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Umeščanje izdelkov v kuharskih resničnostnih šovih  

Umeščanje izdelkov je že dobro znan način uporabe tržnega komuniciranja, ki se pojavlja v 

filmih, videospotih in na televiziji, vendar se je le-to še dodatno povečalo s pomočjo zabavnih 

oddaj in resničnostnih šovov. Cilj magistrske naloge bo predstaviti in pojasniti pojem 

umeščanja izdelkov. Uporabo slednjega bom podrobneje predstavila s pomočjo kuharskih 

resničnostnih šovov v Sloveniji, natančneje bom preučevala Gostilno išče šefa in Masterchef. 

Predmet magistrske naloge bodo tudi resničnosti šovi, njihov nastanek in vzpon, medijska 

regulacija, ki bo dala pomemben vpogled na zakonodajo oglaševanja in tudi samega umeščanja 

izdelkov, ter druge družboslovne teorije, ki so pripomogle k nastanku in uspehu resničnostne 

televizije, kot jo poznamo danes. Ključni so predvsem ekonomski, politični in kulturni 

dejavniki, ki so vplivali na družbo, njen razvoj in na širjenje želja in potreb, le-ti pa vplivajo 

tudi na medije. Ves teoretski okvir predstavljen v magistrski nalogi pa bom povzela v 

empiričnem delu, s pomočjo analize poglobljenih intervjujev. 

 

KLJUČNE BESEDE: umeščanje izdelkov, resničnostna televizija, medijska regulac ija, 

resničnostni šovi, kulturna regulacija. 

 

Product placement in cooking reality shows 

Product placement is already a well known method in marketing communications. It is mostly 

present in movies, videos and on television, although this grew even more with the help of talk 

and reality shows. The goal of my thesis is to present and explain the concept of product 

placement. I will present the use of it with the help of cooking reality shows in Slovenia, more 

precisely Gostilna Išče šefa and Masterchef. Topic of the thesis will also be about reality shows, 

their beginnings and ascents, media regulation, that will give an important insight on the 

marketing and product placement legislation and also other social science theories, that 

contributed to success of reality television as we know it today. The key factors that have an 

impact on society, its development and on spreading desires and wishes are economica l, 

political and cultural, but they also have an impact on the media. Entire thesis theory will be 

summarized in the empirical part with an analysis of interviews. 

 

KEY WORDS: product placement, reality television, media regulation, reality shows, cultura l 

regulation. 
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1 UVOD 
 

V magistrskem delu se bom ukvarjala s t.i. »product placemement«,  oziroma z  umeščanjem 

izdelkov v zabavnih oddajah. Natančneje bom preučevala kuharske resničnostne šove lokalne 

produkcije. Umeščanje izdelkov se že nekaj let pojavlja v filmih, videospotih in na televizij i, 

vendar se je le-to še dodatno povečalo s pomočjo zabavnih oddaj in resničnostnih šovov. Na ta 

način je umeščanje izdelkov dobilo drugačne, večje razsežnosti. Prva uporaba takšnega  

oglaševanja je bila v 80. letih prejšnjega stoletja, zanimivo pa je postalo s prihodom filma E.T. 

vesoljček v režiji Stevena Spielberga (Kariski 2014, 254).  

Ukvarjala se bom z umeščanjem izdelkov v slovenskih resničnostnih šovih: kako je to 

prikazano, kakšna so vprašanja regulacije, kako je to zakonsko dovoljeno ipd. Na podlagi 

opravljenih intervjujev bom aplicirala teorijo ter skušala prikazati, kako umeščanje izdelkov v 

oddajo vpliva na produkcijo in izvedbo oddaje, kakšne so omejitve takšnega oglaševanja in 

kako se to odraža in razlikuje pri licenčnih oddajah oziroma domači produkciji. 

 

Glede na zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS)  je promocijsko umeščanje 

izdelkov, razen v primerih, ki jih določa ta zakon, prepovedano (ZAvMS 2016). Seveda pa za 

tem sledijo navedbe, v katerih primerih pa je promocijsko umeščanje dovoljeno. Vse to bom 

podrobneje predstavila v podpoglavju »vprašanja regulacije«, kjer bom pregledala, kaj je 

zakonsko dovoljeno, kako slovenski zakon opredeljuje promocijsko umeščanje izdelkov ter 

primerjala slovenski trg s tujim. Pri vsem tem se bom največ opirala na slovenski zakonik ter 

na odgovore intervjuvancev.  

 

S pomočjo sekundarnih virov in poglobljenih intervjujev, bom poskušala odgovoriti na 

naslednja raziskovalna vprašanja:  

 

- Kako umeščanje izdelkov vpliva na produkcijo in izvedbo oddaje, šova? 

- Kakšne so razlike v umeščanju izdelkov znotraj licenčnih oddaj in domače produkcije?  

- Ali umeščanje izdelkov vpliva na prodajo, izboljšanje blagovnih znamk? 

 

Za metodološki okvir magistrske naloge bom uporabila kvalitativne metode zbiranja podatkov,  

tukaj se navezujem na vsebinsko analizo sekundarnih virov, kot je uporabljena literatura, študije 

primerov na temo umeščanja izdelkov in pregled ustrezne zakonodaje o oglaševanju. Poleg že 
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omenjene metode bom uporabila tudi primarne vire podatkov:  intervju z vodjo trženja na 

komercialni televizijski postaji Pro Plus in režiserjem/producentom šovov Gostilna išče šefa in 

Masterchef Slovenija.  

Ker se  magistrska naloga osredotoča  na dva resničnostna šova in na to, kako je v teh dveh 

šovih umeščeno oglaševanje, bosta omenjeni oddaji tudi predmet mojega raziskovanja. 
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2 KAJ JE UMEŠČANJE IZDELKOV? 

2.1 Razlaga pojma in ustreznost slovenskih prevodov  

 

Umeščanje izdelkov je postalo pomembna dopolnitev klasičnemu oglaševanju (kot klasično 

oglaševanje navajam vse, kjer so oglasna sporočila predvajana kot oglas, brez kakršnega koli 

posebnega vložka, kot so na primer oglasne špice, odštevanje pred začetkom programa, 

advertorial članki na internetu ali v tisku ipd.). V grobem lahko umeščanje izdelkov, tudi 

promocijsko, opredelimo kot vključitev blagovne znamke ali produktov blagovne znamke v 

vsebine množičnih avdiovizualne medije, kot so filmi, televizijske serije, resnočnostne oddaje 

ipd. (Karrh v Karisik 2014, 254).  

 

Definicij umeščanja izdelkov obstaja več. Pogledali si bomo le nekatere, ki sem jih zasledila 

med prebiranjem literature. Beseda sama po sebi (tako v angleškem kot tudi v slovenskem 

prevodu) pomeni oziroma nakazuje na izdelke, ki so nekam umeščeni, postavljeni. V največ 

primerih gre  za filme, serije, oddaje in resničnostne šove. Je t.i. kreativen način tržnega 

komuniciranja, saj se oglaševalec približa občinstvu – tukaj se navezujem na prikaze možnih 

načinov uporabe izdelka (na primer kuhanje, uporaba računalnika za delo, nošenje določenih 

dodatkov, oblačil ipd.). Televizija je medij, kjer se je promocijsko umeščanje prvič uporabilo, 

film E.T vesoljček. Dokazno je bilo, da se je prodaja bombonov Reese's Pieces povišala za 66 

% (Karisik 2014, 254).  Torej ne gre zgolj za klasično rabo tržnega komuniciranja kot so oglasi 

med oddajami oglasi v tiskanih izdajah, zunanjem oglaševanju, računalniških igricah ali 

videospotih. Nekaj primerov navaja tudi Karisik: »Še posebej video igre so znane po tem, da 

so začele dodajati različne izdelke, saj slednji pripomorejo k prikazovanju resničnosti v 

njihovem virtualnem svetu« (Karisik 2014, 254). Promocijsko umeščanje se seveda ne pojavlja 

samo in zgolj na televiziji, ampak tudi v drugih medijih. Na primer tisk: določene tiskane izdaje, 

še posebej revije dovoljuje oziroma namenjajo večji del svojega prostora oglaševalcem. Le-

tega zapolnijo tako s klasičnimi oglasi kot tudi s posebnimi oblikami tržnega komuniciranja. V 

praksi to pomeni, da o določenem modelu avtomobila napišejo daljši, predstavitveni članek. 

Seveda so te vsebine označene kot plačano oglasno sporočilo, le da govorimo o drugačni, bolj 

kreativni rabi. Iz umeščanja niso izključene niti knjige oziroma leposlovje. Karisik: »Britanska 

avtorica Fey Weldon je sprejela denar, ponudbo za promocijsko umeščanje znamke nakita 

Bulgari v svoji noveli. Poleg same omembe izdelka, je avtorica znamko integrirala tudi v enega 

izmed naslovov knjige« (Karisik 2014, 255).  
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Balasubramanian (1994)  umeščanje izdelkov opredeljuje kot nekaj, kar omogoča zameglitev 

meje med oglaševanjem in zabavo. Na podlagi tega so ga označili kot hibridno oglaševanje 

(Balasubramanian v Russel in Belch 2005, 74). Russellova umeščanje izdelkov uvršča v tri 

kategorije: vizualno, slušno in povezano v zgodbo (Russell 2002, 307). Prvo, vizualno, se 

navezuje na vse, kar je videno na zaslonu. Tukaj lahko globlje pogledamo v to, kje je produkt 

umeščen, pod kakšnim kotom, ali ga kamera približa, gleda se tudi na to, koliko časa je določen 

produkt prikazan (ang.: on screen time). Pri drugi, slušni dimenziji, se avtorica Russell navezuje 

na omembo znamke ali produkta, torej kdaj je znamka, produkt omenjen, v kakšnem kontekstu, 

kolikokrat je omenjen in  tudi tonalnost, s katero je bilo vse to izraženo. To je navedeno v 

scenariju. Zadnja dimenzija, ki jo Russellova omenja je povezanost v zgodbo. Slednje je lahko 

močno vpeto v zgodbo in samo zgodbo tudi na nek način spreminja, jo spremlja, ali pa je manj 

vpeto v zgodbo. Primer manjše vpetosti v zgodbo je, da se določen izdelek ali znamka enkratno 

pojavi v zgodbi ali  scenariju, močno vpeto pa, da le-to sam lik definira in ga izoblikuje. 

Avtorica kot primer navaja lik James Bonda, ki ga močno definira avtomobilska znamka Aston 

Martin, ki se pojavlja v vsakem filmu in to konstanto občinstvo začenja tudi medsebojno 

povezovati (Russell 2002, 307).  

 

Karisik  umeščanje izdelkov definira sledeče: kot prvo je to, da je oglaševalčevo sporočilo 

integrirano v programsko vsebino (občinstvo je nagnjeno k temu, da med reklamnimi oglasnimi 

bloki preskoči na drugo vsebino – pri umeščanju izdelkov v program se temu ne morejo, ne 

moremo izogniti); kot drugo omeni, da je umeščanje izdelkov manj vsiljivo – umeščeni izdelki 

v samo oddajo, program so iz strani občinstva sprejeti bolj naravno in kredibilno, kar povzroči 

določeno stopnjo povezanosti, sprejetosti; kot tretje avtor omeni to, da je takšen način tržnega 

komuniciranja bolj ekonomičen – to pomeni, da je 30 sekunden oglas v t.i. glavnem oziroma 

osrednjem televizijskem času (v ang. Prime time) dražji kot je umeščanje izdelkov skozi celotno 

sezono (Karisik 2014, 254). Slednje v celotni najverjetneje ne drži, saj se avtor ukvarja z 

ameriškim občinstvom in ne s svetovnim. Tukaj se nanašam na to, da se cene oglaševalskega 

prostora razlikujejo med trgi in seveda prihaja do diferenciacij.  

 

Ena izmed definicij, ki opisujejo umeščanje izdelkov je tudi ta, da je to plačano sporočilo , 

namenjeno vplivati na potrošnika s pomočjo premišljenega in planiranega umeščanje znamke 

(Balasubramanian v Karrh 1998, 32). Umeščanje je bilo definirano tudi kot integracija blagovne 

znamke, produkta ali  logotipa v film, serijo ali glasbeni videospot (Steortz v Karrh 1998, 32). 
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Pri slednjih definicijah opazimo, da se vsi avtorji nanašajo na to, da je to plačana storitev, vendar 

vsi opisujejo le umeščanje v filmih, serijah ali glasbenih videospotih. Pri definicijah moramo 

upoštevati tudi  to, da so bile zapisane leta 1998 ali prej, kar pomeni, da v tem času v drugih 

medijih tovrstna oblika oglaševanja še ni bila toliko razširjena. Tudi internet kot medij in orodje 

za oglaševanje še ni bil razvit v tolikšni meri, oziroma je komaj prihajal v širšo uporabo.  

 

Oglaševalci se takšnega načina tržnega komuniciranja poslužujejo predvsem zaradi tega, ker 

lahko s pomočjo tega izboljšujejo svojo prepoznavnost in vidnost,  s tem pa si jih potrošnik tudi 

bolje zapomni. Informacijo, ki je nova ali nepričakovana, si  ljudje veliko bolj zapomnijo, kar 

pomeni, da jo bodo prej priklicali iz podzavesti, ko bo dejanje posameznika skladno s situacijo, 

dejanjem ali lokacijo, v kateri se je izdelek pojavil. To je poimenovano kot  »von Restorff 

effect« (Lynch in Srull v Balasubramanian 1994, 37). Pri tem gre za to, da smo si ljudje 

sposobni zapomniti samo določene elemente, predvsem tiste, ki so na primer drugače označeni, 

poudarjeni ali na seznamu napisani višje. To je pomembno tudi umeščanju izdelkov, zato je 

ključno, da so le-ti dobro izpostavljeni in imajo tako določeno prednost. oziroma boljšo vidnost. 

Zelo pomemben je torej priklic stvari (ang.: top of mind), ki si jih lahko najhitreje in najlažje 

zapomnimo, ter se jih kasneje ob nakupovanju in gledanju najprej spomnimo. Seveda ni njuno, 

da si bo občinstvo zapomnilo vsako drugačno stvar, ki bi se zgodila, je pa zelo pomembno, da 

se oglaševalec ne pojavi samo enkrat, ampak je frekvenca pojavljanja višja, saj to pomeni, da 

bo tudi priklic pri občinstvu imel več možnosti.  

 

Umeščanje izdelkov ne prinaša le prednosti, ampak tudi nekatere slabosti. Ena izmed slabosti, 

ki jih navaja Balasubramanian je ta, da umeščanje izdelkov nima neposrednega oziroma  

direktnega vpliva na občinstvo (Balasubramanian 1994, 38).  To pomeni, da zaradi tega na 

primer gledalec ne bo šel takoj kupiti stvari oziroma izdelka, ki je bil predstavljen. Velik 

problem  je tudi to, da je takšen način tržnega komuniciranja veliko težje izmerljiv. Raziskave 

so skozi leta napredovale, predvsem na področju televizije in interneta, vendar so nekatere 

stvari še vedno težje izmerljive kot ostale. Danes več ne predvidevamo, da v kolikor je bilo 

prisotno oglaševanje, je to prvi in edini razlog, zakaj se je prodaja, prepoznavnost znamke 

dvignila, ampak da se začnemo spraševati, kaj bi bilo v primeru, če ne bi oglaševali; prav tako 

pa upoštevamo razne druge zunanje in notranje dejavnike, ki bi lahko na to vplivali (primer: če 

ima določena blagovna znamka v istem obdobju, ko oglašuje tudi znižanje v trgovinah). Kot 

tretje pa avtor navaja to, da kljub temu, da ima oglaševalec moč in pregled nad umeščanjem, se 

še vseeno zgodi, da nekatere stvari niso predstavljene, kot je bilo prvotno dogovorjeno 
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(Balasubramanian 1994, 39). Včasih izdelkov oz. znamke ni možno umestiti na želen način. 

Problem lahko nastane na primer  pri oblačilih in  pohištvu – določena znamka plača umeščanje, 

vendar določen kos blaga ali pohištva ni nujno razlikovan od drugega oglaševalca (kot primer 

lahko navedemo različne živilske izdelke, ki so si med seboj podobni – na primer dve blagovni 

znamki začimb; s hitrimi premiki kamere gledalec težje ali pa sploh ne zazna, katero znamko 

je pokazalo, le da je šlo za začimbe), kar pomeni, da se mora poiskati druga rešitev (primer 

nakupa v trgovini, ali razpakirana dostavljenega blaga ipd.). Zadnja slabost je ta, da ni nobenega 

zagotovila, da bo določena oddaja, film, videospot ipd. zagotovo uspešen (Balasubramanian 

1994, 39). Tukaj za primer lahko navedem to, da ko pride nova serija ali  resničnostni šov na 

zaslone, so oglaševalci veliko bolj skeptični do uspeha in v veliki meri ne želijo sodelovati, v 

nasprotju pa je oddaja, za katero vemo, da je v predhodnih sezonah požela že veliko uspehov 

veliko bolj mamljiva za oglaševalce.  

 

2.2 Zgodovina umeščanja izdelkov 

 

Umeščanje izdelkov se je pojavilo že pred 1980 letom vendar ga pred tem v tolikšni meri niso 

beležili, oziroma tudi samo umeščanje ni beležilo večjih uspehov, zato ni bilo opaženo kot 

marketinško orodje. Kot že omenjeno, je prvi t.i. »boom« (razcvet) doživelo leta 1982 s filmom 

E.T., od takrat pa je šlo le še navzgor. Najbolj se je razširilo na televizijo in film, kasneje tudi 

na glasbene videospote in  računalniške igrice (Karisik 2014, 254). Teorija umeščanja izdelkov 

je torej dokaj mlada, vsaj kar se tiče zapisanega, predhodno pa je že bila opažena.  

Prve oblike umeščanja izdelkov so uporabili v dvajsetih in tridesetih letih prejšnjega stoletja 

(Balasubramanian in drugi 2006, 116). Filme so imenovali »Cigaretni filmi« (ang.: Cigarettes 

films), saj so v njih ženske kadile veliko cigaret, ravno te pa so bile produkt umeščanja. V teh 

letih je izšel film, ki je nosil naslov »It Pays to Advertise«, ki pa ni požel pozitivnih kritik, zato 

se je oglaševanje v medijih precej umaknilo, in sicer  do nekje zgodnjih šestdesetih let 

dvajsetega stoletja (Brett v Balasubramanian in drugi 2006, 116). Avtor to argumentira na 

način, da je umeščanje izdelkov pred tem že obstajalo, vendar podjetja filmarjem niso plačevala 

za umeščanje, pač pa so svoje produkte le posojali.  

Umeščanje se ne pojavlja samo na televiziji in filmu, ampak tudi na radiu. Prvo takšno plačano 

umeščanje so zapisali leta 1978. Znamka oblačil Browning King je ustvarila prvi sponzorirani 
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radijski program, ki je prenašal the Browning King Orchestra – ime znamke je bilo integrirano 

v  naslov radijske oddaje (Newell in drugi 2006, 584).  

Pri radiu in televiziji so bili trije razlogi, zakaj umeščanje v njegovih začetkih ni bilo dobro 

sprejeto: kot prvo je bilo to, da sta oba medija omejila predvajanje ogčasnih sporočil, kar je 

pomenilo, da je na ta račun pridobilo umeščanje, saj se slednje ni štelo kot klasično oglaševanje, 

kljub temu pa je bilo znotraj programa; umeščanje izdelkov se ni nujno nanašalo na tiste, ki so 

imeli na mediju klasično oglaševanje, ampak so na ta način vstopili na trg tudi drugi; zadnja, 

tretja negativna konotacija za umeščanje izdelkov pa je bila ta, da so filmi s tem več izgub il i 

kot pridobili – t.i. off screen promocija za umeščene znamke je bila dražja kot pa produkcija na 

televiziji ali radiu (Newell in drugi 2006, 585). Veliko časa je bilo umeščanje izdelkov, 

predvsem na televiziji, zgolj medsebojen dogovor med podjetji, oglaševalci in pisci scenarijev 

ter igralci, kar pomeni, da na koncu ni bila plačana televizija, pač pa so s tem sponzorira li 

igralski talent (Newell in drugi 2006, 585).  

Ena izmed najbolj znanih franšiz, ki jo je umeščanje izdelkov tudi zaznamovalo, je James Bond. 

Gre za franšizo filmov, ki imajo izvor v letih okoli 1950. Concave brand tracking je naredil 

raziskavo rabe umeščanja izdelkov v zadnjih James Bond filmih (med 2006 in 2015), znamke 

pa se  ne nanašajo izključno na to obdobje, saj nekatere izvirajo že iz prvotnih filmov (Concave 

brand tracking 2015); recimo znamko ure Rolex, tehnološki pripomočki znamke Sony.. Ta 

znamka je postala ikonična, celo reprezentativna za omenjeni film. Podobno je tudi s pijačo 

Martini.  

Čeprav je do razcveta umeščanja izdelkov prišlo v 1980 letih oziroma s filmom E.T. vesoljček, 

se je uporabljajo že v 20. letih prejšnjega stoletja.  Čeprav raba umeščanja prej ni bila tako 

izrazita, pa so v 80. letih prejšnjega stoletja našli način, kako to bolje in lepše skriti v celoto. S 

tem se nanašam predvsem na to, da je umeščanje takrat postalo plačljivo, pred pa tem je šlo 

»le« za izposojo izdelkov filmskim ustvarjalcem. Prav tako pa so filmi o James Bondu dokaz, 

da tudi, če predhodno umeščanje izdelkov ni bilo dobro »organizirano«, je bilo v nekaterih 

primerih še vedno več kot uspešno.  

 

2.3 Domnevni vplivi umeščanja izdelkov 
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Vpliv umeščanja izdelkov je težko določiti oziroma izmeriti. Domnevni vplivi umeščanja 

izdelkov spadajo bolj v kategorijo slabosti le-tega. Kljub temu, da so raziskave merjenja 

gledanosti, tako televizije, interneta, in na splošno učinkovitosti oglaševanja boljše kot so bile 

nekoč, pa je umeščanje izdelkov še vedno (naj)težje izmerljivo. Če se dotaknemo umeščanja 

izdelkov na televizije in v šove, je najbolj učinkovit način merjenja raziskava AGB Nielsna. S 

temi meritvami lahko spremljamo gledanost določene oddaje, serije, ali pa celo celotnega TV 

programa, ki nas v določenem trenutku zanima. To lahko opazujemo v različnih časovnih 

obdobjih, za vsako televizijsko postajo posebej, ali pa za vse skupaj. Možnosti je veliko, ampak 

najpomembnejše, kar vpliva tudi na odločitev, če in kje bo določena znamka umeščena, je 

predvsem gledanost oddaje. To seveda neposredno še ne zagotavlja uspeha, ne za oddajo, ne  

za potencialno znamko oz. oglaševalca. Ko je izdelek umeščen v oddajo, se ob zaključku 

raziskave spremlja tudi to, koliko je bila znamka prisotna (v časovnem smislu,  koliko časa ji 

je bilo namenjeno), na kakšen način (ali je tukaj šlo zgolj za statično umeščanje, ali za 

dinamično), ali je bila znamka omenjena v programu, v kakšnem kontekstu ipd. Seveda pa to 

ni edini način za preverjanje učinkovitosti. Eden izmed načinov je tudi ROI analiza (ang.: return 

of investment). Ta se navezuje na povračilo investicije, ki jo oglaševalec vloži v umeščanje 

izdelka v določen program. To se izračuna na tako, da neto prihodek delimo z investicijo, ki je 

bila vložena v kampanjo. Kot primer lahko ponovno film E.T. vesoljček, kjer se je podjetju z 

bomboni dvignila prodaja za 66 % (Kariski 2014, 254).  Naslednji način možnosti preverjanja 

vpliva umeščanja izdelkov je ekspliciten ali neposreden test spomina. Ena izmed glavnih 

značilnosti  umeščanja izdelkov je sprejetje testa izrecnega ali neposrednega spomina, ki se 

neposredno nanašajo na prejšnjo izpostavitev (Law in Braun v Hristodulakis in drugi, 141). To 

deluje na način, da raziskovalci takoj po izpostavitvi vprašajo sodelujoče, katerega izmed 

produktov ali znamk so si zapomnili  (Shapiro in drugi v Hristodulakis in drugi, 141). 

Umeščanje na potrošnike vpliva tudi posredono, smislu, da v nas vzbudi občutek domačnosti, 

tudi, če se  v tistem trenutku ne spominjamo, od kje to prepoznavanje prihaja (Holden in 

Vanhuele v Hristodulakis in drugi, 141).  

Hristodulakis in drugi (Hristodulakis in drugi, 144 – 146) so naredili raziskavo, kjer so študente 

grške univerze razdelili v dve skupini: prvi skupini je bilo rečeno, da eksperiment vključuje 

gledanost popularne TV serije Friends (Prijatelji), druga pa je imela nalogo, da gleda dva 

naključno izbrana posnetka. Vsem je bilo rečeno, da bodo ob koncu gledanja sodelovali pri 

raziskavi ocenjevanja programa, nihče pa  ni vedel pravega namena. Odkrili so, da se obe 

skupini najbolje spominjata izdelkov, ki so bili bolj močno, izrecno umeščeni (to so bili Nike, 
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Coca Cola, Ralph Lauren, Pac Man…),  kot pa tistih, ki so bili bolj skriti oziroma diskretni in 

zato  niso bili dobro pomenjeni (primer revije Marie Claire). Glede na to, da je serija Prijatelj i 

zelo popularna, so pri ugotovitvah upoštevali tudi naslednje: znamka izdelka, ki jo je 

promoviral priljubljen filmski igralec lahko vpliva na samo všečnost izdelka, saj imajo lahko 

igralci status mnenjskega voditelja (Damon v Hristodulakis in drugi, 146). »Na zvezdništvo 

lahko v grobem gledamo na dva načina: prvič kot na ekonomski fenomen in drugič kot na 

kulturni fenomen, ki zadeva pomen in ideologijo, ki ju artikulirajo zvezdniški teksti« (Luthar 

2003, 290). »Zvezdništvo, ki je sicer kot novo sredstvo trženja in nov medijski jezik nastajalo 

z roko v roki z industrializacijo filmske produkcije na začetku 20. stoletja, je danes 

institucionalizirano v tako različnih kulturnih industrijah, kot so prehrambena, modna 

industrija, šport ali politika« (Luthar 2008, 9).  

Tudi avtor Karisik v svojem delu »20 years of research on Product Placement in Movie, 

Television and Video Game Media« najbolj izpostavlja teorijo preverjanja vpliva umeščanja 

izdelkov, ki je povezana s spominom in neposrednim priklicem, takoj po končanju gledanja 

programa. Večina učenjakov meri vpliv umeščanja izdelkov v filmih skozi preučevanje vpliva 

spomina na potrošnika (Kariski 2014, 258). Odpoklic in priznanje sta znana kot eksplicitna 

spominska ukrepa, ki sta najpogosteje rabljena ukrepa povezana spominsko učinkovitos tjo 

(Johnston in drugi v Kariski 2014, 258). Do sedaj so raziskave pokazale, da ima umeščanje v 

filmih pomemben vpliv na krepitev potrošnikovega spomina in ustvarjanje pozitivnega odnosa 

potrošnika do izpostavljene, umeščene znamke oziroma produkta (Karinski 2014, 258).  

Zaključimo lahko, da na podlagi raziskav sklepamo, da je umeščanje izdelkov v filme, na 

televizijo in druge medijske formate učinkovito, kar se tiče priklica in spomina, njihov učinek 

na vedenjske rezultate, kot so na primer nakupne namere in preference glede nakupa umeščenih 

izdelkov pa ostaja oziroma je še neopredeljen (Kariski 2014, 260).  

 

 

 

2.4 Umeščanje izdelkov, sponzorstvo ali prikrito oglaševanje? 
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V naslednjem poglavju bom razdelala in pojasnila pojme umeščanja izdelkov, sponzorstva in 

prikritega oglaševanja. Osnovna razlaga bo podkrepljena tudi s primeri iz slovenskega 

oglaševanja. 

»Prikrita oglaševalska sporočila so tista sporočila, ki sicer so oglaševalska, so pa deklarirana 

kot novinarski prispevki ali pa bralcu, gledalcu ali poslušalcu niso jasno razpoznavna kot 

oglasi« (Zajc in Zavrl 1998, 652). Kot vidimo iz definicije, ki sta jo za prikrito oglaševanje 

postavila Zajc in Zavrl, se le-to razlikuje od samega umeščanja izdelkov. Namreč, prikrita 

oglasna sporočila so tista, za katere ni jasno opredeljeno, ali gre tukaj za uredniško ali oglasno 

sporočilo oz. prispevek. »Njihova neskladnost s pravnim redom je v tem, da niso predstavljena 

kot oglaševalska, čeprav to v resnici so« (Zajc in Zavrl 1998, 652). Največ takšnih sporočil 

lahko zasledimo v tisku, kjer so se med prvimi in tudi najpogosteje začela pojavljati. Zelo dober 

primer tega je na primer revija Cosmopolitan. V reviji so to prispevki, ki jih sicer napiše 

uredništvo oziroma novinar, vendar so plačana s strani oglaševalca, npr.  »Cosmo promoji« 

znotraj revije Cosmopolitan . Uredništvo tovrstne oglase zapakira kot vsebino, oblikovano in 

napisano je v slogu, ki ga ima revija, bralec pa ob tem ni pozoren, da gre v resnici za oglasno 

sporočilo. Tovrstna sporočila so v omenjeni reviji največkrat označena s »Cosmo promo«, sama 

označba pa je napisana v veliko drobnejšem tisku kot preostalo besedilo, največkrat postavljena 

ob straneh.  

Prikrito oglaševanje se ne pojavlja zgolj v tisku, ampak tudi v drugih medijih. Podobno kot v 

tisku, je tudi na internetu, kjer so se oglaševalci na podoben način začeli posluževati tovrstnih 

vsebin. Podjetja in oglaševalci imajo možnost, da se ne predstavijo zgolj s t.i. klasičnimi oglasi, 

kot so pasice, reklamni pano, ozadja, videi, ampak zakupijo prostor, celo podstran, kjer prav 

tako izkoristijo uredništvo portalov in napišejo »uredniški« članek, ki pa je v resnici plačana 

vsebina. Primer takšnih člankov: mlekarsko podjetje želi oglaševati svoj jogurt; plačana vsebina  

-  članki na internetu pa ne bodo nosili zgolj vsebine o jogurtu, ampak bo vse skupaj zapeljano 

na primer zdravega način življenja, vsebnosti kalcija, zakaj je ta pomemben ipd. V Uradnem 

listu Republike Slovenije so o prikritem oglaševanju zapisali tole:  

Prikrito avdiovizualno komercialno sporočilo pomeni besedno ali slikovno 

predstavljanje blaga, storitev, imena, blagovne znamke ali dejavnosti proizvajalca 

blaga ali ponudnika storitev v programskih vsebinah, kadar takšno predstavljanje služi 

izdajatelju za oglaševanje in bi utegnilo zavajati javnost glede svoje narave. Da je bilo 
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prikrito oglaševalsko sporočilo objavljeno z namenom, se šteje zlasti takrat, kadar je 

bilo objavljeno za plačilo ali podobno nadomestilo (ZAvMS 2016).  

»Sponzoriranje pomeni katerokoli obliko prispevanja in vsak prispevek s strani fizičnih a li 

pravnih oseb, ki ne izvajajo dejavnosti ponujanja avdiovizualnih medijskih storitev ali 

produkcije avdiovizualnih del, k financiranju avdiovizualnih medijskih storitev, z namenom 

promocije ali uveljavitve svojega imena ali firme, blagovne znamke, podobe, dejavnosti ali 

izdelka« (ZAvMS 2016). V Uradnem listu Republike Slovenije sponzoriranje opredeljujejo kot 

način oz. možnost izpostavitve podjetja, oglaševalca ali fizične osebe, da prispeva za katerokoli 

dejavnost, le da ni medijska storitev, produkcija ali avdiovizualno delo. Tukaj se zakon nanaša 

na vse, kar tako rekoč ni v medijih in v avdiovizualnih delih. Primer tovrstnih izpostavitev je 

sponzoriranje športnikov. Fizične ali pravne osebe ne dajejo neposredno sredstev v 

avdiovizualna dela ali medije, sponzorirajo športnike ali znane osebnosti, ki se pojavljajo v 

medijih na takšen ali drugačen način, so pa obligirani, da imajo na primer oblečeno jakno, kjer 

so ti sponzorji navedeni. Na ta način si »donatorji« izboljšujejo in tudi gradijo svoj imidž in 

zavest med potrošniki, občinstvom. Prav tako so določeni dogodki, na primer športni, množično 

in dobro pokriti s strani vseh medijev, kar potemtakem sponzorjem zagotavlja dobro 

izpostavljenost, čeprav neposredno niso prispevali v avdiovizualna dela ali medije in 

oglaševanje. Sponzoriranje je danes videno kot strateška platforma za vsestransko 

komuniciranje in sodelovanje s številnimi interesnimi skupinami, znotraj katerih je vsak 

posebej naslovljen glede na dejavnosti in interese (Meenaghan 2013, 387). Avtor Mintel (1980) 

sponzoriranje označi kot dejavnost znotraj marketinga kot podaljšek odnosov z javnostmi 

(Mintel v Meenaghan 2013, 388).  

O umeščanju izdelkov sem v nalogi že predhodno pisala, prav tako so bile razdelane že različne 

definicije. Dodajam še definicijo, ki je zapisana v Uradnem listu Republike Slovenije, kjer se 

definicija ne razlikuje od ostalih. »Promocijsko umeščanje izdelkov pomeni kakršno koli obliko 

avdiovizualnega komercialnega sporočanja, ki vključuje izdelek, storitev ali njuno blagovno  

znamko ali sklicevanje nanje, tako da se jih pokaže v programski vsebini, v zameno za plačilo 

ali podobno nadomestilo« (ZAvMS 2016). Pri vseh do sedaj spoznanih definicijah je pri 

umeščanju izdelkov pomembno to, da je v izbranem programu, vsebini ali oddaji dobro viden 

in razpoznaven izdelek oziroma blagovna znamka. V največ primerih gre za umeščanje 

izdelkov. Primeri takšne rabe tržnega komuniciranja so največkrat uporabljeni v resničnostnih 

šovih, še posebej kuharskih, kjer so vsi rekviziti in izdelki, s katerimi se kuha tam iz tega 

razloga, ker so plačana vsebina. Tukaj ne smemo izključiti drugih medijev, kjer je prav tako 
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močno prisotno umeščanje – filmi, serije, knjige, videospoti. Pri slednjih primerih je to v 

uporabi s strani igralca, pevca, lika v noveli, tudi sama omemba imena v besedilu, kot se je 

izkazalo tudi v naslovih knjig.  

Videli smo, da so vsi trije pojmi različni tukaj absolutno ne gre zgolj za različico enega in istega 

poimenovanja oziroma sinonimov. So trije različni pojmi, z različnimi definicijami in rabami v 

tržnem komuniciranju, ki jih je med seboj pomembno razlikovati.  

 

 

2.5 Študije primerov umeščanja izdelkov iz tujine  

 

V tem pod poglavju bom predstavila in prikazala primere dobrih praks, ki vključujejo 

umeščanje izdelkov. Vir za vse primere je Egta Bites – neprofitno združenje, ki je v skladu z 

Belgijsko zakonodajo in zastopa interese televizijskih in radijskih prodajnih hiš (Egta 2016).  

 

2.5.1 Aldi live music 

 

Nemški diskontni trgovec Aldi je lansiral kampanjo, ki je temeljila na t.i. vsebinskem 

marketingu. V Nemčiji ima ta blagovna znamka dve pod znamki, ki operirata vsaka zase – Aldi 

sever in Aldi jug. Do sedaj se še ni zgodilo, da bi ti dve blagovni znamki sodelovali ali imeli 

skupno kampanjo. Z omenjeno kampanjo so želeli dvigniti zavedanje o blagovni znamki, ter še 

naprej širiti sporočilo prejšnjih kampanj – preprostost. Kampanja je bila izvedena na televizij i, 

na internetu in družbenih omrežjih.  

Za kampanjo se je blagovna znamka povezala z dvema ikonama: nemško resničnostno serijo, 

kjer iščejo glasbene talente The Voice in znanim nemškim reperjem, Fargom. Oglaševalec je 

za umeščanje izdelkov uporabil uspešno serijo The Voice, z glasbenikom pa so posneli različne 

videe in gledalce pozvali k sodelovanju, da 24 ur preživijo z izbranimi 10 izdelki iz oglaševane 

trgovine. Poleg tega so naredili tudi rap videe, s pomočjo katerih so občinstvo pozivali k 

glasovanju in sodelovanju v izzivu preživeti 24 ur z izbranimi 10 izdelki.  
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Na ta način je kampanja lepo zaobjela in izkoristila kanale za pozicioniranje svoje blagovne 

znamke. Aldi velja za znamko oziroma oglaševalca, ki sloni na preprostosti in možnosti izbire. 

Oglaševalska agencija je tako morala združiti elemente naročnika in jih smiselno povezati v 

celoto ter iz tega izpeljati zgodbo. Izbrali so področje glasbe in se tako povezali z glasbenikom 

in glasbeno usmerjeno oddajo. S pomočjo enega in drugega so na to pripravili vsebino, ki je 

bila med občinstvom dobro sprejeta in uspešno prepletli t.i. offline z onlineom in celostno 

zapeljali zgodbo. 

 

 

2.5.2 McDonald's in Top Chef 

 

Blagovna znamka hitre prehrane McDonald's, je v Španiji na inovativen način želela izboljša t i 

svojo podobo, in sicer prepričanje, da je hitra prehrana nezdrava. Znamko so integrirali v najbolj 

gledano oddajo v Španiji, Top Chef. Oddaja je bila izbrana tudi zaradi tega, ker ima z 

oglaševalcem skupno točko: hrano.  

Top Chef znotraj svoje oddaje kuha načeloma zdravo hrano, zato je bila nujna povezava še med 

tem in konceptom McDonald's-a. Eden izmed tedenskih izzivov znotraj oddaje je bil namenjen 

temu, da tekmovalci ustvarijo najboljši hamburger in zmagovalčev hamburger bo dobil mesto  

v restavracijah McDonald's po Španiji.  

Akcija se je izkazala za zelo uspešno, saj so rezultati pokazali, da se je prodaja v verigi s hitro 

prehrano McDonald's močno dvignila. Prav tako je kampanja beležila dobre rezultate na 

oglaševanih medijih. Ponovno se je pokazalo, da umeščanje izdelkov deluje in potem takem 

oglaševalcu prinese željene rezultate.  

2.5.3 SevenOne Media 

 

Nemška medijska hiša si je zastavila cilj, da dvigne gledanost in s tem poviša prodajo naročnin 

svojih kanalov. Slednje so storili s t.i. znamčno zabavo (v ang. braneded entertainment) - ta 

koncept se nanaša na to, da je blagovna znamka neposredno vključena v program, tako da se 

njena vsebina združi z vsebino ali storitvijo televizijske postaje na informativen ali zabaven 
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način. To pomeni, da se ta vsebina ne šteje v minutažo, ki je namenjena oglasnemu bloku, 

ampak je samostojna vsebina.  

H konceptu je pristopila avtomobilska znamka Fiat, s katero je omenjena televizijska hiša 

posnela serijo šestnajstih epizod s privlačno vsebino, ki je ciljala tako ženske kot tudi moške 

gledalce na dveh različnih kanalih. Namen je bil, da s pomočjo serij ustvarijo  zavedanje in 

oglašujejo tudi nagradno igro, s katero nagovarjajo občinstvo, da sodeluje in deli svoje izkušnje.  

Fiat ni bil edini oglaševalec znotraj tega koncepta, ki ga je ustvarila televizija, ampak sta 

sodelovali tudi  blagovni znamki L'Oreal in Diesel. Za vse se je izkazalo, da je sodelovanje s 

televizijsko postajo na način vsebinskega marketinga in umeščanja izdelkov pozitivno vpliva lo 

na njihovo prodajo, kot tudi zavedanje in ozaveščanje o blagovni znamki.  

Podoben primer imamo tudi v Sloveniji – Avto karaoke. Oddaja je bila ustvarjena z namenom, 

da izpostavijo znamko avtomobilov Renault. Na ta način je znamka prisotna skozi celotno 

oddajo, saj se vse dogaja znotraj avta. To je tudi dober način, da se skozi oddajo izpostavijo in 

prikažejo vse značilnosti avta in njegove prednosti.  

 

2.5.4 I'm a Celebrity…Get me out of here! 

 

Kampanja izhaja iz Nemčije in je bila ustvarjena za blagovno znamko McDonald's. Oglaševalec 

se je povezal z zelo uspešnim šovom in sicer v njegovi že deseti sezoni – I'm a Celebrity… Get 

me out of here!. Resničnostni šov se dogaja v tropskih gozdovih, kjer 12 zvezdnikov biva 

skupaj. Osrednja točka resničnostnega šova je ta, da zvezdniki nimajo nobenih privilegijev ali 

luksuznega življenja, ki so ga sicer vajeni. 

Kje torej tukaj pride zraven umeščanje izdelkov oglaševalca McDonald's?  Umeščanje izdelkov 

se je pojavilo ob koncu epizode, v kateri je izpadel eden izmed tekmovalcev. Tega so pripelja li 

v restavracijo McDonald's, kjer so ga nagradili z obrokom hrane. Pri tem so morali biti 

producenti šova zelo pozorni, da so to izkušnjo subtilno integrirali v samo oddajo.  

Takšno umeščanje izdelkov je bilo za oglaševalca izvrstna priložnost pri grajenju podobe. V 

oddaji je bila ta integracija pristna, saj je izpadli tekmovalec prvič po določnem času zaužil  prej 

poznano hrano. Na lokaciji tekmovanja so se za hrano morali tekmovalci sami organizirati in 

si hrano uloviti ali na kakšen drug način sami pridobiti iz narave.  
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Rezultati zaključene kampanje so pokazali, da si je 33 % ljudi zapomnilo in opazilo, da je bila 

znamka prisotna med šovom. Med temi so bili tudi takšni, ki so si zapomnili, kateri izdelek oz. 

menu je jedel izpadli tekmovalec. Iz tega vidika je bilo zavedanje o blagovni znamki uspešno. 

Prav tako se je seveda dvignila tudi prodaja v omenjenih restavracijah s hitro prehrano.  

Izbrani primeri umeščanja izdelkov v tujini prikazujejo in potrjujejo, da dobro pripravljene 

umestitve izdelkov in blagovnih znamk, pozitivno vplivajo na njihovo prepoznavnost in s tem 

tudi na samo prodajo, kar je tudi eden izmed ciljev naloge.  
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3 MEDIJSKA IN KULTURNA REGULACIJA 

 

V nadaljnjem poglavju bom predstavila in opisala družbene, kulturne, ekonomske in politične 

procese, ki so vplivali na družbene spremembe in kulturno regulacijo, ki je posledično naprej 

vplivala seveda na televizijo – tako na njen koncept kot tudi na žanre, ki so odraz družbenih 

sprememb. To predvsem velja za resničnostne šove, ki so s svojim konceptom ljudem ponudili 

pogled v tuja življenja in obenem izpostavili različne družbene problematike.   

Marx pravi, da ekonomske spremembe ter smernice najbolj vplivajo na kulturo. »Produkcija 

materialnega življenja definira splošne značilnosti družbenega, političnega in duhovnega 

procesa življenja« (Marx v Thompson 1997, 15). Kar je Marx s tem želel povedati in kar 

Thompson želi ponazoriti je to, da je najprej potrebno razumeti ekonomske in kulturne 

spremembe, da lahko naprej razumemo družbene ter duhovne in politične spremembe. Torej, 

kako to dvoje vpliva na družbo kot takšno in kako se to kasneje reflektira v vsakdanjem 

življenju. Meja med njima je močno prepletena. Vse, kar industrija ustvari, mora biti 

uporabljeno s strani občinstva, potrošnikov. Na tak način se sklene krog, ki ga poimenujejo 

»regime of accumulation« (Thompson 1997, 15). Zaradi ekonomskih in družbenih sprememb, 

ki jih je zaznamovala industrializacija, prvič začnemo govoriti tudi o prostem času. Pomembno 

je bilo, da so ljudje začeli ločevati med delovnim časom in časom, ki so ga preživljali izven 

delovnega okolja – t.i. prosti čas, ki velja za družbeno aktivnost, ga avtorji označujejo kot 

produkt industrializacije – tukaj se avtor navezuje na ločevanje med delovnim časom in ne 

delovnim časom (Thompson 1997, 18). Prvi takšen pojav se je zgodil v Veliki Britaniji, kjer se 

je začela prva doba industrializacije. Znotraj tega obdobja je močno rastel delavski socialni 

razred, za katerega so se bali, da ne bo dovolj civiliziran. Zato so na nek način želeli omejiti 

hitro rastoč družbeni razred na način, da bi le-ta bil bolj ustaljen (Thompson 1997, 19). V 50. 

letih prejšnjega stoletja so se pojavili zakoni, ki so dovoljevali, da so se porabljala javna 

sredstva, ki so bila namenjena za šport, šolanje, higieno, knjižnice. Tukaj ponovno govorimo o 

ekonomskem faktorju, ki je na takšen ali drugačen način narekoval družbeno življenje in 

kulturo. V tem času še niso imeli dobro opredeljenih političnih ciljev, razen zaščite vlade in 

nacij, in so tako lahko izkoriščali ekonomski potencial, ki ga je prinašala industrializacija (nove 

tehnologije kot so telegrafija in radio) (McQuail 2008, 239). Ločnica med prostim časom in 

delovnim časom se dandanes ponovno močno zamika. Delovni čas se večkrat preplete oziroma 

posega tudi v prosti čas. Ponovno se je  zgodil glavni ekonomski premik in tudi tehnološki, ki 

pa skupaj omogočata, da lahko kadarkoli vstopiš v stik s komerkoli, tudi z delovnim okoljem. 
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Vse je postalo prenosljivo in prenesljivo ter da se ponovno soočamo z močnimi kulturnimi, 

ekonomskimi in političnimi spremembami, kar je še dodaten dokaz, da se krog (regime of 

accumulation) vedno sklene in tako ostaja aktiven. 

Pomembno je, da ne pozabimo na medije, ki so se dobro razvijali že v prejšnjem stoletju – 

predvsem tisk in radio, ki se jima je  kasneje pridružila še televizija. Tukaj govorimo o 

legalizaciji in uzakonjanju medijev, ki so bili prepoznani kot pomembni za družbo, politiko in 

kulturno življenje (McQuail 2008, 239). Mediji  niso bili več videni zgolj kot neka tehnologija, 

ampak so pridobili nove vrednosti, lastnosti in namene. Ljudje so jih začenjali drugače 

razumeti, spoznavali so njihovo pomembnost in vpliv, ki ga imajo na družbo, življenje in 

kulturo. Z zakonom in legalizacijo  so želeli omejiti medije v smislu, da ne bi škodovali družbi, 

ter da bi preprečili in omejili monopolizacijo ter pretirano komercializacijo (McQuail 2008, 

239). Uspešnost oziroma neuspešnost številnih zakonov, ki so želela omejiti medije ali jim dati 

vrednost, se odraža tudi v današnjem času. Mediji so sicer pridobili na vrednosti in so postali 

t.i. četrta veja oblasti, vendar ponovno izgubljajo na pomenu, saj je ekonomija (natančneje 

oglaševanje), ponovno razvrednotila njihove funkcije. Mnogi se borijo za obstanek, kar je 

povezano s tem, nastajajo močna monopolna podjetja, ki so t.i. trend setterji (postavljavc i 

trendov) na medijskem trgu. Kljub temu, da obstajajo zakoni, ki na papirju sicer preprečujejo 

nastanek monopolnih podjetij, le-ta  še vedno obstajajo oziroma se po obsegu in vrednosti niso 

zmanjšala. Mediji so vedno bili in  še vedno so posebna veja oblasti in družbe, ki pa se skozi 

leta še vedno ni uspela povsem izgraditi oziroma smernice, ki so jim bile postavljene, niso nikoli 

dobro definirali in označevali njihove vrednosti.  

Današnjo sfero so pomagali izoblikovati tudi dejavniki kot so internacionalizacija, digitalizac ija 

in konvergenca (McQuail 2008, 239), ne smemo pa pozabiti na globalizacijo, ki prej naštete 

pojme tudi združuje. Govorimo o novi paradigmi, ki še vedno stoji na prej postavljenih temeljih, 

le da so jih preoblikovali in na novo definirali, da lahko dobro in pravično služijo novim 

družbenim in kulturnim zahtevam. Vlada je  uvedla t.i. svobodni trg (Thompson 1997, 22), ki 

je zelo pomemben za ekonomijo 21. stoletja. To je omogočilo, da trgovanje ni  več omejeno na 

eno državo. Govorimo o globalni vasi oziroma globalizaciji, ki je družbo združevati kot tudi 

oddaljevati. Kar še vedno ni izgubilo na svoji moči je ekonomski faktor, ki nadvladuje 

družbenim in političnim ciljem (McQuail 2008, 239). Vsekakor pa je nova doba prinesla nove 

industrije oziroma veje gospodarstva, ki predhodno niso bile tako poznane. Vse se je začelo 

obračati stran od industrializacije, k post-industrializaciji, kar je pomenilo, da so se krepile in 

večale storitve za prosti čas (Thopmson 1997, 24). Na tej točki je močno začela rasti zabavna 
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industrija in turizem, prav tako je v skladu s tem rastla tudi produkcija in marketing (Thompson 

1997, 24).  

Težko je ločiti družbeno od kulturnega, saj je eno z drugim vedno povezano. McQuail tukaj 

izpostavi normativno teorijo, ki je izražena v širšem kontekstu kulturnih politik in lahko podpira 

različne kulturne kvalitete znotraj množičnih medijev (McQuail 2008, 205). Ena izmed teh 

kulturnih politik je tudi odgovornost, ki je predstavljena v dveh delih:  zahteva, da nekdo pojasni 

in odgovarja za svoja dejanja neposredno do občinstva ali pa preko javnih organov; odgovoren 

za sankcije, v kolikor se ugotovi kršitev nekaterih zahtev ali pričakovanj, ki se navezujejo na 

zlorabo moči (Feintuck v McQuail 2008, 206). Odgovornosti v tem primeru ne povezujemo 

samo z družbo in splošno javnostjo, pač pa jo povezujemo tudi z mediji, natančneje z medijsko 

regulacijo, ki medijsko odgovornost vidi kot prostovoljen oziroma neprostovoljen proces, skozi 

katerega mediji neposredno odgovarjajo družbi in tistim, ki so neposredno prizadeti za kvaliteto 

in posledice medijskih objav (McQuail 2008, 206). Predpostavljamo, da so mediji za družbo 

velikega pomena, da morajo javnosti oziroma občinstvu odgovarjati, tako kot to predpostavlja 

definicija McQuaila. In mediji so eden izmed pomembnejših gradnikov za družbo, glede na 

dejstvo, da so mediji pomemben in včasih tudi edini vir in prenašalec informacij, ki so za družbo 

ključnega pomena, hkrati pa so tudi vir zabave in sprostitve. Zaradi moči, ki jo imajo mediji,  

pa moramo vedno biti pozorni tudi na to, na kakšen način so stvari uokvirjene, prikazane in 

povedane. Okviri prava in politike največkrat narekujejo, kaj mediji lahko počnejo in česar ne 

– vse to je v okvirih formalnih procesov in odločb za izvajanje vseh predpisov (McQuail 2008, 

210). Predpisi in regulacija se lažje izvaja znotraj samih medijskih organizacij kot pa v vsebini, 

saj je pri slednjem posredi tudi svoboda govora in izražanja (McQuail 2008, 211). Tako prihaja 

do tega, da mediji izrabljajo svojo moč, tako za ustvarjanje panike, kot tudi za politične pritiske. 

Znotraj teh okvirjev in teorij je pomemben tudi t.i. tržni okvir, znotraj katerega določeni 

zaposleni zagotavljajo denar in privabljajo oglaševalce, po drugi strani pa je to tudi dober okvir 

za spodbujanje konkurence in delovanje na še boljših vsebinah, ki bodo pritegnile občinstvo k 

njihovemu mediju. Vseeno pa tržni okvir močno vpliva tudi na samo kakovost vsebin – trženje 

in oglaševalci so tako močno spremenili medije, da so le-ti postali odvisnih od njih in njihovega 

denarja, ki tako rekoč kroji vsebine. Novinarstvo, predvsem raziskovalno novinarstvo je nekdaj 

nosilo ključen pomen in je bilo objektivno, danes novinarji v večini delajo  »samo« še za 

oglaševalce, kar pomeni, da prirejajo in pišejo vsebine, namenjene določeni blagovni znamki. 

Prav tako ne moremo več govoriti o popolni objektivnosti ali pa se nanjo preveč zanašati, saj je 

subjektiviteta in politična usmeritev glavno jedro posameznikov in medijev.  
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Stvari so se in se še vedno močno spreminjajo, kar je pripeljalo do drugačnega načina življenja, 

novega pogleda na svet, preoblikovalo obstoječe norme in načela, ter družbo osvobodilo 

oziroma jo  ukleščilo na nov, drugačen način – odvisno, kako gledamo na svet in spremembe. 

Posledica tega je rast trga prav zaradi večjega povpraševanja, predvsem po zabavni industr ij i, 

precej večje. Na ta račun se je torej začela večati in krepiti zabavna industrija, kamor spada 

filmska industrija, televizijska produkcija, glasbena in video produkcija. Z odprtjem trga in 

večjim povpraševanjem pa je tudi prišlo do konkurence – to pomeni, da so glede na trg in 

povpraševanje začela nastajati nova podjetja, nove blagovne znamke, televizijske postaje in 

produkcijske hiše, kar je seveda vplivalo na konkurenčnost na trgu, kar pa je pomenilo, da so 

oglaševalci morali postati veliko bolj iznajdljivi v smislu, na kakšne načine bodo prikazani in 

izpostavljeni, da se bodo prebili skozi maso drugih.  

Prav zaradi hitro rastočega (medijskega) trga, zabavne industrije in razcveta blagovnih znamk, 

pa je prišlo do tega, da medijske regulacije in sodobnega trga več ne moremo razumeti samo 

skozi eno teorijo in tradicionalne pristope. K samemu razcvetu trga je doprinesla tudi 

globalizacija. Pojem »globalna vas« je prvi uporabil McLuhan (1964). Avtor s tem pojmom 

opiše svet in svetovno javnost, ki nas združuje in povezuje. Počasi so se začele brisati meje, kar 

je prineslo tudi internacionalizacijo in tuje, globalne trende preneslo onkraj njihovih origina lnih 

meja. Eden izmed dokazov za to so novice, ki se po svetu širijo zelo hitro – isto minuto, ko se 

ena stvar zgodi na primer v Ameriki, lahko o njej slišimo pri nas. Prvo takšno rabo novic so 

uporabili že med drugo svetovno vojno za namene propagande, tako doma kot tudi na vojnih 

območjih (McQuail 2008, 249). Prav tako produkcija ni več vezana zgolj na lokalno, ampak se 

lahko poslužuje tudi tujih formatov, ki jih prinese na lokalna tla. Globalna podjetja delujejo na 

predpostavkah in mitu zaželenosti in odprtosti svobodnega trga (Mohammed 2011, 64). Za 

podjetja je danes ključnega pomena to, da obstaja svoboden  trg. Trg operira na dveh nivojih: k 

prvemu nivoju spadajo zunanje omejitev, na primer morala, zakoni, kultura, ki definirajo 

področje delovanje; in druga faza, kjer mikro institucije – manjša podjetja, družine in občinstvo, 

pravila trga prilagajajo sebi v prid (Willetts v Mohammed 2011, 65). Tukaj vstopi tudi 

marketing, ki je močno povezan tako s trgom kot tudi s kulturo, saj oglaševalci plačujejo zato, 

da vplivajo in ozaveščajo svoja občinstva:1 ne samo, da kupijo njihove produkte, pač pa tudi 

zato, da občinstvo sprejme njihovo ideologijo (Mohammed 2011, 68). Marketing je postal 

sestavni del ekonomije in vsakdanjega življenja in tudi eden izmed glavnih vzrokov za medijsko 

globalizacijo. Prav tako je s tem skupaj zrasla tudi moč medijev, še posebej televizije, ki ima 

enega izmed najmočnejših vplivov na medijsko globalizacijo, glavni razlog pa tiči v temje, da 
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ima vizualne karakteristike, ki pomagajo premikati meje jezika (McQuail 2008, 249). Prej je 

bila televizija omejena samo na lokalna omrežja, s pojavom in širitvijo satelitov in kabelske 

televizije pa so se te meje razširile. Medij, ki v tem trenutku najbolj premika oziroma briše 

meje, pa je internet.  

 

3.1 Kaj o umeščanju izdelkov v avdiovizualne formate pravi naša zakonodaja? 

 

Kljub temu, da internet prevzema med mediji vodilno vlogo, na prvem mestu še vedno ostaja 

televizija, ki še je vedno najbolj poslušan in gledan medij, ne samo v Sloveniji, ampak tudi 

drugod po svetu. Čeprav se tehnologija spreminja in razvija, pa naše navade gledanosti in 

spremljanja medijev ostajajo bolj ali manj enake, prav tako pa televizija ostaja osrednji medij 

(Fenituck in Varney 2006, 1).  

Iz tega vidika je pomembno, da se podrobneje pogleda vprašanje regulacije, natančneje, kaj o 

tem pravi slovenska zakonodaja, saj so zakonske omejitve ene izmed ključnih dejavnikov tudi 

pri umeščanju izdelkov.  

V slovarju slovenskega knjižnega jezika je regulacija definirana kot: regulácija  -

e ž (á) 1. glagolnik od regulirati: regulacija reke; regulacija in melioracija / regulacija toplote, 

vrtljajev / avtomatična, ročna regulacija / pravna regulacija odnosov 

♦ strojn. hidravlična regulacija; teh. mehanska, pnevmatična regulacija 2. kar regulira 

delovanje, količino, stopnjo česa: regulacija se je pokvarila; vključiti regulacijo; doma 

izdelana regulacija (SSKJ 2017). Regulacija torej pomeni nekaj omejevati, omejiti oziroma 

uravnavati. V naslednjem poglavju bom razpravljala o regulaciji tržnega komuniciranja , 

predvsem umeščanja izdelkov, kaj o tem pravi naša zakonodaja in kako je z regulacijo v tujini.  

»Avdiovizualno komercialno sporočanje oziroma razširjanje avdiovizualnih komercialnih 

sporočil pomeni objavljanje slikovnih podob z ali brez zvoka, ki so namenjene neposredni ali 

posredni promociji oziroma pospeševanju pravnega prometa blaga, storitev, nepremičnin, 

pravic ali obveznosti, pridobivanja poslovnih partnerjev ali ustvarjanja ugleda in dobrega imena 

pravne ali fizične osebe (ZAvMS 2016). Avdiovizualna sporočila so torej vsa sporočila, ki jih 

vidimo ali slišimo v medijih. Nanašajo se tako na plačane vsebine kot tudi na umestitve, kamor 

spada umeščanje izdelkov. 
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V 26. členu zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah je zapisano, da je promocijsko 

umeščanje izdelkov, razen v primerih, ki jih določa ta zakon, prepovedano (ZAvMS 2016). 

Zakon tudi pravi, da se v kolikor je umeščanje izdelkov v skladu z zakonom, se le-to ne šteje 

kot prikrito oglaševanje (ZAvMS 2016). Promocijsko umeščanje je glede na 26. člen dovoljeno 

(ZAvMS 2016): 

- v kinematografskih delih, filmih, igrano-dokumentarnih filmih, v nanizankah in 

nadaljevankah, narejenih za avdiovizualne medijske storitve, ter v športnih in zabavnih 

programskih vsebinah ali  

- v primerih, ko ni plačila, temveč se določeno blago ali storitve, kot so produkcijski 

rekviziti in nagrade, brezplačno priskrbijo zato, da bodo vključene v programsko 

vsebino 

Glede na to, da bom v empiričnem delu magistrske naloge preučevala kuharske resničnostne 

šove, se v tem primeru zakon nanaša na prvo alinejo, saj gre za zabavne programske vsebine. 

Resničnostni šovi so primeren format zabavnih oddaj, kjer se lahko pojavlja in tudi se pojavlja 

umeščanje izdelkov. Zakon slednje dovoljuje pod pogoji (ZAvMS 2016): 

- s promocijskim umeščanjem izdelkov se na njihovo vsebino in v primeru televizijsk ih 

programov na njihov spored nikakor ne sme vplivati tako, da bi to posegalo v 

odgovornost in uredniško neodvisnost ponudnika; 

- s promocijskim umeščanjem izdelkov se ne sme neposredno spodbujati nakupa ali 

najema izdelkov ali storitev, zlasti ne s posebnim navajanjem teh izdelkov ali storitev z 

namenom promocije;  

- s promocijskim umeščanjem izdelkov se ne sme izdelkom ali storitvam pripisovati 

neutemeljenega pomena;  

- programska vsebina, ki vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov, mora biti ustrezno 

označena na začetku, po morebitnih prekinitvah in na koncu, tako da je gledalec 

nedvoumno seznanjen z dejstvom, da programska vsebina vsebuje promocijsko 

umeščanje. Obveznost označevanja ne velja za programsko vsebino, ki je ni niti ustvaril 

niti naročil izdajatelj sam ali z njim povezana oseba.  

V zvezi s prvo alinejo zakona ne moremo zagotovo vedeti, ali umeščeni izdelki oz. blagovne 

znamke ne vplivajo na vsebino oddaje ali pa na uredniško politiko ponudnika. Pri slednjem je 

to zelo težko določiti, predvsem kadar gre za umeščanje. Avtorica Russel je umeščanje izdelkov 

definirala kot slušno, vidno in vpeljano v zgodbo (Russel 2002, 307). V kolikor gre za slušno 
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umeščanje to pomeni, da je lik v igrani seriji, filmu, moral na glas izreči ime izdelka, kar 

pomeni, da je to moralo biti na določeni točki vpeljano v sam scenarij, tudi na način, da se je 

ujemalo z zgodbo. Ta del torej krši zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah v Sloveniji. Prav 

tako njena zadnja predpostavka (vpetost v zgodbo) krši slovenski zakon. Namreč, v kolikor bi 

želeli, da je izdelek tam z nekim namenom in da bi se z njim moralo nekaj početi. To pomeni, 

da potem takem izdelek posredno ali pa tudi neposredno lahko vpliva na potek zgodbe. Problem 

seveda nastane (le) v primeru, da so avtorji v zameno za to prejeli denarni vložek.  

Kar je zelo pomembno v slovenskem zakonu je tudi to, da umeščanje izdelkov ni dovoljeno v 

otroških oddajah. »Ne glede na določbo prve alinee tretjega odstavka tega člena promocijsko 

umeščanje izdelkov ni dovoljeno v programskih vsebinah, namenjenih otrokom« (ZAvMS 

2016).  

Vsa vsebina, v kateri se pojavi umeščanje izdelkov mora biti ustrezno označena. »Namen 

označitve programske vsebine, ki vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov, je izključno v tem, 

da se gledalca nedvoumno seznani z dejstvom, da bo med gledanjem posamezne programske 

vsebine izpostavljen avdiovizualnemu komercialnemu sporočanju, ki želi vplivati na njegovo 

potrošniško vedenje« (Uradni list RS 2012). takšna označitev se na slovenski televiziji pojavlja 

s črko P. »Označitev mora biti izvedena z objavo jasno vidnega vizualnega simbola »P« v krogu 

na začetku, po morebitnih prekinitvah (na primer po oglasnem bloku) in na koncu programske 

vsebine ter mora trajati najmanj 30 sekund« (Uradni list RS 2012).  

3.2 Kako se razlikuje zakonodaja glede umeščanja izdelkov pri nas in v tujini? 

 

Umeščanje izdelkov zabriše meje med uredniškimi prispevki in oglaševanjem, hkrati pa se 

nevarno spogleduje s kvalifikacijami za prikrito oglaševanje (Angelopoulos 2010, 8). V  

Britanskem Ofcom-u umeščanje izdelkov velja kot tehnika, ki krši načelno ločevanje med 

umeščanjem in prikritim oglaševanjem (Ofcom v Angelopoulos 2010, 8). Podobno je zapisano 

tudi v Irskem zakoniku za avdiovizualno oglaševanje, kjer umeščanje izdelkov velja za tip 

prikritega oglaševanja (Angelopoulos 2010, 8). V evropskem zakonu imenovanem »Televis ion 

without Frontiers (TVWF) Directive«, je sponzorstvo televizijskih programov dovoljeno le, če 

je v skladu z določenimi pravili (Eur Lex 2008). Zakon določa, da sponzor ne sme vplivati na 

uredniško neodvisnost izbranega televizijskega ponudnika (Eur Lex 2008). Poleg tega 

sponzorirani televizijski programi ne smejo neposredno spodbujati nakupa izdelkov blagovne 

znamke ali oglaševalca, ki sponzorira določeno vsebino (Eur Lex 2008). Umeščanje izdelkov 
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mora biti tretirano enako kot kakršnakoli druga oglasna vsebina, ki se pojavlja v medijih 

(European directives 2012). Nenazadnje, novice in aktualno-informativne oddaje ne smejo biti 

sponzorirane (Eur Lex 2008). Podobno je zapisano tudi v slovenskem zakonu, le da v 

slovenskem zakoniku ne najdemo direktive, ki bi prepovedala ali omejevala oglaševanje med 

novicami in aktualno-informativnimi oddajami. Najpomembneje pri vseh zakonih je to, da z 

umeščanjem izdelkov ne smemo neposredno vplivati na nakup in ne smemo zavajati občinstva. 

Evropska direktiva opredeljuje oziroma ločuje tudi med umeščanjem izdelkov in sponzorstvom. 

Razlika je ta, da je pri umeščanju izdelkov produkt implementiran v vsebino in se z njim nekaj 

počne (European directives 2012). Prav tako kot slovenska zakonodaja, tudi evropska direktiva 

pravi, da bi umeščanje izdelkov moralo biti prepovedano.  

V letu 2004 zakoni glede umeščanja izdelkov še niso bili dobro postavljeni, saj so puščali veliko 

stvari odprtih in nepojasnjenih. Avtorica Angelopoulos (2010) med drugim izpostavlja Court 

of Justice of the European Union (ECJ), kjer je zapisano, da na indirektno oglaševanje ni 

mogoče vplivati (ECJ v Angelopoulos 2010, 9). Z indirektnim oglaševanjem se zakon navezuje 

na vso vsebino, ki ni izključno med v naprej določenimi in z zakonom predpisanimi oglasnimi 

bloki, temveč na to, ki se pojavi med programom kot uredniško »naključje« (ECJ v 

Angelopoulos 2010, 9). Avtorica pojasni, da ECJ ni preverila, ali je takšno indirektno 

oglaševanje povezano s prikritim oglaševanjem, zato sodišče o tej zadevi ni odločalo – torej, to 

vprašanje je odvisno od tega, ali so pogoji za prikrito oglaševanje izpolnjeni ali ne 

(Angelopoulos 2010, 9). Na primer filmi ali serije, ki jih določena medijska hiša vpelje v svoj 

program pod ta zakon ne spadajo, saj predvidevajo, da od tega nobena stran nima neposrednih 

koristi(Angelopoulos 2010, 10). AVMS Directive, direktiva o avdiovizualnih medijskih 

storitvah umeščanje izdelkov označi oziroma definira kot nedovoljeno, razen v primerih: 

- v kinematografskih delih, filmih in nadaljevankah, posnetih za avdiovizualne medijske 

storitve, športnih programih in lahkih zabavnik oddajah; to ne velja za otroške programe  

- v primerih, ko ni plačila oziroma ko se določeno blago ali storitve v programih pojavijo 

kot produkcijski rekviziti, nagrade, z namenom njihove vključitve v program (AVMS v 

Angelopoulos 2010, 11).  

Opazimo lahko, da je slovenski zakon povsem izenačen z AVMS direktivo, ki je evropska 

direktiva za avdiovizualne medijske storitve. V letu 2008 so se zakoni glede avdiovizua lnih 

medijskih storitev poenotili in odgovorili na mnoga že prej porajajoča se vprašanja. Zakoni pred 

tem niso najbolje opredeljevali, kaj je umeščanje izdelkov oziroma kakšne so njegove omejitve, 
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vendar tudi zdaj nimajo velikega vpliva na umeščanje, pravzaprav ga v veliki meri niti ne 

omejuje. Resničnostni šovi so na primer tisti, ki lahko to najbolj izkoriščajo. 
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4 VZPON RESNIČNOSTNE TELEVIZIJE 

 

Predvsem ekonomske, kulturne in politične spremembe so bile glavni povod za spremembe v 

medijski potrošnji, med drugim tudi eden izmed glavnih razlogov za nastanek resničnostne 

televizije. Internacionalna ekspanzija kapitala je bil vedno eden izmed načinov, kako povečati 

dobičke v komercialnem medijskem sistemu, kar je bil tudi povod za nastanek novih kulturnih 

form, npr. resničnostne televizije (Quail 2015, 186). Še posebej so zacveteli t.i. licenčni formati 

(Quail 2015, 186). To so formati, ki so narejeni s strani produkcijskih ekip za namene širše 

internacionalne produkcije in prodaje. Prednost formata resničnostne televizije je predvsem ta, 

da je  zelo prilagodljiv glede zgodbe in dolžine, najlažje pa ga je tudi tržiti (Reid 2015, 79). 

Ravno prilagodljivost formata je ključna za žanr resničnostne televizije. Eden izmed dobrih 

primerov prilagoditve formata je na primer oglaševalska akcija igralne konzole Xbox za 

predstavitev nove igre »Rise of the Tomb Raider«. Ustvarili so t.i. »Survival Billboard«, kjer 

so izbrali osem ljubiteljev igre in jih postavili na reklamni pano – zadnji, ki ostane je bil 

zmagovalec. Kaj ima torej to veze z resničnostno televizijo? Tekmovalci so morali preživeti na 

primer zimske razmere, med tem pa je bilo le-to možno v živo spremljati preko družbenih 

omrežij in spletnih strani. Poleg tega je občinstvo imelo možnost sodelovanja, in sicer so le- ti 

določali, v kakšnih vremenskih razmerah bodo tekmovalci morali vzdržati. Gre torej za obliko 

t.i. tradicionalnega formata (zunanje oglaševanje), ki so ga prenesli in uporabili elemente 

resničnostne televizije.  

Resničnostna televizija se je razvila iz dokumentarne televizije oziroma filma. Na začetku so z 

dokumentarci želeli zbližati ljudstvo, pokazati, kako živijo in se gibajo različni socialni razredi 

in kulture (Bignell 2015, 8). Dokumentarne filme so želeli prikazati kot pomembne za javno 

sfero, v ozadju pa so imeli politično in antropološko agendo (Bignell 2015, 9). Cilj 

dokumentarcev je bil tudi ta, da občinstvo izpostavi zunanjim dejavnikom, ki marsikateremu 

niso blizu in da jih hkrati izobrazi, da bodo le-ti lahko sodelovali pri sprejemanju odločitev 

(Bignell 2015, 10). Nekateri dokumentarci so se nanašali tudi na zločine, neko nujnost, ki je 

bila v tistem trenutku pomembna, dramo, skozi koncepte kot so realizem, hiperrealnost in na 

splošno skozi resničnost in resnico (Kavka 2012, 3). To se je skozi leta spreminjalo, predvsem 

zaradi različnih potreb družbe, čeprav dokumentarci v prvotnem pomenu besede še vedno 

obstajajo - bili so le povod za nastanek novih oblik in žanrov. Kavka pravi, da definicije za 

resničnostno televizijo ni moč preprosto določiti, saj je to pojem, ki je zelo razgiban in se nanaša 

na več stvari – tudi na to, da seveda ne obstaja izključno samo en model resničnostne televizije.  
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Na vzpon resničnostne televizije sta najbolj vplivala dva modela: ameriški in francoski. Pri teh 

dveh je bilo najpomembnejše to, da se poudari krizni trenutek transformacije, ki potemtakem 

vpliva tudi na gledalca, ki mu je dana možnost, da se s situacijo poistoveti in se nanjo tudi 

odzove, reagira (Bignell 2015, 12). Pri resničnostni televizij vedno obstaja tveganje – naj bo to, 

da format ne uspe, da ga občinstvo ne sprejme, velika konkurenca drugih oddaj in televizijsk ih 

kanalov (Bignell 2015, 21).  

Bignell format resničnostne televizije opisuje kot programe, za katere je značilno definirano 

okolje, pri čemer manjka dokumentarna dediščina, ki se zanima oziroma zavzema za družbeno 

okolje (Bignell 2015, 25). Označuje jo kot del zabavne industrije, ki v urnikih ljudi vedno bolj 

nadomešča zabavo. Razumemo lahko torej tako, da je resničnostna televizija postala eden 

izmed načinov zabave. Resničnostne televizije ne smemo podcenjevati – v dveh desetletjih je 

spremenila navade ljudi, urnike, televizijske kanale, doprinesla k zvezdniški industriji in ljudi 

transformirala v bralce in soudeležence televizijske produkcije (Kavka 2012, 2). Avtorica še 

navaja, da resničnostna televizija ne sestoji zgolj na programu, ampak tudi na celotnem 

medijskem diskurzu, ki ga obdaja (Kavka 2012, 3). Pri tem se nanaša tudi na tisk, revije, spletne 

strani, tabloide in spletne strani, ki so neuradne - ustvarjene s strani oboževalcev. Kot prva 

takšna res uspešna oddaja resničnostne televizije je bil Big Brother.  

Za uspeh resničnostne televizije sta najpomembnejša dva faktorja: (a) prisotnost za ljudi 

zanimivega voditelja in (b) atraktivna lokacija ter vsebina (Reid 2015, 79). Pri voditelju je 

pomembno tudi to, da ga imajo ljudje radi, da ga dojemajo kot kredibilnega in zanesljivega 

strokovnjaka, kateremu bodo lahko zaupali. Kot drugo pa avtor izpostavlja to, da je voditelj 

tudi znana osebnost (Reid 2015, 79). To je ena izmed glavnih značilnosti resničnostne televizije 

in tudi glavna konstanta formata, ne glede na to, kakšna je vsebina in glavna nit zgodbe, njena 

lokacija ipd. Kar je tukaj pomembno je tudi to, da so meje med javnim in privatnim zabrisane 

(Bignell 2015, 13). Kot primer lahko navedemo t.i. sobe za izjave, kjer tekmovalci resničnostnih 

šovov izpovedo svoja čustva, trenutke jeze, žalosti, veselja, vendar je to vseeno storjeno pred 

kamerami, ki to posnamejo, gledalci pred televizijskimi zasloni pa imajo to možnost videti in 

spremljati tekmovalčev razvoj ter njihovo dojemanje situacije. Resničnostna televizija 

omogoča vpogled v človeško vedenje na splošno in odnose med posamezniki ter skupinami, ki 

so lahko povezane s starostjo, spolom, delovnim mestom itd.. (Bignell 2015, 16).  

Televizija je v zadnjih letih dosegla tudi to, da ustvarja slavne osebnosti. Dejstvo je, da 

televizijske osebnosti redko dosežejo raven slave, ki jo imajo znani t.i. hollywoodski zvezdnik i, 
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a ravno zvezde resničnostne televizije so pri tem izjema (Kavka 2012, 145). Glede na to, da se 

je v zadnjih nekaj letih (tukaj se nanašam na morda zadnja tri leta) televizija ponovno 

spremenila in doživela svojo pravo zlato dobo, se z avtorico v celoti ne strinjam, saj prav 

televizija in televizijske serije privabljajo najbolj znana imena Hollywooda. Torej ne obstaja 

več nenapisano pravilo, da so igralci TV serij in drugih televizijskih formatov tako rekoč manj 

»vredni«, ampak so le-ti presegli to kar navaja avtorica. Prav tako je sama sebe presegla 

resničnostna televizija, ki producira zveznike in slavo zelo hitro. Najlepši primer tovrstnega 

vzpona je družina Kardashian, ki je svojo trenutno slavo in prepoznavnost dosegla ravno s 

pomočjo tega formata. Kavka to označuje kot tretjo generacijo resničnostne televizije, kjer 

produkcijske hiše v oddajo pripeljejo neznane ljudi in jih s pomočjo programa čez noč 

transformirajo v zvezdnike (Kavka 2012, 146). Rezultat tega je to, da resničnostna televizija 

funkcionira kot del proizvodnje slave, ki vzajemno deluje z drugimi mediji in zabavno 

industrijo, da producira in promovira slavo (Kavka 2012, 146).  
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5 UMEŠČANJE IZDELKOV V RESNIČNOSTNIH ŠOVIH 

5.1 Empirični del  

 

V empiričnem delu magistrske naloge bom analizirala kuharska resničnostna šova, enega 

lokalne produkcije (Gostilna išče šefa) in eno licenčna oddaja (Masterchef). Gostilna išče šefa 

je edini uspešni format resničnostnega šova v Sloveniji, kar je bil tudi povod za izbiro teh dveh 

šovov – možnosti primerjave tako enega kot tudi drugega formata na podobnem tipu, žanru 

resničnostnih šovov.. S pomočjo pridobljenih podatkov bom preučevala  koncept obeh šovov, 

specifikacije enega in drugega, prav tako pa možnosti umeščanja izdelkov v oba šova, glede na 

njun koncept.  

V  empiričnem delu naloge bom predstavila rezultate intervjuja s producentom resničnostnih 

šovov v medijski hiši Pro Plus, Urošem Šestanom in vodjo trženja v istoimenski hiši, Jano 

Štokovič in tržnikom Vidom Dežmanom. Ker magistrska naloga temelji na dveh resničnostnih 

šovih ter na tem, kako je v teh dveh šovih umeščeno oglaševanje (umeščanje), bosta seveda tudi 

omenjeni oddaji predmet mojega raziskovanja, in sicer Gostilna išče šefa (jesen 2014) in 

Masterchef Slovenije (pomlad 2015). S pomočjo predstavljenih virov podatkov bom poskušala 

odgovoriti na zastavljena raziskovalna vprašanja: 

- Kako umeščanje izdelkov vpliva na produkcijo in izvedbo oddaje, šova? 

Pomembno je predvsem to, koliko in če umeščanje izdelkov posega v oddajo, njeno zgodbo in 

seveda produkcijo. Umeščanje izdelkov je kot že v teoretičnem delu omenjeno kot ena oblika 

tržnega komuniciranja.. »Promocijsko umeščanje izdelkov pomeni kakršno koli obliko 

avdiovizualnega komercialnega sporočanja, ki vključuje izdelek, storitev ali njuno blagovno 

znamko ali sklicevanje nanje, tako da se jih pokaže v programski vsebini, v zameno za plačilo 

ali podobno nadomestilo« (ZAvMS 2016).  

- Kakšne so razlike v umeščanju izdelkov znotraj licenčnih oddaj in oddaj domače produkcije? 

Pri tem raziskovalnem vprašanju me predvsem zanima to, ali format oddaje vpliva na 

umeščanje izdelkov in če vpliva, kako. Umeščanje izdelkov poznamo v več oblikah, 

najpogostejša raba sta predvsem statična in dinamična. Pri prvem gre za postavitev izdelkov na 

določeno vidno mesto in se jih ne premika. Pri slednji pa se nanašamo na to, da se s produktom 

nekaj dogaja. Naj gre pri tem za uporabo med kuhanjem, na primer živila ali gospodinjskega 

aparata, s katerim je/bo hrana pripravljena. Zanimalo me bo torej to, v čem sta ti dve oddaji 
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podobni in kje se razlikujeta pri umeščanju izdelkov. Osredotočila se bom tako na prednosti kot 

tudi slabosti enega ter drugega formata. 

- Ali umeščanje izdelkov vpliva na prodajo, izboljšanje blagovnih znamk? 

Pri zadnjem, tretjem raziskovalnem vprašanju me zanima, kakšen je učinek umeščanja izdelkov 

v resničnostne šove. Ali je koncentracija že prevelika in to izgublja na pomenu? Zakaj se še 

blagovne znamke še vedno odločajo za ta korak? Na vprašanje bom poskušala odgovoriti s 

pomočjo intervjujev kot tudi študij primerov in dobrih praks iz tujine.  

5.2 Metode in zbiranje podatkov 

 

Vzorec, ki sem ga zajela pri analizi v empiričnem delu magistrske naloge sta dva resničnostna 

šova, poleg samih oddaj bom analizirala tudi kvalitativne podatke, ki so bili pridobljeni s 

pomočjo dveh poglobljenih, pol strukturiranih intervjujev, natančneje s producentom Urošem 

Šestanom in vodjo trženja Jano Štokovič ter tržnikom Vidom Dežmanom.  

Vprašanja za intervju so bila sestavljena že vnaprej in so bila prilagojena glede na sogovorce, 

en intervju se je bolj nanašal na produkcijski vidik omenjenih resničnostnih šovov, drugi pa na 

tržni, prodajni vidik. Po potrebi so bila vprašanja med intervjujem dodana. Oba intervjuja sta 

bila snemana z mobilnim telefonom, prepisi intervjujev so dodani kot priloga na koncu 

magistrskega dela.  

Produkcijski vidik je bil opravljen s producentom, zaposlenim v največji komercialni medijski 

hiši v Sloveniji, Pro Plus, Urošem Šestanom. Intervju je bil opravljen 14.6. 2017 v Ljubljani. 

Intervju je potekal od 11:05 do 11:45.  

Drugi intervju s tržno ekipo Pro Plusa, natančneje z vodjo trženja Jano Štokovič in tržnikom 

Vidom Dežmanom,  je potekal v Ljubljani, dne 30.6. na lokaciji medijske hiše Pro Plus. Intervju 

je potekal med 12:14  in 13:05.   
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5.3 Predstavitev analiziranih oddaj 

 

5.3.1 Masterchef 

 

Masterchef je ameriška kuharska resničnostna oddaja svetovnega formata, ki je nastala na 

podlagi Britanskega formata z istim imenom. Posebnost oddaje je ta, da je namenjena 

tekmovalcem, ki so  ljubiteljski kuharji in ne profesionalnim kuharjem.  

V oddaji so vedno prisotni trije sodniki, ki so priznani, profesionalni kuharji oziroma t.i. Chefi. 

Le-ti ocenjujejo jedi, ki jih pripravijo tekmovalci in se tudi neposredno odločajo, kdo je tisti, ki 

si znotraj šova zasluži napredovanje in kdo je tisti, ki bo zapustil oddajo. Tukaj ni zunanjega 

dejavnika, torej gledalcev oziroma občinstva, ki bi lahko vplivali na odločitev sodnikov ali 

usodo tekmovalca. Lokacija resničnostnega šova je v hali Masterchef, kjer je prisotna velika 

kuhinja s prirejenimi kuhinjskimi pulti za vsakega tekmovalca posebej ter t.i. trgovina, kjer 

tekmovalci lahko izbirajo sestavine za pripravo svojih jedi. Izbor tekmovalcev poteka na način, 

da se lahko prijavi vsak, ki je ljubiteljski kuhar in nima preteklih izkušenj v profesiona lni 

kuhinji. Tekmovalci med oddajo nosijo t.i. Masterchef predpasnike s svojimi imeni. Ko je 

tekmovalec izločen, mora oddati svoj predpasnik in zapustiti oddajo. 

Masterchef je v originalu sestavljen iz štirih izzivov, ki se pojavljajo in ponavljajo skozi vse 

sezone oddaj: 

- Mystery Box: vsi tekmovalci prejmejo škatle, v katerih se skrivajo sestavine za pripravo 

jedi. Tekmovalci morajo za kuho uporabiti samo sestavine, ki se nahajajo pod škatlo. 

Ob koncu testa sodniki izberejo samo tri tekmovalce, katerih jedi bodo poskusili. Eden 

izmed teh dobi posebno nagrado, in sicer varnost pred naslednjo izločitvijo. 

- Izločitveni test: zmagovalec t.i. mystery box-a gre s sodniki v trgovino, kjer skupaj 

določijo glavno sestavino, s katero bodo kuhali ostali tekmovalci. Včasih sta na izbiro 

dve sestavini in potem se zmagovalec mystery box-a odloči, kateri bodo kuhali z eno 

ststavino in kateri z drugo. Na ta način je zmagovalcu omogočeno, da kalkulira, komu 

bo dal težje in komu lažje sestavine. Ob koncu sodniki poizkusijo vse pripravljene jedi 

in določijo dva zmagovalca, ki bosta vodji skupinskega testa. 

- Skupinski test: tekmovalce odpeljejo na določeno lokacijo, kjer morajo po skupinah 

skupaj pripravljati določeno jed. Največkrat gre tukaj za masovno pripravo – torej za 
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več kot 20 ljudi. Vsak gost eni ekipi da točko in na ta način dobimo zmagova lno 

skupino. 

- »Pressure test«: skupina, ki je izgubila se znajde na tem testu, kjer mora vsak 

posameznik pripraviti jed, za katero imajo ozko časovno omejitev. Sodniki vse jedi 

ponovno ocenijo in določijo tekmovalca, ki šova ne bo nadaljeval.  

Glavna nagrada v šovu je naziv »MasterChef« in denarna nagrada v vrednosti 50.000 €.  

V slovenski različici oddaje Masterchef so izzivi nekoliko drugače postavljeni. »Ker v 

originalu, ameriški MasterChef, imaš ta mistery box izziv, potem imaš t.i. advantage test, ta, 

kjer eden izmed tekmovalcev dobi prednost in potem je še individualen test in izločitveni test. 

Štirje testi so in to se pojavlja čez celo sezono v ameriških, angleških avstralskih in teh«, je 

povedal producent, Uroš Šestan. Dodaja še, da so to v malo spremenili, obrnili, dodali več 

rekvizitov, da je za njihove gledalce bolj zanimivo.  

5.3.2 Gostilna išče šefa 

 

Tako kot Masterchef, je tudi Gostila išče šefa (v nadaljevanju GIŠ) kuharski resničnostni šov, 

ki je namenjen ljubiteljskim kuharjem. GIŠ je kuharski resničnostni šov domače produkcije, 

kar pomeni, da je to ideja, ki je nastala v Sloveniji, znotraj medijske hiše Pro Plus. »Nastal je 

pa tako, da smo želeli malo drugače naredit vse to glede kuhanja, pa vsega tega. Videli smo, da 

se odpira ta del, a veš, da je zanimivo za ljudi, širšo populacijo. GIŠ  je prvi tak šov, pred tem 

ni bilo kuharskih šovov. Malo smo ga bolj prilagodili na nas, na Slovenski trg«, je povedal Uroš 

Šestan.  

V osnovi je šlo za idejo, da je dogajanje šova postavljeno na dve lokaciji: v restavracijo, katere 

vodenje ob koncu tekmovanja prevzame zmagovalec in v skupno domovanje, kjer vsakodnevno 

bivajo vsi tekmovalci šova. V zadnji, četrti sezoni se je dogajanje iz gostilne oziroma 

restavracije prestavilo v eno izmed hal v nakupovalnem središču BTC v Ljubljani. Na ta način 

se je torej ustvaril t.i. reality, saj so tekmovalci dobili tudi v pogled v življenja tekmovalcev, 

njihove tegobe in težave.  

V nasprotju z Masterchefom, v GIŠ ni bilo sodnikov. Bil je samo en kuhar oziroma Chef, Bine 

Volčič, ki je bil tudi osrednja točka šova – tekmovalce je učil veščin kuhanja, jim predajal svoje 

znanje in tudi tedenske izzive. Izzivi so sestavljeni tako, da vedno dve skupini tekmujeta med 

seboj. Tekmovalci so se torej delili na rdečo in črno skupino, ki se je skupaj soočila s tedenskim 
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izzivom. Skupina, ki je na izzivu zmagala, je bila varna pred izločitvijo. Iz skupine, ki je 

izgubila so tekmovalci s svojimi glasovi določili, katera dva sta bila najšibkejša. Slednja sta se 

za obstanek borila v ponedeljkovi oddaji, ki je potekala v živo, pred občinstvom in studijskimi 

gosti, ki so komentirali celotedensko dogajanje znotraj GIŠ. Gledalci pred televizijskimi zasloni 

so bili odločilen faktor, saj je njihovo telefonsko glasovanje določilo, kateri izmed dveh 

tekmovalcev bo zapustil šov in kdo bo dobil novo priložnost.  

Pri GIŠ je pomembno tudi to, da je oddaja tedenska. »V bistvu tako je nastal, da je bil tedenski 

format, pa da ga bomo lahko imeli na sporedu vsak dan, ker na primer MasterChef, to je vse po 

enkrat ali dvakrat na teden«, je povedal Uroš Šestan. Enkrat tedensko je oddaja potekala v živo, 

ki jo je vodila voditeljica, Lili Žagar. Uroš Šestan je povedal, da je pomembno, da imaš tudi 

oddaje v živo, saj s tem daš možnost gledalcem, da sodelujejo. »Da se ljudje počutijo del tega, 

da vidijo, da je pošteno, torej tisti ostanejo noter, za druge pa imajo moč, da jih vržejo ven«, 

Uroš Šestan. Podobna mehanika je tudi na primer pri oddaji Znan obraz ima svoj glas, le da tam 

nihče izmed tekmovalcev ne izpade: »…/je vseeno bolj prijazen format, saj na koncu nihče ne 

izpade. Vsako oddajo eden zmaga, vsi pa vedno ostanejo noter, nihče ni izločen«, še dodaja 

Šestan.   

Glavna nagrada šova GIŠ je denarna nagrada v vrednosti 100.000 €. Poleg glavne nagrade, ki 

jo prejme zmagovalec, se je prvič tudi zgodilo, da denarne nagrade prejmejo tudi tekmovalc i, 

ki so zasedali drugo, tretje in četrto mesto. 
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6 PRODUKCIJA RESNIČNOSTNIH ŠOVOV IN UMEŠČANJE 

IZDELKOV 

 

6.1 Resničnostni šovi: izzivi formatov in pomembnost raziskav trga 

 

Globalne ekonomske, politične in tehnološke spremembe so prinesle mnogo novih aspektov v 

globalno televizijsko industrijo (Quail 2015, 185). V tem kontekstu se je razcvetela tudi 

resničnostna televizija, tako po svetu kot tudi pri nas (Quail 2015, 186). Množično so se začele 

producirati resničnostne oddaje, ki so bile na prodaj, t.i. licenčne oddaje, katerih se poslužujemo 

tudi na slovenski komercialni televiziji, kar nakazuje, da gre  za globalni trend. To so potrdili 

tudi iz strani Pro Plusa: »Večinoma bolj sledimo globalnim trendom, pogledamo, kaj se na trgu 

dogaja in potem prilagodimo na lokalno. Ziher je ne. Tudi te Zvezde plešejo, ki smo jih sedaj 

imeli, v Ameriki in Angliji je to najbolj gledana stvar« (Šestan 2017). Poleg oddaj, ki jih je 

omenil producent Uroš Šestan, so se na slovenski televizijski hiši Pro Plus pojavile še naslednje : 

MasterChef, Znan obraz ima svoj glas, Slovenija ima talent, Kmetija, Big Brother, Survivor in 

druge. Šestan je povedal, da gre tukaj predvsem za lahke oddaje, ob katerih se ljudje sprostijo. 

»Te oddaje so takšne pozitivne in pri takšnih oddajah ni konkurence« (Šestan 2017).  

Zelo pomembne so predhodne raziskave trga, da ugotovijo, ali bo oddaja uspešna na 

slovenskem trgu in tudi, kako uspešna je bila na tujem trgu. »Raziskave pogledamo, predvsem 

kakšne so bile gledanosti v posameznih državah, zato skrbi naš oddelek programa, ki se tudi 

primarno odloča o nakupu in o tem, katere šove bomo predvajali in kdaj. Tako da definit ivno 

naredijo dober pregled trga«, je v intervjuju povedala Jana Štokovič. Tudi Šestan je v intervjuju 

opredelil, da ima medijska hiša Pro Plus posebej formirano ekipo, ki se posveča raziskavam 

trg: »Mi imamo prav ekipo, no sedaj je že formirana, pred tem pa smo jo ravno vzpostavlja l i, 

ki dela raziskave za razne formate, si jih izmišljujejo«. Kljub temu, da znotraj medijske hiše 

opravijo temeljite raziskave trga in samih oddaj, je še vedno potrebno upoštevati dejstvo, da je 

Slovenija država z zelo specifičnim trgom, kar pomeni, da ni nujno, da kar je delovalo v ostalih 

državah, deluje tudi v Sloveniji. »Nekaj pa je potrebno tudi vedeti, da je vsak trg specifičen 

zase, Slovenija je tudi posebna. Kar na primer deluje na Hrvaškem, ni nujno, da bo delovalo v 

Sloveniji, sploh ne, smo zelo drugačen trg. Treba je imeti tudi kakšen dober občutek zraven«. 

Ravno slednje jim je pomagalo pri formiranju  šova Gostilna išče šefa. Namreč Gostilna išče 

šefa je prvi pravi kuharski resničnostni šov v Sloveniji. Kar je nenavadno je to, da so s tem 

žanrom vstopili s šovom domače, lokalne produkcije in ne s šovom, katerega format je že bil 
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predhodno preverjen in sprejet v drugih državah. »Takrat smo prepoznali potrebo na tržišču, da 

so ljudje siti reality šovov, kjer se noter zelo veliko krega in nič ne počne, smo pa videli, da 

imamo Slovenci radi reality in kuhanje, tako da smo to združili. Izkazalo se je kot super 

odločitev. Ne znam pa povedati, zakaj ni šel prej Masterchef ali kaj druga. Ne vem. Možno, da 

so bile razmere na trgu drugačne, ga takrat nismo mogli kupit, je bil predrag ipd.« (Štokovič 

2017).  

Vseeno pa Gostilna išče šefa ni bil čisto prvi kuharski šov v Sloveniji, predhodno smo imeli še 

t.i. »Skritega šefa«, kar je v intervjuju zaupala Jana: »Pred Gostilna išče šefa smo imeli en ta 

drug šov, Skriti šef, pa neke take kuharske oddaje, popoldanske, za vikend, kjer ena oseba kuha, 

naredi recept do konca in je to to, ni pa to tekmovanje«. Tudi s strani produkcije, Uroša Šestana, 

je bil podoben odgovor: »Nastal je pa tako, da smo želeli malo drugače naredit vse to glede 

kuhanja, pa vsega tega. Videli smo, da se odpira ta del, a veš, da je zanimivo za ljudi, širšo 

populacijo«. Pri omenjenem šovu je moč opaziti določene podobnosti s tujimi šovi, kot je na 

primer MasterChef, Hell's Kitchen in drugimi. Predvsem gre tukaj za pomembno stično točko, 

kar je kuhanje, podobnosti vidimo tudi med nalogami, voditeljem oziroma glavnim 

usmerjevalcem tekmovalcev – v vseh naštetih oddajah se pojavljajo znani kuharji oziroma 

Chefi. Razlika pri šovih je ta, da ima Gostilna išče šefa zraven še del, kjer tekmovalci bivajo 

skupaj v osami, pri čemer imajo gledalci možnost spremljanja njihovih medsebojnih odnosov, 

čustev in reakcij. V oddaji MasterChef tega ni. »Malo smo ga bolj prilagodili na nas, na 

Slovenski trg. Itak smo malo pojemali iz že narejenih oddaj, na primer MasterChef, določene 

naloge od tam, pa tako. Malo smo vzeli tako, malo pa je bilo tudi reality-a. Torej, da so spali 

skupaj, da smo jih imeli tudi osebno in tako« (Šestan 2017). Glavna razlika med šovoma je ta, 

da je eno oddaja licenčnega formata, druga pa lokalnega. Tako en format kot tudi drugi ima 

svoje značilnosti in okvirje, znotraj katerih se gibljejo tako producenti, kot tudi tržniki. »Sej 

tukaj je razlika ne, pri domačem formatu si ti lahko izmisliš, kaj si hočeš, pri licenčnemu pa 

moraš upoštevati navodila lastnikov in vse to«, je povedal Šestan. Pri licenčnih oddajah je 

glavnega pomena t.i. produkcijska biblija, katere se je potrebno držati oziroma jo upoštevati. 

»To so ta pravila, knjiga, kjer so prav napisani postopki, kaj se snema, kaj lahko uporabljamo, 

kaj lahko pokažemo, kaj se ne sme pokazat in tako so jih poimenovali. Točno to, kaj je tam in 

mi načeloma tega ne smemo spreminjati« (Šestan 2017). Pri licenčnih oddajah je tudi tako, da 

je vedno vse v naprej dogovorjeno: »/…število epizod, datum predvajanja, vsi različni kanali, 

kjer lahko serijo predvajamo ipd. Oni po pogodbi kontrolirajo, ali lahko imamo njihove oddaje 

tudi na primer »on the demand« na Voyu. In seveda je v pogodbi, ker se tako dogovorimo, 
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ampak to je vse regulirano« (Štokovič 2017). Tako kot je Jana povedala, so nekatere zadeve 

regulirane, ampak to je vedno vse v dogovoru z ekipo strokovnjakov, na strani licencodaja lca. 

Na vprašanje, zakaj raje ne delajo več šovov domače produkcije se je Šestan odzval z 

odgovorom, da je v največ primerih tako, da greš in raje uporabiš že v naprej preverjene stvari, 

oddaje. »Torej, če vidiš, da je nek format nekje že uspešen, ne vem, v dvajsetih državah, kot pa 

potem na primer kar en naš format, ki potem lahko uspe, ali pa tudi ne« (Šestan 2017).  

Najpomembnejše je to, da se drži poteka šova, rdeče niti, postavitve, števila sodnikov ipd. V 

slovenskem MasterChefu so se nekatere stvari, v primerjavi z originalnim ameriškim, 

spremenile. »Lahko spreminjamo kakšne naloge in potek, kako bodo izpadli in takšne stvari, 

ne moremo pa spremeniti do te mere, da damo v živo, glasovanje pa tako. Ampak pri 

MasterChefu je zelo strogo« (Šestan 2017). Najbolj opazna sprememba je ta, da se je dolžina 

oddaj povečala, v Sloveniji imamo cca. 1 uro in 20 min, medtem ko je v Ameriki in drugih 

državah dolžina posamezne epizode cca. 42 min. Šestan je povedal pojasnil naslednje 

spremembe: »Ker v originalu, ameriški MasterChef, imaš ta mistery box izziv, potem imaš t.i. 

advantage test, ta, kjer eden izmed tekmovalcev dobi prednost in potem je še individualen test 

in izločitveni test. Štirje testi so in to se pojavlja čez celo sezono v ameriških, angleških 

avstralskih in teh. Mi smo to vseeno malo spremenili, malo obrnili, dodali več rekvizitov, da je 

za naše gledalce bolj zanimivo«. Povedal je tudi to, da v kolikor predhodno ne bi delali Gostilne 

išče šefa, potem bi MasterChef pustili takšen kot je postavljen v originalu. Ker je Gostilna 

potekala malo drugače in je so znotraj šova stvari potekale veliko bolj dinamično, konstantne 

spremembe ipd., so ugotovili, da so to gledalci dobro sprejeli in podobne elemente vpletli tudi 

pri MasterChefu. Pri vsem tem je pomembno to, da produkcijska hiša, ki je lastnica formata to 

odobri: »Torej, če oni vidijo, da je okej, da je vseeno v skladu z oddajo, da se ne posega v 

konstrukcijo, ti dovolijo takšne spremembe« (Šestan 2017).  

Gledati pa je potrebno tudi na stroške, ki so za takšne oddaje zelo visoki. »Stroški so zelo 

različni, praviloma so stroški teh šovov visoki. Oddaje se med seboj razlikujejo, odvisno od 

formata. Pri licenčnih oddajah je potrebno še plačati licenco. Tako da praviloma bi rekla pod 

črto, da ja, je potem dražje, ampak je lažje za izvedbo, ker potem ni potrebno nič na novo 

izumljat«, je povedala Jana.  
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6.2 Gledanost oddaje je glavni pokazatelj njene uspešnosti  

 

Promocija resničnostnih šovov je pomemben dejavnik v celotnem procesu, saj s pomočjo 

promocije celoten šov predstavimo občinstvu in ga na ta način poskušamo prepričati, da si šov 

ogleda, da ga gledajo. Gledanost je zelo pomemben dejavnik za televizijske medijske hiše, saj 

so od tega finančno odvisni tako oni kot tudi oglaševalci, ki denar in sredstva vložijo v določeno 

oddajo oziroma šov. V kolikor gledalcev ni, potem njihovi produkti niso opaženi. Kako in kdaj 

bo potekala promocija je odvisno tudi o tega, za kakšen šov gre. »Po tem, ko se odločimo, da 

bomo določen resničnostni šov predvajali in ko vemo, kdaj ga bomo predvajali, zelo 

premislimo, kdaj je to najbolj smotrno. Promocija z napovedniki na televiziji pride praviloma 

14 dni prej« (Štokovič 2017). Najbolj je promocija odvisna od tega, ali gre za serijo, šov, ali pa 

za resničnostno oddajo, kjer je potrebno pridobiti sodelujoče, v tem primeru tekmovalce. 

Praviloma je tako, da v kolikor je oddaja na sporedu v jeseni, potem se iskanje kandidatov začne 

že poleti ali pa celo še malo prej. »Če pogledamo na primer Ljubezen po domače, smo morali 

oddajo promovirati že kar nekaj časa prej, ker je bilo treba poiskat te ženske, ki se bodo 

prijavljale na posameznega kmeta in smo z nulto oddajo že promovirali šov toliko prej«  

(Štokovič 2017). Se pa je v letošnjem letu pojavila še ena specifikacija najave šovov, in sicer 

znotraj zadnje epizode serije Usodno vino, ki se je z junijem umaknila iz programa. »/…čisto 

na koncu smo gledalcem povedali, da jih v jeseni čaka nova serija, Reka ljubezni. Potem pa te 

serije ne bomo nič promovirali čez poletje, ampak bomo ponovno začeli 14 dni prej s promo 

napovedniki« (Štokovič 2017). Kot že omenjeno je pomembno tudi to, ali za določeno oddajo, 

resničnostni šov iščejo tekmovalce. Za slednje morajo imeti t.i. castinge (izbor sodelujočih), 

kjer na podlagi določenih specifikacij izberejo kandidate. »/…recimo, pri Slovenija ima talent, 

kjer smo imeli prej te izbore, smo imeli že čez celo poletje«, je povedal Vid Dežman. Jana je 

še dodala in opisala, kako je to potekalo za izbor tekmovalcev za sedaj ravno končano sezono 

MasterChefa: »Letošnja sezona oddaje je šla v eter marca, snemati smo ga začeli januarja, 

casting pa smo delali že konec novembra. Castingi potekajo preko promo napovednikov, lahko 

pa da jih dela naša produkcijska ekipa sama in jih išče na terenu«. Za slednje se občinstvo lahko 

prijavi preko obrazcev, ki so jim dostopni na spletnih straneh Pro Plusa. Kadar je določena 

oddaja že bila predhodno na sporedu, na primer več sezon Slovenija ima talent, MasterChef, 

Gostilna išče šefa ipd., in je bila že potrebna velika količina ljudi, v teh primerih se poslužujejo 

tudi t.i. headhuntinga oziroma iskanja talentov, kjer izoblikujejo posebno ekipo, ki na terenu 

išče potencialne tekmovalce. »Headhunting je veliko bolj pomembnejši ja, zato ker je talentov 

vedno manj, ampak vseeno ni za zanemarit teh, ki se sami prijavljajo« (Štokovič 2017).  
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Promocija šovov, ki se predvajajo na kanalih medijske hiše Pro Plus poteka izključno preko 

njihovih lastnih kanalov. »Preko naših kanalov, televizije in interneta ter profilov na 

Facebooku«, je povedala Jana. Vid je na tej točki še dodal, da so to t.i. promo napovednik i, 

povabila v oddajah kot so POP IN, v novicah, preko portala 24ur.com in drugih (Dežman, 

2017). Izven svojih kanalov za promocijo šovov in oddaj ne grejo, torej se ne poslužujejo radia, 

zunanjega oglaševanja ali drugih, tujih spletnih strani. Pri licenčnih oddajah je tako, da ima 

celotna medijska hiša na voljo svetovalce, ki jim pomagajo in jih usmerjajo – tako iz vidika 

produkcije kot tudi trženja. »Stroški pa se bolj razlikujejo od produkcije do produkcije. So pa 

tudi oddaje, ki jih dobimo narejene na ključ. Mi samo plačamo fiksno ceno«, je povedala Jana. 

Kot primer oddaje, ki je narejena na ključ sta intervjuvanca navedla Usodno vino, Zdravo 

Tereza in prihajajočo nadaljevanko Reka ljubezni. Za ostale oddaje imajo na voljo svojo 

produkcijsko ekipo, ki samostojno postavlja in izvede projekte.   

Promocija je torej ključnega pomena, saj je od tega v veliki večini odvisno, ali bo občinstvo 

pristopilo h gledanju ali ne. Na to se navezuje gledanost oddaje, kar je navsezadnje tudi glavni 

pokazatelj njene uspešnosti. Seveda je pomembna tudi vsebina, saj brez dobre vsebine 

gledalcev ne bodo morali obdržati vse do konca oddaje. Pomembno je torej, da se gledalc i 

ohranjajo od začetka predvajanja vse do konca.  

 

6.3 Umeščanje izdelkov v resničnostnih šovih in vpliv na produkcijo 

resničnostnih šovov 

 

Kuharski resničnostni šovi so eni izmed tistih, kjer se lahko izdelke oziroma oglaševa lce 

povsem naravno in v večjih količinah integrira. Umestimo jih lako v t.i. trgovine, kjer 

tekmovalci izbirajo, s čim bodo kuhali, ali shrambe. V Masterchefu so izdelki predstavljeni na 

dva načina: v trgovini in med kuhanjem. Pri prvem gre za to, da je znotraj dogajanja postavitev 

manjše trgovine kot jo poznamo, na policah pa so izpostavljenih izdelki določenih blagovnih 

znamk, ki so se odločili za oglaševanje znotraj oddaje. Torej znotraj trgovine so uporabljeni 

samo izdelki blagovnih znamk, ki so plačale za svojo pojavnost. Leta 2017 so bile to Podravka, 

Žito, Pivka, Ljubljanske mlekarne, Trgovine Tuš. Omenjene znamke so bile v oddajo v največji 

meri umeščene v trgovino in hladilnike. Produkti so bili vidni na policah znotraj oddaje – to 

pomeni, da so bili razvrščeni po sekcijah: torej smo imeli na enem delu začimbe, potem so si 

sledile omake, testenine ipd. Enak sistem je tudi v hladilnikih, ki je del trgovine: ena stran je 
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zapolnjena z mesnimi izdelki (v tem primeru Pivka Perutninarstvo), druga stran pa z mlečnimi 

(Ljubljanske mlekarne). Drugi primer umestitve teh produktov pa je bil v t.i. sobah za izjave., 

kjer tekmovalci šova izrazijo svoje mnenje, misli ob dogodkih, ki so se dogajali med oddajo. V 

teh sobah so izdelki postavljeni na policah za tekmovalci in na levi strani, kjer je prisoten manjši 

hladilnik, zato da so lahko v sobah za izjave prisotni tudi tovrstni izdelki. Produkti drugih, 

konkurenčnih blagovnih znamk se ne smejo istočasno pojavljati znotraj oddaje, tudi v primeru, 

če bi za to plačali. Vsaka blagovna znamka si vedno želi  - in tudi dobi -  ekskluzivnost. Drugi 

način umeščanja v Masterchefu je kuhanje z izdelki. Vedno pride do trenutka, kjer tekmovalc i 

z umeščenimi izdelki kuhajo – naj bo to hrana, gospodinjski aparati, predpasniki. Podoben način 

je bil tudi v šovu Gostilna išče šefa, le da tam niso imeli notranje trgovine, pač pa shrambo , 

kamor so tekmovalci hodili po svoje pripomočke in sestavine, ki so jih rabili kasneje pri 

pripravljanju jedi. Pri GIŠ je bilo pomembno tudi to, da so bili obiskovalci gostilne zunanji 

ljudje, občinstvo, ljubitelji oddaje, ki so jedi pokušali. Za oglaševalce je to bilo pomembno, ker 

so tako obiskovalci dobili neposreden stik z okusi izdelkov. Zaradi velike količine izdelkov in 

želje po izpostavljenosti je znotraj oddaj pomembno, da se določi rdeča nit, katere se potem 

drži produkcija in tržniki. »Glede tega je tako, da mi si naredimo neko rdečo nit, kako bo 

potekala oddaja, kako bo vse delovalo in potem se načeloma dogovori s trženjem, kaj nam lahko 

ponudijo in potem mi, kadar imamo znane te izdelke, neke oglaševalce, jih mi umeščamo noter 

vsebinsko. Torej, na podlagi tega, kaj imamo, jih poskušamo noter umestiti, da je okej, da 

izgleda normalno« (Šestan 2017). Za medijsko hišo Pro Plus je nenadomestljivo, da so 

oglaševalci lepo in na subtilen način prikazani v oddaji, da so vpeti v zgodbo. Seveda je to težje 

narediti pri drugih resničnostnih šovih, na primer tistih, ki niso kuharski. V teh primerih pride 

do izraza iznajdljivost. Največkrat je v takih primerih število oglaševalcev znotraj oddaje 

manjše, »ampak tisti, ki so, so bolj močni, ostale se pa na primer smo zgolj pokaže. Kot na 

primer takrat, ko so na Zvezde plešejo vaje in so v ozadju hladilniku z vodo, ali da kdo izmed 

tekmovalcev kaj popije in se jih potem pokaže na tak način« (Šestan 2017). Uroš nadaljuje, da 

so ena izmed možnosti tudi t.i. clipi, »če imaš te clip-e kot so za avte in potem iz tega narediš 

zgodbo. Potem se umešča tako, da so neki zabavni clipi, da se gledalca vseeno zabava, poučuje« 

(Šestan 2017). Slednjega so se posluževali v oddajah Slovenija ima talent in Znan obraz ima 

svoj glasČeprav je Renault ob koncu sezone podelil avto, njegova umestitev ni bila tako 

subtilna, clipi so bili veliko predolgi, tako da so izgubili gledalčevo pozornost. Ker so to 

licenčne oddaje to pomeni, da ni veliko manevrskega prostora, kot  v primerjavi z domačo, 

lokalno produkcijo. »Pri licenčni si res omejen na to, kaj je zapisano v tisti bibliji, pri domači 

pa si lahko izmišljuješ, kar si želiš. Če je tržnikom oziroma oglaševalcem nekaj res zelo 
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pomembno, potem se mi lažje prilagodimo na našem šovu, kot pa na licenčnemu. Tudi tržnik i 

morajo tukaj vedeti, kaj se sme in kaj ne«, je povedal Šestan. Avtorica Russell umeščanje 

izdelkov kategorizira v tri kategorije: vizualno, slušno in povezano v zgodbo (Russell 2002, 

307). To bi lahko opisali tudi z izrazi kot so statično umeščanje, dinamično umeščanje in 

kreativno umeščanje. Vseh naštetih izrazov in načine uporab se poslužujejo tudi pri slovenskih 

resničnostnih šovih. Seveda je vedno tudi odvisno od tega, za kakšen šov gre. Pri kuharskih 

šovih je veliko možnosti tako za dinamična kot tudi za statična umeščanja. »Pri MasterChefu 

se največ pokrije s to sobo za izjave, kjer je lahko veliko stvari umeščenih, prav tako ta trgovina, 

kuhanje z izdelki. Čeprav pri kuhanju je tega manj, ker je to vse na hitro. To so hitri gibi premiki. 

Zato so večinoma bolj statična umeščanja, ampak tudi dinamična imamo« (Šestan 2017). Jana 

je na tej točki izpostavila še naslednje primere umeščanja izdelkov, ki se jih poslužujejo znotraj 

šovov, ki se pojavijo na televizijskih kanalih Pro Plusa: »Lahko na primer tako, da se podeli 

nagrada in se potem pove, kdo jo je podelil, se jo pokaže. Več nivojev imamo: recimo je to 

lahko del scenarija, lahko se naravno uporablja, na primer pijača. Lahko je tako, da se pojavlja 

sem in tja, lahko pa imamo neko žirijo in je to pač na mizi, ker jo pijejo« (Štokovič 2017). Zelo 

je odvisno tudi od oglaševalskih kategorij oziroma izdelkov. Veliko lažje je umeščanje izdelkov 

in produktov živilske industrije, prav tako avtomobilske, veliko težje pa komunikacijske in 

druge storitve (bančništvo, zavarovalništvo ipd.). »Težko boš dal na primer banko v Masterchef. 

Vedno se gleda tudi na to, kakšne vrste šov je« (Štokovič 2017). Kot dober primer za umeščanje 

storitev sta v intervjuju Jana in Vid predstavila primer Nove KBM, ki je bila umeščena v šov 

Gostilna išče šefa. »V Gostilni so bili gostje, kjer smo bili potem mi zmenjeni, da smo s tablico 

prišli do gostov in jih prosili, da ocenijo jed na tablici. Potem se je pokazala ta aplikacija, kjer 

je pisalo NKBM, če so dobro ocenili so dobili potem nagrado«, je povedala Jana. Vid je na tej 

točki še dodal, da »jim je NKBM plačala večerjo. Tem, ki so bili žrebani. Eni mizi, ali dvema« 

(Dežman 2017). To je primer kreativnega umeščanja izdelkov. Največ je torej statičnega 

pojavljanja, kar pomeni, da so produkti vidni, naj bo to nekje v ozadju, kot kulisa v sobah za 

izjave, v shrambah, pijača na mizi žirantov, ali pa dinamično oziroma kreativno. Slednje  je 

težje ločiti med seboj, sploh za gledalce pred televizijskimi zasloni. »…/na koncu je tukaj samo 

stvar terminologije. Na koncu je vse to umeščanje izdelkov« (Štokovič 2017). Seveda pa znotraj 

oddaj ni edini način, ki se ga oglaševalci poslužujejo. Največkrat gre tudi za primere, da 

televizijsko oglaševanje povežejo z oglaševanjem na internetu in potem to celostno zapakirajo 

tudi za tiste, ki na primer televizije ne gledajo, spremljajo pa dogajanje na internetu. »Pri tem, 

ko se znamke tako pojavljajo je vedno tudi tako, da se rade pojavijo še kje drugje. Na primer 

na internetu, Facebooku. Online se povežez offlinom. To so potem takšni celostni primeri« 
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(Štokovič 2017). Oddaje in šovi, ki so na televizijskem programu, imajo na spletnih straneh Pro 

Plusa tudi svoje podstrani, kjer je še druga možnost, da gledalci spremljajo dogajanje. Zaradi 

tega potem oglaševalci radi uporabijo tudi internetno oglaševanje, saj imajo na ta način pokrita 

dva glavna medijska kanala.  

Primer, kjer je oglaševalec dobro izkoristil oba kanala je Mlekarna Celeia s projektom 

Maturantska obleka, projekt pa je bil nagrajen tudi z nagrado zlati Sempler. Nagrade Sempler 

podeljujejo na medijski konferenci Sempl in so simbol za medijske presežke. Projekt je bil 

izveden leta 2014 znotraj kuharskega resničnostnega šova Gostilna išče šefa. Namen 

oglaševalca je bil, da se izpostavi izdelke Linia. S tem so želeli vzbuditi zavedanje pri občinstvu 

in  predstaviti nov produkt za kuhanje. Glavna prednost teh izdelkov je ta, da imajo manj 

maščob. Pri projektu so izhajali iz filozofije, ki pravi, da lahko uživamo udobno in kvalitetno 

življenje z dobro hrano in ob tem še vedno ostanemo postavni. To je bil glaven povod in ideja 

za projekt Maturantska obleka. Preko spletnih strani Pro Plusa so ljudi pozvali, da oblečejo 

svojo maturantsko obleko, se v njej slikajo in objavijo prej/potem slike preko vnaprej določenih 

obrazcev, ki so se nahajali na spletnih straneh. Zaradi tega se tako kompleksni kreativni zapleti 

z umeščanjem izdelkov planirajo veliko prej. »veliko dogovarjanja, medoddelčnih sestankov, s 

katerimi se prej dobimo: produkcija, tržniki, kreativa, raziskovalni oddelek. Takrat pred 

snemanji imamo enkrat, dvakrat na teden skupne sestanke, da se dogovorimo…/« (Šestan 

2017). Dodaja še, da je »…/ta maturantska obleka bila tako, da je vzporedno potekalo 

glasovanje, kar pomeni, da je morala biti oddaja istočasno v etru kot si ti snemal, tudi to je 

pomembno« (Šestan 2017). Zmagovalec je bil odločen na podlagi glasov. Glasove je lahko 

oddal vsak. Zmagovalci so prejeli nagrado, ki je bil  vnovičen maturantski ples v Gostilni išč e 

šefa. Zmagovalci so morali priti oblečeni v maturantske obleke, v katerih so se slikali. Na ta 

način je Mlekarna Celeia dobro izkoristila tako internet kot tudi televizijo, saj so na obeh 

medijskih kanalih komunicirali in izpostavili svoje izdelke. Umeščanje izdelkov se je pokazalo 

kot uspešno, saj je kampanja doprinesla k prodaji (dvakratno povečanje). Zaradi tega, ker je bil 

projekt zelo dobro množično sprejet, se je to pokazalo tudi v skupni vrednosti dodatne, 

neplačane izpostavitve, cca. 380.000 € - pri slednjem se to nanaša na vse objave, ki so bil izven 

proračuna namenjenega za projekt. Seveda je takšen projekt predstavljal velik izziv za 

produkcijsko ekipo in ekipo trženja: »Ker ta maturantska obleka je bila tako, da je vzporedno 

potekalo glasovanje, kar pomeni, da je morala biti oddaja istočasno v etru kot si ti snemal, tudi 

to je pomembno« (Šestan 2017).  



46 
 

Zanimalo me je tudi, ali se kdaj pojavi situacija, da določenega oglaševalca ne bi mogli umestit i 

v oddajo. »Ja, seveda je prišlo in potem jih pač ni. Do tega je prišlo na primer pri MasterChefu 

za nek avto, kjer to res zelo težko pokažeš, edino, če bi avto prišel noter na set, ampak to se pač 

ne da tukaj«, je povedal Šestan. Jana iz tržne ekipe pa je dodala, da »je to stvar pogodb. 

Ponavadi ne prihaja do tega«, (Štokovič 2017). Medijskim hišam je v interesu, da pridobijo 

oglaševalce in tržijo svoj oglasni prostor, tudi znotraj oddaj, saj so to načini, s katerimi si 

pokrijejo stroške. »Nam in produkciji je v interesu, da umeščanje ni pretirano. V Sloveniji na 

primer imamo že kar dobro razvit trg in vemo, da gledalcem ni všeč in lahko zelo slabo vpliva 

na gledanost« (Štokovič 2017). Dodaja še, da v drugih državah ni nujno tako, saj »…/vidiš vse 

polepljeno z logotipi. Pomembno je, da je vse del scenarija, da je subtilno narejeno« (Štokovič 

2017).  

Iz tega vidika je pomembno tudi to, da produkcija, kreativa in oddelek trženja med seboj 

sodelujejo. Poleg ekipe iz medijskih hiš imamo na drugi strani agencije in naročnike. Na koncu 

morajo vsi delovati kot celota, saj lahko le na ta način pridemo do dobrih rezultatov. Slednje so 

potrdili tudi sogovorci, saj je Jana glede tega povedala naslednje: »…/ja tukaj moramo potem 

kar tesno sodelovati in tudi sodelujemo. Dobivamo se na sestankih, veliko medsebojnega 

pogovarjanja, dogovarjanja.« (Štokovič 2017). Šestan je na tej točki  potrdil, da je pomembno 

to, da ekipe med seboj komunicirajo. »Takrat pred snemanji imamo enkrat, dvakrat na teden 

skupne sestanke, da se dogovorimo, kakšni so ti oglaševalci, kako jih bomo probali umestit i. 

Potem se kreativa in produkcija dogovori za vsebinske zaplete, ki jih potem predstavimo pri 

marketingu, tako da smo vsi na istem nivoju, da smo seznanjeni z vsem« (Šestan 2017) »Malo 

se moramo eni in drugi prilagajati. Tržniki obljubijo toliko in toliko vsebinskih zapletov, 

umeščanja ipd. Potem skupaj najdemo nekaj, kar je dobro za njih in za nas. Najdemo neko 

srednjo pot, da je vsem okej in da ni na prvo žogo« (Šestan 2017). Dodaja še, da je tega pri 

licenčnih oddaji veliko manj.  

 

6.4 V Sloveniji je eden izmed bolj strogih zakonov glede umeščanja izdelkov v 

Evropi 

 

»Slovenski zakon glede avdiovizualnih storitev je tako povzet iz evropskega. Umeščanje mora 

biti vedno kot del scenarija in ne sme se pretiravati. Najpomembneje je to, da se ne izpostavljajo 

lastnosti izdelka in opisovati njegove lastnosti, v smislu, ta in ta telefon ima takšne funkcije in 
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ta mesec je lahko vaš po promocijski ceni – to je v bistvu promoviranje, ki ni dovoljeno. 

Dovoljeno pa je, da se pri nagradnih igrah postavi vprašanje in kdo bo pravilno odgovoril na 

vprašanje, bo dobil telefon, ki ga podarja določen oglaševalec in v tem primeru se ga lahko tudi 

omeni«, je povedala Jana Štokovič. »ZAvMS 26. Člen, odstavek 5, četrta alineja: programska 

vsebina, ki vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov, mora biti ustrezno označena na začetku, 

po morebitnih prekinitvah in na koncu, tako da je gledalec nedvoumno seznanjen z dejstvom, 

da programska vsebina vsebuje promocijsko umeščanje« (ZAvMS 2016). »Po zakonu moramo, 

kadar je umeščanje izdelkov, to označiti s črko P v kotu in ta se mora pojaviti po vsakem 

oglasnem bloku, pred in po oddaji, kar vedno naredimo, brez izjeme« (Štokovič 2017). Simbol 

P je edina in zato najpomembnejša označitev, kar se tiče promocijske umeščanja izdelkov. Ob 

pričetku veljave te zakonodaje, so bile medijske hiše primorane gledalce še dodatno obveščati 

o tem, kaj točno ta označba pomeni: »smo gledalce morali ekstra obveščati, kaj ta P pomeni, 

potem pa je zakon smatral, da smo s tem seznanjeni. Zakon tudi ne predvideva kaj druga« 

(Štokovič 2017).  

Zakonske omejitve so tako v Sloveniji kot tudi drugih državah nujne. Največja razlika med 

slovensko in evropsko zakonodajo je ta, da sponzor ne sme istočasno imeti umeščanja izdelkov. 

»V Sloveniji imamo enega bolj strogih zakonov glede umeščanja izdelkov v Evropi. Z 

Evropsko direktivo, ki je ravno v sprejemanju upamo, da bo to bolje« (Štokovič 2017). Štokovič 

nadaljuje, da »…/je to samo v Sloveniji in morda še samo v eni državi, v drugih ne. V tujini se 

ga na teh veliki trgih kot so na primer Anglija, Francija, Nemčija, kjer se tega veliko več 

poslužujejo, tudi veliko bolj svobodno« (Štokovič 2017).  

Kljub temu, da je umeščanje izdelkov že dolgo prisotno tako v Sloveniji kot tudi drugod v tujini, 

pa zakonodaja še vedno zelo težko opredeli to področje. Tukaj se pojavi tudi vprašanje  

definicije tega pojma, ki še vedno ostaja  odprto. »Moramo pa vedeti, da umeščanje izdelkov 

po zakonu ne more biti definirano povsem natančno, saj to je zelo arbitrarno, ampak kolikor mi 

vidimo, je v Sloveniji hitro označeno, da je umeščanje premočno« (Štokovič 2017). 

Resničnostni šovi so televizijski žanr, ki najbolje korišča oziroma izkorišča umeščanje 

izdelkov, kljub strožjemu zakonu.  

 

6.5 Ali umeščanje izdelkov izgublja na pomenu? 
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Tako Šestan kot Štokovič in tudi Dežman so mnenja, da umeščanje izdelkov ne izgublja na 

pomenu, ampak celo pridobiva. »Ne vem, mislim, da mi kot naša hiša, še zmeraj nekako to 

dobro vzdržujemo. Torej, da če je umeščanje, je dobro umeščen, tako da je z neko zgodbo, da 

se lepo vidi, za oglaševalca in za nas, da gledalca tako ne moti« (Šestan 2017). »Jaz osebno 

mislim, da ne, sploh ne. Trend je, da se tega pojavlja vedno več, moram pa reči, da tega kot 

medij ne izkoriščamo in sami pazimo, da na neko higieno, da tega ni preveč« (Štokovič 2017). 

Dežman je še na tej točki dodal, da »…/oglaševalci bolj cenijo zdaj to umeščanje izdelkov, 

ravno zaradi teh možnosti, ki jih imaš, da preskakuješ oglase. Umeščanja izdelkov nihče ne bo 

preskakoval na ta način. Zato menim, da to pridobiva na pomenu in ne izgublja, ravno obratno« 

(Dežman 2017).  

Medijski in oglaševalski trg v Sloveniji sta zelo nasičena, občasno celo prenasičena. 

Oglaševalci se morajo vedno bolj truditi, da najdejo načine, s katerimi bodo izstopali iz 

množične poplave produktov na slovenskem trgu in s tem bili opaženi s strani kupcev. 

Umeščanje izdelkov je eden izmed načinov, da to naredijo. Tukaj je potrebno paziti na to, da 

ne gre samo za statično umeščanje, ampak da je prisotno tudi dinamično umeščanje, s pomočjo 

katerega lahko ustvarimo premik, kjer so lahko produkti bolje in lepše izpostavljeni, so del 

zgodbe, ki za gledalca ni moteča, pač pa zanimiva in poučna. Temu pričajo tudi primeri iz tujine 

in tudi slovenski primeri umeščanja izdelkov. Dobre primere je predstavila tudi sogovornica, 

Jana Štokovič: »Recimo v šovu Gostila išče šefa smo imeli nože od Petrola in zgodil se je bum 

na celem trgu. Razprodali so jih in ponovno uvažali, spet razprodali, uvažali ipd. Gostila je na 

več primerih dokazala, da televizija deluje« (Štokovič 2017). »Mi mislimo, mi vidimo, da te 

stvari lahko zelo, zelo delujejo. Vedno je dobro vedeti, če se nekaj takega gremo, ali je to z 

učinkom ali brez, zato smo tam« (Štokovič 2017).  

Uroš zaključi, da je »…/koncentracija oglaševanja pa je na splošno velika ja, povsod, ampak 

od tega živimo« (Šestan 2017).  
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7 RAZPRAVA 

 

V celotni magistrski nalogi sem se ukvarjala z resničnostnimi šovi in njihovo povezanostjo z 

umeščanjem izdelkov. Predvsem me je zanimalo to, zakaj se je povečalo umeščanje izdelkov 

in kako je to vplivalo na različne televizijske formate. Slednje sem v večini preučevala v prvem 

delu naloge, kasneje, v drugem delu naloge pa sem to aplicirala na realne primere iz prakse, 

tako na slovenskem trgu kot tudi tujem.  

Prvo raziskovalno vprašanje, ki sem si ga postavila je bilo, kako umeščanje izdelkov vpliva na 

produkcijo in izvedbo oddaje oziroma šova. Kot že rečeno je umeščanje izdelkov ustaljena in 

dolga praksa rabe tržnega komuniciranja tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Največkrat se le-tega 

poslužujejo v resničnostnih šovih. Tam je največ možnosti za izpostavitev in potem takem tudi 

dobro vidnost oglaševalca. Tako s pomočjo preučevanja teorije kot tudi s pomočjo intervjujev 

sem ugotovila, da umeščanje izdelkov neposredno in posredno vpliva na produkcijo, predvsem 

kadar govorimo o dinamičnem in kreativnem umeščanju. Russellova pojasni, da seveda obstaja 

več oblik umeščanja izdelkov, ampak da sta dva tipa, ki najbolj posegata v produkcijo in tudi 

scenarij: slušno in povezano z zgodbo (Russel 2002, 307). Pri prvem se seveda navezuje na to, 

da se izdelke ali oglaševalca z besedo omeni v oddaji ali šovu, pri drugem pa se nanaša na to, 

da je oglaševalec vpet v samo zgodbo in je tudi potemtakem del zgodbe. Pri filmu imaš lahko  

konstanto in oglaševalca povežeš s samim likom, v resničnostnih šovih pa je to vedno drugače. 

Na primer, kljub temu, da imamo na primer več sezon enakega šova, ne moremo ustvariti nečesa 

ikoničnega, saj ob tem nimamo nikoli neke konstantne oziroma glavnega lika, ki bi ta šov 

zaznamoval. Prav tako se trendi resničnostne televizije močno spreminjajo. Tako ali drugače, 

umeščanje izdelkov vpliva na produkcijo, kar se je dokazalo in pokazalo skozi študije primerov 

v tujini kot tudi v Sloveniji. Prav tako sem slednje potrdila tudi z intervjuji, kjer je Šestan 

povedal, da tudi tržni oddelek na nek način usmerja produkcijo: »Malo se moramo eni in drugi 

prilagajati. Na primer pri GIŠ je Mlekarna Celeia imela celoten izziv z maturantsko obleko. 

Tržniki obljubijo toliko in toliko vsebinskih zapletov, umeščanja ipd. Potem skupaj najdemo 

nekaj, kar je dobro za njih in za nas« (Šestan 2017). Nedvomno je pri tem potrebnega veliko 

sodelovanja tako med produkcijo, tržnim oddelkom, oglaševalcem in oglaševalsko agencijo.  

»Sej tukaj je razlika ne, pri domačem formatu si ti lahko izmisliš, kaj si hočeš, pri licenčnemu 

pa moraš upoštevati navodila lastnikov in vse to« (Šestan 2017). Razlike med umeščanjem 

izdelkov v oddaji domačega in licenčnega formata so, ampak jih je težje opaziti. Pri obeh 
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oddajah govorimo o vseh vrstah umeščanja: statičnem, dinamičnem in kreativnem. Manjše 

razlike se pojavijo pri kreativnih zapletih, saj licenčni formati v veliki meri ne dopuščajo toliko 

manevrskega prostora – to pomeni, da veliko težje naredijo kvaliteten kreativni zaplet, ki bi se 

povezal in vpletel v rdečo nit oddaje, šova. »Pri MasterChefu na primer delaš potem recepte, 

tako močnih zgod pa ne. Morda bi jo lahko, ampak še jih nismo« (Šestan 2017). Pri licenčnih 

oddajah, katerih format ni nastavljen tako, da bi bil tedenski z oddajami v živo, je še težje, saj 

se tovrstne oddaje začnejo snemati veliko prej. Največji problem se pojavi pri tem, če bi 

oglaševalec znotraj oddaje želel izvesti nagradno igro: »MasterChef se na primer začne snemati 

veliko prej in tudi v naprej je vse posneto, tukaj pa se je morala nagradna igra in produkcija ena 

z drugo uskladiti« (Šestan 2017).  

Že v teoretskem delu kot tudi empiričnem (s pomočjo intervjujev in študij primerov) sem 

pokazala, da umeščanje izdelkov vpliva na prodajo in prepoznavnost blagovne znamke. Kot 

prvo se je to pokazalo z umeščenim izdelkom blagovne znamke M&M's v filmu E.T. vesoljček 

– prodaja izdelka je narasla za 66 %. Tega ne moremo trditi za vsako umeščanje izdelkov, 

ampak je to vseeno eden izmed načinov, da oglaševalci na kreativen način poskušajo izstopati 

med množico drugih oglaševalcev, saj je v zadnjih letih oglaševanje močno preplavilo trge. Ne 

veže se več zgolj na televizijo ali film, ampak je preraslo v nove razsežnosti kot so na primer 

knjige, video igrice, glasbeni spoti ipd. Zato je tudi zelo pomembno, na kakšen način so izdelki 

in oglaševalci predstavljeni in v katerih oddajah oziroma šovih. Vedno obstaja možnost, da 

oddaja ne uspe oziroma ne doseže željene gledanosti in če ni občinstva, potem tudi oglaševa lec 

ni viden in prepoznan. Preučevani primeri dokazujejo nasprotno, saj v vseh najdemo dokaze, 

da je umeščanje izdelkov pripomoglo k njihovi prepoznavnosti in tudi prodaji izdelka. Znotraj 

Gostilne išče šefa Petrolovi noži niso osamljen primer, ki je prinesel znamki uspeh in zvišal 

prodajo, ampak imamo potem tukaj tudi posebne izdelke, ki so nastali na podlagi šova: na 

primer omako, ki jo je pripravil šef Bine in se prodaja pod blagovno znamko Natureta ipd. 

(Štokovič 2017).  
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8 ZAKLJUČEK 

 

Resničnostna televizija je zelo priljubljena in razširjena oblika televizijskih oddaj, ki se je 

prvotno razvila iz dokumentarnega filma. Za nastanek in uspeh resničnostne televizije, kot jo 

poznamo danes, pa so bili ključni predvsem ekonomski, politični in kulturni dejavniki, ki so 

vplivali na družbo, njen razvoj in na širjenje želja in potreb, le-ti pa vplivajo tudi na medije – 

pri slednjem govorimo o legalizaciji in uzakonjanju medijev, ki so bili že nekdaj prepozna ni 

kot pomembni za družbo, politiko in kulturno življenje (McQuail 2008, 239). Trg je doživel in 

še doživlja svoj razcvet, predvsem zaradi večjega povpraševanja in (lažnih) potreb, ki so jih 

ustvarile ekonomske spremembe. Tukaj govorimo o globalizaciji, ki je omogočila zabrisanje 

meja med državami in trgi, trg se je začel združevati, kar je prineslo internacionalizacijo in tuje, 

globalne trende. To se nanaša tudi na medijski trg in zabavno industrijo, ki se je začela močno 

krepiti. Istočasno se je povečala in okrepila konkurenca: začela so nastajati nova podjetja, nove 

blagovne znamke, televizijske postaje, produkcijske in medijske hiše, kar pomeni, da so se 

oglaševalci morali na edinstven način prebiti med množicami izdelkov in izstopati, da so sploh 

(p)ostali opazni.  

Priljubljenost resničnostne televizije temelji predvsem na tem, da je format zelo prilagodljiv, še 

posebej kar se tiče dolžine predvajanja ter zgode oziroma rdeče niti in je tudi formati, ki ga je 

najlažje tržiti. Slednje je pomembno predvsem za oglaševalce, saj so s porastom resničnostnih 

šovov pridobili novo oglaševalsko okno in način, kako lahko pred konkurenco izstopajo, saj je 

znotraj resničnostnih šovov vedno ekskluzivnost, med tem ko je med oglasnimi bloki ni. Eden 

izmed takšnih formatov je umeščanje izdelkov, ki še vedno pridobiva na pomenu in vplivu. 

Umeščanje izdelkov postaja vedno bolj cenjeno, predvsem zaradi možnosti preskakovanja 

oglasov. V kolikor je nek izdelke v oddajo umeščen in je del oddaje, tega ljudje ne bodo 

preskakovali in bodo sprejeli kot takšno, torej kot del vsebine.  

Umeščanje izdelkov pa se ne pojavlja samo v t.i. klasični obliki, torej na televiziji, ampak je 

doseglo tudi druge medije – na primer oglaševanje v tisku s posebnimi projekti, oglaševanje na 

internetu s t.i. integriranimi objavami, pojavljanje znamk v glasbenih spotih in ne nazadnje 

vedno bolj popularni t.i. vplivneži (v ang. Infulencers). Ti imajo največjo moč na družbenih 

omrežjih, kjer si gradijo baze zvestega občinstva, ki mu predvsem s pomočjo fotografij in 

krajših opisov zraven teh, sporočajo in podajajo željene informacije. Vplivneži so torej osebe, 

ki so postali kredibilni strokovnjaki za določena področja svojega delovanja (na primer kuharski 
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strokovnjaki, avtomobilski, tehnološki, modni navdušenci ipd.), na podlagi obsežnega 

spletnega občinstva, ki se zanaša in verjame v objave objavljene s strani vplivnežev. Podobno 

je tudi z blogerji. Ti so ponovno začeli pridobivati na kredibilnosti in branosti ter postali tudi 

neke vrste vplivneži, predvsem zaradi porasta družbenih omrežij in pridobivanja občinstva s 

pomočjo tega kanala. Zakaj je to pomembno za umeščanje izdelkov? Zaradi tega, ker naj bi bili 

vplivneži in blogerji kredibilni strokovnjaki, so tako postali zelo pomembni tudi za oglaševa lce 

– s pomočjo vplivnežev in blogerjev lahko oglaševalci oziroma blagovne znamke lažje in bolj 

neposredno nagovarjajo svojo ciljno publiko ravno s tem, da umestijo izdelek v njihove objave, 

seveda na podlagi predhodnega dogovora. Tako so vplivneži postali še eden izmed (uspešnih) 

oglaševalskih kanalov. 

Na splošno menim, da sta medijski in oglaševalski trg v Sloveniji veliko prenasičena – tako z 

dolžinami oglasnih blokov, kot tudi pojavnostjo znotraj oddaj, številom plakatnih mest, 

oglaševalskega prostora znotraj revij in ne nazadnje tudi na družbenih omrežjih in na internetu. 

Pri zadnjem je ena izmed težav tudi ta, da se zaradi tega pojavlja vedno več t.i. oglasnih 

blokerjev oziroma blokad (v ang. Ad blocker). Ljudje se oglaševanju ne moremo izognit i, 

vseeno pa bi bilo vredno razmisliti,  kako bolje spremeniti zakonodajo in s tem medijsko 

regulacijo.  
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PRILOGE 
 

Priloga A: Intervju Uroš Šestan 

 

- Kako je nastal domač format Gostilne išče šefa (GIŠ)? 

Gostila išče šefa (GIŠ) pa je nastal.. to je prav naš format bil. Nastal je pa tako, da smo želeli 

malo drugače naredit vse to glede kuhanja, pa vsega tega. Videli smo, da se odpira ta del, a veš, 

da je zanimivo za ljudi, širšo populacijo. GIŠ  je prvi tak šov, pred tem ni bilo kuharskih šovov. 

Malo smo ga bolj prilagodili na nas, na Slovenski trg. Itak smo malo pojemali iz že narejenih 

oddaj, na primer MasterChef, določene naloge od tam, pa tako. Malo smo vzeli tako, malo pa 

je bilo tudi reality-a. Torej, da so spali skupaj, da smo jih imeli tudi osebno in tako.  V bistvu 

tako je nastal, da je bil tedenski format, pa da ga bomo lahko imeli na sporedu vsak dan, ker na 

primer MasterChef, to je vse po enkrat ali dvakrat na teden.  

- Tukaj ste želeli format, ki bo celotedenski?  

Tako je ja, da imamo ves čas in potem plus še živa oddaja, kjer so izpadali in v kateri so ljudje 

glasovali.  

- Na kakšen način ste se tega lotili?  

Mi imamo prav ekipo, no sedaj je že formirana, pred tem pa smo jo ravno vzpostavljali, ki dela 

raziskave za razne formate, si jih izmišljujejo. Tudi glede trženja oni delajo z nami, na primer 

kako umestiti Renault v oddajo in takšne stvari. In oni so raziskovali te formate in jih malo 

preurejali, malo svojega dodali in tako prišli do GIŠ.  

- Zakaj je pomembno, da imaš oddajo v živo? 

Zaradi tega, da so lahko ljudje nekaj doprinesli k temu, torej gledalci in s tem v živo smo lahko 

to dobili. Torej, da so oni klicali in izbirali, kdo ostane, kdo gre ven, da se gledalci čutijo bolj 

vpletene, del tega, zato je bila oddaja v živo. Enako so narejeni ti BigBrotherji pa to. Da se 

ljudje počutijo del tega, da vidijo, da je pošteno, torej tisti ostanejo noter, za druge pa imajo 

moč, da jih vržejo ven. Tudi oddaja Znan obraz ima svoj glas je tako nastavljena, da gledalc i 

glasujejo, ampak je vseeno bolj prijazen format, saj na koncu nihče ne izpade. Vsako oddajo 

eden zmaga, vsi pa vedno ostanejo noter, nihče ni izločen.  
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- Pri MasterChefu, ki je licenčna oddaja, pa nimate nobene takšne mehanike? Je 

možnost spreminjanja mehanike, na primer, da poleg sodniku dodate še 

glasovanje. 

V tem je ravno fora, da pri kupljenih oddaja moramo mi spoštovati t.i. biblijo. To so ta pravila, 

knjiga, kjer so prav napisani postopki, kaj se snema, kaj lahko uporabljamo, kaj lahko 

pokažemo, kaj se ne sme pokazit in tako so jih poimenovali. Točno to, kaj je tam in mi načeloma 

tega ne smemo spreminjati. Lahko spreminjamo kakšne naloge in potek, kako bodo izpadli in 

takšne stvari, ne moremo pa spremeniti do te mere, da damo v živo, glasovanje pa tako. 

- Koliko je manevrskega prostora znotraj licenčnih oddaj? 

Odvisno, kako je sam projekt postavljen. Na primer v MasterChefu je zelo strogo. Mi smo ga 

sicer kar spremenili – že to, da se je podaljšala. V originalu je ena epizoda dolga 45-50 min, pri 

nas je to ena ura in 20 min. Tudi same naloge smo malo prilagajali in spreminjali. Ker v 

originalu, ameriški MasterChef, imaš ta mistery box izziv, potem imaš t.i. advantage test, ta, 

kjer eden izmed tekmovalcev dobi prednost in potem je še individualen test in izločitveni test. 

Štirje testi so in to se pojavlja čez celo sezono v ameriških, angleških, avstralskih in teh. Mi 

smo to vseeno malo spremenili, malo obrnili, dodali več rekvizitov, da je za naše gledalce bolj 

zanimivo. Če pred tem ne bi delali GIŠ štiri sezone, bi bil MasterChef tako kot je čisto okej, 

ampak tako pa se mi zdi, da se ljudje tudi malo naveličajo te ene in iste mehanike.  

- Kako to, da so vam znotraj licenčne oddaje dovolili to spreminjati?  

Ja, to za dovoljenje in spreminjanje izzivov, to je vse v dogovoru z licenco oziroma s Shine 

produkcijo, ki je lastnica te oddaje. Torej, če oni vidijo, da je okej, da je vseeno v skladu z 

oddajo, da se ne posega v konstrukcijo, ti dovolijo takšne spremembe.  

- Kolikokrat pa je oddaja MasterChef v Ameriki in drugod? 

Sej to nima takšne veze, kolikokrat na teden je potem oddaja umeščena v program. Na primer 

Talenti v Angliji, to je vse posneto in narejeno v 14 dneh. Pri njih je to še toliko bolj nasičeno 

in potem samo »šopajo« te projekte. Problem tukaj je samo vsebina, če gledamo licence.  

 

- Kakšna bi rekli, da je največja razlika med oddajo lokalnega, domačega formata 

in licenčno oddajo? 
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Sej tukaj je razlika ne, pri domačem formatu si ti lahko izmisliš, kaj si hočeš, pri licenčnemu pa 

moraš upoštevati navodila lastnikov in vse to.  

- Kako to, da potemtakem nimate svoje produkcije, ampak je več licenčnih oddaj? 

Zato, ker ponavadi greš tudi na preverjanje. Torej, če vidiš, da je nek format nekje že uspešen, 

ne vem, v dvajsetih državah, kot pa potem na primer kar en naš format, ki potem lahko uspe, 

ali pa tudi ne. Pa itak je tako, da Pro Plus je v CM skupini, kjer je več televizij in oni že vidijo, 

kaj je na Slovaškem bolje in kaj deluje, potem pa se to pripelje še k nam.  

- Ali sledite bolj globalnim trendom ali bolj zasledujete lokalne specifike? 

Večinoma bolj sledimo globalnim trendom, pogledamo, kaj se na trgu dogaja in potem 

prilagodimo na lokalno. Ziher je ne. Tudi te Zvezde plešejo, ki smo jih sedaj imeli, v Ameriki 

in Angliji je to najbolj gledana stvar. Pri nas sta sicer še pa vedno najbolj gledani oddaji Talenti 

in Znan obraz ima svoj glas. To so takšne lahke oddaje za nedeljo in ljudje se radi sprostijo. Te 

oddaje so takšne pozitivne in pri takšnih oddajah ni konkurence.  

- Koliko umeščanje izdelkov omejuje samo produkcijo? 

Glede tega je tako, da mi si naredimo neko rdečo nit, kako bo potekala oddaja, kako bo vse 

delovalo in potem se načeloma dogovori s trženjem, kaj nam lahko ponudijo in potem mi, kadar 

imamo znane te izdelke, neke oglaševalce, jih mi umeščamo noter vsebinsko. Torej, na podlagi 

tega, kaj imamo, jih poskušamo noter umestiti, da je okej, da izgleda normalno. 

- Je že kdaj prišlo do situacije, kjer umestitev oglaševalca ni bila mogoča? 

Ja, seveda je prišlo in potem jih pač ni. Do tega je prišlo na primer pri MasterChefu za nek avto, 

kjer to res zelo težko pokažeš, edino, če bi avto prišel noter na set, ampak to se pač ne da tukaj. 

Sej avtomobilisti so drugače povsod, ampak tukaj bi zelo težko. Načeloma bi edino šlo tako, da 

bi imeli zunanje izzive, da bi se tekmovalci potem peljali tja in tako. Če pa je samo studijska 

oddaja pa je težko in se tega raje izognemo. 

- Pri GIŠ in MasterChefu z umeščanjem ni težko, predvsem ker tukaj res lahko 

izpostavimo celotno FMCG industrijo. Ampak, kako pa je to pri drugih oddajah, 

na primer Znan obraz ima svoj glas, Zvezde plešejo ipd.? 

Tam ni toliko manevrskega prostora, zato moraš imeti v ozadju zelo iznajdljivo ekipo. Tukaj je 

največkrat manj oglaševalcev, ampak tisti, ki so, so bolj močni, ostale se pa na primer smo zgolj 
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pokaže. Kot na primer takrat, ko so na Zvezde plešejo vaje in so v ozadju hladilniku z vodo, ali 

da kdo izmed tekmovalcev kaj popije in se jih potem pokaže na tak način. Jih pa ne moreš tako 

vsebinsko umešati kot lahko pri teh kuharskih oddajah. Edino, če imaš te clip-e kot so za avte 

in potem iz tega narediš zgodbo. Potem se umešča tako, da so neki zabavni clipi, da se gledalca 

vseeno zabava, poučuje.  

- Kakšne so tukaj razlike med licenčno oddajo in oddajo lokalnega formata pri 

umeščanju izdelkov? 

Pri licenčni si res omejen na to, kaj je zapisano v tisti bibliji, pri domači pa si lahko izmišljuješ, 

kar si želiš. Če je tržnikom oziroma oglaševalcem nekaj res zelo pomembno, potem se mi lažje 

prilagodimo na našem šovu, kot pa na licenčnemu. Tudi tržniki morajo tukaj vedeti, kaj se sme 

in kaj ne.  

- Torej, bi lahko rekli, da na nek način tržniki usmerjajo, kako bo šla vsebina, 

produkcija, samo umeščanje ipd.? 

Malo se moramo eni in drugi prilagajati. Na primer pri GIŠ je Mlekarna Celeia imela celoten 

izziv z maturantsko obleko. Tržniki obljubijo toliko in toliko vsebinskih zapletov, umeščanja 

ipd. Potem skupaj najdemo nekaj, kar je dobro za njih in za nas. Najdemo neko srednjo pot, da 

je vsem okej in da ni na prvo žogo. Da niso samo znamke, ampak da je tudi neka zgodba in če 

nam to rata, potem je to super. Pri licenčni oddaji je tega potem manj ne. Pri MasterChefu na 

primer delaš potem recepte, tako močnih zgod pa ne. Morda bi jo lahko, ampak še jih nismo. 

Ker ta maturantska obleka je bila tako, da je vzporedno potekalo glasovanje, kar pomeni, da je 

morala biti oddaja istočasno v etru kot si ti snemal, tudi to je pomembno. MasterChef se na 

primer začne snemati veliko prej in tudi v naprej je vse posneto, tukaj pa se je morala nagradna 

igra in produkcija ena z drugo uskladiti.  

- Takšne stvari se potem tudi veliko v naprej planirajo ne? 

Ja, to je bilo veliko dogovarjanja, med oddelčnih sestankov, s katerimi se prej dobimo: 

produkcija, tržniki, kreativa, raziskovalni oddelek. Takrat pred snemanji imamo enkrat, dvakrat 

na teden skupne sestanke, da se dogovorimo, kakšni so ti oglaševalci, kako jih bomo probali 

umestiti. Potem se kreativa in produkcija dogovori za vsebinske zaplete, ki jih potem 

predstavimo pri marketingu, tako da smo vsi na istem nivoju, da smo seznanjeni z vsem.  
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- Kako dolgo pa potem poteka snemanje ene takšne oddaje, celotne sezone? GIŠ in 

MasterChef? 

Na primer pri MasterChefu smo letos imeli 26 oddaj, GIŠ pa je bila tri mesece, 12 tednov. GIŠ 

se snema čisto vsaki dan, 24 ur, in potem je to tudi veliko bolj naporno kot na primer 

MasterChef. Sej itak ekipe se menjujejo, ampak vse to je naporno, ker pri GIŠ moraš narediti 

eno oddajo v enem dnevu: do 23.00 se ponavadi snema, takoj zjutraj se gre v montažo, urednice 

jo pregledajo, sestavijo in potem takoj drugi dan gre zvečer v eter. Pri MasterChefu pa ga 

snemamo cca. 12 tednov, ampak imamo 26 oddaj, kar pomeni, da imamo par snemalnih dni, 

potem imamo nekaj prostih in gre že potem takoj v montaže, predvajati pa se začne kasneje. Na 

primer letos smo začeli snemati že 15. januarja, ven pa je šlo 8. marca.  

- Na kakšne načine se poslužujete umeščanja izdelkov? 

Tukaj nam dajejo malo usmeritve tudi tržniki, torej, koliko oglaševalcev želi umeščanja, kakšno 

izpostavitev ipd. Pri MasterChefu se največ pokrije s to sobo za izjave, kjer je lahko veliko 

stvari umeščenih, prav tako ta trgovina, kuhanje z izdelki. Čeprav pri kuhanju je tega manj, ker 

je to vse na hitro. To so hitri gibi premiki. Ker če nekdo na primer odpre piščanca, ga v sekundi, 

v sobi za izjave in v trgovini pa imaš ti več časa, da pokažeš izdelke. Zato so večinoma bolj 

statična umeščanja, ampak tudi dinamična imamo. Je pa to vse v dogovoru trženje in kreativa.  

- Menite, da je že prevelika koncentracija umeščanja izdelkov na televiziji? Ali to 

izgublja na pomenu? 

Ne vem, mislim, da mi kot naša hiša, še zmeraj nekako to dobro vzdržujemo. Torej, da če je 

umeščanje, je dobro umeščen, tako da je z neko zgodbo, da se lepo vidi, za oglaševalca in za 

nas, da gledalca tako ne moti. Določene pa so res preveč, na primer če gledaš kaj teh srbskih, 

hrvaških. To pa je že tako, kar malo preveč. Ne vem, nekje so imeli celo mizo polepljeno s 

Pepsi, tudi nastopajoči so kdaj pa kdaj oblečeni v oglaševalčeve znamke. Ampak mislim, da mi 

to še vedno zelo lepo in dobro umeščamo. Koncentracija oglaševanja pa je na splošno velika 

ja, povsod, ampak od tega živimo. 

Priloga B: Intervju Jana Štokovič in Vid Dežman 

 

- Kako poteka promocija resničnostnih šovov? Koliko je je? 
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Jana: Po tem, ko se odločimo, da bomo določen resničnostni šov predvajali in ko vemo, kdaj 

ga bomo predvajali, zelo premislimo, kdaj je to najbolj smotrno. To je zelo različno ne. 

Praviloma o njih začnemo govoriti že na primer pomlad za jesen, jih ne skrivamo. To je 

promocija za široko občinstvo in gledalce. Promocija, z napovedniki na televiziji pride 

praviloma 14 dni prej. So pa izjeme. Če pogledamo na primer Ljubezen po domače, smo morali 

oddajo promovirati že kar nekaj časa prej, ker je bilo treba poiskat te ženske, ki se bodo 

prijavljale na posameznega kmeta in smo z nulto oddajo že promovirali šov toliko prej. So pa 

tudi takšne izjeme kot na primer, smo končali zadnjo sezono Usodnega vina in v zadnji oddaji, 

čisto na koncu gledalcem povedali, da jih v jeseni čaka nova serija, Reka ljubezni. Potem pa te 

serije ne bomo nič promovirali čez poletje, ampak bomo ponovno začeli 14 dni prej s promo 

napovedniki. 

- Kako pa je z oddajami, ki imajo castinge? 

Jana: Odvisno od potreb, koliko časa mi potrebujemo, da se to prej snema, da se jih najde… 

Vid: recimo, pri Slovenija ima talent, kjer smo imeli prej te izbore, smo imeli že čez celo poletje, 

tako da je casting mislim da že bil začetek junija ali pa že prej za jesen. Avgusta so pa potem 

bili termini po posameznih mestih. 

Jana: še prej pa smo začeli delati to prej. Na primer za Masterchef. Letošnja sezona oddaje je 

šla on air marca, snemati smo ga začeli januarja, casting pa smo delali že konec novembra. 

Castingi potekajo preko promo napovednikov, lahko pa da jih dela naša produkcijska ekipa 

sama in jih išče na terenu. To delajo tudi za talente, za kuharje v Masterchefu in tudi sami za te 

kmete sedaj, ko so bili. Za prvo sezono smo kmete poiskali sami.  

- Ni pa potem promocije tudi preko spletne strani, kjer bi bili obrazci, prijavnice? 

Jana: ja tudi tukaj imamo. Oboje je.  

- Pri talentih, ali je pomembneje ta t.i. head hunting ali prijava preko obrazcev? 

Predpostavljam, da se jih je za prvo sezono prijavilo veliko, sedaj pa je že upad 

prijav. 

Jana: headhunting je veliko bolj pomembnejši ja, zato ker je talentov vedno manj, ampak 

vseeno ni za zanemarit teh, ki se sami prijavljajo. Oboje pa je možnost ja. 

- Preko katerih kanalov se vse to promovira? 
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Jana: preko naših kanalov, televizije in interneta ter profilov na Facebooku.  

Vid: torej promo spoti, potem imamo povabila v oddajah kot je Pop IN, v novicah, Svetu, preko 

24ur.com in preko vseh ostalih naših portalov.  

Jana: tako je bilo tudi na primer za Big Brother.  

- Izven tega pa ne greste? Recimo zunanje oglaševanje, radio? 

Jana: ne. Vsaj, ko imamo castinge, takrat ne. Ko pa začnemo s promocijo, da začnemo ljudi 

obveščati, da prihaja nekaj novega in kdaj bo na sporedu, to pa je malo prej tako kot smo rekli 

in tudi izključno preko naših kanalov.  

- Ali so kakršnekoli razlike med promocijo licenčne oddaje in oddaje lokalnega 

formata? 

Jana: ne. Ker je ena licenčna oddaja, druga ne, ne delamo na podlagi tega razlik. 

Vid: to je pomembneje bolj pri strukturi oddaje, kakšnega formata je, zaradi same promocije pa 

v bistvu ne. Razen, če rabimo casting. 

- Kakšni so okvirni stroški produkcije in izvedbe takšnega resničnostnega šova? 

(tudi razlika med licenčnim formatom in lokalnim) 

Jana: Stroški so zelo različni, praviloma so stroški teh šovov visoki. Oddaje se med seboj 

razlikujejo, odvisno od formata. Pri licenčnih oddajah je potrebno še plačati licenco. Tako da 

praviloma bi rekla pod črto, da ja, je potem dražje, ampak je lažje za izvedbo, ker potem ni 

potrebno nič na novo izumljat. 

Vid: imaš še to produkcijsko biblijo napisano. 

Jana: točno veš, kako sceno postaviti, imaš svetovalce, vse ti pomagajo. Stroški pa se bolj 

razlikujejo od produkcije, do produkcije. So pa tudi oddaje, ki jih dobimo narejene na ključ. Mi 

samo plačamo fiksno ceno. 

Vid: tudi na primer Tereza.  

Jana: pa tudi Usodno vino. To je sicer serija, ni šov, ampak je fiksna cena, zunanja produkcija. 

Ti se z roko v roki pogovarjaš vse to. Pri Usodnem vinu je specifično to, da je franšizna oddaja 

in je scenarij napisan na slovaškem. Mi smo potem to kupili in se z eno produkcijsko hišo 
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dogovorili, da to naredijo. Tako kot Zdravo Tereza. Mi dobimo narejeno oddajo in potem samo 

plačamo za to.  

- Ampak, ko vi dobite narejeno oddajo, na primer kot Usodno vino, potem jo lahko 

vi normalno tržite do naročnikov in agencij? In potem se vse te stvari dogovarjate  

z zunanjo ekipo produkcije? Govorim o umeščanju izdelkov ipd. 

Jana: ko jo mi že dobimo, takrat je za umeščanje prepozno. Ko dobimo narejeno, takrat je 

prostor samo še za medijsko sponzorstvo. Praviloma je tako, da ja, je to naša oddaja, za katero 

smo plačali in lahko sponzorstva prodajamo komurkoli in to ni več stvar produkcijske ekipe, ki 

je to naredila. Glede umeščanja izdelkov pa je stvar dogovarjanja z roko v roki.  

- Se lahko zgodi, da oni zavrnejo naročnika oziroma nek produkt? 

Jana: ponovno je stvar dogovora, to je vse odprto. To je stvar pogodb. Ponavadi ne prihaja do 

tega. 

Vid: odvisno tudi, če je to serija ali kaj. Pri seriji je potrebno vnaprej umestiti noter.  

Jana: Nam in produkciji je v interesu, da umeščanje ni pretirano. V Sloveniji na primer imamo 

že kar dobro razvit trg in vemo, da gledalcem ni všeč in lahko zelo slabo vpliva na gledanost, 

da delaš vsiljen product placement. Poznamo, kako je to na primer v drugih državah, kjer vidiš 

vse polepljeno z logotipi. Pomembno je, da je vse del scenarija, da je subtilno narejeno. Na ta 

način nam je v interesu pri trženju in tudi v produkciji, kot programu. Zato pravim, da je to 

stvar sodelovanja.  

- Kakšno je sodelovanje med tržniki in kreativno, produkcijsko ekipo šova? Ali 

sploh sodelujete in kako? 

Jana: ja tukaj moramo potem kar tesno sodelovati in tudi sodelujemo. Dobivamo se na 

sestankih, veliko medsebojnega pogovarjanja, dogovarjanja. Na primer z agencijo smo se na 

primeru Mlekarne Celeia dobili še z njihovimi kreativci iz agencije, z medijskim oddelkom, z 

naročnikom in mi mediji smo bili zraven. Pri nas so to ljudje iz trženja, pa tudi iz kreativne 

produkcije. In potem se vse dogovori.  

- Torej vi pri licenčni oddaji dobite na razpolago njihove svetovalce in vse. Ali je 

tukaj iz vidika trženja tudi kaj omejitev iz njihove strani ali samo glede produkcije  

in postavitve? 
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Jana: po pogodbi z njimi je vse v naprej dogovorjeno – število epizod, datum predvajanja, vsi 

različni kanali, kjer lahko serijo predvajamo ipd. Oni po pogodbi kontrolirajo, ali lahko imamo 

njihove oddaje tudi na primer »on the demand« na Voyu. In seveda je v pogodbi, ker se tako 

dogovorimo, ampak to je vse regulirano. Ali na primer, koliko izsekov lahko damo na 

internetno stran od šova, ker vsak ima svojo lastno sekcijo, ali pa znotraj nekega našega portala. 

Masterchef je na okusno.je. Ampak potem znotraj te sekcije pokažemo neke izseke oddaje – 

tudi to je regulirano. Ne smemo dajati celih oddaj, ampak omejeno število izsekov in omejeno 

število minut. Ravno toliko, da ljudi navlečeš, da je zanimivo. Vse je po dogovoru, vse v naprej. 

Tudi recimo je v dogovoru, da oni kontrolirajo, ali mi vse pravilno naredimo, ali pravilno 

uporabljamo njihov logotip, pa to dikcijo. Tudi ko delamo promo napovednike, želijo to oni 

videti. Licencodajalec vedno želi vedeti v naprej, kdo bo oglaševalec s product placementom 

(vsebinsko integriran v oddajo) v oddaji in  to mora biti v naprej odobreno.  

 

- Ali pred nakupom opravite kakšne raziskave? 

Jana: Ja seveda. Raziskave pogledamo, predvsem kakšne so bile gledanosti v posameznih 

državah, zato skrbi naš oddelek programa, ki se tudi primarno odloča o nakupu in o tem, katere 

šove bomo predvajali in kdaj. Tako da definitivno naredijo dober pregled trga. Nekaj pa je 

potrebno tudi vedeti, da je vsak trg specifičen zase, Slovenija je tudi posebna. Kar na primer 

deluje na Hrvaškem, ni nujno, da bo delovalo v Sloveniji, sploh ne, smo zelo drugačen trg. 

Treba je imeti tudi kakšen dober občutek zraven.  

- Kako to, da je bil prvi kuharski resničnostni šov Gostilna išče šefa, ki je bil domač 

format in ne z licenčnim formatom, ki bi bil že preverjen, da deluje? 

Jana: formata sta si zelo različna že pri tem, da v Gostili išče šefa je veliko bolj poudarka na 

resničnostnem šovu, saj so tekmovalci skupaj živeli, dihali, so v ospredju tudi veliko bolj 

njihovi odnosi. Masterchef tega ne predvidi. Večji fokus je na kuhanju, tako da sta si na ta način 

drugačna. Pred Gostilna išče šefa smo imeli en ta drug šov, Skriti šef, pa neke take kuharske 

oddaje, popoldanske, za vikend, kjer ena oseba kuha, naredi recept do konca in je to to, ni pa to 

tekmovanje. Takrat smo prepoznali potrebo na tržišču, da so ljudje siti reality šovov, kjer se 

noter zelo veliko krega in nič ne počne, smo pa videli, da imamo Slovenci radi reality in 

kuhanje, tako da smo to združili. Izkazalo se je kot super odločitev. Ne znam pa povedati, zakaj 

ni šel prej Masterchef ali kaj druga. Ne vem. Možno, da so bile razmere na trgu drugačne, ga 

takrat nismo mogli kupit, je bil predrag ipd.  
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- Menite, da je umeščanje izdelkov učinkovito za blagovno znamko? Če ja, zakaj in 

v kolikšni meri? Oziroma kakšne so potrebe na trgu? 

Jana: ljudje so siti dolgih oglasnih blokov, ki jih po možnosti še preskakujejo in zato je vedno 

večja potreba oglaševalcev, da se pojavljajo znotraj oddaje kot del scenarija, ko gledalci gledajo 

in ne prekinejo gledanja, ker niso v oglasnem bloku. Prednost za izdelke pa je v večih vidik ih: 

prvič je prednost ta, da ga vidijo, drugič pa to, da se vidi njihova uporaba oziroma raba; s tem 

se torej poveča kredibilnost in tudi image.  

- Kaj pa menite na to, da naj bi bilo klasično oglaševanje boljše od t.i. product 

placemeneta, saj ta naj sploh ne bi bil viden? 

Jana: pri nas dokazujejo primeri, kar konkretno na prodaji oglaševalcev, ki so se odločili za 

umeščanje izdelkov ravno nasprotno. Recimo v šovu Gostila išče šefa smo imeli nože od Petrola 

in zgodil se je bum na celem trgu. Razprodali so jih in ponovno uvažali, spet razprodali, uvažali 

ipd. Gostila je na več primerih dokazala, da televizija deluje. Pa še Bine je naredil svojo omako, 

kjer smo v sodelovanju s proizvajalcem Eta, pod blagovno znamo Natureta, naredili svojo 

blagovno znamko oziroma produkt, marmelado in eno drugo omako. Ponovno dokaz, ljudje so 

to opazili in kupovali. Pivka piščanci porast v prodaji zelo velik. Mi mislimo, mi vidimo, da te 

stvari lahko zelo, zelo delujejo. Vedno je dobro vedeti, če se nekaj takega gremo, ali je to z 

učinkom ali brez, zato smo tam.  

- Na kakšne načine se poslužujete umeščanja izdelkov? 

Jana: veliko. Lahko na primer tako, da se podeli nagrada in se potem pove, kdo jo je podelil, 

se jo pokaže. Subtilno seveda. Več nivojev imamo: recimo je to lahko del scenarija, lahko se 

naravno uporablja, na primer pijača. Odvisno je tudi od tega, o kakšni kategoriji izdelkov 

govorimo. Na primer avtomobil lahko vedno naravno umestimo noter, ker se pač nekdo z njim 

pelje, pri tem pa ga pokažeš od zunaj in od znotraj. Potem pijača je lahko tudi zelo naravno 

uporabljena. Lahko je tako, da se pojavlja sem in tja, lahko pa imamo neko žirijo in je to pač na 

mizi, ker jo pijejo. In ni naključje, da je to točno tista pijača. Potem hrana v resničnostnih šovih 

kuharskih oddaj, kjer se jo itak uporablja. To so zelo naravni načini. So pa potem kategorije, ki 

jih je težje umeščati, na primer storitve – telekomunikacijske, zavarovalniške, bančne. To je 

vedno malo težje. Lahko so seveda del scenarija ali pa da se podeli nagrada. Težko boš dal na 

primer banko v Masterchef. Vedno se gleda tudi na to, kakšne vrste šov je.  

Vid: Nova KBM je recimo bila v Gostilni išče šefa.  
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Jana: potrebno je biti iznajdljiv ja. To je bil dober primer ja. V Gostilni so bili gostje, kjer smo 

bili potem mi zmenjeni, da smo s tablico prišli do gostov in jih prosili, da ocenijo jed na tablici. 

Potem se je pokazala ta aplikacija, kjer je pisalo NKBM, če so dobro ocenili so dobili pote 

nagrado. 

Vid: NKBM jim je plačal večerjo. Tem, ki so bili žrebani. Eni mizi, ali dvema.  

- Kako je bilo potem to prikazano? 

Jana: na tablici je bil prikazan logotip in z besedo je bilo omenjeno. Ni se pa smelo pretiravat i.  

- Kakšni so še ostali načini umeščanja? 

Vid: če pa gremo tako, by the book, potem pa imaš statično umeščanje, dinamično in kreativno 

umeščanje. 

- Kakšna je potem razlika med dinamičnim in kreativnim umeščanjem? 

Vid: dinamično je bolj tako, da nekdo nekaj spije in odloži.  

Jana: kreativen pa je to, kjer ti za naročnik narediš posebej nek zaplet, se napiše scenarij, neka 

nova zgodba iz tega. 

Vid: statičen pa je pač ta, kjer je ena stvar nekje samo postavljena. Na primer na mizi, v 

hladilniku, shrambi, trgovini ipd.  

- To da se kuha z izdelkom, ali se to umešča med dinamično ali kreativno? 

Jana: dinamično. Oziroma na koncu je tukaj samo stvar terminologije. Na koncu je vse to 

umeščanje izdelkov. Recimo na primer v tujini, primer storitve v Masterchefu, v Mystery boxu 

so tekmovalci dobili tablico. Skratka omogočil jim je, da so se lahko preko tablice povezali z 

družino in dobili tudi par nasvetov pri kuhanju. To je kreativni zaplet. Tukaj je bilo prav 

naštudirano, kako bi se to noter vpeljalo. Pri tem, ko se znamke tako pojavljajo je vedno tudi 

tako, da se rade pojavijo še kje drugje. Na primer na internetu, Facebooku. Online se povežez 

offlineom. To so potem takšni celostni primeri.  

- Koliko vas pri tem omejuje zakon? 

Jana: Slovenski zakon glede avdiovizualnih storitev je tako povzet iz evropskega. Še bolje pa 

je to obdelano v tem aktu o Sponzorskem umeščanju izdelkov, kjer veliko bolj konkretno piše, 
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kaj se šteje pod umeščanje izdelkov, kako mora biti, kakšne so omejitve in tako naprej. 

Umeščanje mora biti vedno kot del scenarija in ne sme se pretiravati. Najpomembneje je to, da 

se ne izpostavljajo lastnosti izdelka in opisovati njegove lastnosti, v smislu, ta in ta telefon ima 

takšne funkcije in ta mesec je lahko vaš po promocijski ceni – to je v bistvu promoviranje, ki 

ni dovoljeno. Dovoljeno pa je, da se pri nagradnih igrah postavi vprašanje in kdo bo pravilno 

odgovoril na vprašanje, bo dobil telefon, ki ga podarja določen oglaševalec in v tem primeru se 

ga lahko tudi omeni.  

V Sloveniji imamo enega bolj strogih zakonov glede umeščanja izdelkov v Evropi. Z Evropsko 

direktivno, ki je ravno v sprejemanju upamo, da bo to bolje.  

- V čem je glavna razlika, da je slovenski zakon bolj strog od evropskega? 

Jana: ja to, da sponzor ne sme imeti umeščanja izdelkov. To je samo v Sloveniji in morda še 

samo v eni državi, v drugih ne. Moramo pa vedeti, da umeščanje izdelkov po zakonu ne more 

biti definirano povsem natančno, saj to je zelo arbitrarno, ampak kolikor mi vidimo, je v 

Sloveniji hitro označeno, da je umeščanje premočno. V tujini se ga na teh veliki trgih kot so na 

primer Anglija, Francija, Nemčija, kjer se tega veliko več poslužujejo, tudi veliko bolj 

svobodno.  

- Zakaj je tako, da se ga te države več poslužujejo? 

Jana: ker imajo manj restrikcij.  

- Kdo znotraj vaše medijske hiše pregleda, da je vse v skladu z zakonom?  

Jana: vsi snovalci oglaševalske industrije morajo poznati oglaševalski kodeks, zakone in se 

tega držati. In tega se držimo tudi mi.  

- Ali označujete vsebine, ki imajo v sami oddaji umeščene izdelke? (ZAvMS 26. Člen, 

odstavek 5, četrta alineja: programska vsebina, ki vsebuje promocijsko umeščanje  

izdelkov, mora biti ustrezno označena na začetku, po morebitnih prekinitvah in na 

koncu, tako da je gledalec nedvoumno seznanjen z dejstvom, da programska vsebina 

vsebuje promocijsko umeščanje). 

Jana: ja seveda. Po zakonu moramo, kadar je umeščanje izdelkov, to označiti s črko P v kotu 

in ta se mora pojaviti po vsakem oglasnem bloku, pred in po oddaji, kar vedno naredimo, brez 

izjeme. 
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- So pomembne tudi kakšne drugo označitve ali samo P? 

Jana: samo P. Ko je to prišlo v veljavo, je bilo neko premostitveno obdobje, kjer smo gledalce 

morali ekstra obveščati, kaj ta P pomeni, potem pa je zakon smatral, da smo s tem seznanjeni. 

Zakon tudi ne predvideva kaj druga.  

- Menite, da je že prevelika koncentracija umeščanja izdelkov na televiziji? Ali to 

izgublja na pomenu? 

Jana: jaz osebno mislim, da ne, sploh ne. Trend je, da se tega pojavlja vedno več, moram pa 

reči, da tega kot medij ne izkoriščamo in sami pazimo, da na neko higieno, da tega ni preveč. 

Recimo v zvezdah plešejo smo imeli maksimalno tri, lahko bi jih potržili veliko več, ampak 

zavestno tega ne želimo, ker potem bi gledanost oddaje izgubljala na pomenu, kot tudi image 

in kredibilnost naša. Treba je to zelo paziti. 

Vid: ja ne ni. V bistvu je tako kot je Jana rekla, da oglaševalci bolj cenijo zdaj ta product 

placement, ravno zaradi teh možnosti, ki jih imaš, da preskakuješ oglase. Product placementa 

nihče ne bo preskakoval na ta način. Zato menim, da to pridobiva na pomenu in ne izgub lja, 

ravno obratno. Pa tudi na slovenskem trgu ni prevelike koncentracije, ker niti veliko televizij 

tega ne more ponuditi. Tako da to je naša prednost, da lahko to oglaševalcem sploh ponudimo.  

 

 

 

 

 

 


