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POVZETEK 

Namen dela diplomskega seminarja je bil določiti najprimernejši način oglaševanja na 
izbrani fakulteti s pomočjo računalniškega programa Web-HIPRE. To je program za 
odločanje po več kriterijih hkrati, ki je brezplačno dostopen na spletu. Delo 
diplomskega seminarja je razdeljeno na teoretični in praktični del.  

V teoretičnem delu smo opredelili pojem oglaševanja, začetke in cilje oglaševanja ter 
podrobneje predstavili tradicionalne in netradicionalne medije. Teoretično smo opisali 
reševanje problema po korakih in predstavili računalniški program za večkriterijsko 
odločanje Web-HIPRE. Opisali smo načine za določanje uteži kriterijem in sicer metode 
SMART, SWING, SMARTER in AHP. V praktičnem delu diplomskega seminarja smo 
presojali izbiro načinov oglaševanja z računalniških programom Web-HIPRE, s katerim 
smo problem reševali po korakih: od definiranja problema, izločanja nesprejemljivih 
alternativ, strukturiranja problema, določitve uteži kriterijem in vse do analize 
občutljivosti. S pomočjo programa smo ugotovili, da je spletno oglaševanje 
najprimernejši način oglaševanja za izbrano fakulteto.  

Ključne besede: večkriterijsko odločanje, Web-HIPRE, SMART, SMARTER, SWING, AHP, 
oglaševanje, mediji, tradicionalni mediji, netradicionalni mediji 

ABSTRACT 

The aim of the present diploma thesis is to identify the most appropriate form of 
advertising at a faculty selected for this study, using computer software Web-HIPRE. 
This freely accessible decision support tool facilitates multi-criteria decision analysis. 
The diploma thesis is divided into a theoretical and practical part.  

In the theoretical part the term advertising is first defined. In light of traditional and 
contemporary media, the beginnings and objectives of advertising are presented in 
detail. Then, the problem solving process is highlighted from the theoretical viewpoint 
in a step-by-step manner and the multi-criteria analysis modelling and evaluation 
software Web-HIPRE is presented. Using weighting methods such as SMART, SWING, 
SMARTER and AHP different decision making techniques are described. The practical 
part of the thesis includes weighing between different types of advertising using the 
aforementioned computer software Web-HIPRE. This is achieved in a step-by-step 
manner: defining the problem, eliminating unacceptable alternatives, structuring the 
problem, assigning weights (relative importance value) to criteria, and carrying out 
sensitivity analysis. The findings have shown that online advertising is the best 
alternative for the chosen faculty.  

Key Words: multi-criteria decision making, Web-HIPRE, SMART, SMARTER, SWING, 
AHP, advertising, media, traditional media, contemporary media 
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1 UVOD  

1.1 Opredelitev oz. opis problema, ki je predmet dela diplomskega 
seminarja 

Situacija, ki smo ji priča zadnja leta, je podjetja in organizacije, tako uspešna kot manj 

uspešna, prisilila k zelo racionalnemu razpolaganju s finančnimi sredstvi. Prav zato se 

razpoložljiva finančna sredstva tudi na področju marketinga krčijo. Vendar se moramo 

zavedati, da je učinkovito oglaševanje ključni element uspešnega poslovanja 

organizacije.  

Oglaševanje je vsaka plačana oblika neosebnega tržnega komuniciranja in promocije 

izdelka. Z oglaševanjem podjetja kupce obveščajo, jih prepričujejo in oblikujejo 

preference za posamezni izdelek ali blagovno znamko ter jih seznanjajo, kje lahko 

izdelek kupijo. Namen oglaševanja je torej informiranje, prepričevanje in pridobivanje 

porabnikov za nakup izdelka (Potočnik, 2005, str. 324). 

Kadar se ukvarjamo s problemom glede izbire načina oglaševanja, si lahko pomagamo z 

različnimi tehnikami in metodami.  

Namen dela diplomskega seminarja je predstavitev izbire načina oglaševanja v 

organizaciji s pomočjo računalniškega programa za odločanje po več kriterijih hkrati. 

Pri poslovnih odločitvah se nikoli ne odločamo samo glede na en kriterij, ampak 

poskušamo zajeti več vidikov odločitvenega problema. Zato bo področje raziskovanja 

diplomskega seminarja tovrstno poslovno odločanje po več kriterijih hkrati, s pomočjo 

uporabe računalniškega programa za odločanje Web-HIPRE (Systems Analysis 

Laboratory, 1998-2007a) v izbrani organizaciji – Fakulteti za logistiko Univerze v 

Mariboru (Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru, 2015). 

V delu diplomskega seminarja bomo za izbrano fakulteto s pomočjo programa Web-

HIPRE poskušali oceniti, kateri medij je najprimernejši za oglaševanje študijskih 

programov, ki jih le ta ponuja. Lahko se nam namreč zgodi, da objavimo oglas na 

napačni lokaciji ali pa v napačnem mediju, ki nista zanimiva naši ciljni skupini in zato ne 

bodo dosegli želenega učinka. Izbirali bomo med alternativami: časopisi, revijami, 

televizijo, radijem, jumbo plakati, spletnim oglaševanjem in oglaševanjem na vlaku. 
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1.2 Cilji in teze dela diplomskega seminarja 

Cilji diplomskega seminarja:  

 preučiti literaturo o oglaševanju,  

 prepoznati problem, cilje in vlogo oglaševanja, 

 opredeliti možne načine oglaševanja izbrane fakultete, 

 s pomočjo računalniškega programa Web-HIPRE izbrati najprimernejši način 

oglaševanja v izbrani organizaciji, 

 določiti relevantne kriterije za lažje presojanje o načinih oglaševanja. 

 

Teze diplomskega seminarja:  

1. Spletno oglaševanje je za izbrano organizacijo najboljša izbira.  

2. Oglaševanje preko televizije je glede na stroške najslabša izbira.  

3. Kriterij stroški je za izbiro oglaševanja najpomembnejši. 

1.3 Predpostavke in omejitve dela diplomskega seminarja 

Predpostavljamo, da je za uspešnost organizacije oglaševanje bistvenega pomena.  

Računalniški program Web-HIPRE za odločanje po več kriterijih hkrati je uporaben v 

praksi. 

Predpostavljamo, da bomo imeli na voljo dovolj ustrezne literature in sicer večino v 

slovenskem jeziku. Predpostavljamo, da bomo od obravnavane organizacije pridobili 

vse potrebne podatke, ki jih bomo potrebovali za delo diplomskega seminarja. 

Teoretična spoznanja bomo prenesli v prakso.  

V delu diplomskega seminarja se osredotočimo samo na raziskovanje ene organizacije. 

Pri izbiri načina oglaševanja smo se zato omejili samo na Fakulteto za logistiko Univerze 

v Mariboru. Zastavljen problem bomo reševali z računalniškim programom Web-HIPRE. 

Ciljno skupino smo omejili na mlade stare od 18 do 25 let.  

Pri delu smo omejeni s svojim znanjem, izkušnjami in razpoložljivimi informacijami. 

1.4 Metode dela dela diplomskega seminarja 

Načine oglaševanja v izbrani organizaciji bomo analizirali glede na trenutno stanje, na 

podlagi informacij, ki jih bomo pridobili, ter s pomočjo strokovne literature.  

Kot pristop k raziskovanju bomo uporabili deskriptivni pristop, v okviru katerega pa 

bomo za obdelavo podatkov uporabili metodo kompilacije (primerjanje ugotovitev in 

mnenj različnih avtorjev na področju oglaševanja in uporabi metod za odločanje po več 
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kriterijih hkrati) in metodo deskripcije (opisovanje pojmov in teorije na področju 

oglaševanja).   

S pomočjo računalniškega programa Web-HIPRE bomo izbrali najprimernejši način 

oglaševanja izbrane organizacije.  

Za določanje uteži kriterijev bomo uporabili kvantitativne metode za poslovno 

odločanje in sicer metodi SMART in SMARTER. Za določitev vrednosti alternativ glede 

na kriterije pa bomo uporabili direktno metodo in vrednostne funkcije.  

Problem bomo reševali po korakih okvirnega postopka za odločanje po več kriterijih 

hkrati: definiranje problema, izločanje nesprejemljivih alternativ, strukturiranje 

problema, določitev načina merjenja vrednosti alternativ glede na posamezne kriterije, 

določitev uteži kriterijev, računanje agregiranih vrednosti alternativ, razvrščanje 

alternativ in analizo občutljivosti (Čančer, 2007, str. 160-167). Tako bomo lahko 

rangirali in na koncu izbrali en ali več ustreznih načinov oglaševanja.  
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2 TEORETIČNI VIDIKI OGLAŠEVANJA  

2.1 Opredelitev oglaševanja 

Oglaševanje je dejavnost, s katero želi podjetje porabnike obvestiti o svojih izdelkih in 

jih prikazati tako, da bi si lahko zagotovilo povečanje prodaje in s tem ustvarjanje 

večjega dobička. Opaznost svojega izdelka želijo doseči z veliko pogostostjo 

nastopanja, lahko različnih, ali pa le s ponovitvami  istih oglasov (Korošec, 2005, str. 

11). 

Pri izvajanju oglaševanja lahko po Potočniku (2005, str. 325) razlikujemo med osebno 

reklamo, ki je usmerjena k posameznemu porabniku, in množičnim oglaševanjem, ki je 

hkrati usmerjeno na vse možne potrošnike. Tako razlikujemo dve skupini oblik izvajanja 

oglaševanja: 

 Oblike osebne reklame: reklamni razgovori s kupci, reklamna pisma (namenjena 

osebno določenemu porabniku), preizkus izdelka ter pridobivanje kupcev za 

sodelovanje v reklamnih akcijah. 

 Oblike množičnega oglaševanja: oglasi v časopisih in revijah, na radiu in 

televiziji, letaki, plakati, katalogi, reklamne brošure, reklamni sestanki (okrogle 

mize), novinarske konference, notranja dekoracija prodajaln, izložbe z 

aranžiranjem, reklamno pakiranje, vzorci izdelkov ipd.  

Osnovne značilnosti oglaševanja (Završnik & Mumel, 2003, str. 32) so, da:  

 je plačana prestavitev, 

 je neosebna predstavitev,  

 predstavlja ideje, izdelke ali storitve skozi množične medije oziroma kanale 
komuniciranja, ki so izbrani za doseganje glavnega občinstva,  

 naročnik je znan, lahko je posameznik ali podjetje, ki plača oglaševanje.  

Vse te štiri značilnosti morajo biti izpolnjene, ker v nasprotnem primeru ni moč govoriti 
o oglaševanju.  

Definicija oglasa po Korošcu (2005, str. 16) pravi: »Oglas je od oglaševalca naročeno in 
snovalcu plačano jezikovno ali nejezikovno sporočilo oz. njuna kombinacija, ki informira 
o oglaševalskem predmetu, storitvi ipd. ter s prvinami perlokucijske moči (ustvarjanje 
spodbude, delanjem reklame) posreduje bodisi v procesih menjave med ponudniki in 
porabniki blaga in storitev bodisi v procesih širjenja idej od njihovih nosilcev v 
javnosti«.  

2.2 Razvoj oglaševanja 

Oglaševanje se je razvilo veliko pred razvojem tiska in prvim časopisom. Prvi dokaz o 
oglaševanju sega v obdobje okoli 3000 let pred našim štetjem. Na stari babilonski 
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glineni plošči so arheologi našli zapise za prodajalca mazil, čevljarja in pisarja (Russell & 
Lane, 1990, str. 4). 

Oglaševanje, kot ga razumemo danes, je dobilo prve možnosti za razvoj z izumom 
tiskarskega stroja. Dejansko pa se je začelo razvijati šele dobrih dvesto let kasneje, z 
razvojem tiskanih tednikov, ki so bili nujno predpogoj za začetek in vzpon industrijske 
revolucije. Možnost množične proizvodnje je zahtevala množično potrošnjo in 
množične medije z značilnim enosmernim modelom komuniciranja. Ti so omogočili 
močno podporo potrošnji; najprej s pojavom prvega celostranskega oglasa v časopisu in 
nato s sistemom prodaje oglasnega prostora v časopisih. Prva opredelitev koncepta 
oglaševanja, ki jo je podal John E. Kennedy (1905), se je glasila: »Oglaševanje je prodaja 
v tisku« (»Advertising is Salesmanship-In-Print«), ter predstavlja začetek razvoja teorije 
in prakse oglaševalske stroke.  Od tod naprej se je začel pospešen razmah oglaševanja, 
skladno z razvojem množične proizvodnje in z modelom množičnega komuniciranja 
(Kline, 2013, str. 66). 

Marketing, marketinško komuniciranje in oglaševanje postajajo vse bolj kompleksna 
področja zaradi pojava novih medijev, novih trgov in nove, predvsem informacijske 
tehnologije. Razumevanje izjemno hitrih sprememb v marketinškem komuniciranju 
zahteva pogled nazaj v razvoj dveh konkurenčnih tehnologij: tiska in z njim povezane 
dobrih petsto let dolge zgodovine tiskanih medijev ter digitalne tehnologije v zadnjih 
štiridesetih letih. Z vidika razvoja smo priča počasnemu upadanju moči klasičnih 
tiskanih medijev in vse hitrejšemu uvajanju novosti, ki jih v vse pore življenja ljudi dan 
za dnem prinaša nova, hitro razvijajoča se digitalna tehnologija (povzeto po: Kline, 
2013, str. 64-65). 

Zaradi širitve trga, pojava interneta in drugih oblik medijev, je marketinški management 
podvržen spremembam. Porabniki lahko na spletu podajajo kritike in ocene znamk, to 
pa pomeni, da imajo vedno večji vpliv in aktivno soupravljajo s korporacijsko znamko. 
Zaradi naraščajoče moči ciljnih javnosti govorimo o dveh oblikah marketinga: 
marketingu s strani podjetja in marketingu s strani porabnikov (Kline, 2013, str. 93).  

2.3  Cilji oglaševanja 

Pri snovanju oglaševalskega programa moramo najprej določiti cilje oglaševanja. Ti 
izhajajo iz odločitev o tržnem pozicioniranju, trženjskem spletu in ciljnem trgu. Z 
oglaševanjem je možno doseči razne cilje, bodisi komunikacijske bodisi prodajne cilje. 
Cilji se spreminjajo glede na to, na kateri stopnji življenjskega cikla je izdelek. 
Razvrstimo jih lahko glede na namen (Kotler, 1998, str. 629): 

 OBVESTITI: uporablja se pri uvajanju izdelka na trg (ustvarjanje primarnega 
povpraševanja). 

 PREPRIČATI: uporablja se na konkurenčni stopnji, ko podjetje skuša prepričati 
porabnike o prednostih svojega izdelka ali blagovne znamke pred drugimi 
(ustvarjanje selektivnega povpraševanja).  

 OPOMNITI: podjetje opominja porabnike na svoje izdelke, uporablja pa se zlasti 
takrat, ko je izdelek na stopnji zrelosti.  
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Oglaševalski cilji si sledijo na način, da je potrebno najprej doseči zavedanje o obstoju 
znamke, na podlagi česar si zastavljamo cilj o poznavanju znamke (zavedanje in 
poznavanje sta spoznavna cilja). Ko je ciljna skupina porabnikov na ravni poznavanja, si 
za cilj lahko zastavimo čustvene cilje naklonjenosti in/ali preference. Čustvenim ciljem 
sledijo vedenjski cilji doseganja preizkusa in uporabe pri ciljni skupini uporabnikov 
(Žabkar, 2013, str. 188). 

2.4 Oglaševalski kolač v Sloveniji 

Na Sliki 1 so prikazane bruto vrednosti oglaševalskega kolača za Slovenijo. Podatki so za 
leto 2011.   

Slika 1: Bruto vrednost oglaševanja v 2011  
 

 

Vir: (Milosavljevič, 2012, str. 12) 

Na osnovi lastniških nestabilnosti v časopisnem in revijalnem segmentu, dolžniških 
težav, negativnih trendov na področju časopisnih naklad ter na drugi strani stabilnega 
položaja pri največji televizijski družbi (stabilnost lastništva, stabilnost managementa, 
dosedanja uspešnost in povečanje deleža) lahko sklepamo, da bo televizija še naprej 
povečevala svoje oglaševalske prihodke. Tako ostaja oglaševanje glavni vir financiranja 
televizijske dejavnosti (Milosavljevič, 2012, str. 16).  

2.5 Tradicionalni mediji 

Tradicionalni mediji so masovni oziroma množični mediji, ki se uporabljajo za dosego 
masovnega oziroma množičnega občinstva. Med tradicionalne medije največkrat 
uvrščamo televizijo, časopise, revije, radio in zunanje oglaševanje, pri čemer je z 
zunanjim oglaševanjem najpogosteje mišljeno oglaševanje na velikih obcestnih 
plakatih. Vse te oblike tradicionalnih medijev sodijo med neosebne oblike 
komuniciranja (Sissors & Bumba 1993, str. 5; Shimp, 1997, str. 318). 



  

7 

2.5.1 Televizija  

Pri pregledu razvoja in vpliva medijev skozi časovno premico nastanka in razvoja 
medijev, ki vodijo do računalniško posredovane komunikacije, ugotovimo, da noben 
drug nov medij, ki se je pojavil, doslej ni imel tako močnega vpliva kot televizija in 
fenomen, ki se je z njeno pomočjo razvil (Castells, 2000, str. 327-428).  

Televizija se razlikuje od drugih medijev v tem, da je sposobna televizijsko resničnost 
približati ljudem v njihovih domovih. Resnični vpliv televizije se kaže v tem, da postavi v 
ospredje vse, kar je vredno javne omembe – politiko, poslovni svet, šport in umetnost 
itd. Televizija oblikuje jezik (družbenega) komuniciranja. Vsebina, ki se pojavi na 
televizijskem ekranu, postane predmet zanimanja celotne družbe, pri tem je lahko 
hkrati vsako sporočilo, ki je posredovano prek televizijskega ekrana, tudi spremenjeno 
in preoblikovano (Castells, 2000, str. 327-428).   

Televizija omogoča oglaševalcu, da doseže skoraj vsakogar (ljudi vseh starosti, spolov in 
izobrazbe). Tako lahko oglaševalci, ki ponujajo produkte ali storitve za množično 
uporabo, dosežejo množično tržišče. Zato je zanje televizija izredno priljubljen 
oglaševalski medij (Belch & Belch, 2001, str. 356).  

V Tabeli 1 je prikazano gibanje bruto prihodkov od oglaševanja v televizijski dejavnosti v 
Sloveniji za obdobje od leta 2008 do leta 2013. Prihodki iz oglaševanja na področju 
televizijske dejavnost so v zajetem obdobju vseskozi strmo naraščali.  

Tabela 1: Pregled bruto prihodkov (v EUR) od oglaševanja na področju televizijske 
dejavnosti v Sloveniji 2008-2013 

LETO 
Bruto prihodki od oglaševanja na TV 

v EUR 2008 
Odstotek v primerjavi z letom 2008 

2008 285.217.479 100,00 % 

2009 314.173.570 110,15 % 

2010 406.059.512 142,47 % 

2011 426.308.627 149,47 % 

2012 433.749.919 152,08 % 

2013 554.756.300 194,50 % 

Vir: (Republika Slovenija Ministrstvo za kulturo, Direktorat za medije, 2014) 

2.5.2 Radio  

Radio lahko označimo kot najbolj dostopen in mobilni medij, ki nevsiljivo vstopa v naš 
vsakdanjik in ne zahteva od nas popolne pozornosti, vseeno pa se zelo učinkovito vtisne 
v našo podzavest (Košir & Ranfl, 1996, str. 39).  

Radio ima veliko prednost pred ostalimi oglaševalskimi mediji, zaradi njegove izredne 
fleksibilnost in s tem sposobnost zelo hitre priprave oglasnih sporočil. Oglaševalci  lahko 
reagirajo takoj in prilagajajo oglase glede na trenutne dogodke v okolju. Radio omogoča 
hitro reakcijo na aktualne dogodke, spremembo marketinških pogojev ali celo napada 
konkurence. Oglaševalec izkoristi prednost, ki jo ponuja prava kombinacija besed, 
glasov, glasbe in celo zvočnih efektov (Lane & Russell, 2000, str. 138-139). 
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Oglaševanje na radiu je zelo zanimivo predvsem za lokalne oglaševalce, zaradi možnosti 
geografskega dosega občinstva. 

Radio omogoča doseganje različnih skupin občinstva. Prisoten je povsod: poslušamo ga 
doma, v avtomobilu, službi, na dopustu, pri nakupovanju, celo pri teku ali hoji po 
mestu. Zato je prostorsko zelo razširjen.    

V Tabeli 2 so prikazani bruto prihodki od oglaševanja na področju radijske dejavnosti v 
Sloveniji v obdobju od leta 2008 do leta 2013. Kot je vidno iz Tabele 2, se prihodki iz 
oglaševanja v zadnjih letih niso bistveno spreminjali.  

Tabela 2: Pregled bruto prihodkov (v EUR) od oglaševanja na področju radijske 
dejavnosti v Sloveniji 2008-2013 

LETO 
Bruto prihodki od oglaševanja na 

radiu v EUR 
Odstotek v primerjavi z letom 2008 

2008 23.096.706 100,00 % 

2009 23.096.706 100,00 % 

2010 23.189.093 100,40 % 

2011 23.490.551 101,71 % 

2012 22.269.224 96,42 % 

2013 23.191.710 100,41% 

Vir: (Republika Slovenija Ministrstvo za kulturo, Direktorat za medije, 2014) 

2.5.3 Časopisi in revije  

Prednost oglaševanja v časopisih je doseg širokega kroga potrošnikov. Še posebej 
učinkoviti naj bi bili pri doseganju oseb nad 45 let, ki prebirajo časopis vsakodnevno. 
Časopise in morebitne oglase v njih potrošniki dojemajo kot zelo zanesljiv vir informacij 
(Wells in drugi 2006, str. 219).  

Nekatere revije so usmerjene v široko in masovno občinstvo. Večina pa cilja na zelo 
specifično usmerjeno publiko. Revije kot specializiran oglaševalski medij tako 
omogočajo doseg ciljne skupine glede na življenjske stile, interese, zanimanja in 
aktivnosti (Belch & Belch, 2007, str. 377). 

Potrošniki prebirajo revije, ker jih zanimajo informacije, ki jih podajajo in oglasi v njih so 
kot dodatna informacija, ki lahko pomembno vpliva pri odločitvi o nakupu. Prav tako je 
prednost pred ostalimi oglaševalskimi mediji ta, da se revije velikokrat posojajo drugim, 
nekateri jih celo zbirajo in shranjujejo. Tako se lahko večkrat prebirajo in zato imajo 
oglasi v revijah in časopisih večkraten vpliv na bralce.   

2.5.4 Jumbo plakati 

Jumbo plakat je medij, ki ga ne moremo spregledati. Oglasa na jumbo plakatu ne 
moremo izklopiti, se obrniti stran ali prestaviti kanal, kot na televiziji. Skratka, zapolni 
čas, ko se gibljemo in ne počnemo nič drugega. Potrošnik nima denarnih stroškov, niti 
ne porabi dodatnega časa. Dobra ideja, ki je jasno vizualno prestavljena, in prepričljivo 
sporočilo ustvarjata zmagovito formulo oglasa (Metropolis Media, 2003). 
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Jumbo plakati so primerni tudi kot podporni medij za oglaševanje. Kupce opominjajo 
na informacije, ki so jih že prejeli od drugih medijev (s tiskanimi oglasi, letaki, radijskimi 
oglasi, TV oglasi…).  Pomanjkljivost jumbo plakatov je njihova informacijska omejenost. 
Takšni plakati so namenjeni predvsem motoriziranim potnikom, zato smejo vsebovati le 
toliko informacij, kot jih je mogoče sprejeti v polovici sekunde (Mihaljčič, 2006, str. 85). 

Najbolj učinkovita lokacija za namestitev jumbo plakata je predvsem tista, kjer je velika 
gostota prometa. Vendar izberemo tako lokacijo, da je sporočilo še mogoče prebrati, 
torej nekje, kjer promet ne poteka prehitro (Mihaljčič, 2006, str. 85). 

2.5.5 Prednosti in slabosti tradicionalnih medijev  

Tabela 3: Prednosti in slabosti tradicionalnih medijev 

MEDIJ PREDNOSTI SLABOSTI 

Televizija 

 kreativnost (združuje sliko, 
zvok in gibanje) 

 dobra pokritost (velik 
doseg)  

 prestiž 

 selektivnost glede na 
program in čas predvajanja  

 kratka izpostavitev 

 visoki celotni stroški  

 splošno občinstvo 

 prenasičenost z oglasi (težja 
prepoznavnost)  

 

Radio  

 množična uporaba 

 nizki stroški  

 selektivnost glede na 
program in čas predvajanja  

 prilagodljivost  

 samo zvočna predstavitev 

 manjša pozornost kot pri 
televiziji 

 kratka izpostavitev 

Revije 

 velika selektivnost  

 kakovostna reprodukcija  

 dolga življenjska doba 

 prehajanje revij med bralci 

 oglasi vsebujejo več 
informacij 

 omejen doseg 

 samo slika/besedilo 

 neprilagodljivost (čas potreben 
za objavo oglasa - 
pravočasnost) 

 nekaj izvodov gre v nič 

Časopisi 

 velika pokritost 

 majhni stroški  

 geografska selektivnost 

 ustreznost glede na 
vsebino  

 verodostojnost, zaupanje 

 kratka življenjska doba 

 slaba kakovost reprodukcije 

 splošno občinstvo 

 zasičenost in konkurenca 

 selektivna pozornost bralcev 

Plakati  

 izbor lokacije 

 veliko ponovljenih 
izpostavitev 

 prisotni 24 ur na dan 

 velika opaznost 

 kreativnost  

 dopolnilo drugim medijem 

 splošno občinstvo 

 omejenost sporočila (kratko 
sporočilo) 

 stroški  

 slaba vidljivost ponoči 

 

Vir: (prirejeno po: Kotler, 1998, str. 641) 



10 

2.6 Netradicionalni mediji  

Uporabniki težko ignorirajo sporočila netradicionalnih medijev, zato je tako oglaševanje 
lahko zelo učinkovito. Interaktivni oglasi uporabnikom ne dajejo občutka, da je to oblika 
oglaševanja. Oglaševalcem pa vseeno omogočajo, da dosežejo ciljno skupino tam, kjer 
se nahaja, tam kjer se na sporočilo lahko odzovejo. Tako se omogoči in spodbuja 
nadaljnja interakcija (Blakeman, 2014, str. 85-93). 

2.6.1 Internet 

Internet (svetovni splet, splet) ponuja možnost izmenjavanja informacij in 
komuniciranja prek serije povezanih računalnikov v svetovnem merilu. Njegov najbolj 
pomemben element je WWW (World Wide Web), dostopen pa je vsakemu, ki ima 
računalnik in modem (Belch & Belch, 2001, str. 495). 

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je internet v prvem četrtletju leta 
2014 uporabljalo okoli 1.118.000 oseb, to je 72 % vseh oseb, starih od 16 do 74 let. V 
prvem četrtletju leta 2014 je imelo dostop do interneta 77 % gospodinjstev. Največkrat 
omenjen razlog, da gospodinjstva nimajo interneta, je ta, da ga ne potrebujejo ali da 
nimajo ustreznih veščin. Največ gospodinjstev je dostopalo do interneta preko 
prenosnega ali tabličnega računalnika, sledi dostop preko namiznega računalnika, prek 
mobilnega telefona ali druge naprave (npr. e-bralnika), celo 15 % gospodinjstev pa je za 
dostop do interneta uporabljalo pametno televizijo (SURS, 2014).  

Internet je odprl povsem nov pogled na oglaševanje. Pri oglaševanju na internetu sta 
vlogi oglaševalca in potrošnika zamenjani. Potrošnik je namreč tisti, ki išče prodajalca, 
vsaj veliko bolj kot pri drugih tradicionalnih medijih. Prodajalec poskuša s spletnimi 
oglasi zbuditi pozornost in potrošnika zvabiti na svojo spletno stran. Uporabnik aktivno 
sodeluje v procesu komunikacije (Vrtovec, 1995, str. 18-19).  

Internet omogoča veliko kreativnih možnosti komuniciranja s potrošniki. Trenutno 
prevladujeta predvsem dve obliki oglaševanja na internetu: pasice in spletne strani. 
Neprestano pa se pojavljajo naprednejši in modernejši oglasni formati, kajti tukaj je 
kreativnost neomejena, predvsem zaradi današnjega hitrega napredka tehnologije.  

Oblike spletnega oglaševanja so: pasice (bannerji), spletni gumbi, tekstovni oglasi, 
obogateni oglasi (multimedija), iskalniški marketing (optimizacija spletnih strani ter 
oglaševanje na iskalnikih), pojavna okna, celostranski pred-oglas, ohranjevalnik zaslona, 
predelava TV oglasov, oglaševanje v video igrah itd.  

Tabela 4 prikazuje celotne bruto prihodke oglaševanja na svetovnem spletu v obdobju 
2009-2013. Iz podatkov izhaja, da so se bruto prihodki od oglaševanja leta 2010 v 
primerjavi z letom 2009 povečali, leta 2012 pa so se v primerjavi z letom 2011 zmanjšali 
ter se leta 2013 v primerjavi z letom 2012 ponovno povečali.  
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Tabela 4: Bruto oglaševanje na spletu v obdobju 2009-2013 v EUR 

LETO 2009 2010 2011 2012 2013 

Bruto oglaševanje 
na spletu v EUR 

18.472.327 23.757.673 31.185.780 26.243.083 28.100.225 

Odstotek v 
primerjavi z letom 

2009 
100 % 128,61 % 168,82 142,07 % 152,12 % 

Vir: (Republika Slovenija Ministrstvo za kulturo, Direktorat za medije, 2014) 

Prednosti oglaševanja na internetu se kažejo predvsem v tem, da na internetu ni 
sezonskih ali mesečnih nihanj (najboljši termin je pravzaprav kadarkoli), s spletnim 
oglaševanjem je možno doseganje zelo ozke ciljne skupine, ne prihaja do 
prenasičenosti oglasov, cena oglasa se določi glede na prikaz in ni odvisna od dolžine 
oglasa, uporabniki so velikokrat aktivni in bolj opazijo oglase, za visok učinek je 
potrebnih manj objav, podatki o učinku so takoj na voljo (so natančni in raznovrstni), 
uporabnik lahko takoj poda svoje mnenje in poišče več informacij o izdelku ali celo takoj 
naroči izdelek (povzeto po iPROM, 2015).    

2.6.2 Drugi netradicionalni mediji 

Med netradicionalne medije, imenovane tudi novi, inovativni, alternativni mediji, 
avtorji po navadi uvrščajo vse inovativne načine oglaševanja, torej prenosa sporočila do 
potrošnikov. Netradicionalni mediji torej izhajajo predvsem iz potrebe po boljšem 
načinu doseganja potrošnikov in tudi dejstvu, da so tradicionalni mediji vse bolj zasičeni 
z oglasi (Poslovni svet, 2014). 

Oglaševanje v netradicionalnih medijih zahteva dosti več kreativnosti, časa in energije, 
kot oglaševanje v tradicionalnih medijih. Oglaševalsko sporočilo se lahko pojavi skoraj 
kjerkoli, kadarkoli in omogoča neomejeno inovativnost. S tem dosežemo, da 
oglaševanje ne postane rutinsko in pričakovano (Blakeman, 2014, str. 85-93). 

Med netradicionalne medije prištevamo tudi (povzeto po: Poslovni svet, 2014):  

 Brezplačne razglednice  
Najdemo jih v baru, restavracijah, športnih dvoranah, študentskih servisih, pred 
kinodvoranami in podobno. Zgornja stran razglednice ima oglasno sporočilo, 
zadnja stran pa je prazna z namenom, da nanjo lahko tudi kaj napišemo. Ta 
oglasni medij se je v Sloveniji pojavil jeseni leta 1997. 
  

 Toaletni prostori 
V Sloveniji je oglaševanje na javnih prostorih zelo pogosto. Takšni oglasi so 
uokvirjeni plakati, ki so obešeni na steno, na vrata, visijo nad umivalniki ali 
pisoarji. Tega načina oglaševanja se je pri nas domislila skupina ljubljanskih 
študentov leta 1998. Čeprav so imeli oglaševalci na začetku precej pomislekov, 
češ da na straniščih pa že ne bodo oglaševali, so sčasoma ugotovili, da lahko ta 
oglasni medij ponudi zelo veliko. To je okolje, v katerem ni oglaševalske gneče in 
se oglaševalcem ni treba boriti za potrošniško pozornost.  
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 Ročaji bencinskih črpalk  
Zadnje čase se pojavljajo oglasi tudi na ročajih za natakanje goriva. Med 
natakanjem goriva ljudje dejansko nimajo kaj početi. To je tudi dober način, da 
oglaševalci spomnijo ali prepričajo potrošnika tik pred nakupom. Na ročajih za 
natakanje goriva se zato oglašuje predvsem tiste izdelke, ki jih lahko potrošnik 
kupi na bencinski črpalki.  
 

 Talno oglaševanje  
V nasprotju z ostalimi oglasnimi mediji tla še niso pretirano polepljena z 
oglasnimi sporočili, že sama po sebi so nekaj novega, zanimivega in drugačnega. 
Potrošniki, ki hodijo med policami trgovine, dobesedno stopijo na oglasno 
sporočilo in mu zato namenijo pozornost.  
 

 Tranzitno oglaševanje  
To je oglaševanje na avtomobilih, vlakih, avtobusih, ladjah, taksijih. Vozila se 
premikajo in tako oglasi dosežejo tiste, ki se dejansko prevažajo in prav tako tudi 
tiste, mimo katerih se takšen premičen oglas pelje. V Sloveniji so pogosti oglasi 
na zunanjih straneh mestnih avtobusov. Leta 1999 pa so tudi Slovenske 
železnice začele s poslikavo oglasov na zunanji površini vlakov ali lokomotiv.  
 

 SMS oglasi 
Potrošnik prejme oglas na svoj mobilni telefon v obliki SMS sporočila. Da dobiva 
takšne oglase, se mora včlaniti v sistem, pri čemer izpolni vprašalnik z vsemi 
osebnimi podatki ter odgovarja na zastavljena vprašanja o njegovih zanimanjih 
in interesih. Potrošnik prejema samo takšne oglase, katerih vsebina se sklada z 
njegovim življenjskim stilom in njegovim zanimanjem. Tako je oglaševalcem 
omogočen dober doseg želene ciljne skupine.  
 

 Rumene strani  
Zelo učinkovit oglaševalski medij so tudi rumene strani, katerih bistvena 
značilnost je, da vsebujejo informacije, ki so potrošniku na voljo točno takrat, ko 
jih potrebuje. Rumene strani so kot oglasni medij učinkovite tudi zato, ker 
večina ljudi informacij v njih ne dojema kot oglase.  

Naveličani in preobremenjeni z vsemi oblikami klasičnega oglaševanja si v bistvu želimo 
nekonvekcionalnosti, drugačnosti in dinamike. Samo še to dejansko učinkuje. Zato v 
zadnjih letih na tem področju beležimo strmo rast. Oglaševalci ugotavljajo, da tako 
oglaševanje resnično deluje, saj omogoča možnost merjenja učinkovitosti oglasov, 
dosega ciljne publike, popoln pregled nad oglasnimi vsebinami in predvsem pametno 
porabljen oglaševalski proračun (Marketing Magazin, 2014, str. 30). 
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3 TEORETIČNA IZHODIŠČA ODLOČANJA PO VEČ KRITERIJIH 
HKRATI  

Odločitve lahko glede na število kriterijev delimo na enokriterijske in večkriterijske. 
Kadar odločevalec za dosego cilja (cilj je izbira najboljše alternative) izbira le po enem 
kriteriju odločanja, takrat govorimo o enokriterijskih odločitvah. Kadar pa odločevalec 
odloča o zahtevnejših problemih in želi doseči več ciljev hkrati, govorimo o 
večkriterijskem odločanju. Po navadi so to le delni cilji nekega globalnega cilja, zato 
odločevalec izbere za vsakega od teh ciljev kriterij, s pomočjo katerega oceni zaželenost 
posledic svojih odločitev glede na izbrani cilj. Zaželenost alternativ bo ocenil glede na 
več kriterijev hkrati, torej bo odločal po več kriterijih (Omladič, 2002, str. 95). 

3.1 Odločanje po več kriterijih hkrati  

»Odločanje po več kriterijih hkrati opisuje zbirko postopkov, pri katerih upoštevamo več 
kriterijev. Ti postopki so v pomoč posameznikom ali skupinam pri raziskovanju 
pomembnih kompleksnih problemov odločanja. Uporabimo jih takrat, kadar inovativno 
odločanje bodisi zaradi velikih konfliktov med kriteriji, bodisi zaradi razhajanja med 
odločevalci o relativnih kriterijih in njihovi pomembnosti in o spremenljivih alternativah 
in preferencah do njih ne zadošča,« opiše odločanje po več kriterijih hkrati Čančer 
(2003, str. 33). 

Model odločanja po več kriterijih hkrati je pripomoček za odločanje v zahtevnih 
odločitvenih situacijah. Koristen je v takih primerih, kjer v postopku odločanja nastopa 
veliko število dejavnikov, ki vplivajo na odločitev, tam kjer je veliko možnosti in več 
odločevalcev z različnimi interesi. Metode za odločanje po več kriterijih hkrati nikakor 
niso nadomestilo za človeka – odločevalca, ki je še vedno v celoti odgovoren za končno 
odločitev. Vendar večkriterijske metode pomembno pripomorejo k bolj sistematičnemu 
in bolje organiziranemu odločanju, ker usmerjajo k poglobljenemu razmišljanju o 
problemu ter zmanjšajo možnost, da bi spregledali dejavnike, ki bi lahko bistveno 
vplivali na končno odločitev. Zato je tudi končna odločitev praviloma kvalitetnejša 
(Bohanec in drugi, 1995, str. 293-302).  

Metode za odločanje po več kriterijih hkrati so uporabne v praksi. Čančer (2006, str. 
173-181) navaja te prednosti metod za odločanje po več kriterijih hkrati:  

 ne nadomeščajo lastne presoje ali izkušenj,  

 upoštevamo več kriterijev in problem obvezno strukturiramo, 

 uporabniki primerjajo več različnih metod in presojajo njihovo ustreznost, 

 odločevalci dobro spoznajo svoj problem, izrazijo sodbe o pomembnosti 
kriterijev, razumejo končne vrednosti alternativ in jih ustrezno uporabijo pri 
reševanju problema.   

Odločanje po več kriterijih hkrati pomaga razgraditi problem na manjše in bolj 
obvladljive podprobleme, ki jih lahko vrednotimo glede na vsak parameter posebej. 
Končno oceno dobimo s postopkom združevanja (Bohanec in drugi, 1995, str. 293-302). 
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3.2 Reševanje problema po korakih 

Problem odločanja po več kriterijih hkrati rešujemo po korakih. Proces odločanja 
poteka po zaporedju (Belton & Steward, 2002, str. 6):  

 od identifikacije problema in strukturiranja le-tega, 

 gradnje modela in njegove uporabe za informiranje in vzpodbujanje razmišljanja 
do  

 izdelave načrta dejavnosti za reševanje problema.  

Koraki okvirnega postopka za odločanje po več kriterijih hkrati si sledijo po tem 
zaporedju (Čančer, 2008):   

Korak 1: Definiranje problema  

Zaznan problem natančno opišemo in ga prikažemo v obliki drevesa odločanja. Od 
globalnega cilja navzdol določimo kriterije, podkriterije in alternative. Pri razvoju 
alternativ lahko uporabimo nekatere metode ustvarjalnega razmišljanja, npr. viharjenje 
možganov (Čančer & Mulej, 2006, str. 1059-1070).   

Korak 2: Izločanje nesprejemljivih alternativ  

Določimo, katere zahteve morajo izpolnjevati alternative, in nato izločimo tiste, ki ne 
izpolnjujejo pogojev ali so za nas nesprejemljive. Nekaterih alternativ namreč ne 
moremo presojati po vseh kriterijih; tipičen primer je ocenjevanje bonitete poslovnih 
partnerjev. V modelu odločanja upoštevamo samo sprejemljive alternative (Čančer, 
2008, str. 27).   

Korak 3: Strukturiranje problema 

Problem vedno prikažemo v obliki drevesa kriterijev in alternativ, ki ga lahko prikažemo 
na dva načina (Čančer, 2008, str. 27):  

 od alternativ navzgor proti morebitnim podkriterijem, kriterijem in globalnem 
cilju (kadar poudarjamo alternative) ali  

 od globalnega cilja navzdol proti kriterijem, morebitnim podkriterijem ali 
alternativam (kadar poudarjamo kriterije).  

Korak 4: Določitev načina merjenja vrednosti alternativ glede na posamezne kriterije  

Vrednosti alternativ merimo tako, da jih primerjamo po parih, z vrednostnimi 
funkcijami (pri obeh lahko sodelujejo tudi strokovnjaki različnih področij), ali pa 
merjenje opravimo neposredno (Čančer, 2008, str. 28). 
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Korak 5: Določitev uteži kriterijev  

Pomembnost kriterijev izrazimo z utežmi. Vrednosti le-teh so lahko med 0 in 1. Imamo 
več možnih načinov določanja, na primer z uporabo metod na osnovi ordinalne, 
intervalske ali razmerne skale, ali pa jih določimo neposredno (Čančer, 2008, str. 28).  

Korak 6: Računanje agregiranih vrednosti alternativ   

Končna ali sestavljena vrednost vsake alternative je vsota tehtanih vrednosti alternative 
glede na posamezne kriterije (Čančer, 2008, str. 28). 

Korak 7: Razvrščanje alternativ  

Alternative razvrstimo tako, da lahko izberemo najbolj primerno alternativo, ki ima 
najvišjo agregirano vrednost, izločimo najslabšo alternativo, ki ima najnižjo vrednost, 
lahko pa alternative glede na agregirane vrednosti primerjamo med seboj. V primeru, 
da imajo alternative zelo podobno agregirano vrednost, lahko modelu dodamo še kak 
dodaten kriterij ali pa izberemo tisto alternativo, ki je glede na najpomembnejši kriterij 
najboljša (Čančer, 2009, str. 43).   

Korak 8: Analiza občutljivosti  

Analiza občutljivosti nam omogoča, da ugotovimo morebitno spreminjanje vrstnega 
reda alternativ in spreminjanje vrednosti, če spremenimo uteži kriterijev. To nam 
omogoči, da lahko še izboljšamo podlage za sprejetje končne odločitve (Čančer, 2009, 
str. 43).   

3.3 Predstavitev programa Web-HIPRE 

Računalniški program Web-HIPRE omogoča, da problem strukturiramo, da problem 
obravnavamo po več kriterijih hkrati in daje možnost za ugotavljanje prednosti 
alternativ pred drugimi alternativami. Web-HIPRE je različica računalniškega programa 
za podporo odločanju HIPRE 3+ in se uporablja za razvrščanje alternativ po metodah z 
intervalsko skalo (Čančer, 2003, str. 48).    

Računalniški program Web-HIPRE je na razpolago na svetovnem spletu na spletnem 
naslovu: http://hipre.aalto.fi/. Program ne omogoča shranjevanja modelov odločanja 
na lokalni računalnik. Podatki so shranjeni na javnem direktoriju strežnika Web-HIPRE 
(ta je dostopen vsem, ki imajo dostop do svetovnega spleta) zaradi varnostnih razlogov 
ali pa si uporabnik z registriranjem ustvari zasebni direktorij, ki je bolj varen, saj je 
zaščiten z osebnim geslom (System Analysis Laboratory, 1998-2007b). 

Odločitveni problem temelji na alternativah, kriterijih in podkriterijih. Z računalniškim 
programom Web-HIPRE se problem hierarhično strukturira v obliki tako imenovanega 
odločitvenega drevesa. Vsak kriterij se razdeli še na podkriterije, ki se jim dodeli utež 
glede na njihovo pomembnost. Vrednosti alternativ so določene glede na najnižji nivo 
kriterijev. Končne vrednosti alternativ se izračunajo na podlagi uteži kriterijev in 
vrednosti alternativ po posameznih kriterijih. Končni rezultat reševanja problema so 
agregirane vrednosti alternativ, ki so lahko prikazane s stolpčnimi grafi ali numerično. V 

http://hipre.aalto.fi/
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zadnjem koraku se naredi še analiza občutljivosti, ki nam poda informacijo o 
občutljivosti rezultatov na spremembo uteži kriterijev (System Analysis Laboratory, 
1998-2007b).  

3.4 Določanje uteži 

Program Web-HIPRE omogoča uporabo naslednjih metod za določanje uteži kriterijem: 
SMART, SWING, SMARTER in AHP, lahko pa uteži določimo neposredno.    

3.4.1 SMART 

Po metodi SMART najprej določimo najmanj pomemben kriterij, ki mu dodelimo 10 
točk, nato preostalim kriterijem določimo število točk, ki je večje od 10. Pomembnost 
spremembe primerjamo od najslabše do najboljše vrednosti alternative glede na 
obravnavani kriterij (Systems Analysis Laboratory, 1998-2007c). 

3.4.2 SWING 

Po metodi SWING primerjamo pomembnost spremembe od najslabše do najboljše 
vrednosti alternative glede na najpomembnejši kriterij. Temu bomo podelili 100 točk. 
Preostalim kriterijem dodelimo enako ali manj kot 100 točk (Belton & Stewart, 2002, 
str. 135-139). 

3.4.3 SMARTER 

Po metodi SMARTER razvrstimo kriterije glede na pomembnost in sicer od 
najpomembnejšega do najmanj pomembnega (Systems Analysis Laboratory, 1998-
2007c). 

3.4.4 AHP 

Pri metodi analitičnega hierarhičnega procesa (Analytic Hierarchy Process – AHP) 
uporabljamo razmerno skalo. Od ostalih pa se razlikuje tudi po metodah, ki jih 
uporabljamo za izražanje sodb o pomembnosti kriterijev in za izražanje preferenc 
(značilne so primerjave po parih), in po načinu pretvorbe izraženih sodb v numerične 
ocene (Čančer, 2008, str. 32-33).   

3.5 Določanje načina merjenja vrednosti alternativ glede na posamezne 
kriterije 

Pri določitvi načina merjenja vrednosti alternativ glede na posamezni atribut je zelo 
pomembna izbira razpona vrednosti tega atributa. Pri izbiri razpona vrednosti nekega 
atributa moramo določiti minimalno in maksimalno vrednost, torej izberemo obe 
skrajni točki. Na voljo imamo dejanski, zaželen, primeren in teoretično možen razpon. 
Pri izbiri razpona moramo biti pozorni (Helsinki University of Technology, 2002, str. 35-
36):  

 izbira razpona ne sme vplivati na vrstni red alternativ,   
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 prednost velikega razpona je v tem, da lahko lažje dodajamo nove alternative, 
hkrati pa zelo velik razpon zahteva dodatne sodbe,  

 pri izbiri velikega razpona se lahko zgodi, da so alternative razporejene tesno 
druga ob drugi na sredi razpona in je razlikovanje med njimi težje.  

V drevesu odločanja začnemo meriti vrednosti alternativ najprej na najnižjem nivoju, 
glede na vsak posamezen kriterij posebej. Razlikujemo med lokalno in globalno skalo 
(Belton & Stewart 2002, str. 121-123):  

 Lokalna skala je določena s skupino alternativ, ki se preučujejo. Alternative 
ocenjujemo glede na atribut in najboljši dodelimo vrednost 100 ali 1, najslabše 
ocenjeni pa dodelimo vrednost 0. Preostale alternative dobijo vrednosti med 0 
in 100 ali 1. Kadar želimo vključiti novo oziroma dodatno alternativo, to vpliva 
pa tudi na spremembo uteži kriterijev.  
 

 Globalna skala je določena veliko širše. Najmanjše in največje vrednosti so lahko 
določene ali z idealno in najslabšo možno vrednostjo za določen kriterij ali pa z 
najboljšo in najslabšo stvarno vrednostjo. Prednost globalne skale je ta, da je 
splošna in zato lahko tudi kasneje po potrebi vključujemo v model nove 
alternative.  

Pristopi, ki se lahko uporabljajo za merjenje vrednosti alternativ, so (Belton & Stewart 
2002, str. 123-131):  

 Kvalitativna vrednostna lestvica. 
Kvalitativno skalo sestavimo takrat, kadar ni možno najti izmerljivega atributa 
za opis nekega kriterija. Najprej določimo zgornjo in spodnjo točko na lestvici, 
nato lahko določimo tudi vmesne točke. Točke na lestvici določimo opisno.   
 

 Direktno ocenjevanje. 
Kadar količine ne moremo določiti oziroma je ne moremo izmeriti, uporabimo 
direktno ocenitev. Direktno ocenjevanje bi lahko primerjali s sestavljanjem 
vrednostne skale. Pri tem definiramo samo skrajni točki, torej najslabšo in 
najboljšo. Vrednostna skala je intervalska skala in določa razmerja dolžin 
intervalov. Alternative najprej razvrstimo od najbolj do najmanj zaželene glede 
na nek kriterij, potem jim določimo vrednosti.  
 

 Vrednostna funkcija.  
Vrednostno funkcijo uporabimo takrat, ko imamo na voljo take količine, ki jih 
lahko izmerimo. Najprej naredimo identifikaciji izmerljivih atributov. Kadar 
identifikacija primerne kvantitativne skale ni mogoča, potem je nujno potrebno 
sestaviti kvalitativno vrednostno skalo. Določimo minimalno in maksimalno 
vrednost.  
Z uporabo posrednih vprašanj funkcijo določimo direktno ali indirektno. 
Indirektne metode predvidevajo, da je vrednostna funkcija monotono 
naraščajoča ali padajoča. Direktna ocenitev vrednostne funkcije je pogosto 
vizualno prikazana. V praksi je lahko katerekoli oblike in odraža odločevalčeve 
preference. Web-HIPRE podpira linearno, odsekoma linearno in eksponentno 
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vrednostno funkcijo. Odločevalec se mora odločiti, ali bo vrednostna funkcija: 
monotono naraščajoča (največja vrednost atributa je najbolj zaželena, 
najmanjša pa najmanj zaželena), monotono padajoča (najmanjša vrednost 
atributa je najbolj zaželena, največja vrednost pa najmanj) ali nemonotona 
(vmesna točna na skali določa najbolj ali najmanj zaželeno točko).  
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4 REŠEVANJE PROBLEMA S PROGRAMOM WEB-HIPRE 

4.1 Definiranje problema 

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru (2015) se vsako leto premišljeno loti 
oglaševanja v času pred informativnimi dnevi, ki so vedno v mesecu februarju. Na 
informativnih dnevih fakulteta predstavi svoje študijske programe dijakom, ki 
pridobivajo informacije in se odločajo o nadaljevanju izobraževanja. Namen 
oglaševanja v začetku leta je dijake opozoriti na možnost izbire študija tudi na Fakulteti 
za logistiko. Zato se fakulteta v začetku leta odloča, v katerem mediju bo oglaševala, da 
doseže svojo ciljno skupino. Ciljno skupino za oglaševanje pred informativnimi dnevi 
smo omejili na dijake, ki ravnokar zaključujejo srednješolsko izobraževanje in se 
odločajo, kje nadaljevati šolanje.  

Zato je cilj dela diplomskega seminarja izbira najprimernejšega medija za oglaševanje 
Fakultete za logistiko. Izbirali smo med oglaševanjem na televiziji, radiu, v revijah in 
časopisih, jumbo plakatih, na internetu ali na vlakih. Načine oglaševanja smo presojali 
na podlagi naslednjih kriterijev:  

 stroški,  

 ciljna skupina in 

 ugodnosti.  

Podkriteriji kriterijem na prvem nivoju:  

 Kriterij STROŠKI nima podkriterijev.  

 Kriterij CILJNA SKUPINA nima podkriterijev.  

 Kriterij UGODNOSTI ima dva podkriterija: kakovost in izvirnost.  

Stroški za oglaševanje se merijo v evrih in se nanašajo na eno oglaševalsko kampanjo v 
posameznem mediju. Kampanja pomeni večkratno ponovitev oglasa, da bi oglas imel 
učinek in da bi oglaševanje doseglo svoj namen. Stroški oglaševanja so odvisni tudi od 
medija, za katerega se odločimo. Na primer, če se odločimo za oglaševanje na televiziji, 
si zaradi omejenih finančnih sredstev ne moremo privoščiti prevelikega števila 
ponovitev. Predvsem zato, ker je oglaševanje v najbolj gledanih terminih tudi najdražje. 
Merilo so torej stroški za več ponovitev.  

Ciljna skupina oglaševanja izbrane fakultete v obdobju pred informativnimi dnevi so 
tisti dijaki, ki se po zaključenem srednješolskem izobraževanju odločajo o nadaljnjem 
študiju in v tem času zbirajo informacije o možnostih vpisa na fakultete. Torej omejimo 
ciljno skupino na mlade, stare od 18 do 25 let. Kriterij ciljna skupina določa, kako lahko 
s posameznim medijem dosežemo našo ciljno skupino.    

Kakovost predstavitve je lahko slaba, povprečna, dobra ali odlična. Odvisna je od 
medija, kjer se odločimo za oglaševanje in od tega, kaj nam ta medij nudi. Na primer na 
radiu in televiziji imamo lahko predstavitev, ki je odlične kakovosti. V revijah smo 
omejeni na prostor, ki ga lahko zapolnimo, medtem ko si pri oglaševanju na vlaku lahko 
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privoščimo več besedila, ker so plakati velikosti A3 ali A2. Oglaševanje na internetu nam 
omogoča, da se lahko poslužujemo različnih modernih tehnik, ki z malo kreativnosti 
omogočajo kakovostno predstavitev. 

Pri izbiri medija za oglaševanje smo lahko izvirni, če se poslužujemo netradicionalnih 
oblik oglaševanja. Tam, kjer nas mogoče uporabniki sploh ne pričakujejo, ampak 
vseeno nevsiljivo slišijo za nas. Na fakulteti smo se odločili za oglaševanje tudi na teh 
netradicionalnih medijih in sicer za spletno oglaševanje in v zadnjem času tudi za 
oglaševanje na vlakih.    

4.2 Izločanje nesprejemljivih alternativ 

Cilj oglaševanja izbrane fakultete je nagovoriti ciljno skupino. Zato izločimo načine 
oglaševanja v medijih, ki ne zajemajo ciljne skupine mladih od 18 do 25 let.  

4.3 Strukturiranje problema  

Globalni cilj »Izbira načina oglaševanja fakultete« je strukturiran navzdol proti 
kriterijem, morebitnim podkriterijem in alternativam.  

Alternative:  

 Alternativa A: Oglaševanje na televiziji. 

 Alternativa B: Oglaševanje na radiu. 

 Alternativa C: Oglaševanje v revijah in časopisih. 

 Alternativa D: Oglaševanje z jumbo plakati. 

 Alternativa E: Oglaševanje na internetu. 

 Alternativa F: Oglaševanje na vlaku. 

Alternative smo presojali glede na kriterije:  

 UGODNOSTI (podkriterija: kakovost, izvirnost). 

 STROŠKI (nima podkriterijev).  

 CILJNA SKUPINA (nima pokriterijev).  
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Slika 2: Drevo kriterijev in alternativ za izbiro načina oglaševanja 

 

 

4.4 Določitev načina merjenja vrednosti alternativ glede na posamezne 
kriterije  

V Tabeli 5 so prikazani številčno in opisno izraženi podatki za vse alternative glede na 
posamezen atribut. Podatke in ocene smo pridobili na Oddelku za marketing Fakultete 
za logistiko.  

Tabela 5: Podatki in ocene glede na kriterije in alternative 

 TV Radio 
Revije, 

časopisi 
Jumbo 
plakati 

Internet Vlak 

Stroški 7.500 € 4.100 € 960 € 2.430 € 4.000 € 4.000 € 

Ciljna 
skupina 
(doseg) 

slabo slabo slabo povprečno odlično povprečno 

Kakovost odlično odlično dobro dobro odlično odlično 

Izvirnost povprečno povprečno povprečno dobro odlično odlično 
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Opisnim podatkom smo dodelili numerične vrednosti:  

 slabo: 0 

 povprečno: 50 

 dobro: 75 

 odlično: 100 

Omenjene vrednosti smo vnesli s programom Web-HIPRE tako, da smo vsako delili s 
100 in tako dobili vrednosti od 0 do 1.   

Slika 3: Neposredni vnos podatkov za merjenje vrednosti alternativ glede na atribut: 
»Ciljna skupina (doseg)« 

 

Slika 4: Neposredni vnos podatkov za merjenje vrednosti alternativ glede na 
podkriterija: »Kakovost«, »Izvirnost« 
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Slika 5: Neposredni vnos podatkov za merjenje vrednosti alternativ glede na atribut 
»Stroški«  

 

Kot je razvidno iz Slike 5 so najmanjši stroški pri objavi oglasa v revijah in sicer 960 €, 
največji stroški pa se pojavijo pri oglaševanju na televiziji in sicer v višini 7.500 €. 

 

Slika 6: Padajoča linearna funkcija za merjenje alternativ glede na stroške oglaševanja 

 

Slika 6 prikazuje linearno funkcijo za kriterij stroški oglaševanja, ki monotono pada, ker 
so najmanjši stroški najbolj zaželeni, največji stroški pa najmanj.  
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4.5 Določitev uteži kriterijev 

Glede na to, kako pomembni so posamezni kriteriji za izbrano fakulteto, smo v 
sodelovanju z oddelkom za marketing določili težo posameznega kriterija in dobili 
naslednje podatke.   

Pomembnost kriterijev smo določili z metodo SMARTER. Slika 7 prikazuje, da je 
najpomembnejši kriterij za izbiro ustreznega medija za oglaševanje izbrane fakultete 
»Ciljna skupina«, sledijo »Stroški« in »Ugodnosti« kot najmanj pomemben kriterij.  

Slika 7: Določitev uteži kriterijev z metodo SMARTER  

 

Z metodo SMART smo v okviru kriterija »UGODNOSTI« določili uteži za oba podkriterija 
»Kakovost« in »Izvirnost«. 

Slika 8: Določitev uteži z metodo SMART 

 

S pomočjo oddelka za marketing smo določili uteži za kriterij »UGODNOSTI«. Od 
najmanj pomembne do najpomembnejše podkategorije si sledita »Kakovost« in nato 
»Izvirnost«. Uteži so prikazane na Sliki 8. Kakovost ima 10 točk, izvirnost pa 20 točk.   
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4.6 Sinteza  

Slika 9: Agregirane vrednosti alternativ pri izbiri načina oglaševanja 

 

 

Slika 10: Agregirane vrednosti alternativ za načine oglaševanja 

 

 

Iz Slike 9 in Slike 10 je razvidno, da ima najvišjo vrednost pri izbiri načina oglaševanja 
internet. Na drugem mestu je oglaševanje na jumbo plakatih, ki mu sledi še oglaševanje 
na vlaku.   
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4.7 Razvrščanje alternativ  

S pomočjo programa Web-HIPRE smo izbrali najboljše načine oglaševanja izbrane 
fakultete. Tako si sledijo od najboljše do najslabše:  

1. Internet 
2. Jumbo plakati 
3. Vlak 
4. Televizija 
5. Radio 
6. Revije in časopisi  

4.8 Analiza občutljivosti 

Analizo občutljivosti smo izvedli na kriteriju ugodnosti in podkriteriju kakovost, kot 
prikazuje Slika 11. Kakorkoli spremenimo uteži kriteriju kakovost, še vedno ostane 
internet najboljša alternativa.  

Slika 11: Analiza občutljivosti s programom Web-HIPRE  

   

Tudi če kakorkoli spremenimo uteži na podkriteriju izvirnost se ne spremeni vrstni red 
alternativ. Tako lahko zaključimo z analizo rezultatov in ugotovimo, da je internet 
najprimernejša in stabilna izbira načina oglaševanja.  

Analiza občutljivosti glede na spremembe uteži kriterijev na 1. ravni je prav tako 
pokazala stabilnost uvrščenih alternativ.  
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5 SKLEP  

Učinkovito oglaševanje je dandanes pogoj za preživetje in uspešno poslovanje 
organizacije. Načini oglaševanja se skozi čas spreminjajo. Tradicionalnim medijem se 
vedno bolj pridružujejo netradicionalni mediji in tako se odpirajo nove možnosti za 
doseganje želene ciljne skupine. Vsak oglaševalski medij ima svoje prednosti in slabosti, 
ki smo jih v delu diplomskega seminarja tudi predstavili.  

Namen dela diplomskega seminarja je bil izbira najprimernejšega načina oglaševanja 
izbrane fakultete s pomočjo računalniškega programa Web-HIPRE za odločanje po več 
kriterijih hkrati. To je javno dostopen računalniški program, s katerim dani problem 
strukturiramo v odločitveno drevo, izločimo nesprejemljive alternative, problem 
strukturiramo, določimo uteži kriterijem in v zadnjem koraku naredimo še analizo 
občutljivosti, ki nam pove, kako stabilen je dobljeni rezultat. Izbirali smo med petimi 
različnimi načini oglaševanja: med oglaševanjem na internetu, vlaku, jumbo plakatih, 
televiziji, radiu ter revijah in časopisih. Alternative smo presojali glede na kriterije 
ugodnosti, stroški in ciljna skupina. 

V začetku zapisane tri teze smo v delu diplomskega seminarja preverjali v četrtem 
poglavju. Prvo tezo »Spletno oglaševanje je za izbrano organizacijo najboljša izbira,« 
smo s pomočjo računalniškega programa za odločanje po več kriterijih hkrati potrdili. 
Prav tako smo z analizo občutljivosti ugotovili, da je rezultat zelo stabilen. Potrdili smo 
drugo tezo: »Oglaševanje preko televizije je glede na stroške najslabša izbira«. Iz 
podatkov v Tabeli 5 je razvidno, da je najvišji strošek oglaševanja prav objava oglasa na 
televiziji. Tretje teze: »Kriterij strošek je za izbiro oglaševanja najpomembnejši,« nismo 
potrdili. Za izbrano fakulteto je najbolj pomemben kriterij doseg ciljne skupine in šele 
nato kriterij stroški.  

Kot najboljša izbira načina oglaševanja se je izkazal internet. Internet je interaktiven 
medij. Omogoča direktno komunikacijo med posameznikom in oglaševalcem. Tako 
potrošnik ni več samo opazovalec in prejemnik, ampak ima aktivno vlogo v tem 
procesu. To postaja pomembna novost pri oglaševanju.  

 »Ne kupujemo več oglasnih površin na spletnih medijih, temveč se potegujemo za 
pozornost natančno določenih ciljnih skupin. Sistemi za doseg uporabnikov z 
določenimi lastnostmi so na neustavljivem pohodu... Kupujemo doseg natančno 
določenih ciljnih skupin z določenimi vzorci obnašanja in za to smo pripravljeni plačati. 
Digitalno trženje postaja vse pametnejše in bolj personalizirano«, pravi Cetin (2013, str. 
14-17) o prihodnosti spletnega oglaševanja. 

Možnost nadaljnje raziskave bi bila, da vključimo še kriterij učinkovitost. Na osnovi 
anketiranja bodočih študentov pri vpisu bi lahko poizvedovali, kako so izvedeli za 
fakulteto. Tako bi dobili rezultate glede na kriterij učinkovitost posamezne oglaševalske 
kampanje v različnih medijih.  
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