sklep
Spletne strani so pomembne za predstavitev podjetja oziroma osebe, 
saj predstavljajo prvi vir, dostopen ljudem, ki se za nekaj zanimajo. Na 
primeru politike so spletne strani kandidatov prvi vpogled v kampanjo 
in cilje kandidata. Če kandidat nima svoje spletne strani, se ga preko 
spleta težje doseže. Spletne strani so zaradi dostopnosti ljudem torej 
zelo dober vir informacij in predstavljajo eno izmed bolj pomembnih 
spletnih vsebin.

VIRI

https://www .wix .com/blog/2016/12/wix-beautiful-web-design-secrets/

https://www .wix .com/blog/2017/10/5-design-tips-for-a-professional-site/

https://staltz .com/the-web-began-dying-in-2014-heres-how .html

https://news .netcraft .com/archives/category/web-server-survey/

https://en .wikipedia .org/wiki/World_Wide_Web

https://en .wikipedia .org/wiki/Tim_Berners-Lee

https://web .mit .edu/people/mkgray/net/

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.wix.com%2Fblog%2F2016%2F12%2Fwix-beautiful-web-design-secrets%2F&h=ATP0KIUsNCmCWXIEq_tiU5fL8m3puhHCDcJRwcTJqSiCSnvoFmmm_PyP2PJNnLN3qblt3Utr_Qx2Ik33i5x7McDLQGAYGOBI-mzgJnj2fBvq4gWwKbofwjFma_cXg06LcXnNEP44ITKNRw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.wix.com%2Fblog%2F2017%2F10%2F5-design-tips-for-a-professional-site%2F&h=ATP0KIUsNCmCWXIEq_tiU5fL8m3puhHCDcJRwcTJqSiCSnvoFmmm_PyP2PJNnLN3qblt3Utr_Qx2Ik33i5x7McDLQGAYGOBI-mzgJnj2fBvq4gWwKbofwjFma_cXg06LcXnNEP44ITKNRw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fstaltz.com%2Fthe-web-began-dying-in-2014-heres-how.html&h=ATP0KIUsNCmCWXIEq_tiU5fL8m3puhHCDcJRwcTJqSiCSnvoFmmm_PyP2PJNnLN3qblt3Utr_Qx2Ik33i5x7McDLQGAYGOBI-mzgJnj2fBvq4gWwKbofwjFma_cXg06LcXnNEP44ITKNRw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnews.netcraft.com%2Farchives%2Fcategory%2Fweb-server-survey%2F&h=ATP0KIUsNCmCWXIEq_tiU5fL8m3puhHCDcJRwcTJqSiCSnvoFmmm_PyP2PJNnLN3qblt3Utr_Qx2Ik33i5x7McDLQGAYGOBI-mzgJnj2fBvq4gWwKbofwjFma_cXg06LcXnNEP44ITKNRw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FWorld_Wide_Web&h=ATP0KIUsNCmCWXIEq_tiU5fL8m3puhHCDcJRwcTJqSiCSnvoFmmm_PyP2PJNnLN3qblt3Utr_Qx2Ik33i5x7McDLQGAYGOBI-mzgJnj2fBvq4gWwKbofwjFma_cXg06LcXnNEP44ITKNRw
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Facebook
Rebeka Škrjanc, Lovro Kalan,  
Sara Bertoncelj Čadež

Uvod
Facebook je z ogromnim številom aktivnih mesečnih uporabni-
kov (2,07 milijarde) trenutno največje družbeno omrežje, kate-
rega priljubljenost se še povečuje. Povprečen uporabnik name-
ni uporabi Facebooka 35 minut na dan (Socialmediatoday.com, 
2017, dostopno prek: https://www.socialmediatoday.com/marketing/
how-much-time-do-people-spend-social-media-infographic).

Facebook je poglavitno orodje spletnega komuniciranja, ki nam v času 
padanja priljubljenosti tiskanih medijev in televizije omogoča dose-
či najširšo publiko. Tega se zavedajo podjetja, ustvarjalci, znamke in 
druge skupine, ki z uporabo Facebooka učinkovito izpostavljajo svojo 
prisotnost na trgu in z malo truda dosegajo vse več novih sledilcev, ki 
so ključni za njihovo rast in razvoj.
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Graf 1: Prikaz mesečnih uporabnikov Facebooka

Zavedanja vsega tega primanjkuje kandidatom za predsednika Repu-
blike Slovenije, ki so med svojimi predsedniškimi kampanjami v letu 
2017 vse preveč posegali po tradicionalnih medijih, kot sta časopis in 
televizija, medtem ko je bila njihova prisotnost na družbenih omrežjih 
nič več kot šibka. Morda je prav ta odpor do uporabe sodobnih komu-
nikacijskih orodij glavni krivec za slabo udeležbo (predvsem mladih) 
na predsedniških volitvah 2017.

V naslednjih razdelkih je skupaj z nasveti podrobneje predstavljena 
uporaba in pomembnost družbenega omrežja Facebook ter možnosti, 
ki jih ta medij ponuja osebam z željo po večji prepoznavnosti.

Dejstva o Facebooku
Facebook je leta 2004 ustanovil Mark Zuckerberg. Prvotno je bilo 
omrežje zasnovano za študente Harvarda, že po manj kot dveh letih 
pa si je lahko račun ustvaril vsakdo. To družbeno omrežje svojim upo-
rabnikom omogoča komuniciranje tako s prijatelji in družino kot s 
svetom. Naše objave lahko dosežejo velike množice ljudi. 
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Za velik del populacije je danes povsem samoumevno, da imajo svoj 
profil na Facebooku. Na njem imajo možnost dodajanja prijateljev, po-
šiljanja sporočil, objavljanja slik, videov, spletnih povezav in besedilnih 
sporočil. Če se Facebook naučimo dobro uporabljati, pa nam lahko 
služi tudi kot zelo učinkovito orodje. Da to dosežemo, moramo dobro 
poznati njegove funkcionalnosti, s katerimi se bomo kot uporabnik 
nenehno srečevali. Najbolje je začeti pri osnovnih pojmih.

Na svojem profilu lahko objavljamo:

•	 tako imenovane statuse oz. besedilne izjave – te so lahko kratke ali pa 
tudi zelo dolge (zgornja meja je 63.206 znakov), vključujejo lahko 
tudi spletne povezave;

•	 slike, videe, dokumente;
•	 ankete.

Časovnica oz. Timeline predstavlja javni profil uporabnika, na katerem 
so časovno razporejene naše objave. V nastavitvah pa lahko določimo, 
kdo jih lahko vidi.

Naš profil je lahko:  

•	 v celoti javen,
•	 zaseben, a dovolimo, da ga vidijo tudi naši Facebook prijatelji,
•	 zaseben, a dovolimo, da ga vidijo tudi prijatelji naših Facebook 

prijateljev,
•	 zaseben (vidimo ga le sami).

Ko se prijavimo v svoj profil, se nam najprej pokaže tako imenovani 
News feed oz. rubrika »zadnje novice«. Ta služi kot neke vrste domača 
stran, ki prikazuje objave uporabnikov in strani, ki jim sledimo. Ko 
nekoga dodamo med prijatelje, mu avtomatsko sledimo. To pomeni, 
da se nam bodo njegove objave prikazovale v razdelku novice (News 
Feed). Enako se zgodi, ko všečkamo neko Facebook stran.

Ob teh gradnikih Facebook ponuja tudi neposredni klepet, aplikacije 
(igre, foto albumi …) in druge interaktivne elemente. Tako rekoč ka-
terokoli objavo, pa naj gre za oglas, objavo osebe ali poslovne strani, 
ima posameznik možnost komentirati, jo všečkati (ali nanjo drugače 
reagirati) in jo deliti – s čimer poveča organski doseg objave.
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O Facebooku v Sloveniji
Facebook je tudi v Sloveniji najbolj priljubljeno družbeno omrežje, 
svoj osebni profil ima namreč 833.500 ljudi, kar je štirikrat več upo-
rabnikov, kot jih ima naslednje najbolj popularno omrežje v Sloveniji, 
Twitter (valicon.net, po statistiki iz leta 2015, dostopno prek: http://www.
valicon.net/files/Sporocilo%20za%20javnost%202016-06-23%20(1).
pdf). Med slovenskimi uporabniki Facebooka jih je 95,7 % aktivnih 
najmanj enkrat na teden, 71,3 % pa jih omrežje uporablja vsaj enkrat 
dnevno ali pogosteje.

Slovenski uporabniki glede na starost (po statistiki iz leta 2014, dostop-
no prek: http://mesta-za-podjetja.blogspot.si/2014/05/koliko-slovencev-
uporablja-facebook-in.html):

•	 13,7 % uporabnikov je starih 18 let ali manj
•	 23,8 % uporabnikov je starih med 19 in 25 let
•	 30 % uporabnikov je starih med 26 in 35 let
•	 22,5 % uporabnikov je starih med 36 in 50 let
•	 7,5 % uporabnikov je starih med 51 in 64 let
•	 2,4 % uporabnikov je starejših od 64 let

Razdelitev med spoloma je skoraj povsem enakomerna, z majhno pred-
nostjo v prid moškim, ki predstavljajo 51 % slovenskih uporabnikov. 
Spodnja slika prikazuje slovenske strani znotraj omrežja Facebook, ki 
so najbolj priljubljene med slovenskimi uporabniki.
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Slika 1: Priljubljene Facebook strani v Sloveniji

Sledenja                  Sledilci

1 Lidl Slovenija SLoVeNIJa  244.853 272.598

2 Spar Slovenija SLoVeNIJa) 202.327 241.400

3 Hofer Slovenija SLoVeNIJa 220.078 240.611

4 Radio 1 SLoVeNIJa 219.232 258.013

5 Tina Maze SLoVeNIJa 208.075 474.549

6 Slovenske Novice SLoVeNIJa 200.304 226.370

7 24ur.com SLoVeNIJa 187.438 207.018

8 kuponko.si SLoVeNIJa 165.386 205.392

9 Samsung SLoVeNIJa 162.525 162.742

10 Telekom Slovenije SLoVeNIJa  161.220 195.608
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Slika 2: Priljubljene politične Facebook strani v Sloveniji

Uporaba Facebooka med kampanjo za 
predsedniške volitve
Čeprav se volilna kampanja praviloma prične šele 30 dni pred dnem 
glasovanja, je zaželeno, da je kandidat na družbenem omrežju Facebo-
ok prisoten že veliko prej, saj je zbiranje sledilcev navadno dolgotra-
jen proces, ki zahteva svoj čas in nekaj truda. Poleg zbiranja sledilcev 
potrebuje kandidat oziroma njegova ekipa dovolj izkušenj s spletnim 
marketingom in promocijo preko Facebooka, saj obdobje kampanje ni 
primeren čas za učenje takšnih veščin.

Ne glede na to, koliko sledilcev kandidat že ima, je v obdobju pred 
pričetkom kampanje priporočeno, da si svoje število sledilcev oz. v pri-
meru Facebooka število všečkov skuša še povečati. Svetujemo, da je 

Sledenja         Sledilci

1 boris Pahor SLoVeNIJa  50.957 57.442

2 Janez Janša SIeRRa LeoNe 22.026 24.218

3 alenka bratušek SLoVeNIJa 19.018 21.393

4 andrej Fištravec SLoVeNIJa 15.022 16.108

5 SDS - Slovenska demokratska stranka SLoVeNIJa 12.788 14.195

6 Levica SLoVeNIJa 12.440 14.981

7 Danilo Türk SLoVeNIJa 11.222 13.163

8 Dr. Miro cerar SLoVeNIJa 10.997 12.253

9 NSi SLoVeNIJa 9.304 10.582

10 Milan Zver SLoVeNIJa  6.438 7.142
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aktiven tudi na drugih družbenih omrežjih in od tam poskuša zvabiti 
svojo publiko še na Facebook. Kandidatu priporočamo, da v medijih 
oziroma povsod, kjer je aktiven, promovira svoja omrežja, preko kate-
rih je dostopen, če mu to priložnost le dopušča.

V 30-dnevnem obdobju predsedniške kampanje je imelo vseh devet 
kandidatov aktivno Facebook stran, vendar pa jih večina ni imela zado-
stnega števila sledilcev, da bi z njo močno vplivali na slovenske volivce. 
Poleg tega so bili mnogi kandidati s svojimi objavami časovno nekon-
sistentni, ustvarjali so nezanimive objave ali pa jih slabo povezovali z 
drugimi omrežji, dogodki in lastnimi aktivnostmi.

Graf 2:  Število všečkov, ki so jih kandidati dobili na Facebooku in 
njihova volilna uspešnost

Iz zgornjega grafa je razvidno, kako pomembna je lahko uporaba 
omrežja Facebook (skupaj s splošno priljubljenostjo kandidata) kot 
promocijskega orodja v času kampanje.

Kandidati, ki so med kampanjo skupaj v povprečju dnevno objavili 
0,43 objave, so prevečkrat posegali po besedilnih objavah, premalo pa 
so za povečevanje svoje priljubljenosti uporabljali vizualne medije. Kot 
je razvidno iz spodnjega grafa, so prevladujoče objave na Facebooku 
vizualno naravnane in ne vsebujejo le besedila, ki je v večini primerov 
puščobno in redko pritegne sledilce.
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Graf 3: Najpogostejši tipi objav kandidatov letošnjih volitev

Večina kandidatov je za boljšo povezljivost z drugimi stranmi in mediji 
uspešno uporabljalo funkciji označevanja (angl. tagging) in deljenja. 
Za primer vzemimo kandidata Marjana Šarca. Ta je v svojih objavah 
nekajkrat označil uradni Facebook strani 24ur.com in RTV Slovenija 
ter se tako povezal z dvema razpoznavnima stranema. To je storil, ko se 
je pojavil v oddajah teh medijev, in tako opozoril sledilce, kje in kdaj 
si ga lahko ogledajo, hkrati pa je njegova objava dosegla tudi sledilce 
dveh znanih medijev. 

Predvsem funkcija označevanja je tista, ki omogoča razširiti kandida-
tov glas tudi med uporabnike, ki kandidatu ne sledijo. In čeprav so jo 
kandidati v nekaj primerih uspešno uporabili, svetujemo, da postane 
označevanje kar se da pogosto, saj bo kandidatom omogočalo razširiti 
svojo besedo izven zaprtega kroga sledilcev. 
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Priporočila in nasveti

Časovnica
•	 Prikazna slika mora biti kar se da profesionalna.
•	 Naslovna slika je prva stvar, ki jo obiskovalci opazijo. Praviloma naj 

bi vsebovala manj kot 20 % besedila.
•	 V razdelku »O meni« uporabimo kratek opis ter povezavo do naše 

spletne strani in drugih družbenih omrežij.

Objave
•	 Če želimo povečati število naših sledilcev ali všečkov, moramo imeti 

dober načrt objav.
•	 Najbolj uspešni bomo, če bomo objavili eno objavo na dan.
•	 75 % odzivov na objavo bo v prvih petih urah, največ prometa na 

Facebooku je med 13. in 15. uro.
•	 Funkcija urnik (schedule) uporabniku omogoča objavljati vnaprej. 

Ko oblikujemo objavo, izberemo čas, ob katerem jo želimo objaviti.
•	 Objave, povezane s prazniki, aktualnimi dogodki in temami, ki jih 

portal označuje za relevantne oz. »trending«, so še posebej dobrodošle.

Komunikacija z občinstvom
•	 Odgovori na komentarje.
•	 Oddajanje v živo (odgovarjanje na vprašanja gledalcev).
•	 Možnost objav občinstva na naši strani (v tem primeru bodimo po-

zorni na zlorabe).

Promocija strani
•	 Promocijski oglasi na Facebooku (uspešnost 75- do 90-odstotna; 

odvisna od slik, najbolj učinkovite imajo 4 besede v naslovu in 15 
besed v opisu).
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Spremljanje uspeha strani
•	 Uporaba Facebookovih vpogledov (insights) omogoča podrobnejši 

pregled uspeha posameznih objav in vsebin, natančneje opredeli 
našo ciljno demografijo in nasploh izboljša strategijo za večji doseg 
(prikaže najboljši čas objav, najbolj priljubljen tip objav itd.).

E-poštni marketing
E-poštni marketing je lahko zelo učinkovita branža za širjenje zavesti o 
znamki ali za dosego cilja, podobnega cilju predsedniških kandidatov 
na volitvah 2017.

Ker se bodo na e-poštne novice in obveščanje (po navadi preko sple-
tne strani) prijavili le najbolj zvesti sledilci, to orodje odpira možnost 
ponujanja nekoliko drugačne vsebine – usmerjene neposredno nanje. 
Politik lahko svoji bazi volivcev tako ponuja podrobnejše informacije o 
shodih in jo obvešča o novostih.

Preden začnemo z e-poštnim marketingom

•	 moramo imeti veliko sledilcev na družbenih omrežjih;
•	 moramo imeti idejo, kaj lahko sledilcu, ki se je prijavil na e-novice, 

ponudimo. To mora biti nekaj, česar na družbenih omrežjih ne po-
nujamo (katera vsebina bi volivca pripravila do tega, da se prijavi na 
e-novice?);

•	 ko imamo idejo, potrebujemo še časovni in oblikovni načrt objav.

Kako uporabljamo e-poštni marketing

•	 e-pošto moramo pošiljati redno, a ne vsak dan (dva ali tri dni v 
tednu);

•	 novice se ne smejo ponavljati;
•	 bolje je, da so kratke in zanimive ter polne informacij (slike, video, 

malo besedila).
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Zaključek
Facebook je najbolj popularno družbeno omrežje tako globalno kot 
tudi v Sloveniji. Z uporabo Facebooka lahko politiki nagovarjajo mlaj-
šo generacijo, zanemarljiva pa ni niti prisotnost starejših uporabnikov. 
Urejena Facebook stran kandidatu omogoča jasno in dostopno mesto 
za stik z javnostjo, ne da bi kakorkoli finančno obremenila njegovo 
kampanjo. Glede na trenutno priljubljenost Facebooka je uporaba tega 
družbenega omrežja skoraj predpogoj za uspešno predvolilno kampa-
njo, kar je razvidno iz povezave med priljubljenostjo na Facebooku in 
uspehom na volitvah.

VIRI

Slika 1: https://techcrunch .com/2017/06/27/facebook-2-billion-users/

Slika 2: https://www .socialbakers .com/statistics/facebook/pages/local/slovenia/

Slika 3: https://www .socialbakers .com/statistics/facebook/pages/local/slovenia/
society/politics/

Slika 4: Graf izdelan s pomočjo Microsoft Excel, vir informacij: http://www .dvk-rs .si/
index .php/si/arhiv-predsednika-rs/volitve-predsednika-rs-leto-2017 in http://www .
fanpagekarma .com

Slika 5: http://www .fanpagekarma .com
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Twitter
Andrej Drofenik, Aleksander Kovač

Uvod
Twitter je spletno družbeno omrežje, ki ga po vsem svetu uporablja več 
kot 330 milijonov ljudi. Je preprosto, a hkrati zelo uporabno orodje, ki 
svojim uporabnikom omogoča interakcijo in razpravo z objavljanjem 
in deljenjem tvitov. Čeprav bi bil za ta sporočila še najbolj ustrezen 
slovenski izraz čivk, saj od tod prihaja ime omrežja, ga skoraj nihče ne 
uporablja.

Twitter je kot komunikacijsko orodje v Sloveniji še vedno dokaj neiz-
koriščen, čeprav deluje že vse od leta 2006. Po podatkih raziskovalnega 
podjetja Valicon, predstavljenih v poglavju »Kje so ljudje?«, ga dnevno 
pri nas uporablja le okoli 33.000 ljudi, kar pa ne pomeni, da lahko 
njegov vpliv v družbi zanemarimo. Tedensko ga uporablja že več kot 
100.000 ljudi, kar predstavlja približno pet odstotkov prebivalstva v 
naši državi.
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Graf 1:  Prikaz desetih najbolj priljubljenih uporabniških Twitter ra-
čunov na svetu po številu sledilcev 

O družbenem omrežju Twitter
Twitter je morda na prvi pogled nekakšna osnovna, prazna različica 
Facebooka, najbolj priljubljenega družbenega omrežja. Ta ima že skoraj 
poplavo funkcionalnosti, saj skuša zadovoljiti prav vse potrebe, ki jih 
človek lahko ima. Poleg vseh osnovnih funkcij, ki jih ponuja že od za-
četka (objavljanje in deljenje sporočil, pogovori z drugimi uporabniki, 
všečkanje objav), zdaj ponuja tudi nakupovanje, igranje računalniških 
iger, gledanje prenosov v živo in mnogo drugega. Marsikdo v tem ka-
osu uživa in uporablja prav vse, kar je na razpolago, kdo drug pa si želi 
le preprosto komunikacijsko orodje za širjenje svojih mnenj.

Tu nastopi Twitter. Zasnovan je na prepričanju, da ima večina ljudi 
kratek spomin in še krajši čas pozornosti. Deluje na osnovi tvitov, 
kratkih sporočil, ki jih lahko uporabniki preberejo le v nekaj sekun-
dah (dolžina sporočila je lahko največ 280 znakov). Poleg svoje glav-
ne funkcije ponuja le še nekaj najbolj osnovnih stvari, kot so zasebna 
sporočila, komentiranje in sledenje drugim uporabnikom (angl. fol-
lowing). Kljub omejeni funkcionalnosti pa lahko Twitter uporabljamo 
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na vrsto različnih načinov, glede na to, kaj na njem želimo izvedeti in 
početi. A preden to lahko storimo, moramo razumeti nekaj ključnih 
pojmov, na katerih temelji Twitter, saj novim in starim uporabnikom 
pomagajo pri uporabi omrežja in interakciji z drugimi.

Osnovni pojmi
1. Tvit (angl. tweet) je kratko sporočilo, ki ga objavimo in je vidno 
vsem uporabnikom omrežja. Je glavno orodje uporabnika za sporazu-
mevanje s svojim občinstvom. Poleg teksta lahko vsebuje tudi sliko ali 
video ali pa celo kratko anketo.

2. »Retweet« je najpomembnejša funkcija pri širjenju tvitov. Za besedo 
v spletnih slovarjih ni prevoda, s to funkcijo pa lahko tvit drugega upo-
rabnika objavimo še enkrat, da je lažje viden tudi našemu občinstvu; 
lahko bi mu torej rekli odmev tvita. Gre za spletno različico izmenjave 
novic in mnenj med ljudmi. Običajno retweetamo tiste tvite, ki se nam 
zdijo pomembni in se z njimi strinjamo.

3. Sledilec (angl. follower) je oseba, ki nam sledi. To počne zato, ker 
se zanima za naše tvite, običajno v pozitivnem smislu. Sledi nam lah-
ko kdorkoli, ki ima na Twitterju račun. Tudi mi lahko sledimo dru-
gim uporabnikom, kar se preprosto izrazi kot »following« oz. sledim. 
Povprečen uporabnik Twitterja sledi veliko drugim uporabnikom, sam 
pa ima malo sledilcev. Drugače je seveda v svetu slavnih (npr. Go-
ran Dragić ima okoli 300.000 sledilcev, sam pa sledi manj kot 400 
uporabnikom).

4. »Feed« oz. krma je prostor, kamor se steka vse dogajanje, ki nas 
zanima. Feed je začetna stran Twitterja in se odpre, ko se vanj vpišemo 
z uporabniškim računom in geslom. Tu se nam prikažejo vsi tviti in 
retweeti uporabnikov, ki jim sledimo, torej gre za uporabniško prila-
gojen vir novic. Tukaj naši sledilci vidijo naše tvite, kar je glavni smisel 
Twitterja.

5. »Reply« oz. odziv ali komentar – na vsak tvit lahko tudi odgovorimo 
z odzivom. Ti predstavljajo glavno orodje interakcije med uporabniki, 
saj se uporabljajo za pozitivno in negativno kritiko nekega mnenja oz. 
izjave. Odgovarjamo lahko tudi na vsak odgovor pod tvitom.
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6. Všeček oz. »like« – katerikoli tvit ali odziv lahko tudi všečkamo. 
Vsi takšni tviti in odgovori se zbirajo v zavihku »Likes«. Večje vloge ta 
funkcija nima.

7. »Handle« pomeni uporabniško ime določenega uporabnika (npr. 
Goran_Dragic, TinaMaze). Večina uporabnikov uporablja svoje pravo 
ime in priimek.

8. Omemba oz. »mention« – z znakom @ lahko označimo drugega 
uporabnika v našem tvitu. Seveda lahko v tvit preprosto napišemo nje-
govo ime, če pa uporabimo omembo (npr. @Goran_Dragic), bo ta 
uporabnik o tej omembi tudi obveščen.

9. »Hashtag« oz. ključnik – z znakom # lahko v tvitih in odgovorih 
označimo besedo ali besedno zvezo, ki jo želimo izpostaviti. Nato si 
lahko tudi pogledamo vse tvite, v katerih je izpostavljena ista besedna 
zveza. Dober primer je bil #mislovenci, ki se je uporabljal med evrop-
skim rokometnim prvenstvom. Pod tem ključnikom je bila zbrana ve-
lika večina tvitov slovenskih navijačev.

10. »DM – Direct Message« ali neposredno sporočilo – preprosta funk-
cija, s katero lahko drugim uporabnikom pošiljamo zasebna sporočila.

Večine slovenskih izrazov za te pojme se v vsakdanjem življenju ne 
uporablja, izjema je pisno podomačena oblika tvit. 

Zelo pomemben je tudi naš Twitter profil ali profilna stran. Tu si drugi 
uporabniki ogledujejo, kaj smo objavljali. Na levi strani jih pozdravita 
profilna slika in kratek opis računa, na sredini ekrana pa so v kronolo-
škem zaporedju zbrani vsi tviti, ki smo jih napisali, in tviti, ki smo jih 
retweetali. Drugim uporabnikom so na enem mestu vidni vsi podat-
ki, ki smo jih objavili: naše slike in videi, mnenja in zanimanja, razni 
utrinki iz našega življenja, pa tudi šale in celo dnevne navade.
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Skupine uporabnikov v Sloveniji
Uporabniki na Twitterju se (vsaj v zahodnem svetu) večinoma delijo v 
dve skupini. V prvo spadajo prepoznavni ljudje, ki Twitter potrebujejo 
za lastno promocijo in vzdrževanje imidža, v drugo pa tisti, ki se zani-
majo za to, kaj prepoznavni počnejo.

V Sloveniji je položaj nekoliko drugačen. Prepoznavnih ljudi, ki pre-
prosto potrebujejo Twitter, je zelo malo. V Sloveniji ni oseb, ki bi bile 
tako prepoznavne po vsem svetu, da bi zaradi marketinških razlogov 
nujno morale imeti račun na Twitterju (razen zelo redkih izjem). Po-
glavitni razlog za to je v slabi razširjenosti omrežja pri nas, saj se vsa 
promocija dogaja na Facebooku, pa tudi v tem, da je Slovenija majhna 
država (in ima posledično na Twitterju malo uporabnikov). Pri nas 
tako večina uporabnikov na Twitterju sledi domačim športnikom in 
profilom iz tujine, kjer je več možnosti za interakcijo.

Vendar pa Twitter ni bil ustvarjen samo za pogovore med uporabniki, 
temveč je tudi najhitrejši novičarski portal. Zaradi vsesplošne uporabe 
ključnikov je na Twitterju ob pomembnih dogodkih zelo lahko priti 
do najnovejših novic, saj informacije prihajajo iz ogromno različnih 
virov naenkrat.

Tudi veliko podjetij ima profil na Twitterju, a so ti zaradi dolgočasne 
vsebine za povprečnega uporabnika običajno manj zanimivi kot profili 
znanih ljudi.
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Slika 1:  Deset najbolj priljubljenih uporabniških računov na 
družbenem omrežju Twitter

Brez dvoma pa drži še ena stvar: skoraj nihče ne uporablja Twitterja kot 
edini vir novic, saj si večinoma pogledajo le tisto, kar jih zanima, in le 
občasno kaj bolj pomembnega. Uporabniki radi iščejo in spremljajo 
sproščujoče in zabavne vsebine, prav tu pa je v Sloveniji še veliko neiz-
koriščenega potenciala. Twitter ponuja odlično platformo za izražanje 
mnenj skozi šale in ironijo, ker samo omrežje velja za bolj udarno in 
neposredno kot Facebook. Uporabniki Twitterja se velikokrat načrtno 
izogibajo tvitom z resnejšo tematiko, njihov delež pa se bo v naslednjih 
letih le še povečeval.

Sledenja              Sledilci

1 Goran Dragić (@Goran_Dragic) 389 299. 679

2 Matthew Slivar (@MatejSlivar) 252.153 273.975

3 Tina Maze (@TinaMaze) 54 182.035

4 aljaž Škorjanec (@aljazSkorjanec) 515 151.599

5 UMek (@UMek_1605) 143 113.545

6 24ur.com (@24ur_com) 836 108.399

7 Playboy Slovenia (@PlayboySi) 1 230 91.659

8 alan Ristić (@alanristic) 62.240 74.383

9 MMc RTV Slovenija (@rtvslo) 2 007 74.304

10 Sasha Vujacic (@SashaVujacic)  127 67.709
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Twitter med predsedniško kampanjo 2017
Twitter je imel tudi manjšo vlogo med zadnjimi predsedniškimi voli-
tvami. Sedem izmed devetih kandidatov je imelo račun na Twitterju, 
nekateri so ga uporabljali bolj, drugi manj.

Tabela 1:  Kandidati, ki so med predsedniško kampanjo imeli in 
uporabljali račun na družbenem omrežju Twitter, število 
njihovih sledilcev ter izidi na volitvah 

Kandidat Število sledilcev na družbenem 
omrežju Twitter

Izidi na volitvah / 
izidi drugega kroga

Borut Pahor 58 .768 47,21 % / 52,98 % 

Marjan Šarec 1753 24,76 % / 47,02 % 

Romana Tomc 3241 13,68 % 

Ljudmila Novak 1927 7,24 % 

Boris Popovič 365 1,80 % 

Maja Makovec Brenčič 755 0,78 % 

Angelca Likovič 499 0,59 % 

Vir: Twitter, DVK

Največ sledilcev je do volitev uspelo nabrati Borutu Pahorju, imel jih 
je okoli 55.000. Je edini kandidat, ki je dovolj zgodaj začel z delom na 
družbenih omrežjih, saj si je račun na Twitterju ustvaril že za prejšnje 
volitve, torej leta 2012. Štiri leta je redno objavljal slikovno in video 
gradivo, ki je zanimivo in pestro. Same slike in videi so delo profesio-
nalne ekipe, saj bi slabe slike na profilu negativno izstopale. Na nje-
govem profilu je poskrbljeno za vse, tako da funkcionira kot uspešna 
platforma za promocijo. Čeprav je s svojim (morda celo prekomernim) 
objavljanjem pridobil kar nekaj nasprotnikov, ostaja daleč najbolj pri-
ljubljen politik v Sloveniji. Glavni razlog za to pa je bržkone njegova 
prisotnost na družbenih omrežjih.

Poleg Pahorja se je še najbolje odrezala Romana Tomc, ki si je do voli-
tev nabrala okoli 3000 sledilcev. Njen Twitter profil sicer ni polomija, 
vendar bi lahko bil veliko boljši. Težava je predvsem v frekvenci ob-
javljanja, saj bi morala objavljati dnevno, da bi ji Twitter prinesel več 
uspeha. Je pa res, da je profil njene stranke (SDS) imel ob času volitev 
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že 11.600 sledilcev, profil Janeza Janše pa že okoli 49.000. Ta računa 
ji sicer nista prav zelo pomagala, saj sta kljub solidni količini sledil-
cev veliko slabše organizirana kot Pahorjev profil. Bolj kot učinkovito 
orodje za promocijo delujeta kot nekakšen forum za škandale in pre-
pire. Objav je odločno preveč, ker se objavlja tudi nezanimive citate in 
slike, namesto le najboljših utrinkov. Janez Janša tudi retweeta vse tvite 
in komentarje, s katerimi se strinja, zaradi česar njegov profil izgublja 
preglednost in s tem tudi vpliv na publiko. Pomembno je tudi to, da se 
Pahor nikoli ne odziva na negativizme na svojem profilu in jih tudi ne 
spodbuja, kar daje njegovemu profilu umirjen, uglajen občutek, česar 
pa ne moremo reči za profil stranke SDS ali za profil Janeza Janše.

Slika 2:  Deset najbolj priljubljenih političnih akterjev na družbenem 
omrežju Twitter v Sloveniji

Sledenja             Sledilci

1 borut Pahor (@borutPahor) 729 58.768

2 Janez Janša(@JJansaSDS) 2024 49.958

3 Violeta bulc (@bulc_eU) 1142 30.191

4 dr. Miro cerar (@Mirocerar) 647 29.746

5 SDS (@strankaSDS) 605 11.958

6 SLS (@strankaSLS) 1458 6335

7 NSi (@NovaSlovenija) 1144 5849

8 Levica (@strankalevica) 2100 4699

9 alenka bratušek (@abratušek) 674 4606

10 DeSUS (@strankaDeSUS)  103 599
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Ostali kandidati so bili pri uporabi Twitterja dokaj neuspešni. Če so 
že uporabljali Twitter, je bilo to večinoma za manjše prepire ali pa za 
objave, ki jih ni videl skoraj nihče. Ljudmili Novak in Marjanu Šarcu 
je sicer uspelo preseči mejo 1000 sledilcev, vendar to na izid volitev 
ni vplivalo. Ostalim kandidatom v času volitev ni uspelo priti niti čez 
1000 sledilcev. Če naše objave vidi le tako malo število ljudi, večjega 
učinka od Twitterja seveda ne moremo pričakovati.

Vsem kandidatom razen Pahorja je skupno to, da so z uporabo druž-
benih omrežij začeli bodisi prepozno bodisi niso imeli jasnega načrta, 
katero publiko želijo doseči in kaj Slovence na Twitterju zanima. To 
seveda ni bil edini dejavnik, ki je vplival na končni rezultat volitev, ven-
dar je bil vsaj s stališča zmagovalca verjetno odločilen. Pahor je družbe-
na omrežja vzel skrajno resno, za nagrado pa je dobil nadaljnjih pet let 
bivanja v predsedniški palači.

Kako lahko Twitter pomaga do zmage
Na spletu je lahko biti glasen in opozarjati nase. Umetnost pa je doseči 
to, da nas ljudje začnejo tudi poslušati in se nam v našem vpitju pridru-
žijo. To za Twitter velja še bolj kot za druga družbena omrežja. Težko si 
je pridobiti dovolj sledilcev, da bi uporabnik od njih imel kakršnokoli 
korist, kaj šele zgraditi pravo bazo privržencev, ki se nenehno veča in 
pri promociji pomaga bolj kot kakršenkoli oglas v časopisu.

Začne se pri splošni prepoznavnosti v območju, kjer želimo delovati. 
Čeprav je na Twitterju postalo uspešnih veliko ljudi, ki prej tako rekoč 
niso obstajali, je že pred uporabo omrežij treba biti prepoznaven. Mar-
sikdo bi lahko uporabljal Twitter kot pravi mojster, pa bi na predsedni-
ških volitvah prejel le malo glasov (ali pa ne bi uspel zbrati niti dovolj 
podpisov za nastop na volitvah). Preprosto povedano, Twitter nam ne 
more ustvariti kariere, lahko pa jo na njem širimo. Če kariere in prepo-
znavnosti nimamo, nas ne bo želel poslušati nihče.

Ko smo med ljudmi že dovolj prepoznavni, lahko začnemo razmišljati 
o resni uporabi družbenih omrežij za nastop na volitvah. Na Twitterju 
je nekaj prvih korakov dokaj samoumevnih: na profil naložimo našo 
najboljšo sliko in napišemo kratek in jedrnat opis profila (ki je viden 
takoj, ko si ga nekdo ogleda). Dodamo še povezavo na svoj Facebook 
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profil in našo osebno spletno stran (če jo imamo). Za začetek je do-
bro, da o našem profilu najprej obvestimo prijatelje, službene kolege 
in družinske člane. To je najbolje storiti kar preko Twitterjevih sporočil 
(DM-jev). Tem osebam sledimo, obenem pa jih vljudno prosimo, da 
tudi one sledijo nam. Nato se spoznamo z uporabniškim vmesnikom. 
Ogledamo si, kje so gumbi in kaj z njimi počnemo, eksperimentiramo 
z zgoraj opisanimi funkcijami in se naučimo objavljanja različnih tvi-
tov (besedilo, slike, povezave, video itd.).

Ko imamo občutek, da Twitter lahko uporabljamo, se začne pravi izziv. 
Treba je namreč prepričati večje število ljudi, da nam začnejo slediti, saj 
lahko le tako povečujemo vpliv in prepoznavnost. To najlažje storimo 
tako, da pod tviti uporabnikov z večjim številom sledilcev zapišemo 
kakšen komentar (oz. odziv). Ti tviti morajo biti sveži, da jih opazi čim 
večje število ljudi. Če je naš komentar dovolj zanimiv in se ljudje z njim 
strinjajo, si bodo tudi ogledali naš profil. Šele če tudi tam najdejo kaj 
zanimivega, se bodo odločili, da nam začnejo slediti. Vsebina na našem 
Twitter profilu je tako ključnega pomena: biti mora zanimiva, udarna, 
na nek način drugačna in odmevna. Kaj točno je dobro objavljati, je 
seveda odvisno od osebe, ki to objavlja, vendar obstaja nekaj ključnih 
smernic, ki se jih je na poti do uspeha dobro držati:

•	 Prvič, objavljamo redno, s čim manj premori. Za začetek je tvit (ali 
komentar) na dan spodnja meja, idealna številka se giblje okoli treh 
ali štirih tvitov na dan. Tako zagotovimo, da je naša profilna stran 
nenehno posodobljena in da je na njej vedno nova vsebina. To daje 
ljudem občutek, da smo zelo aktivni. Če jih zanima vsebina, ki jo 
objavljamo, bodo na naš profil prihajali bolj pogosto.

•	 Drugič, objavljamo zanimivo in fokusirano. To je težko predvsem 
za politike, saj zmotno mislijo, da je treba objavljati izključno tisto, 
kar se dogaja v svetu politike. Drugih uporabnikov takšna vsebina 
večinoma ne zanima. Treba si je vzeti tudi čas za humor in vsakda-
nje aktivnosti, ob katerih se lahko običajni ljudje sprostijo. Najbolj 
učinkovite so slike in občasno video gradivo, ker lahko povejo veliko 
več kot kratko besedilno sporočilo, poleg tega pa dajo našemu profi-
lu lepši videz. Besedilnega dela seveda ne smemo zanemariti, saj vsa-
ka slika potrebuje tudi svoj naslov. Tudi besedilo je lahko zelo udar-
no in odmevno; dober primer tega je profil ameriškega predsednika 
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Donalda Trumpa, ki velikokrat objavlja le besedila brez slik.

•	 Tretjič, ne odzivamo se na tiste tvite in komentarje, ki nas opisujejo z 
negativnim prizvokom. Z odgovarjanjem na takšne objave situacijo 
običajno le poslabšamo, saj pozornost usmerjamo stran od pozitiv-
nih tvitov in tako vpliv negativizma le še razširimo. Izjeme so dovo-
ljene le takrat, ko imamo kakšen zares smešen odgovor na sovražni 
tvit, ki nas bo prikazal v boljši luči od tistega, ki je tvit objavil.

Teh korakov se držimo, obenem pa skušamo še na druge načine pre-
usmeriti pozornost na naš Twitter profil. Uporabimo lahko katerekoli 
tradicionalne metode marketinga, največ pa seveda pomeni omemba 
v medijih, za kar običajno potrebujemo veliko sreče. Slaba reklama tu 
(skoraj) ne obstaja. Na začetku lahko vsak obisk našega profila štejemo 
kot uspeh, vsak nov sledilec pa je že mala zmaga.

Če smo pri izvajanju teh korakov uspešni, se na neki točki začne število 
naših sledilcev povečevati hitreje kot običajno. Takrat je vpliv marke-
tinga najpomembnejši, saj lahko z malo sreče to hitrost za nekaj časa 
še povečamo. Ker je Slovenija majhna država, zelo daleč ne moremo 
priti (kar se tiče števila sledilcev), že okoli 10.000 bi bil velik uspeh. Do 
takrat je naš Twitter profil postal prepoznavna platforma za promocijo 
in smo v neki meri dosegli svoj cilj.

Edino, za kar moramo nato poskrbeti, je, da na svoj profil še vedno ob-
javljamo zanimivo vsebino, vendar na malo drugačen način. Predvsem 
se ne oglašamo več pod tviti drugih, ker nas to postavi v inferioren 
položaj v primerjavi s tistim, ki je tvit objavil. Raje objavimo svoj tvit 
in v njem omenimo to osebo, saj to kaže na bolj samostojno držo. Ljudi 
nam ni treba več iskati. K nam bodo prišli sami od sebe, saj smo zdaj 
na Twitterju že zelo prepoznaven obraz. Tvite še vedno objavljamo vsaj 
dnevno, pri tem pa se trudimo, da ne pišemo prezapletenih stavkov. 
Tviti morajo biti nedvoumni in vsem razumljivi.

Tako se začne velika večina uspešnih zgodb na Twitterju. Ključna je 
začetna prepoznavnost osebe ter kakovost in zanimivost tvitov, ki jih 
objavlja. Če nam uspe pridobiti kakšnih 10.000 sledilcev, preden sploh 
objavimo, da bomo šli na volitve, se lahko nadejamo še boljšega rezul-
tata. Če politik začne objavljati šele med kampanjo, je precej očitno, da 
omrežja ne razume in da ne bo zmožen pritegniti večje množice ljudi. 
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Treba je začeti mesece, če ne že kakšno leto ali dve pred volitvami. Prej 
ko začnemo, boljši bo rezultat.

Zaključek
Čeprav Twitter v Sloveniji ne doživlja takšnega uspeha kot Facebook, 
se je v veliko državah že začel uporabljati kot primarno komunikacijsko 
orodje politike z javnostjo. Pri nas to še ni uveljavljena praksa, vendar je 
le vprašanje časa, kdaj se ga bo resno lotil kakšen znan obraz z visokimi 
ambicijami. Tisti, ki bo v Sloveniji prvi odkril ves potencial Twitterja 
in to povezal z drugimi družbenimi omrežji, bo v Sloveniji pustil velik 
pečat.

Twitter je idealno orodje za spreobrnitev politične kulture v Sloveniji. 
Tu se lahko politiki spet približajo ljudem in se predstavijo ne kot od-
tujena elita, ki sklicuje tiskovne konference pred kamerami, ampak kot 
predstavniki ljudstva, ki (tako kot vsi drugi) pišejo sporočila na svoj 
mobilni telefon. Borut Pahor je bil prvi, ki mu je to uspelo, in še zdaleč 
ne bo zadnji.

VIRI

https://www .socialmediatoday .com/social-networks/top-social-network-
demographics-2017-infographic [23 . 1 . 2018]

https://www .socialbakers .com/statistics/twitter/profiles/slovenia/ [25 . 1 . 2018]

https://www .socialbakers .com/statistics/twitter/profiles/slovenia/society/politics/ 
[13 . 1 . 2018]

https://www .statista .com/statistics/273172/twitter-accounts-with-the-most-
followers-worldwide/ [5 . 1 . 2018]

https://www.statista.com/statistics/273172/twitter-accounts-with-the-most-followers-worldwide/
https://www.statista.com/statistics/273172/twitter-accounts-with-the-most-followers-worldwide/
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Instagram
David Peklenik Urbanč, Blaž Ličen

Uvod
Instagram je družbeno omrežje, ki ga uporabniki uporabljajo za ob-
javljanje fotografij in videov. Vsak uporabnik ima svoj račun, kjer so 
sledilcem vidne vse njegove vsebine. Podobno kot pri Facebooku in 
Twitterju uporabniki na svoji strani vidijo tudi vsebine vseh ljudi, ki 
jim sledijo. Avgusta 2016 je Instagram uvedel tudi zgodbe (angl. sto-
ries). Te omogočajo deljenje fotografije ali videa. 
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O Instagramu
Instagram je mobilna, namizna in internetna aplikacija za izmenjavo 
fotografij in videoposnetkov. Ustvarila sta jo Kevin Systrom in Mike 
Krieger oktobra 2010 kot brezplačno mobilno aplikacijo, dve leti ka-
sneje pa jo je za milijardo ameriških dolarjev kupil Facebook. Po usta-
novitvi leta 2010 je Instagram 

hitro postal priljubljen, z milijonom registriranih uporabnikov v dveh 
mesecih, 10 milijoni v enem letu in 800 milijoni v septembru 2017. 
Uporabniki platforme so od oktobra 2015 prenesli več kot 40 milijard 
fotografij. Priljubljenost Instagrama je povzročila velika angažiranost 
uporabnikov, ki ustvarjajo namenske »trende«, v katerih objavljajo fo-
tografij v določenih dnevih v tednu s ključnikom (hashtagom), ki pred-
stavlja skupno temo. 

Graf 2:  Prikaz starostne strukture aktivnih uporabnikov Instagrama  

Instagram v Sloveniji
Kot kaže naslednja slika, je Instagram zelo razširjen in priljubljen tudi 
v Sloveniji. Leto in pol stara Valiconova raziskava je pokazala, da se je 
uvrstil v vrh glede na število profilov oziroma pogostnost uporabe tako 
pri tedenski kot tudi pri dnevni uporabi. Številke za danes niso znane, 
lahko pa predvidevamo, da so šle samo še navzgor.

Skupni delež na osnovi globalne raziskave uporabnikov interneta v starosti od 16 do 64 let
September 2014 
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Tabela 1:  Raba družbenih omrežij v Sloveniji  
(maj/junij 2016, n = 9798)

Če upoštevamo, da je Slovenija majhna država z malo prebivalstva, 
imajo spodaj našteti Slovenci zelo zajetno bazo ljudi, ki jim sledijo. 
Številke pa dobijo toliko večji pomen, če jih primerjamo z naklado naj-
večjih slovenskih časopisov. Slovenski tiskani dnevniki imajo denimo 
precej nižjo naklado (Slovenske novice recimo nekaj čez 60.000 izvo-
dov), kot imajo sledilcev najuspešnejši slovenski profili na Instagramu. 

Tabela 2:  Prikaz najuspešnejših slovenskih profilov na Instagramu 
glede na število objav in število sledilcev

Račun na Instagramu Število sledilcev Število objav Opis

Jan Oblak 646 .000 44 Športnik

Luka Dončić 477 .000 1218 Športnik

Valerija Slapnik 331 .000 752 Fitnes trenerka

Goran Dragić 319 .000 146 Športnik

Imajo svoj profil Uporabljajo na 
tedenski ravni

Uporabljajo vsak 
dan

Facebook 833.500 767.500 594.500

Twitter 206 .500 100 .000 33 .000

Instagram 180.500 126.500 62.000

Linkedin 135 .500 59 .000 11 .000

Snapchat 128.000 106.000 66.500

Pinterest 100 .000 57 .500 16 .500

Tumblr 36.000 15.000 5.500

Flickr 17 .500 5 .500 <1 .000

Tinder 15.000 8.000 3.000

Forsquare 9 .000 2 .500 1 .000

Swarm 4.500 1.500 <1.000

Vir: Raziskava MEDIA+, Valicon
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Instagram med predsedniško kampanjo
Na slovenskih predsedniških volitvah 2017 je imelo profil na Instagra-
mu pet od devetih kandidatov. Nekateri so imeli profil že prej in s tem 
tudi veliko prednost, nekateri so imeli še plačano ekipo, ki je skrbela 
za njihov profil. Na Instagramu so objavljali slike in posnetke iz zaseb-
nega življenja, politična sporočila in humorne slike. Boris Popovič je 
objavljal najbolj pogosto (več kot eno sliko na dan), vendar kakovost in 
vsebina slik nista bili najboljši. Pahor je objavljal vsak dan po eno sliko, 
te so bile profesionalne, edini je uporabljal humor, opisi slik so bili v 
slovenščini in angleščini, na slikah je imel veliko ključnikov (hashtagov) 
in je edini, ki objavlja slike po volitvah enako pogosto kot pred njimi.

Slika 1: Primer dobro narejene slike z oznako in hashtagi (ključniki)

Romana Tomc je objavljala enkrat na dan en mesec pred prvim kro-
gom volitev, pred volitvami in po njih pa bolj redko (dvakrat na teden). 
Njene slike niso nič posebnega, vendar so po kakovosti vseeno bolj-
še od Popovičevih. Marjan Šarec je začel redno uporabljati Instagram 
približno en mesec pred prvim krogom volitev. Objavljal je približ-
no eno sliko na štiri dni. Vsebina njegovih slik je večinoma njegovo 
potovanje po Sloveniji, poleg tega je objavljal tudi videoposnetke, v 
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katerih nagovarja Slovence, in slike iz politike (govori, volitve). Dru-
gačno zgodbo pripoveduje profil Angelice Likovič, ki ga je težko sploh 
najti, saj ga ne promovira na spletni strani ali na Facebooku. Poleg tega 
je profil na Instagramu ustvarila mesec dni pred volitvami, na njem pa 
ni ničesar posebnega.

Slika 2: Primer slabe slike Borisa Popoviča

Tabela 3:  Prikaz profilov predsedniških kandidatov na Instagramu 
glede na število objav, število sledilcev in število sledenj

Kandidat Število objav na 
Instagramu

Število sledilcev Število sledenj

Borut Pahor 614 49 680 46

Marjan Šarec 22 1573 8

Boris Popovič 256 1062 235

Romana Tomc 75 636 292

Angelca Likovič 68 113 31
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Smernice in nasveti
Časovnica je na Instagramu sestavljena iz slik in videoposnetkov ljudi, 
ki jim uporabnik sledi. Da uporabnik vašo sliko vidi, ne zgolj preskoči, 
mora ta pritegniti njegovo pozornost.

Kaj je tisto, kar bo uporabnike pripravilo, da se ob vaši sliki za nekaj 
časa ustavijo oziroma da si ogledajo vaš profil? Najpreprostejši odgovor 
je, da moramo objaviti najbolj zanimiv trenutek dneva na časovnico in 
pod zgodbo. Za profesionalni Instagram profil je dobro imeti načrt za 
dnevne objave, poleg tega pa še nekaj rezervnih fotografij, če načrt za 
kakšen dan spodleti. Pri fotografiji je najbolj pomembna osvetlitev in 
vsebina slike. Da dobijo fotografije še kakšen poseben poudarek, je v 
pomoč množica filtrov. Pri objavi pa imamo tudi možnosti dodajanja 
opisa slike, oznak profilov ljudi, ki so na naši sliki, oznak mest, kjer je 
bila fotografija posneta, in pa seveda dodajanje ključnikov (hashtagov). 
Zelo uporabna pa je tudi funkcija predvajanja v živo, saj imamo mož-
nost takojšnjih povratnih informacij in tudi sami lahko tako odgovar-
jamo na vprašanja, ki nam jih zastavijo uporabniki. 

Sklep
Da je Instagram zelo močno orodje, pričajo tudi številke. Konec leta 
2017 je bilo na Instagramu zabeleženih 800 milijonov aktivnih upo-
rabnikov mesečno in 500 milijonov dnevno. 

Zato poskrbimo, da so objave lahko preproste, predvsem pa zanimive 
in ne preveč resne. Uporabljajmo tudi orodja, ki pomagajo narediti naš 
profil bolj zanimiv – razne filtre, prenose v živo in objave zgodb.
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Snapchat
Tim Križnik, Nina Mušič, Matjaž Rupnik

Uvod 
Snapchat je aplikacija za pametne telefone in tablice na operacijskih 
sistemih iOS in Android. Pri tem družbenem omrežju komuniciramo s 
fotografijami, videoposnetki in risbami ter zgolj sekundarno s pomočjo 
besedila. Lahko se pohvali z lokalno bazo 178 milijonov uporabnikov, 
od katerih jih je 71 % mlajših od 34 let. V Sloveniji je njegovih dnevnih 
uporabnikov več kot 66.500.

Na Snapchatu objavljamo zgodbe. To so slike ali videi, ki jih v celoza-
slonskem načinu vidijo vsi naši sledilci in so objavljeni le 24 ur, po tem 
pa izginejo. Večinoma so, kot vsa Snapchatova vsebina, posneti v vodo-
ravni postavitvi. Objavljamo lahko tudi slike, ki imajo bodisi omejeno 
trajanje objave (do 10 sekund) bodisi je ta neomejena. Te pošljemo le 
izbranim prijateljem. Uporabljamo lahko tudi posebne učinke, svet-
lobne filtre ali dodajamo napise. Prav tako kot slike lahko objavljamo 
tudi kratke videe s trajanjem do 10 sekund in jim dodajamo različne 
filtre.

Napredne uporabe Snapchata zajemajo funkcije, kot so Snap Map (pri-
kaz uporabnikov na zemljevidu in lokacije, kjer so bile fotografije in 
videi posneti), geofiltri (posebne prej omenjene grafike, ki jih lahko v 
svojih sporočilih uporabljajo zgolj uporabniki na določenem območju) 
in skupne oz. deljene zgodbe – vse od teh so lahko pametno uporablje-
ne za kampanje in marketing.
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V nadaljevanju si bomo podrobneje pogledali aplikacijo Snapchat ter 
se seznanili z uporabo in nasveti zanjo, saj je dobro, vendar na žalost 
zelo neizkoriščeno orodje za politične kampanje. 

Splošno o Snapchatu
Snapchat je na lestvici družbenih omrežij z največ aktivnimi uporab-
niki trenutno na petem mestu. Aplikacijo so prvič predstavili javnosti 
leta 2011 pod imenom Picaboo, kasneje tega leta pa so jo preimeno-
vali v Snapchat. Zasnovali so jo Reggie Brown, Evan Spiegel in Bobby 
Murphy med študijem na ameriški univerzi Stanford. Že v letu 2012 
se je preko Snapchata pošiljalo 25 slik na sekundo, kar pomeni, da 
so uporabniki delili 20 milijonov slik na dan. Do danes so te številke 
prerasle v 9000 slik na sekundo, kar pomeni skoraj 800 milijonov slik 
na dan. Če bi radi pogledali vse slike, ki so bile deljene na Snapchatu v 
zadnji uri, bi za to porabili 10 let. 

Graf 1:  Prikaz četrtletne rasti Snapchata v obdobju od leta 2014 do 
2016

Snapchat se primarno uporablja za ustvarjanje tako imenovanih sna-
pov, ki so sestavljeni iz slike ali kratkega videa, ki jim lahko dodamo 
različne filtre, napise, učinke ali pa celo risbe. Ko prejemnik odpre naš 
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snap, ga lahko ponovno pogleda še enkrat, po tem pa se ta za zmeraj 
izbriše. Svoje snape lahko delimo tudi v zgodbah (angl. story). Tam 
določimo, kdo lahko vidi naše zgodbe – samo naši prijatelji ali vsi upo-
rabniki Snapchata. Zgodba je objavljena 24 ur, po tem pa se izbriše.

Leta 2014 je Snapchat predstavil t. i. geofiltre. Te lahko uporabimo, ko 
smo na določeni lokaciji, kot je na primer mesto, dogodek ali druga 
destinacija. To so pravzaprav grafike, ki jih lahko dodamo svoji sliki 
ali videu. Od leta 2016 lahko na aplikaciji shranjujemo svoje snape, 
ki se hranijo v posebnem razdelku »Memories« oziroma spomini. Leto 
kasneje so ponovno posodobili aplikacijo z novimi fukncijami, kot so 
neomejena dolžina snapa (prej je bilo to največ 10 sekund), predvajanje 
videa v zanki, povezave na spletne strani in nekatera druga kreativna 
orodja za izdelavo bolj zanimivih snapov. 

Poleg pošiljanja vsebin lahko na aplikaciji beremo tudi novice, ki se 
nahajajo v razdelku »Discover«. Tam imajo mediji, kot so Daily Mail, 
People, CNN …, svoje kanale, na katerih na ustvarjalen način posre-
dujejo novice. Najnovejši in najbolj sporen dodatek pa je tako imeno-
vani Snap Map, kjer lahko uporabnik deli lokacijo s svojimi prijatelji. 
Obstaja funkcija »Ghost Mode«, ki nas iz tega zemljevida izvzame. 

O Snapchatu v Sloveniji
V Sloveniji je okoli 70.000 uporabnikov omrežja Snapchat. Med nji-
mi so najbolj popularni pevci, igralci in blogerji. Poleg fizičnih oseb 
pa v zadnjih letih Snapchat 
uporabljajo tudi podjetja 
in ustanove. Med temi so 
Val 202, 24ur.com, Pivni-
ca Union, Kino Bežigrad 
itd. Obstaja tudi profil 
Team Slovenija, ki je v la-
sti Slovenske olimpijske 
reprezentance, kjer lahko 
spremljamo naše olimpijce. 

Graf 2:  Starostna struktura  
uporabnikov Snapchata

 
kdo so snapchatterji?

Starost

22 %

13–17 18–24 25–34 35+

36 %
27 %

15 %



66

O omrežju med kampanjo za predsedniške volitve
Noben izmed predsedniških kandidatov ni uporabljal Snapchata. V 
Sloveniji je eden izmed redkih politikov, ki imajo Snapchat profil, Miro 
Cerar. Na platformi želi nagovarjati mlade. Če bi se politiki res želeli 
približati mladim, bi lahko Snapchat dobro izkoristili za deljenje zani-
mivih vsebin. Nasvete si lahko preberete v naslednji točki.

Nasveti za uporabo
•	 Bodite zanimivi: približajte svoje delo tako, da pokažete tisto, kar je 

ponavadi v zakulisju (npr. neuradne izjave, zabavni trenutki v pisar-
ni, neuspeli poskusi, priprave na dogodek).

•	 Zabava: osnovni namen Snapchata je zabavna komunikacija in to 
najlažje dosežete s pristnim humorjem.

•	 Odziv: z nekaj iznajdljivosti lahko ustvarite objave, ki so zanimive za 
vašo ciljno publiko, pri tem pa spremljate njen odziv, saj se prevelika 
želja po priljubljenosti lahko hitro maščuje.

•	 Gradite skupnost: k spremljanju vašega profila spodbujajte s svo-
jo unikatno ikono duhca na drugih platformah ali pa po drugih 
kanalih.

•	 Souporaba drugih družbenih omrežij: Snapchat je zaenkrat še ne-
raziskano področje, kar se tiče nagovarjanja publike, zato je za ta 
namen priporočljiva hkratna uporaba Snapchata z drugimi orodji.

Slika 1: Snapchat profila Marca Rubia in Justina Trudeauja



67

Zaključek
Komunikacija je steber političnega delovanja in družbena omrežja, 
vključno s Snapchatom, temeljito spreminjajo način komuniciranja v 
modernem času. Za njegovo uspešnost moramo temeljito premisliti o 
ciljnih skupinah, ki jih želimo nagovoriti, ter ustvariti strategijo, kako 
bomo to počeli. Snapchata v strategijah predsedniških kandidatov v 
letu 2017 ni bilo moč zaslediti nikjer, s tem pa so zamudili enkratno 
priložnost. Trend upadanja pozornosti, predvsem med mladimi, se bo 
stopnjeval, temu pa se bodo morali prilagoditi vsi, ki si je bodo želeli.
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YouTube
Klemen Babuder, Jure Idzig, Aljoša Savič 

Uvod
Trend pri kanalih, ki distribuirajo video vsebine, je očiten. Upad v 
gledanosti televizije že leta spremlja rast YouTuba. Razlog za to lah-
ko najdemo v ponudbi. Neomejeno število brezplačnih amatersko in 
profesionalno produciranih video vsebin, vseh dostopnih kadarkoli 
in kjerkoli, uporabnika bolj privablja kot tradicionalna televizija, ki 
je kraljevala pred internetno dobo. Svobodna atmosfera na YouTubu 
omogoča tudi široko izbiro tematik, ki jih vsebine pokrivajo. Med nji-
mi pa se seveda pojavlja tudi politika.

YouTube je velik in še raste
YouTube je druga najbolj obiskana stran na spletu s kar milijardo in 
pol uporabniki ter drugi najbolj obiskan brskalnik, takoj za Googlom, 
kar prikazuje slika 1. Ponaša se tudi s kar 5 milijardami gledanih videov 
dnevno in s 400 urami prenesenih vsebin na minuto. Razlog za YouTu-
bovo rast je tako rekoč neomejeno število vsebin, med katerimi lahko 
uporabnik izbira. Seveda pa so za ustvarjanje tolikšne količine vsebin 
potrebne posebne okoliščine, ki jih je YouTube vzpostavil skozi več kot 
desetletje svojega obstoja.
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Graf 1:  Aktivni mesečni uporabniki družbenih omrežij. Dostopno 
na: https://www.socialmediatoday.com/social-business/mind-
-blowing-youtube-stats-facts-and-figures-2017-infographic 

Naslednji graf prikazuje, koliko časa uporabniki dnevno namenijo raz-
ličnim družbenim omrežjem. Na YouTubu preživijo 40 minut dnevno, 
kar je največ v primerjavi z ostalimi družbenimi omrežji. Razlog za to 
je verjetno v dejstvu, da YouTube kot medij za komunikacijo uporab-
lja video. Za ogled videa morajo uporabniki nameniti več časa kot za 
ogled slik, ki so primarni medij na drugih primerjanih omrežjih.

Slika 1:  Čas, ki ga preživimo na glavnih družbenih omrežjih. Dostopno 
na: https://www.socialmediatoday.com/social-business/mind-
blowing-youtube-stats-facts-and-figures-2017-infographic

Vir: Andrew Hutchinson, 2017

Vir: Andrew Hutchinson, 2017
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Zanimiv je tudi profil povprečnega uporabnika YouTuba. Na platformi 
so trenutno predvsem mladi, uporabniki pa so v večini moški. Kot je 
razvidno iz spodnje statistike, je največ uporabnikov, kar dve tretjini, 
starih med 18 in 44 let. Pomembno pa je omeniti, da se za ogledovanje 
večine vsebin uporabnikom na platformo ni potrebno vpisati.

Slika 2:  Statistika uporabnikov YouTuba glede na starost in glede 
na spol. Dostopno na: https://www.socialmediatoday.com/
social-business/mind-blowing-youtube-stats-facts-and-figu-
res-2017-infographic

Vir: Andrew Hutchinson, 2017

Vsebino ustvarjajo in prenašajo uporabniki sami, YouTube pa jih pri 
tem spodbuja s svojim partnerskim programom. Ideja za tem je pre-
prosta. Med vsebinami partnerjev se predvajajo oglasi, partnerji pa so v 
zameno za to plačani. YouTube lahko tako ustvarja vse prihodke z ogla-
si. Del prihodkov nameni partnerjem v zameno za ustvarjeno vsebino, 
preostali del pa obdrži zase in s tem ohranja platformo brezplačno. 

Pogoja za pristop k partnerskemu programu sta 1000 sledilcev in 4000 
ogledanih ur uorabnikovih vsebin v 12 mesecih. 

Zaslužek partnerja je odvisen od vsebine. Če je ta oglaševalcem bolj pri-
jazna, lahko nekateri partnerji dobivajo tudi do 10 evrov na 1000 ogle-
dov, medtem ko jih večina dobiva med 2 in 5 evrov na 1000 ogledov. 
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O YouTubu v Sloveniji 
Ogromne količine vsebin, ki jih YouTube ponuja, so prevzele tudi 
slovenske uporabnike. Prezelj (2016) navaja, da je po njihovi oceni v 
Sloveniji kar 1.170.000 uporabnikov YouTuba. Če potegnemo vzpo-
rednice s svetovnim trendom, lahko predvidevamo, da med ocenjenim 
številom uporabnikov prevladujejo mladi.

Kljub pomanjkanju uradnih podatkov pa nam s podatki o interesih 
Slovencev lahko pomaga YouTube sam. YouTube namreč zavihek ‘’Pri-
ljubljeno’’ prilagaja glede na državo. Med najbolj priljubljenimi videi 
v Sloveniji lahko najdemo glasbo slovenskih in tujih ustvarjalcev, za-
bavne oddaje, kot na primer vsebine Radia 1, in šport, ki je večinoma 
vezan na aktualne dogodke v slovenskem svetu športa.

Pri vpogledu v to, kaj Slovenci počnemo na YouTubu, nam lahko po-
maga tudi spodnja statistika najbolj priljubljenih slovenskih YouTube 
kanalov.

Slika 3:  Najbolj priljubljeni slovenski YouTube kanali. Dostopno na: 
https://www.socialbakers.com/statistics/youtube/channels/
slovenia/  

Vir: Socialbakers, 2018
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Med njimi najdemo večinoma zabavne kanale. Zanimiva pa je tudi 
prisotnost tradicionalnih medijev, bolj natančno Pop TV, Radia 1 in 
Hitradia Center. Ti so se sprememb na področju gledanja video vsebin 
zavedeli nekoliko pred slovenskimi politiki. 

Uporaba YouTuba med kandidati 
Podatke o aktivnosti kandidatov na YouTubu smo pridobili neposred-
no z njihovih YouTube kanalov. Od devetih kandidatov jih je šest imelo 
svoje YouTube kanale in jih tudi promoviralo preko drugih omrežij. 
Zabeležili smo njihovo število videov, ogledov in naročnikov. Trije kan-
didati so za promocijo uporabljali lastne kanale, trije pa so za to izko-
ristili kanale svojih strank.

Slika 474: Prisotnost kandidatov na YouTubu 

Vir: Jure Idzig, 2018

Marjan Šarec
Na zavihku »Domov« je video z zahvalami volivcem in povezave na 
njegova druga družbena omrežja. Zavihka »Seznami predvajanja« in 
»Kanali« sta prazna. V zavihku »Vizitka« je krajši opis kanala s Šarče-
vim motom. Kanal je bil aktiven samo med predsedniško kampanjo, 
kljub temu da je bil ustvarjen že leta 2011. Videi so večinsko name-
njeni že pridobljenim volivcem. Šarec ima 34 naročnikov in 10.000 
ogledov na vseh videih skupaj.

Borut Pahor
Kanal je bil ustvarjen leta 2012. Približno polovica videov (18) je bila 
objavljena med zdajšnjo in prejšnjo predsedniško kampanjo. Večina 
ostalih je bila objavljena v kratkem obdobju in je vezana na koncerte 



74

učencev osnovnih šol. Kanal ima en ustvarjen seznam predvajanja. 
Teme videov so večinoma politično naravnane, vendar opazimo nekaj 
izjem. Med drugim vidimo koncerte učencev z osnovnih šol, prav tako 
si lahko ogledamo, kako Pahor vrže na koš v videu za dobrodošlico 
košarkarski ekipi v Sloveniji po EuroBasketu. Pahor ima 92 naročnikov 
in 85.799 ogledov na vseh videih skupaj.

Angelca Likovič
Kanal kandidatke je bil ustvarjen 12. oktobra 2017. Ima 7 naročnikov 
in 10 videov s skupaj 9.626 ogledi. Vsi videi so bili namenjeni promo-
ciji kandidatke. 

Nova Slovenija (Ljudmila Novak)
Ta kanal sicer ni osebni kanal Ljudmile Novak, vendar je kljub temu 
vreden omembe, saj je bila preko njega izražena podpora kandidatki v 
obliki propagandnih videov v času kampanje. Ustvarjene ima različne 
kategorije videov, ob obisku kanala pa se avtomatsko začne predvajati 
video izjava dijaka srednje šole iz Kranja. Kanal je aktiven od leta 2008, 
z več kot 700 videi in enakomerno aktivnostjo. Ima 147 naročnikov in 
skupno okoli 200.000 ogledov. Videi so kratki, dolžine večinoma pod 
minuto.

SLS (Suzana Lara Krause)
Kanal stranke SLS ima 42 naročnikov in 1003 videe s skupaj 74.458 
ogledi. Le štirje videi so bili namenjeni promociji njihove kandidatke s 
skupaj skoraj 1000 ogledi.

SDS (Romana Tomc)
Promocijo Romane Tomc je bilo mogoče na YouTubu zaslediti na ka-
nalu njene stranke SDS. Kanal ima 556 naročnikov in 1338 videov s 
736.589 ogledi. Med kampanjo je bilo za promocijo kandidatke na-
menjenih dvajset videov. 
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Tabela 1:  Prikaz števila naročnikov, videov in ogledov na YouTube 
kanalih po kandidatih 

Število 
naročnikov

Število 
videov

Skupno število 
ogledov

Marjan Šarec 34 29 10 .057
Borut Pahor 92 37 85 .799
Angelca Likovič 7 10 9 .626
Nova Slovenija (Ljudmila Novak) 152 724 198 .575
SLS (Suzana Lara Krause) 42 1003 74 .464
SDS (Romana Tomc) 157 1406 464 .445

Vir: Jure Idzig, 2018

Priporočila in nasveti 
Zakaj bi slovenski politik kot eno izmed sredstev v kampanji moral 
uporabljati YouTube? 

Ciljna skupina 
YouTube se, zaradi relativno nizke starosti povprečnega uporabnika, 
ponuja kot edinstveno sredstvo za doseg mladih volivcev. Volilna ude-
ležba mladih je vse nižja. Razlog za to je v veliki meri nezainteresiranost 
mladih za politiko. Nezainteresiranost pa lahko pripišemo pomanjka-
nju političnih vsebin v medijih, ki jih uporabljajo mladi. Kaj je torej 
logična poteza politika, ki bi rad pridobil mlade podpornike? Ustvarja-
nje vsebin za mladim poznane medije.

Stroški
Politiki za kampanjo seveda nimajo neomejenih sredstev, na prvi po-
gled pa se zdi produkcija vsebin za YouTube relativno draga. Vendar 
če se lotimo načrtovanja YouTube kampanje, hitro vidimo, da ni tako. 
Standard za kakovost YouTube videov ni visok, zato za produkcijo vi-
deov, primernih za YouTube, nikakor ne potrebujemo velike ekipe niti 
drage opreme. Za produkcijo in postprodukcijo je lahko zadolžena zelo 
majhna ekipa strokovnjakov, ki se spoznajo na (amaterska) snemalna 
orodja in programsko opremo za urejanje videov.
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Vredno je tudi pripomniti, da se dobra promocija preko YouTuba sama 
nagrajuje. Če kandidat nabere zadostno gledalstvo, ki si redno ogleduje 
njegove vsebine, lahko postane YouTubov partner in od vsebine celo 
služi.

Vsebina
Večji problem predstavlja vsebina, saj povprečni uporabniki (mladi) na 
YouTubu (še) ne iščejo političnih vsebin. Kandidat bi moral na jasen 
in preprost način v kar se da kratkem času razložiti svoja stališča, s ka-
terimi bi želel pritegniti mlade. 

Sporočilo mora torej biti jasno, jedrnato, preprosto in mladim zanimivo.

Za boljšo predstavo dobre vsebine vzemimo teoretični primer. 

V začetku je treba premišljeno izbrati temo videa, s katero mlade sploh 
pripravimo do tega, da si ga ogledajo. Tematika mora biti torej večini 
mladih zanimiva. Vzemimo za primer legalizacijo konoplje, saj je zna-
no, da imajo mladi nekoliko drugačen pogled na omenjeno problema-
tiko kot preostala družba.

Slika

UVOD IN JEDRO:

V ozadju se vrti video, ki prikazuje kandidata ob pogovoru z medicin-
skimi strokovnjaki ali ljudmi, ki se s konopljo aktivno zdravijo, ali celo 
s policisti.

PRED ZAKLJUČKOM:

Video v ozadju se zamegli, v ospredju pa se z jasnimi in veliki besedami 
izpišejo glavne iztočnice kandidata, npr.:

Zakaj legalizirati marihuano:

•	 zagotavlja nova delovna mesta
•	 ima zdravilne in blažilne učinke
•	 nižja raven kriminalitete, povezane z marihuano

ZAKLJUČEK:

Prikaže se video kandidata, v katerem neposredno nagovarja gledalca.
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Zvok

UVOD IN JEDRO:

Ne uporabimo zvoka videa, ki se vrti v ozadju. Čezenj predvajamo 
zvočni posnetek, v katerem kandidat podaja svoje mnenje. 

PRED ZAKLJUČKOM:

Kandidat pove iztočnice, ki se izpišejo v videu, in na kratko spomni, da 
se z njimi navezuje na mnenje, izrečeno v uvodu in jedru.

ZAKLJUČEK:

Kandidat poda zaključno mnenje, se od gledalcev poslovi in jih pozove, 
naj video všečkajo in delijo ter naj se naročijo na njegov kanal. 

Sklep
Kandidati so s številnimi obiski televizijskih debat pokazali, da televi-
zijski propagandi namenjajo veliko več pozornosti kot YouTube pro-
pagandi. To razmerje ni smiselno, če se zavedamo rasti YouTuba in sta-
gnacije tradicionalnih medijev. Pri nekaterih se je zdelo, da so YouTube 
kanal vzpostavili zgolj zato, da se lahko pohvalijo s tem, da so prisotni 
na vseh družbenih omrežjih. Prav tako več kot očitno v večino kanalov 
ni bilo vloženo veliko truda. 

YouTube posledično med volitvami ni predstavljal enega ključnih sred-
stev kandidatov za pridobitev predvsem mladih volivcev. Mladi bi se 
preko YouTuba lahko zlahka seznanili s stališči kandidatov, kar pa s 
trenutnim pristopom ni bilo mogoče. 

Mladi ustvarjalcem velikokrat ne sledijo (le) zaradi tega, ker jim je všeč 
tip vsebine ustvarjalcev, temveč jim sledijo, ker so jim ustvarjalci všeč 
kot osebnosti. To se najbolj opazi pri nekaterih velikih kanalih, ki so 
skozi leta drastično spremenili tematiko svojih videov, a še vedno pri-
tegnejo isto publiko. Edinstven odnos, ki ga lahko ustvarjalec ustvari s 
svojimi naročniki, bi bil neprecenljive vrednosti za kateregakoli politi-
ka. Preko takega odnosa bi politik na edinstven način pridobil zaupa-
nje svojih naročnikov volivcev.
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Memi
Pia Gašperšič, Maša Egart, Ožbi Strmčnik

Uvod
»Moja generacija bo znana po me-
mih in želji po smrti,« se glasi eden 
najbolj črnogledih, življenja naveli-
čanih in prav zato v resnici najbolj 
duhovitih citatov, ki opisujejo da-
našnjo mladino. Izrekel ga je mlad 
sogovornik v intervjuju za enega od 
mnogih ameriških prispevkov, v ka-
terih poskušajo razumeti milenijce, 
popularen pa je najbrž postal, ker je 
tako resničen, da je že kar smešno. 

Včasih je bil recept za finančni 
uspeh v življenju izobrazba, trdo 
delo in mogoče malce sreče. Danes pa mladi opuščajo optimizem, mo-
tivacijske citate in idejo, da finančni uspeh pride s trdim delom in 
talentom, saj jim je postalo jasno, da takšni načrti ponavadi ne uspe-
jo. Realnost zahodne mladine je zmes dolgih delavnikov, razočaranj, 
dolgov, davkov, socialne izoliranosti in obetov, da si v naslednjih dese-
tih letih še ne bodo mogli privoščiti, da bi zaživeli na svojem oziroma 
postali odrasli. Da se v tej sprijaznjenosti s svetom ne bi preveč vdali 
žalosti, se lahko tolažijo s samoironijo in humorjem. Pri tem imajo 
pomembno vlogo memi. 
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Memi na splošno
»Kaj sploh so memi?« je verjetno najpogostejše in hkrati prvo vpra-
šanje, ko mladostnik omeni mem komu, ki ni odraščal z internetom. 
Čeprav so se memi začeli pojavljati že ob koncu 20. stoletja, takrat še 
zdaleč niso bili tako razširjeni kot danes. 

Beseda mem (angl. meme) je okrajšava besede mimeme, ki izvira iz stare 
grščine (μίμημα) in pomeni »imitirano«, »imitirati«. Mem je utemeljil 
britanski etolog, evolucijski biolog in pisatelj Richard Dawkins, ki ga je 
v svoji knjigi Sebični gen (angl. The Selfish Gene) že leta 1976 opredelil 
kot enoto kulture, s pomočjo katere se v družbi prenašajo in oponašajo 
ideje, simboli, prakse in rituali, sčasoma pa se tudi spreminjajo in pri-
lagajajo novim razmeram ter jih obenem soustvarjajo.

Danes so najbolj znani spletni 
memi, ki predstavljajo šale, posnet-
ke, animacije, gife ter kombinacijo 
fotografij in besedila, ki pogosto do 
skrajnosti ironizirajo najrazličnejše 
vidike vsakdana, družbe ali politike. 

Internet se je skozi leta in izkušnje 
razvil in se še vedno razvija tako, 
da je uporabniku čim bolj prijazen. 
Tako je na primer vedno več vsebine 
na spletu v kakršnikoli obliki, ki ni 
le besedilo. Če posameznik želi biti 
opažen na družbenih omrežjih, mu 
bo to težko uspelo le z besedilnimi 
objavami. Ljudje smo se razvadili; 
želimo si manj dolgočasnih objav tipa »črno na belem« in več barv, 
gibljivih slik. Dandanes večina ljudi nima veliko časa, zato išče zabav-
no vsebino v objavah, ki so kratke in jedrnate, hkrati pa vplivne (in 
smešne). Zato so na vseh uspešnih spletnih straneh vidni kratki videi, 
ogromno slik in malo besedila; ugotovili smo, da nam je to najbolj 
všeč. Temu primerno so se razvili tudi memi. Danes skoraj ne poznamo 
mema, katerega del ne bi bila vsaj slika, če ne že krajši videoposnetek 
ali animacija. 
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»Zakaj so memi tako popularni?« pa je zopet vprašanje, ki ga lahko 
zastavimo tudi sami sebi. Odgovor je dokaj preprost: ker temeljijo na 
smešnih, vsakodnevnih prigodah povprečnega človeka. Vsak se lahko z 
njimi poistoveti; posamezniku se lahko zdi, kot da je mem narejen prav 
zanj. Seveda pa to ni edini temelj današnjih memov. Poznamo tudi 
meme, ki se vrtijo okoli popularnih filmov, TV serij, risank, računalni-
ških iger; zanimivo je dejstvo, da so prav memi eden izmed glavnih po-
vodov za večjo količino ogledov določenih TV serij in filmov. Postopek 
za to je zopet preprost: nekaj ljudi si film ogleda, nekomu se zdi nekaj 
smešno in vredno deljenja na družbenih omrežjih, na hitro sestavi sliko 
in jo združi s kratkim besedilom ter jo objavi. Če je mem dober in do-
volj smešen, se bo razširil sam od sebe, kar pomeni, da bo prišel v skoraj 
vse skrite kote spleta. Ni pa vsebina memov edini razlog za njihovo 

prepoznavnost. K nastajanju no-
vih pripomore tudi preprostost 
izdelave in spreminjanja. Če po-
gledamo nekaj najslavnejših in 
najširše prepoznavnih, opazimo, 
da vsaj grafično in estetsko niso 
nič posebnega. Črno besedilo na 
beli podlagi, pod njim pa slika, 
narisana s pomočjo programa 
Slikar, ali pa nizkokakovostna 
fotografija oz. video. A prej smo 
omenili, da živimo v dobi, ko ne 
gre brez fotografij in videov ter 

njihove odlične kakovosti. Pridemo torej do nekakšnega protislovja: 
zakaj so memi tako popularni, če pa so kljub zmogljivosti računalni-
kov, tablic in pametnih telefonov tako preprosti, osnovni? Odgovorov 
je več, a so spet preprosti: mem lahko ustvari kdorkoli, naj ima še tako 
počasen in star računalnik; ker se memi na poti do »slave« tudi spremi-
njajo, jih lahko tudi predrugači kdorkoli z le nekaj dotiki na telefonu; 
memi take vrste niso veliki v smislu velikosti datoteke, saj je fotografija 
nizkokakovostna, zato se lahko dokaj hitro naložijo na splet tudi ob 
najpočasnejši internetni povezavi … Razlogov za njihovo popularnost 
je še in še. Memi ne bi bili niti približno tako popularni, kot so, če bi 
se pri njih uporabljala najnovejša in najboljša tehnologija. Vemo, da 
si te ne moremo privoščiti vsi, ampak le peščica ljudi; prav zaradi tega 
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memi z visokokakovostno tehnologijo ne pridejo daleč (predstavljajte 
si mem, ki vsebuje 4K video – razširil se ne bi niti približno tako zelo 
kot enak mem z SD videom). 

Memi v Sloveniji
Tudi domača scena se je v zadnjih dveh letih prebudila v tovrstni sple-
tni ustvarjalnosti. Ustvarjalci večinoma delujejo na Instagramu. Med 
najbolj priljubljenimi so Ljubljana memes, Slovenska meme stranka, 
Bojan memeji, Faks memes in drugi. Svoj profil ima večina gimnazij 
in fakultet, Metelkova memes pa se na primer loteva tematik, poveza-
nih s sproščanjem na priljubljenem ljubljanskem zbirališču za mlade 
Metelkova mesto. Ljubljana 
memes deluje od konca leta 
2016, eno leto objavljanja pa 
pravkar praznujejo pri Bojan 
memes, ki so svoja najodmev-
nejša dela lani celo razstavili 
v priljubljenem ljubljanskem 
lokalu Centralna postaja. 
Oba profila upravljata pri-
bližno 20 let stara študenta, v 
svojih stvaritvah pa se dotika-
jo vsakodnevnih tematik, kot 
so težave z denarjem, zabava, 
profesorji, in celo brijejo norca iz politike. »Bistvo je, da za ljudi de-
lamo humorne vsebine in jih morda še malo nasmejimo,« pravijo pri 
Ljubljana memes. Najbrž ni naključje, da oboji podpirajo slovenske 
glasbene trap zasedbe, kot so Matter, Smrt boga in otrok ter Ledeni, ki 
postajajo močno prepoznavne in ki v svoji glasbi, tako kot oni, delujejo 
po principu samoironije in hedonizma, ki te prevzameta, ko se spri-
jazniš, da si ujet v obstoječi sistem in družbo. Ali kot zasedba Matter 
sporoča v pesmi Bejrut z albuma Mrk: »Heroji smo mi. Oči se svetijo 
v temi. Prihodnost smo mi. Kr eni.«
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Memi na predsedniških volitvah
Že prej je bilo omenjeno, da so se memi razširili na tako rekoč vsa 
področja, ki si jih lahko zamislimo. Sem spadajo tudi večji dogodki, o 
katerih slišimo tako na spletu kot na televiziji in radiu. Leta 2017 so 
bile eden izmed takih dogodkov predsedniške volitve. Recept za uspeš-
no kampanjo za predsednika države je v letu 2017 precej drugačen kot 
pred 20 leti. Kandidat se je takrat moral čim večkrat pokazati na tele-
viziji, saj je velika večina ljudi njihovo kandidaturo spremljala le preko 
televizijskih poročil. Le 20 let kasneje pa se je stvar obrnila na glavo. 
Tudi če se kandidat vsak dan prikaže na televiziji, a ga skoraj ni na 
družbenih omrežjih, ostane praktično neopažen. Vedno manj ljudi da-
nes gleda televizijo v živo (sploh poročila), raje si izberejo ogled vsebin, 
ki so jim na voljo 24 ur na 
dan, 7 dni v tednu, vedno in 
povsod, na računalniku, tele-
fonu ali tablici. Vse več ljudi 
ima račune na vseh možnih 
družbenih omrežjih, največ 
pa na Facebooku, Twitterju 
in Instagramu. To dejstvo je 
danes težko zgrešiti, a izmed 
kandidatov za predsednika 
države v letu 2017 so bili na 
spletu zares opaženi le trije od 
devetih, kar kaže na to, da se 
niso niti pozanimali, kje ljud-
je v tem času tičijo. Mogoče 
bi jim uspelo pridobiti tudi kakšen mem, ki bi bil smešen v dobrem 
smislu, namesto le slabonamernih, če bi kakšno minuto več preživeli 
na družbenih omrežjih. Medtem ko so se oni ukvarjali s tem, kdaj bodo 
naslednjič na televiziji, so se na spletu kovali memi o njihovih izjavah, 
pomanjkljivostih in podobnem. Čeprav je tudi slaba publiciteta vrsta 
publicitete, so se memi o predsedniških kandidatih kvečjemu obrnili 
proti njim. Edini kandidat, ki zares veliko uporablja družbena omrež-
ja, sploh Instagram, je Borut Pahor. Tudi o njem je nastalo ogromno 
memov, a ker preživlja precej časa na družbenih omrežjih, jih je znal 
izkoristiti v svoje dobro.
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Nasveti
Kandidati se ne zavedajo, kje tičijo ljudje. Danes so družbena omrežja 
in nasploh internet zelo pomembna, če ne celo bistvena. Pomembno 
je, da se kandidat začne s svojo prepoznavnostjo ukvarjati že eno leto 
prej, da poskrbi, da je njegovo ime znano tako mladim kot starejšim. 
Na žalost danes živimo v svetu, kjer postaneš nahitreje prepoznaven, 
če narediš kaj neumnega ali neobičajnega. Dober primer bi bil, če bi 
si kandidat omislil Snapchat račun in vsak dan objavil nekajsekundni 
video, ki bi dal vpogled v zakulisje dogajanja. S tem bi naredil nekaj 
neobičajnega, kar bi pripomoglo k njegovi prepoznavnosti. Ko prideš 
do te točke, se šele odprejo možnosti za nastanek memov na tvoj račun. 
To je najboljši način, da se kandidat uspešno približa mladim. Konec 
koncev je to način, s katerim je Trump postal tako prepoznaven.

Malo za zabavo in malo zares smo v nasvete vključili tudi priporočilo, 
kako narediti mem.

Raziskovanje
Najprej je treba raziskati, kaj je trenutno popularno, prav tako pa je 
dobro vedeti, kakšni memi že obstajajo ali so že zastareli. Treba je slediti 
trendom, na primer: predsedniške volitve 2017. Takrat so bili trend 
memi na temo predsedniških kandidatov. Izbrati si je treba določeno 
osebo ali dogodek, ga naprej raziskati in izluščiti humoristično idejo. 
Treba se je odločiti za obliko mema, naj bo to slika, video, animacija 
ipd.
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Izdelava mema
Ko imamo izbrane materiale, kot so fotografije in besedilo, se lahko 
lotimo izdelave mema.

Pri tem pa je seveda treba paziti na nekaj stvari.

•	 Vsebina naj bo kratka in jedrnata ter minimalistična.
•	 Besedilo ali zvok naj se ujema s sliko oz. videom.
•	 Vsebina naj bo dokaj splošna ali znana, da bo dosegla čim več ljudi.

Pri izdelavi mema imamo na voljo veliko orodij, to so lahko profesio-
nalni programi za obdelavo fotografij ali videa, kot je na primer Adobe 
Photoshop, ali pa tudi brezplačne alternative, kot je gimp. Najlažje 
pa je, če mem izdelamo na prav za to namenjenih spletnih straneh, ki 
izdelavo poenostavijo in pospešijo. Primer take strani je imgur, ki je 
spletna stran za računalnike. Lahko pa se odločimo tudi za aplikacijo 
za mobilne telefone.

Deljenje
Ko izdelamo svoj mem, ga moramo še deliti preko spleta. To lahko spet 
naredimo na ogromno načinov, verjetno je odločilno to, katere vrste 
vsebino imamo – ali je to slika ali video.

Pomembno pa je, da naš mem doseže čim več ljudi čim hitreje.
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Sklep
Predsedniški kandidati bi se morali bolj posvetiti spletu in družbenim 
omrežjem. S tem bi lahko pridobili prepoznavnost, všečke, delitev ob-
jav in podobno. Morali bi se priučiti novega sloga vodenja kampanje, 
ker se je svet v zadnjih 20 letih zelo spremenil. Včasih je te spremem-
be težko dohajati, a če kandidat za predsednika želi prepoznavnost, jo 
danes lahko dobi le na družbenih omrežjih, s katerimi se mora začeti 
ukvarjati ne en mesec pred kampanjo, temveč vsaj eno leto prej. Če bi 
se kandidati svoje kandidature lotili tako, bi bil izid volitev lahko tudi 
drugačen.

VIRI

Dnevnik (četrtek, 18 . 1  . 2018), članek “Z memi je življenje znosnejše”, avtorica  
Eva Košak

https://en .wikipedia .org/wiki/The_Selfish_Gene

https://en .wikipedia .org/wiki/Meme

https://www .digitaltrends .com/social-media/how-to-make-your-own-memes

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Selfish_Gene
https://en.wikipedia.org/wiki/Meme
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Facebookov urejevalnik oglasov
Vid Stropnik, Marjan Bogataj, Ana Gaja Boc

Uvod
Facebook v svoje poslovno okolje ob največjem družbenem omrežju 
združuje še Messenger – lastno storitev za izmenjavo neposrednih spo-
ročil, Instagram, ki ga je pod svoje okrilje z milijardo vrednim naku-
pom pridobil v letu 2012, in Audience network – storitev za oglaševa-
nje izven Facebookovega omrežja. Zaradi njene velikosti Facebookovo 
mrežo storitev in aplikacij za komunikacijo in povezavo s strankami 
uporablja na milijone tako velikih kot majhnih podjetij.

Urejevalnik oglasov (Ads manager) je Facebookov vmesnik za ustvar-
janje oglasov – plačanih vsebin, ki uporabnikom omogočajo, da na 
različne načine ujamejo pozornost svoje ciljne publike.

V letu 2016 je na Facebooku aktivno oglaševalo več kot 3 milijone 
oglaševalcev1 – in to samo na največjem družbenem omrežju. V krogu 
celotnega poslovnega omrežja korporacija beleži več kot dve milijardi 
uporabnikov, aktivnih mesečno.2 Že te številke same – brez demograf-
skih podatkov o uporabnikih Facebooka in Instagrama (več v poglavju 
»Kje so ljudje?«) – ki močno sovpadajo ravno s skupino ljudi, ki se svoji 
volilni pravici pogosto odpovejo oz. se volitev večinoma ne udeležujejo, 
oglaševanje na družbenih omrežjih kažejo kot zelo dobro strategijo za 
doseganje velike množice volivcev.

Ko si uporabnik v Facebookovem poslovnem okolju ustvari oglaše-
valski račun, lahko začne ustvarjati oglase. To je najlažje storiti preko 
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vodene kreacije, katere proces bomo opisali v nadaljevanju. Ads manager 
nudi tudi napredno okolje Zmogljivi urejevalnik (Power editor), ki se 
od splošnega urejevalnika razlikuje predvsem v razporeditvi modulov. 
Namenjen je uporabnikom, ki so z Urejevalnikom oglasov že seznanjeni.

Vodena kreacija plačanih oglasov

Slika 1: Uvodni ekran za izbiro cilja v čarovniku za kreacijo akcije

Pri vodeni kreaciji uporabnika najprej pričaka izbira marketinškega 
cilja, ki definira njegovo oglaševalsko akcijo (Ad campaign). Vodena 
kreacija namreč uporabnika popelje skozi stvaritev treh objektov, ki bi 
jih uporabnik v okolju Zmogljivi urejevalnik ustvaril neodvisno. Ogla-
ševalska akcija je nadrejena naboru oglasov (Ad Set) in jih lahko vse-
buje več – vsi nabori znotraj posamezne akcije pa bodo imeli skupne 
značilnosti (marketinške cilje), ki jih akcija določa.

Podobno velja tudi za oglase (Ads), ki so podrejeni naborom. Ti lahko 
vsebujejo več oglasov, ki jih s svojimi značilnostmi združujejo. Da bo 
plačana vsebina aktivna, mora imeti dodeljene vse tri objekte – oglas, 
nabor in akcijo.
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Akcija in marketinški cilji
Z izbiro marketinškega cilja se uporabnik odloči, kakšno nalogo se bo 
oglas trudil opraviti.

Z izbiro katerega izmed ciljev v kategoriji Awareness – obveščenost se 
bodo oglaševalski algoritmi trudili generirati interes za uporabnikovo 
storitev ali produkt. Tovrstni cilji so najučinkovitejši za širjenje besede 
o znamki, brez podrobnejših informacij o morebitni trenutni ponudbi 
ali dogajanju. Ob splošnem cilju Prepoznavnost znamke v tej katego-
riji najdemo še Doseg, ki bo oglase dostavljal kar se da široki skupini 
ljudi, medtem ko jih bo splošni cilj dostavljal uporabnikom, za katere 
algoritem za Urejevalnikom meni, da so najbolj verjetni za interakcijo s 
promoviranimi vsebinami.

Slika 2: Primer podrobnejših nastavitev pri izbiri akcije ‘Dejavnost’

Kategorija Consideration – premislek/obravnava je namenjena po-
drobnejšim oglasom. Promovirano znamko ali storitev bo omenjala 
posredno: uporabnikom bo dostavljala izbrane vsebine, skozi katere 
bo zainteresiranim omogočila, da si o storitvi ali znamki preberejo več, 
če se za to odločijo. Cilji v tej kategoriji so veliko uporabnejši za ge-
neriranje interesa o veliko nadrobnejših vsebinah: skoznje lahko dose-
gamo višjo obiskanost dogodkov, večje število všečkov na strani, višjo 
ogledanost določenega videa, uporabnike lahko prepričamo v uporabo 
mobilnih aplikacij, generiramo pa lahko tudi skupine uporabnikov z 
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določenimi željami, vedenji in interesi, ki jim bomo oglaševali v pri-
hodnje, ali pa bazo spodbujamo v aktivno vzpostavljanje stika z nami 
preko Messengerja.

Z izbiro cilja iz kategorije Conversion (konverzija) bo oglaševalec svoj 
denar neposredno pretvarjal v specifične akcije svoje ciljne publike – to 
so lahko kliki na določenem modulu spletne strani ali aplikacije, uspe-
šni nakupi, vpisi na seznam e-obveščanja, obiski trgovinskega zavihka 
na Facebookovi strani idr. Ob izboru konverzije nas čarovnik vpraša 
tudi za želeni ključni rezultat – uporabnikovo akcijo oz. aktivnost, ki 
jo skozi oglaševalsko kampanjo želimo doseči.

Izbrani cilj bo v nadaljevanju učinkoval tudi na določene ponujene 
možnosti. V čarovniku za izdelavo oglasa in nabora bodo določene 
mož nosti ponujene zgolj pri določenih izbranih ciljih.

Nabor in ciljno občinstvo
Ob nastavitvah, ki so specifične za izbrano akcijo, lahko v oglaševalskem 
naboru nastavimo, komu in na kakšen način bo naš oglas dostavljen.
To storimo z definicijo ciljne skupine – več teh pa si lahko po enkratni 
opredelitvi shranimo za nadaljnje oglaševanje.

Novo skupino lahko ustvarimo z uporabo parametriziranih podatkov, 
ki jih uporabnik vnese pri vzpostavitvi lastnega profila na Facebooku 
ali Instagramu. Skupini lahko določimo okvir starosti, spol, lokacijo 
(podrobnejšo lokacijo prebivališča, zadnjo prijavljeno lokacijo ali do-
mači kraj), govorjene jezike ter podrobnejše parametre, dostopne na 
uprorabniških profilih – od všečkov do načina izpolnjevanja polja O 
meni. Tako lahko npr. znotraj posamezne akcije del oglasov namenimo 
moškim, del pa ženskam, jih ločimo po starostnih skupinah ali pa celo 
po političnem nazoru.

V modulu Umestitve lahko uporabnik določi platforme, na katerih se 
bo njegov oglas prikazoval. Tudi te so velikokrat odvisne od izbrane 
oglaševalske akcije: če ciljamo na povečanje ogledov videa, bodo na 
izbiro zgolj deli pratform, ki podpirajo predvajanje video vsebin. Tovr-
stne akcije na primer ne bi mogli izvršiti v Messengerju, ki predvajanja 
videov ne podpira.
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Slika 3:  Čarovnik za ustvarjanje nabora oglasov-kreacija ciljne 
skupine

Skozi celoten proces sestavljanja nabora Facebook v živo preračunava 
okvirno velikost občinstva, ki ga bo nabor dosegel, skupaj z drugimi 
uporabnimi podatki, kot je dnevni doseg oglasov v naboru.

Zadnji modul čarovnika za ustvarjanje nabora Proračun in razpored 
sestoji iz nastavitev za časovno in finančno načrtovanje akcije.

Z dodelitvijo dnevnega ali skupnega (lifetime) budžeta finančno omeji-
mo program, da ne bi porabil prekomerne količine finančnih sredstev, 
hkrati pa tudi ustvarimo časovni načrt, v katerem začrtamo, kako dol-
go želimo, da Facebook dostavlja naš oglas. V nadrobnejšem zavihku 
 Razporejanje oglasov lahko dostavljanje oglasov v naboru omejimo 
tudi na določena časovna obdobja ali dneve.

določenimi željami, vedenji in interesi, ki jim bomo oglaševali v pri-
hodnje, ali pa bazo spodbujamo v aktivno vzpostavljanje stika z nami 
preko Messengerja.

Z izbiro cilja iz kategorije Conversion (konverzija) bo oglaševalec svoj 
denar neposredno pretvarjal v specifične akcije svoje ciljne publike – to 
so lahko kliki na določenem modulu spletne strani ali aplikacije, uspe-
šni nakupi, vpisi na seznam e-obveščanja, obiski trgovinskega zavihka 
na Facebookovi strani idr. Ob izboru konverzije nas čarovnik vpraša 
tudi za želeni ključni rezultat – uporabnikovo akcijo oz. aktivnost, ki 
jo skozi oglaševalsko kampanjo želimo doseči.

Izbrani cilj bo v nadaljevanju učinkoval tudi na določene ponujene 
možnosti. V čarovniku za izdelavo oglasa in nabora bodo določene 
mož nosti ponujene zgolj pri določenih izbranih ciljih.

Nabor in ciljno občinstvo
Ob nastavitvah, ki so specifične za izbrano akcijo, lahko v oglaševalskem 
naboru nastavimo, komu in na kakšen način bo naš oglas dostavljen.
To storimo z definicijo ciljne skupine – več teh pa si lahko po enkratni 
opredelitvi shranimo za nadaljnje oglaševanje.

Novo skupino lahko ustvarimo z uporabo parametriziranih podatkov, 
ki jih uporabnik vnese pri vzpostavitvi lastnega profila na Facebooku 
ali Instagramu. Skupini lahko določimo okvir starosti, spol, lokacijo 
(podrobnejšo lokacijo prebivališča, zadnjo prijavljeno lokacijo ali do-
mači kraj), govorjene jezike ter podrobnejše parametre, dostopne na 
uprorabniških profilih – od všečkov do načina izpolnjevanja polja O 
meni. Tako lahko npr. znotraj posamezne akcije del oglasov namenimo 
moškim, del pa ženskam, jih ločimo po starostnih skupinah ali pa celo 
po političnem nazoru.

V modulu Umestitve lahko uporabnik določi platforme, na katerih se 
bo njegov oglas prikazoval. Tudi te so velikokrat odvisne od izbrane 
oglaševalske akcije: če ciljamo na povečanje ogledov videa, bodo na 
izbiro zgolj deli pratform, ki podpirajo predvajanje video vsebin. Tovr-
stne akcije na primer ne bi mogli izvršiti v Messengerju, ki predvajanja 
videov ne podpira.
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Slika 4: Ocena velikosti ciljne skupine

Čarovnik za načrtovanje oglasa

Slika 5: Čarovnik za kreacijo oglasa – določanje oblike
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V čarovniku za načrtovanje oglasa lahko do potankosti ustvarimo vse-
bino, ki jo bo tarčna skupina dejansko prejela: 

•	 z Identiteto določimo Facebookovo stran, s katero želimo servirati 
oglas, in njeno Instagramovo ustreznico;

•	 z Obliko določimo želeno intermedijsko vsebino, ki jo želimo oglasu 
pridružiti, in format prikaza, ki po našem mnenju najbolj ustreza.

Glede na izbrano vsebino se v nadaljevanju v čarovniku pojavijo še 
polja, v katera vnesemo želene intermedijske vsebine ter jim pridru-
žimo povezave in pripise. Pri tem delu načrtovanja je pomembno čim 
natančnejše sledenje Facebookovim smernicam glede specifikacij inter-
medijskih vsebin (saj se bodo le tako v celoti prikazovale na vseh izbra-
nih platformah) in njihovih informacijskih vsebin. Spremljanje smer-
nic glede slednjih bo namreč ključnega pomena za odobritev oglasa in 
njegov uspeh – v primeru neupoštevanja npr. pravila glede razmerja 
vsebnosti besedila v intermedijskih vsebinah, ki spremljajo oglase, ali 
pravil o nevključevanju rasno, etnično in religijsko občutljivih vsebin v 
oglaševalski material Facebookov algoritem avtomatsko zmanjša pogo-
stost pojavitve oglasov in posledično njihovo učinkovitost.

Vpogled v učinkovitost oglasov

Slika 6: Vpogled v učinkovitost v Urejevalniku oglasov



94

V Urejevalniku oglasov ali Zmogljivem urejevalniku lahko po ustvarje-
nih oglasih spremljamo tudi njihovo učinkovitost ob stiku z javnostmi. 
Glede na relevantne parametre (Rezultati – uspeh glede na zastavljeni 
cilj, Doseg – število doseženih unikatnih uporabnikov, Prikazi – sploš-
no doseženo število uporabnikov, četudi istega večkrat, CPR (Cost per 
Result) – preračunani rezultati glede na vloženo vsoto denarja) jih lah-
ko nato ocenimo kot kakovostne ali manj kakovostne. Retrospektiva 
in ocenjevanje ustvarjenih oglasov sta ključnega pomena za nadaljnje 
oglaševanje, saj lahko na podlagi uspeha minulih akcij (ali celo posa-
meznih naborov in oglasov) ocenimo kakovost parametrov, ki smo jih 
vnesli pri stvaritvi oglasa, in identificiramo področja, na katerih lahko 
oglase izboljšamo. Poročanje o učinkovitosti v realnem času prikazuje 
tudi trendne grafe, omogoča sodelovanje z ostalimi v poslovnem okolju 
in še veliko več.

Facebookovo poslovno okolje za razvijalce
Z vseprisotnostjo Facebookovega poslovnega okolja in vedno več ogla-
ševalskega denarja, ki je vanj vložen, se kmalu pojavi tudi potreba po 
naprednejših funkcionalnostih. Facebook ponuja te preko svojega 
okolja za razvijalce, ki načrtovalcem spletnih strani in vsebin ponuja 
možnost sledenja aktivnosti uporabnikov na lastni spletni strani ter 
podrobnejšo statistiko in analitiko prehodov na relaciji med Faceboo-
kovim okoljem in lastnimi vsebinami. Več o tem si je mogoče prebrati 
na straneh Facebook Pixel in Facebook for Developers.

Sklep
Prispevek zaključujemo z jasnim zavedanjem, da zgolj uporaba Face-
bookovega urejevalnika oglasov ni celovita pot do uspešne akcije na 
družbenih omrežjih – je pa zagotovo močno orodje pri njenem načr-
tovanju. Čas je, da začnemo postavljati tudi digitalne transparente v 
pojavni obliki oglaševalskega materiala 21. stoletja.
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