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UVOD 
 
Oglasi so postali sestavni del našega življenja. Ne glede na to, kje prebivamo, kaj delamo ali 
kdo smo. Vsakodnevna izpostavljenost različnim oblikam oglaševanja je sčasoma prinesla 
občutek zasičenosti z oglasi (Bedjančič, 2007) (na televiziji, radiu, internetu, stenah hiš, v 
časopisih) in posledično neodzivnost ciljnih kupcev. Rautenberg (2008) celo pravi, da je 
oglaševanje postalo diktatura, ki ji ne moremo pobegniti. V tolikšni poplavi oglasov se zdi, da 
oglaševalci ne pomnijo več pomembne misli Davida Ogilvyja izpred štiridesetih let: ''Kupec 
ni neumen. Je tvoja žena.'' Kako prav je imel, posredno obravnava tudi to diplomsko delo. 
 
Tako ali drugače so oglasi postali pogovorna tema, ki na jasen način omogoča, da izrazimo 
svoja prepričanja tako do oglasov kot tudi do izdelkov oz. storitev. Pogovori o oglaševanju 
potekajo na večih ravneh: strokovnjaki poizkušajo doumeti domet sporočilnosti in vpliv 
oglasov, oglaševalci gledajo nanje predvsem z ustvarjalne in oblikovne strani, večina pa 
namenja pozornost le najbolj izstopajočim oglasom. V trgovini pa se vsi združimo v eno samo 
veliko skupino potrošnikov in vsi vtisi o oglaševanju se združijo v nakupovalni voziček. Kajti 
oglasi so največja pozornost, ki nam jo danes namenja sodobni svet.  
 
Diplomske naloge na temo ambientalnega oglaševanja sem se lotil deloma zaradi zanimanja 
za tovrstno tematiko, deloma pa zaradi na prvi pogled nerazčiščenih osnovnih razčlenitev in 
definicij ambientalnega oglaševanja. Zanimalo pa me je tudi stanje in razvoj slovenskega in 
svetovnega ambientalnega oglaševanja in možnosti za nadaljni razvoj.  
 
Namen diplomskega dela je raziskati stanje ambientalnega oglaševanja v Sloveniji in tujini, 
cilj pa je na podlagi praktičnih primerov poiskati vzporednice in razlike ambientalnega 
oglaševanja v Sloveniji in tujini. Diplomska naloga je sestavljena iz štirih delov. V prvem 
delu bom prikazal definicije oglaševanja iz različnih zornih kotov, nato sledijo naloge 
oglaševanja, svetovno oglaševanje v številkah, raziskana izpostavljenost oglasom in 
oglaševalski brif. Nato bom v drugem delu predstavil različne definicije ambientalnega 
oglaševanja, zgodovino, razvoj, razširjenost in probleme ambientalnega oglaševanja. V 
tretjem delu bom predstavil izstopajoče ter podobne ambientalne oglase, sledil pa bo četrti 
del: primerjava med slovenskimi in tujimi ambientalnimi oglasi.  
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1. OGLAŠEVANJE 
 

1.1 Definicije 
 
Z razvejanostjo in razvitostjo oglaševanja so se oblikovale različne razlage, kaj natančneje je 
oglaševanje. To so lahko vse plačane oblike neosebne predstavitve in promocije zamisli, 
dobrin ali storitev s strani znanega plačnika (Kotler, 1998). Jančič (1999) pa glede na vloge, 
ki jih ima oglaševanje, opredeljuje informativno, vzgojno, socializacijsko in kulturno 
umetniško vlogo. Nekateri opredeljujejo oglaševanje z vidika primerjave stroškov glede na 
učinek. Tako Kirkpatrick (1994) trdi, da je oglaševanje metoda komuniciranja, ki je cenejša 
kot druge metode (npr. osebno prepričevanje). Ducoffe (1995) pa pravi, da je oglaševanje 
izmenjava med oglaševalci in potrošniki, ko le-ti dajo svoj čas in miselni napor in v zameno 
pričakujejo neko vrednost (največkrat zabavo in informacije). Slovenska oglaševalska 
zbornica (SOZ) (Slovenski oglaševalski kodeks, 2006) opredeljuje oglasno sporočilo kot 
vsako naročeno in plačano obvestilo o obstoju, lastnostih, namenu, prednostih in vrstah 
izdelka, objavljeno v kateremkoli sredstvu oglaševanja in v kateremkoli mediju. Sredstvo 
oglaševanja pa je vsaka oblika vizualne in avdiovizualne materializacije oglasnega sporočila.  
 
Sam oglase imenujem ''vojaki potrošništva''. Izraz predstavlja predvsem stopnjo agresivnosti 
sporočanja, ki pa temelji predvsem na preprostnem  sporočilu: ''kupite naš proizvod, saj ste ga 
največkrat videli v oglasu''. Cele vojske oglasov, ki se borijo tudi med seboj, vsak dan drvijo 
proti nam.  
 

1.2 Cilji oglaševanja  
 
Pomembna je naravnanost k ciljnim kupcem, saj preveč splošno fokusiranje zvišuje stroške 
trženja. Glavne naloge oglaševanja je Kotler (1998) razvrstil v tri glavne skupine: obveščanje, 
prepričevanje in opominjanje.  
 

1.2.1 Obveščanje 
 
Oglas podaja informacije o novem, izboljšanem izdelku, postopku uporabe izdelka ali pa o 
spremembi cene. Podjetje mora spremljati položaj izdelka v zavedanju potrošnika in tudi 
podjetja samega. Tako lahko v primeru nesporazumov  (npr. da kupec ne razume oglasa, kot 
je predvidel oglaševalec) obvešča o objektivnih dejstvih (prodaja, dobiček), popravlja 
napačne vtise,  zmanjšuje negotovost kupcev (s podajanjem dejstev), gradi podobo podjetja in 
opisuje obstoječi izdelek. 
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1.2.2 Prepričevanje 
 
Prepričevanje oz. kako biti čim bolj prepričljiv pri vabljenju potrošnikov je zelo stara tehnika 
oglaševanja. Tako so si v preteklosti (in še tudi danes) na tržnicah trgovci prizadevali 
prepričati mimoidoče o najboljši ponudbi na trgu, pri tem pa uporabljali pridevnike, kot so: 
najboljši, najkvalitetnejši, najvzdržljivejši itd. Še bolj preprost in zelo osnoven namen je 
prepričati kupce, naj takoj kupijo izdelek oziroma da sprejmejo prodajalca na domu.  

1.2.3 Opominjanje 
 
Čeprav se sliši izraz ''opominjanje'' strogo, celo rahlo negativno, pa je njegova vloga 
predvsem osveževanje spomina kupca, da bo morda kmalu potreboval izdelek, ali obveščanje, 
kje lahko kupi izdelek. Opominjanje kupcev nam pomaga ohranjati izdelek v kupčevem 
spominu tudi zunaj sezone, kot tudi na splošno, da se kupec zaveda, da naš izdelek obstaja.  
 

1.3 Oglaševanje v svetu 
 
Da bi se zavedli razsežnosti oglaševanja, še nekaj številk: spletni portal TNS Media 
(http://tns-mi.com/, 2009) poroča, da je bilo leta 2007 za potrebe oglaševanja porabljenih več 
kot 150 milijard ameriških dolarjev, v vsem svetu pa je bilo porabljenih okoli 385 milijard 
ameriških dolarjev. Zenith Optimedia (2009) pa za leto 2009 napoveduje 6,9 % manjšo 
porabo sredstev za oglaševanje v primerjavi s porabo v letu 2008.  
 
Kot primer ozaveščenosti o pretiranem oglaševanju naj navedem brazilsko mesto Sao Paulo, v 
katerem so s posebnim odlokom prepovedali vsakršno oglaševnje v centru mesta (ne samo 
velikih ali drugih plakatov, temveč tudi oglase na taksijih in avtobusih) (New York Times, 
2009). Rešitev za zasičenost z oglasi Rotfeld (2006) vidi v vrnitvi k tehnikam iz zgodnjih let 
prejšnjega stoletja (npr. sponzoriranju) in v manjšem obsegu oglaševanja. 

1.4 Izpostavljenost oglasom 
 
Ameriško združenje oglaševalskih agencij – AAAA (American Association of Advertising 
Agencies) (2007) je  objavila, da je bil v ZDA posameznik v enem dnevu izpostavljen od 600 
do 625 potencialno videnim oglasom (Media Matters, 2007), od tega se jih je 272 pojavilo na 
TV, časopisih ali radiu. Ameriško združenje oglaševalcev zunaj doma (Outdoor Advertising 
Association of America) je leta 2007 ugotovilo, da je bil povprečen Američan, ki na dan 
prebere v povprečju časopis in pol, pol revije in izvod direktne pošte, posluša radio 2,3 ure ter 
pred televizorjem presedi v povprečju štiri ure, po izračunih izpostavljen približno 600 
oglasom dnevno. Tako so agencije kot tudi podjetja prisiljeni posegati po novih in 
učinkovitejših tehnikah.  
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Potrebno je upoštevati dejstvo, da se je oglaševanje razvijalo, vendar je danes tempo življenja 
čedalje hitrejši: novi, inovativnejši pristopi omogočajo pozornost ciljnih kupcev le za kratek 
čas. Zato je potrebna tržna komunikacija, ki ne podcenjuje kupca, ampak mu daje občutek 
cenjenosti, da je oglas oseben, vsebuje čustva  ter da je namenjen njemu, saj ga razume in si 
ga zato zapomni. 
 

1.5 Brif  
 
Osnova za dobro komuniciranje je oglaševalski brif. Izraz ''briefing'', ki izhaja iz angleškega 
jezika, v slovenščino prevajamo kot ''kratek sestanek'' (Slovenski pravopis, 2001), brif pa 
izvlečke iz tega sestanka. V Sloveniji in tujini se uporablja enaka beseda. Dejstvo je, da je to 
dokaj nov pojem, ki pa nima ustrezne slovenske besede. Spletni portal Marketing Magazina 
(2009) je brif opredelil kot povsem ustaljeno besedo, ki je nima smisla spreminjati. Zahteva 
po učinkovitem oglaševanju izhaja iz dobrega razumevanja med naročnikom in agencijo. V 
brifu so določeni cilji (Berčon, 2007), ki naj bi jih zasledovalo podjetje: 
 
- trženjski cilji, 
- prodajni cilji, 
- komunikacijski cilji, 
- medijski cilji, 
- želeno poznavanje blagovne znamke in njen ugled, 
- profitabilnost, 
- želena percepcija izdelka / storitve v potrošnikovih očeh, 
- morebitni cilji med delničarji podjetja, 
- morebitni cilji korporativne družbene odgovornosti. 
 
Zgoraj našteti cilji so izhodišče za vsako nadaljnjo komuniciranje, na njihovi podlagi 
prilagajamo nadaljnjo komuniciranje. Primer: če je naš osnovni cilj popraviti ugled blagovne 
znamke med mladimi, prilagodimo ton komunikacije, kanale obveščanja, intenzivnost 
oglaševanja itd. 
 
Brif naj bi po priporočilu SOZ-a  vseboval naslednje točke (SOZ, 2007): 
 
- analiza stanja, 
- postavljeni cilji, 
- predvidena podpora komunikacijski akciji, 
- določitev ciljne skupine, 
- proračun, 
- pričakovana časovnica priprave, 
- zakonske omejitve, značilne za oglaševalčevo panogo, 
- pričakovani elementi predloga tržnega komuniciranja. 
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Med vsemi predstavljenimi bi posebej izpostavil proračun, saj je osnova vsakega načrtovanja 
kampanje. Največkrat je seveda pomembna profitabilnost, saj je glavni cilj podjetja, da 
zasleduje dobiček. 
 
Brif je pomemben, saj omogoča vpogled v proces načrtovanja trženjskega komuniciranja. 
Tako se predvsem iz določitev ciljev (prodaje, kupcev) oblikujejo prvi obrisi, kako naj bi 
oglaševanje izpostavljalo našo storitev oz. proizvod. 

2 AMBIENTALNO OGLAŠEVANJE 

2.1 Poimenovanja ambientalnega oglaševanja 
 
V literaturi in na spletu se ambientalno oglaševanje pojavlja pod različnimi imeni: 
oglaševanje na prostem (Osterman, 2006), gverilsko oglaševanje in alternativno oglaševanje. 
Glavni problem je, da se ne razločuje običajnega zunanjega oglaševanja (npr. veliki plakat) od 
ambientalnega, saj ločnica včasih ni povsem jasna.  
 
Izraz oglaševanje na prostem je po mojem mnenju preveč splošen izraz in vključuje 
''običajno'' oglaševanje, saj tako oglaševanje ne izkorišča ''zgovornosti'' medija (povezave med 
lokacijo oglasa in izdelkom oz. storitvijo). Moje mnenje je, da je zaradi specifičnosti potrebna 
nazornejša definicija.  
 
Menim, da je tako gverilsko oglaševanje le del ambientalnega oglaševanja. Baltes (2007) 
imenuje gverilsko oglaševanje nekonvencionalno trženjsko strategijo, namen katere je doseči 
točno določen učinek. Po njegovem mnenju gverilsko oglaševanje temelji na ideji in ne toliko 
na izdelku (kaj je, kaj predstavlja in kako se želi pozicionirati). Pomembnejše je sporočilo kot 
pa izdelek. Patalas (2006) pa dodaja, da naj bi učinke gverilskega oglaševanja dosegli ob 
bistveno manjših zneskih od običajnega, tradicionalnega oglaševanja. Dahlen (2009) meni, da 
je glavni učinek gverilskega oglaševanja večji ugled blagovne znamke. Mislim, da ima 
gverilsko oglaševanje zaradi splošnega pojmovanja povezav z vojaškimi taktikami preveč 
negativni predznak. 
 
Alternativno oglaševanje je možna sopomenka, vendar je izraz ambientalno oglaševanje po 
mojem mnenju pravi zaradi pomenske sporočilnosti besede. Izraz ambient SSKJ (2009) 
označuje kot prostor z določenimi značilnostmi, ki obdaja osebo ali stvar, okolje. Izraz je 
poslovenjen, kar pomeni, da ni nikakršne jezikovne ovire za njegovo uporabo. 
Najpomembneje je, da se pojem imensko poenoti, kar omogoča boljši pregled. 
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2.2 Definicije ambientalnega oglaševanja 
 
Prvi je ambientalno oglaševanje definiral  Jay Levison (1984), in sicer kot neobičajno pot 
izvajanja trženjskih aktivnosti z netradicionalnimi mediji in zelo nizkimi sredstvi. Spletni 
slovar Longman English Dictionary (2009) imenuje ambientalno oglaševanje ''oglaševanje, ki 
je prisotno na neobičajnih prostorih, npr. na letalski vozovnici''. Luxton (2000) pa ugotavlja, 
da se je izraz ambientalno oglaševanje pojavil v začetku devetdesetih let 20. stoletja. Priznani 
portal oglaševanja Ads of The World pa ambientalne oglase uvršča pod oznako ''ambient'', ker 
je zaradi velikega števila tovrstnih oglasov potrebna ločitev od oglaševanja na prostem.  
 
Blythe (2007) opisuje ambientalno oglaševanje kot razmerje med medijem in oglaševanim 
izdelkom ali storitvijo. Pravi, da je to tudi oglaševanje, ki postane del okolja, kjer sporočilo 
postane medij. Iyer (2009) pa opredeli ambientalno oglaševanje kot netradicionalno in 
izvedeno na edinstven način. Rawal (2009) gre dlje in je še bolj neposreden, saj pravi, da je 
namen ambientalnega oglaševanja ustvariti zabavno, smešno in tako šokantno oglaševanje, da 
se mimoidoči ne samo vpletejo v dogajanje, temveč oglašujejo od ust do ust. Za uspešen 
ambientalni oglas je pomembna zelo kontekstualna ideja, pomeni vdor v okolje in deluje 
najbolje takšna, kot je, ali blizu prodajnega mesta. Luxton (2000) ambientalno oglaševanje 
opredeljuje kot oglaševanje na nenavadnih in nepričakovanih lokacijah, pogosto z 
nekonvencionalnimi metodami, torej na popolnoma nov način. Prepeluh (2006) ambientalno 
oglaševanje enači z notranjim oglaševanjem, kar je po mojem mnenju preširoka opredelitev in 
zdi se, da ne opisuje ambientalnega oglaševanja, kot ga poznamo iz opredelitev drugih 
avtorjev. 

V ambientalno oglaševanje sodi tudi nova raba zunanjega oglaševanja (npr. veliki plakat). V 
množici oglasov je presoja, ali gre za drugačno ali isto idejo, prepuščena posamezniku.  

Dejstvo je, da veliko avtorjev opisuje isto vrsto oglasov, vsak pa jih poimenuje drugače 
(gverilsko, ambientalno). Glede na največkrat uporabljani termin sem se odločil, da to vrsto 
oglaševanja poimenujem ambientalno. Pri tem pa dopuščam možnost, da poimenovanje zaradi 
neenotnosti  ni najbolj ustrezno. 

Definicija ambientalnega oglaševanja bi se torej glasila: to je oglaševanje, ki na nov, še nikoli 
viden način s fizičnimi posegi v že obstoječi medij oglašuje produkt ali storitev. Pri postavitvi 
ambientalnega oglasa ne igra vloge to, ali je postavljen zunaj (npr. na parkirišču) ali znotraj 
stavbe, saj to bistveno ne spremeni inovativne rabe.  
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2.3 Zgodovina in razvoj ambientalnega oglaševanja 
 
Oglaševanje na prostem kot predhodnik ambientalnega oglaševanja je najstarejši oglaševalski 
medij (Osterman, 2006), saj so že egipčanski trgovci vklesavali javna sporočila ob trgovskih 
poteh. Množičnost, ki je značilna predvsem za oglaševanje na prostem v današnjem času, se 
je pričela v dobi industrializacije in omogočila prodor tiskanih plakatov tudi zunaj mest in s 
tem razširitev trga. 
 
Dejstvo je, da je problem zasičenosti oglaševanja povsem tržne narave. Gospodarska rast 
ustvarja ugodne finančne pogoje za  večje število oglasov. Ob stalnem oglaševanju, katerega 
cilj je vzbuditi pozornost kupcev, je bilo le vprašanje časa, kdaj se bo pojavil nov način 
oglaševanja, ki bo učinkovit in drugačen.  
 
Naj navedem  primer: včasih je prikazovanje oglasov s prikazovanjem učinka po uporabi 
izdelka (tehnika ''prej / potem'') užival visoko stopnjo prepričljivosti in učinkovitega 
približevanja kupcu in njegovim potrebam.  

2.4 Začetek ambientalnega oglaševanja 
 
Najstarejši ambientalni oglas, ki sem ga zasledil na spletnem portalu Joe la Pompe (2009), 
sega v leto 1982, za njegovo zasnovo pa je poskrbela agencija Masius iz Francije. Oglas 
najdemo pod oznako ''guerilla'', pod katero so uvrščeni tudi drugi oglasi, ki bi jih lahko 
opredelili kot ambientalne oglase. 
 

Slika 1: oglas ''Sesalec'' 

 
Vir:Joe la Pompe, 2009. 

 
Tako je bila predstavljena izjemna moč sesanja na nov, neposreden način. Upam si trditi, da je 
za izvedbo kampanje zaslužna predvsem agencija, saj gre za odstopanje v rabi medija – v tem 
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primeru so zmečkali papir in tako pokazali na moč sesanja (taka raba v reviji ne bi delovala 
tako učinkovito).  
 
Danes se lahko podjetje odloči za oglaševanje na veliko različnih krajih: na straniščih, 
bencinskih črpalkah, pepelnikih, avtobusih itd. Od tovrstnega oglaševanja imajo vsi korist: 
najemodajalec oglasnega prostora (npr. gostinec, ki oddaja oglasni prostor v toalentnih 
prostorih) dobi plačan znesek zakupa, podjetje, ki si z oglaševanjem uspe pridobiti vsaj 
možnost  pozornosti, in kupec, ki bi ga utegnili proizvodi oz. storitve zanimati.  
 
Pomembno je postalo že sporočilo, kje se ambientalni oglas nahaja. Druga stvar pa je, ali so 
ljudje nanje pripravljeni. Nekateri bi razumeli vsakršno, čeprav napredno obliko oglaševanja 
kot nadaljnjo zasipavanje. Pojav imenujem problem ''istega koša'', ko je zasičenost že tako 
velika, da javnost ni več pripravljena sprejemati nobenih oglasov več.  

2.5 Razširjenost ambientalnega oglaševanja 
 
Slovenija je na področju strokovnega raziskovanja ambientalnega oglaševanja še na začetku. 
To dokazuje predvsem pomanjkanje slovenske literature, ki tako specifične oblike 
oglaševanja še ni obdelala. Pojavljajo se sicer diplomske naloge, ki obravnavajo oglaševanje 
na prostem in ambientalno oglaševanje omenjajo le obrobno (Prepeluh, 2006). 
 
Nepoznavanje te veje oglaševanja se kaže tudi v tem, kaj podjetja pojmujejo kot ambientalno 
oglaševanje. Tako veliko podjetij, ki se ukvarja neposredno s prodajo oglasnega prostora, 
razume gverilsko oglaševanje kot lepljenje avtomobilov, prikolic z napisi podjetja, akcijami. 
To je razvidno iz predstavitvenih spletnih strani podjetij. Obstaja celo podjetje, ki se imenuje 
Ambiental Advertising (2009), ki se ukvarja z opisanimi oglasi. 
 
Prvi korak k ambientalnemu oglaševanju je bil začetek oglaševanja v toaletnih prostorih, saj 
je tovrstno oglaševanje pomenilo preskok iz običajnega oglaševanja (na televiziji, v časopisih 
...). 
 
 Izsledki so pokazali, da je ob pričetku uveljavljanja oglaševanja v toaletnih prostorih bilo 
opaziti začudenje in dvom lastnikov lokalov, saj je šlo za nekaj nepreverjenega in drugačnega, 
česar doslej niso bili vajeni (Rožič, 2001). Pojavljali so se tudi pomisleki, ali oglaševanje 
sploh sodi v tako intimen prostor (Rožič, 2001). Na drugi strani pa je bilo izpostavljeno 
dejstvo, da je ravno za oglaševanje storitev in proizvidov za intimno uporabo (kondomi, vroče 
linije), stranišče prostor, kjer si lahko ogledamo oglase, ki si jih npr. na avtobusnem 
postajališču ne bi upali. Tako je možnost učinkovitosti oglasa povečana. Ravno zaradi 
povečane učinkovitosti oglaševanja in sorazmerno nizkih stroškov najema (Rožič, 2001) je 
postopoma oglaševanje v toaletnih prostorih postalo zanimivejše in je bilo sprejeto kot 
običajno oglaševanje, kjer se danes oglašujejo tudi drugi izdelki (avtomobili, ponudbe 
operaterjev mobilne telefonije itd). Ambientalne oglase najdemo tako v stavbah kot tudi na 
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prostem. Po pregledu oglasov na portalu oglasov Ads of the world (2009) lahko trdim, da je 
približno tri četrtine ambientalnih oglasov postavljenih zunaj. To je verjetno posledica 
večjega števila primernih lokacij za ambientalne oglase (veliki plakati, raznolikost mestne 
infrastrukture). 

2.6 Problemi ambientalnega oglaševanja 
 
Jančič (1999) se strinja s Smithom (1990), ki pravi, da je v določeni državi urejenost etičnih 
norm oglaševanja odvisna od samoregulative, tržnih pritiskov in zakonske regulative. Pri tem 
Jančič dodaja, da je od vseh treh naslabša zakonska regulativa zaradi togosti, počasnosti, 
nejasnosti in velikokrat neživljenjskosti.  
 
Potrebno je upoštevati dejstvo, da smo do sedaj obravnavali vsa podjetja in vse agencije kot 
dve zaključeni celoti. Dejstvo je, da se morajo oglasi ravnati po ciljni publiki in ne po vseh, ki 
vidijo oglas. Tako je potrebno imeti v mislih predvsem dejstvo, da oglaševalec želi doseči 
svoje ciljne kupce tokrat še bolj neposredno. Kolikšna in če sploh je stopnja vsiljivosti, pa je 
stvar presoje vsakega posameznika.  
 
Kakršnolkoli oglaševanje ne sme ovirati infrastrukture (npr. vidljivosti, dostopnosti). Mesto 
oglaševanja ne sme ovirati prometnih znakov ali česarkoli, kar bi zmanjševalo varnost. Za 
odobritev ambientalnega oglaševanja je potrebno individualno dovoljenje npr. občine. Pri tem 
naj še enkrat omenim, da ambientalno oglaševanje zajema tako prostore v stavbah kot tudi 
prostore na prostem. Tako je v vsakem primeru potrebno dovoljenje lastnikov prostorov. 
Omejitve so predstavljene v Oglaševalskem kodeksu (2009) in na netehničnem področju 
predpisujejo uporabo uveljavljenih norm okusnosti, etičnosti in meje tolerance prikazovanja 
določenega problema. Jančič (1999) pravi, da je pri oglaševanju na splošno ena od etično 
spornih točk tudi t. i. napihovanje z namenom ustvarjanja določenega vtisa. Pri tem lahko 
dodam, da je kršenje pravila o resničnosti relativno težko dokazljivo, saj je v primeru oglasov 
za pralne praške iz izkušenj razvidno, da resnični učinek izdelka ni tak, kot je v resnici 
prikazan v oglasu. 
 
Povezava med oglaševanjem in zakoni je jasno opredeljena v vseh treh odstavkih 1. člena: 
Oglaševanje ne sme vsebovati ničesar, kar bi bilo v nasprotju z obstoječo zakonodajo, niti 
izpuščati ničesar, kar zakon izrecno zahteva. Prav tako ne sme spodbujati ali odobravati 
kršitve zakonov. 
 
Eden večjih problemov oglasov je, če ideja zasenči produkt. To sta ugotovila že Roman in 
Maas (1976), ki pravita, da se ljudje radi zabavamo in uživajo v zabavnih oglasih. Vendar se 
zgodi, da si ljudje zapomnijo šalo in ne podjetja. To je zelo nazorno, ko nam nekdo pove šalo 
(zabavne oglase zlahka primerjamo s šalo). Šalo si velikokrat zapomnimo dlje kot njenega 
pripovedovalca. Zakaj? Vsebina je dosti bolj nagrajujoča, šala oz. oglas prinaša nepričakovan 
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preobrat, ki je glavni privlačni dejavnik. Zato mora biti podjetje previdno, da se dovolj 
nazorno izpostavi. 
 
Eden večjih izzivov ambientalnega oglaševanja je najti najustreznejšo lokacijo za podajanje 
sporočila. Tako mora lokacija izpolnjevati kriterij vidnosti, kajti če ni izpostavljen ciljni 
publiki, ne doseže želenenga učinka, kar pomeni izgubo za naročnika in agencijo. Zaznava 
različnih ljudi je prav tako pomembna. Nekateri so določeno izvedbo oglasov videli že 
večkrat, drugim je že manj inovativen pristop svež in zanimiv. Lahko govorimo tudi o 
možnosti drugačne rabe sicer že uporabljenega medija. Glavni namen je seveda, da si 
porabnik zapomni, kaj je sporočilo oglasa. Naslednji problem je podoben zasičenosti: motenje 
okolice. Oglas, ki z nalepko živih barv okrasi ulično svetilko v starem mestnem jedru, zaradi 
agresivnosti (barv in dejstva, da gre za oglas) zmoti okolico. Omeniti velja tudi dejstvo, da 
mora biti takšno oglaševanje varno. Tovrstne težave je potrebno predvideti ob načrtovanju 
oglaševanja, prav tako nadomestne rešitve in prilagoditve. 
 
Enega večjih problemov predstavlja vandalizem, zato mora biti oglas postavljen tako, da tudi 
v primeru uničenja postavitve, varnost mimoidočih ni bistveno ogrožena. K varnosti spada 
tudi izbira materialov in velikost oglasa.  

3 PRAKTIČNI PRIMERI  
 
Izbor tujih ambientalnih oglasov je zasnovan na osnovi oglasov www.adsoftheworld.com in 
omogoča celoten pregled od leta 2006. V izbor so vključeni tudi še zdaj zelo izvirni in prvi 
ambientalni oglasi pod to oznako. Pri tem velja omeniti, da so zasnove za pridobivanje nagrad 
v močni korelaciji s preprostostjo in učinkovitostjo sporočila. Pri vsakem oglasu bi lahko 
izpostavili omejenost oglasa na točno določeno mesto, vendar je ravno v tem čar ambientalnih 
oglasov: izkoristijo položaj in si tako pridobijo možnost za pozornost.  Vsem oglasom sem dal 
svoja imena, ki nakazujejo na njihovo sporočilnost. Vsi oglasi (razen že prikazanih) so dodani 
v prilogi in razen posebej označenih v tem poglavju je pri vseh vir spletni portal Ads of the 
world (2009).Oglase sem razdelil v tri kategorije: neokusni, koristni in najboljši. Gre za 
osebni izbor, ki sem ga tudi argumentiral.  

3.1 Neokusni ambientalni oglasi 
 
Oglasa, ki ji navajam v nadaljevanju, sta po mojem mnenju presentljiva. Predvsem zato, ker 
so avtorji teh oglasov ljudje z izkušnjami v oglaševanju. To pomeni, da imajo določeno 
znanje in sposobnost predvidevanja, kaj bo všeč ciljni publiki. Pri tem pa so še vedno iskreno 
upali, da je njihovo delo spodoben sad njihovega truda. Pri tem naj opozorim, da je za objavo 
oglasa pomembno soglasje naročnika, kar mi, glede na bizarnost primerov, daje misliti, da gre 
za t. i. ''scam'' ali oglas za zabavo in ne dejansko objavljeni oglas. Lahko le domnevamo, da so 
bili nekateri ambientalni oglasi izvedeni brez privolitve naročnika. 
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3.1.1 Kamera 
 
Oglas za ''skrito seksi kamero'' zna biti povsem neprikrito ''ne-seksi''. To so dokazali v 
agenciji AM-NEWTON21 iz Italije. Oglas je postavljen zraven umivalnika v stranišču (v 
baru) na  milnik in prikazuje mlado, privlačno dekle. Dodano je krilo iz blaga. Ko želimo 
dobiti nekaj mila, je videti, kot da se iz dekleta pocedi milo, kar naj bi nakazovalo na predmet 
oglaševanja. Oglas predstavi sporočilo zelo čudno. To lahko opravičimo z vprašanjem: zakaj 
bi kdorkoli hotel, da mu dekle podari del sebe na tako bizaren način? Je oddaja tako 
ekstremna, da vsebuje tudi take prizore? Kje so noge dekleta? Oglas ponuja kar nekaj 
vprašanj, glavni problem pa je tudi ton, s katerim je začrtan koncept. Velikokrat se podobnih 
tem oglaševalci uspešno lotevajo na humoren, žgečkljiv, način, ki na spolnost zgolj 
namigujejo. Vendar v tem primeru lahko opazimo zelo neposreden nagovor, ki pa je obenem 
tudi nespoštljiv do žensk, saj jih prikazuje nizkotno, na ravni seksualnega objetkta. Namig, da 
s tipanjem pod krilom dekleta ''uživamo v oddaji'' (slogan, ki so ga uporabili pri tej akciji), 
očitno meri na dokaj poenostavljeno misleče ljudi, ki se jim šale v zvezi s seksom zdijo smeha 
vredne. Na tem mestu bi lahko poudaril miselnost ''seks prodaje'', vendar jo lahko, navezujoč 
se na dotični oglas, dopolnimo z ''vendar je važno kako''. Prednost oglasa je morda le v tem, 
da so po vsej verjetnosti imeli na voljo še druge kanale, preko katerih so oglaševali omenjeno 
oddajo, saj so s tem naredili bore malo dobre publicitete. 
 

Slika 2: Oglas ''Kamera'' 

 
Vir: Ads of the world, 2009. 
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3.1.2 Straniščna zadnjica 
 
Po mojem mnenju eden najbolj neokusnih ambientalnih oglasov prihaja iz danske agencije By 
Far, dodan kot Priloga 1 in oglašuje 100 % reciklirani straniščni papir. Oglas je postavljen na 
javnem stranišču na sprednji strani škatle za toaletni papir in prikazuje človeško zadnjico z 
danko, iz katere lahko potegnemo toaletni papir. Malo verjetno je, da bi naročnik (ki verjetno 
proizvaja tudi druge podobne izdelke  – robčke, brisače), sprejel tako bizarno idejo, saj je 
zaradi popolnoma zgrešenega bistva koncepta popolnoma nesprejemljiva. Tudi natančnejši 
pogled na sliko razkriva, da je možnost manipulacije posnetka z računalniškimi grafičnimi 
programi dokaj velika. Oglas nam naj bi sporočal, da je človeško telo vir stoodstotne reciklaže 
in z malo domišljije si lahko predstavljamo, kakšna naj bi bila po nareku ideje tovarna 
tovrstnega straniščnega papirja. Verjetno je bil oglas predstavljen širši javnosti zgolj za 
promocijo agencije. Zanimivo je tudi vprašanje, komu je oglas namenjen. V opisu naloge so z 
agencije zapisali, da je bil njihov namen podati sporočilo o 100 % recikliranosti toaletnega 
papirja in to vest približati ljudem, kolikor je le mogoče, s čim manjšimi stroški. Dobra stran 
oglasa je oglaševanje 100 % recikliranega papirja, pomanjkljivosti pa so naštete zgoraj. 
Zaradi zelo nazorne upodobitve slike nisem neposredno vključil v besedilo. 
 

3.2 Koristni ambientalni oglasi 
 
Naslednji ambientalni oglasi spadajo v posebno kategorijo, ki bi spadali tudi v moj osebni 
izbor najboljših ambientalnih oglasov, saj so resnično doprinesli k rešitvi problema, ki se ga 
vsi zavedamo.  

3.2.1 Banka z močjo 
 
Oglas južnoafriške agencije Net#Work BBDO iz Južne Afrike, dodan kot Priloga 2, je eden 
najboljših ambientalnih oglasov. Zasnova je dokaj preprosta: običajen velik plakat z dodanimi 
sončnimi celicami in napisom: ''Kaj če bi banka zares dala ljudem energijo?'' Oglas je s 
sončnimi celicami namreč lokalni šoli resnično omogočal napajanje z elektriko. Prednosti 
oglasa so naslednje: inovativno uporabljen dokaj osovražen, predimenzioniran medij (veliki 
plakat), izbira stalne besedne zveze ''power to the people'' (''moč ljudem''). Za podjetje, kot je 
banka, ki velja ponavadi za togo in se oglaševanja loteva z vso resnostjo in preračunljivostjo, 
je ta oglas velika osvežitev, saj pri tem pomaga lokalni skupnosti in se s tem poveže z 
bodočimi komitenti, prinaša pa tudi pomembno sporočilo, da je lahko preprosta ideja 
dolgotrajna rešitev še tako temeljnega problema. Slabost oglasa je neizkoriščenost njegove 
ideje, saj je izvedena samo na šoli. Dejstvo pa ostaja, da ideja krepko presega normative 
običajnega ambientalnega oglaševanja na prej omenjenih ravneh. Oglas je bil leta 2007 
nagrajen z največjim oglaševalskim odlikovanjem: Grand Prix Cannes Lion za oglaševanje na 
prostem. 
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3.2.2 Žvečilne umetnine 
 
Da je ambientalno oglaševanje lahko rešitev za problem, je dokazala oglaševalska akcija iz 
avstralske agencije DDB, saj za potrebe naročnika – znamke žvečilnih gumijev Hubba Bubba 
– zasnovali akcijo ulične postavitve plakatov. Žvečilne gumije veliko ljudi brez pomisleka 
izpljune, ko se jim zahoče in ko ponavadi ni v vidni bližini nobenega koša. Zato se v 
oglaševalski agenciji odločili, da bodo na zabaven način spodbudili mimoidoče, da z 
leplenjem svojega žvečilnega gumija po zgledu pobarvanke ''pobarvajo'' sliko, to je nalepljen 
plakat. Dobra stran tega oglasa je poleg domiselne rešitve problema tudi olepšanje ulice. 
Žvečilni gumiji niso razgradljivi in nesnaga zaradi njihovega odlaganja  v mestu nikakor ni 
prijetna na pogled. Oglas zajame ciljno publiko: vse ljudi, ki žvečijo žvečilne gumije. Tako ob 
napisu, da gre za žvečilne gumije Hubba Bubba le še ''napeljejo vodo na svoj mlin'' in tako 
pridobijo pozornost potrošnika. Slabost te akcije pa je, da so beli plakati glede na druge 
relativno nezanimivi in neopazni. Potem ko je prilepljenih že nekaj žvečilnih gumijev, je 
možnost za ogled večja.  
 
 
 
 

Slika 3: Oglas ''Žvečilne umetnine'' 

 
Vir: Ads of the world, 2009. 
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3.3 Najboljši ambientalni oglasi 
 
Oglasi v tej skupini odllikuje več stvari: nekateri so uporabili dani medij povsem neprisiljeno 
in z minimalnimi dopolnitvami ustvarili zgodbo oglaševanega izdelka ali storitve, spet drugi 
so z idejo in odlično izvedbo (ta je v svetu videza zelo pomembna) uporabili medij na 
poseben način, ali pa le prenesli zasnovo oglaševanja na novo lokacijo. Namen prikaza teh 
oglasov je, kaj vse je mogoče narediti z namenjenimi denarnimi sredstvi in da je še mogoče 
narediti odlične oglase na malo drugačen način.  

3.3.1 Bližnja stena 
 
Oglas švicarske agencije Advico iz svetovne oglaševalske mreže Young & Rubicam, dodan 
kot Priloga 3, je minimalistično zasnovan veliki plakat za fotoaparat Leica. Poseben je zaradi 
uporabe prostora, kjer se ta velik plakat nahaja. Tako je na plakatu naslikana 12-krat povečana 
okolica oglasa. Sporočilo oglasa je racionalna in dejanska prednost, ki pa jo na spreten in 
predvsem presenetljivo preprost način  prikažemo na oglasu. Preprostosti zasnove oglasa 
sledijo tudi drugi nujni elementi oglasa. V manjšem rdečem krogu je logotip naročnika, ki 
izstopa iz oglasa, in glede na ostale dokaj ''neagresivne'' barve jasno poudari podjetje. Dodana 
je tudi slika fotoaparata, vendar ne prevelika, saj bi lahko ''pokvarila'' moč ideje, če bi prevelik 
del plakata zakril izdelek. Manjši problem oglasa je predvsem njegova osnovna ideja: poveča 
svojo podlago, vendar je ta v več primerih dokaj nezanimiva. Drugi problem pa je, da se oglas 
zlije z okoljem, kar zmanjša njegovo opaznost. V primeru, ko vidimo ograjo, ki jo tu in tam 
obrašča bršljan, je oglas tudi na prvi pogled grafično bolj zanimiv od plakata z zidakom. 

3.3.2 Padli oglas 
 
Ambientalni oglasa agencije Downtown Partners iz Toronta za Rdeči križ, dodan kot Priloga 
4, ponazarja povsem verjetno situacijo. Element presenečenja je pri tem oglasu glavni vzrok 
za pozornost. Oglas je talna nalepka ženske, ki leži z obrazom obrnjena proti tlom. Nalepka je 
nameščena ob vznožju stopnišča, tako da imajo opazovalci na vrhu stopnišča vtis, kot da je 
oseba dejansko padla po stopnicah in ji je potrebno dati prvo pomoč. Zraven nalepke je tudi 
manjši napis (da kot opazovalec pobliže pogledamo in se dlje časa sprašujemo, kaj je namen 
nalepke): ''Vedite, kaj storiti. Rdeči Križ Kanade www.redcross.ca. Naučite se prve pomoči.'' 
Prednost oglasa je preprosto sporočilo, pri tem pa je mogoče uporabiti več različnih ljudi 
(otrok, starejši, odrasel moški), kar naredi oglaševanje še bolj raznoliko. Pogojena slabost je 
lahko dejanska postavitev: če je preveč ljudi na spodnjem delu stopnišča, ali pa je veliko ljudi 
pred nami, oglasa sploh ne vidimo. Oglas je ravno prav dramatičen. Kri, znaki udarcev ali 
drugi znaki poškodb so odveč.  
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3.3.3 Vodnjak pomoči 
 
Oglas, ki ga je namislila agencija JWT iz Indonezije, priložen kot Priloga 5, prikazuje štrleče 
roke različnih velikosti iz vodnjaka, namen oglasa pa je spomniti na žrtve cunamijev. Oglas je 
neposreden nagovor za pomoč, saj je roka iz vode znamenje še zadnjega upanja, da se rešijo. 
Oglas je pomemben predvsem zato, ker je še nekaj mesecev po katastrofi opozarjal, da so 
ljudje, ki so preživeli, še vedno tam in niso izginili, tako kot izginejo z naših televizijskih 
zaslonov. Tako je pomoč le začetek, pri tem pa je glavni poudarek na preprostem prikazu, da 
ni pomembno, koga je zadela nesreča (gre za prikaz ''ljudi'' različnih starosti, družbenega 
položaja in nakazuje na to, da brez naše pomoči ne bodo mogli preživeti). Glavna odlika 
oglasa je predvsem šokantna in neposredno in jasno sporočilna zasnova.  

3.3.4 Polito zavarovanje 
 
Oglaševalska agencija TM Advertising iz ZDA je za zavarovanje pripravila oglas (priložen 
kot Priloga 6), ki prikazuje barvo, zlito s plakata (iz pločevinke). Ki se razliva še naprej na 
parkirišče; v barvo so odeti tudi avtomobili na območju polite barve. Slogan in logotip se 
pojavita na plakatu zraven barv. Slogan sporoča, da se življenje dogaja hitro (tako kot se hitro 
polije barva), zato je potrebno poskrbeti zase in za svoje imetje. Tako je pokojninsko 
varčevanje prikazano zelo atraktivno. Prednosti: velikost oglasa je prevelika, da bi ga 
spregledali. Tudi privlačna vizualna podoba (s tem namenom je uporabljena svetla, 
izstopajoča fluorescentna barva) vzbuja veliko pozornosti, z barvo prekriti avtomobili pa 
kljub večjemu številu parkiranih avtomobilov še vedno omogočajo vsaj začudenje.  

3.3.5 Čas za obrok  
 
Sončna ura je preprosta in prepoznavna iznajdba za merjenje časa. Verjetno je bilo zaradi 
preprostosti le vprašanje časa, katero podjetje bo uporabilo sončno uro za oglaševanje. Prvi 
(in zaradi prepoznavnosti verjetno še dolgo časa edini) so bili v agenciji Leo Burnett  iz 
Chicaga (oglas je priložen kot Priloga 7), ki so naredili oglas za svetovno prehrambeno verigo 
McDonald's. V ambientalnem oglaševanju velja nenapisano pravilo, da je sicer že znan medij 
(v tem primeru sončna ura) dovoljeno uporabiti samo enkrat. Lahko bi rekli, da velja pravilo: 
kdor prvi pride, edini melje. Prva in očitna prednost tega oglasa je učinkovita in domiselna 
uporaba sončne ure: namesto ur so naslikani prigrizki in namigujejo na njihov nakup ob 
določenem delu dneva. Implikacija logotipa podjetja, prepoznavni znak M, je spretno 
uporabljen na koncu kazalca. Oglas je zasnovan dokaj minimalistično: na prepoznavni rdeči 
podlagi in z logotipom podjetja McDonald's. Slabost oglasa je, da je deloma nerazumljiv v 
oblačnem vremenu in v nočnem času (zadnji problem bi bil lahko rešen tako, da bi nastavili 
luč pod točno določenim kotom).  
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3.3.6 Svetla ideja 
 
Eden najbolj prepoznavnih ambientalnih oglasov je ''žarnica'' britanske agencije Abbott Mead 
Vickers BBDO. Oglas je zelo preprost: na rdeči podlagi je velika žarnica, ki se prižge (s 
pomočjo detekcije senzorja), ko se mimoidoči sprehodi pod njo. Oglas odlikuje preprostost 
tako ideje kot izvedbe, saj je porajanje ideje kot prižig žarnice splošno znana predstava in je 
povsem v skladu s filozofijo oglaševanja, ki jo že vrsto let uporablja revija The Economist – 
na inteligenten način prikazati človeško mišljenje, ki je povezano s poslovnim svetom. 
Pritrditi žarnico je montažno nezahtevno opravilo, že njena velikost je dovolj opazna, saj gre 
za dejansko žarnico, ki ''izstopa'' iz velikega plakata. Tako je tudi če nihče ne stopi pod 
žarnico, mimoidoči pozornost veliko prej preusmeri na ta plakat kot na sosednje velike 
plakate. Oglas je najbolj učinkovit ponoči. Obstaja namreč možnost, da sprehajalec pod 
velikim plakatom v sončnem vremenu in zaposlen z drugimi dejavnostmi (telefon, 
zamišljenost) sploh ne opazi, da je prižgal žarnico. Oglas si lahko razlagamo tudi simbolično: 
s prižigom žarnice točno vemo, kje smo, kakšno je naše okolje. Tako ob branju časnika 
izvemo več, bolj nam je jasno, kaj se dogaja okoli nas. Vendar je to že osebna interpretacija. 
Namen pa je pokazati, da celo tako preprosto zasnovani oglasi lahko dopuščajo večplastno 
razumevanje. Prednost naročnika – finančne revije The Economist – je njegova prisotnost in 
prepoznavost njegove dejavnosti. To je omogočilo oglasu, da se lahko poslužuje samo 
prepoznavnih elementov – napisa podjetja in prepoznavne rdeče podlage. V skrajnem 
primeru, da ljudje ne bi točno vedeli, s čim točno se podjetje ukvarja (npr. to bi lahko bilo tudi 
finančno svetovalno podjetje), imajo dve možnosti: žarnica namiguje na ideje in povezavo. 
Manjši problem, ki je morda očiten le v večjih, bolje osvetljenih mestih, je, da oglas ni dovolj 
osvetljen. Vendar je to manjša in morda že preveč podrobna opazka. Dejstvo je, da gre za 
odličen oglas, ki dokazuje, da je z minimalističnim pristopom mogoče doseči zelo močan 
učinek. 
 

Slika 4: Oglas ''Svetla ideja'' 
 

 
Vir: Ads of the world, 2009. 
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3.4 Praktični primeri v Sloveniji 

3.4.1 Stopnice opozorila 
 
Prvi primer ambientalnega oglaševanja je delo agencije New Moment (2009), ko so za 
Žensko svetovalnico pripravili akcijo, ki je temeljila na uporabi stopnic in avtobusov. Tako je 
bil na navpični stranici stopnic na rumeni nalepki napisan stavek: »Vsaka 5. ženska ''pada po 
stopnicah.''« Dodan je bil tudi napis ''Ustavimo nasilje'' in ime ustanove ter telefonska številka 
za pomoč ženskam. Naslednji napis je bil nameščen v avtobusu, natančneje poleg zaslona, ki 
se prižge, ko potnik pritisne gumb za izstop. Ko se je prižgal napis STOP, je celoten napis 
postal smiseln, saj je na nalepki pisalo ''nasilju nad ženskami.'' Oba oglasa sta prepričljiva 
zato, ker sta direktna. Povezujeta obe stvari: temo in vsem poznano stalno besedno zvezo (kot 
nadomestni odgovor za nasilje v družini se uporablja izraz, da je oseba ''padla po stopnicah''), 
ki ima zelo neposredno zvezo z ambientalno postavitvijo. 
 

Slika 5: Oglas ''Nasilje nad ženskami'' 
 

 
Vir: New Moment, 2009. 

 
V tem primeru gre za občutljivo tematiko in postavlja se vprašanje: Komu je bil oglas 
namenjen? Je bil namenjen nasilnežem,  žrtvam ali komurkoli? Utopično je pričakovati, da se 
bo nasilnež zaradi oglasa zamislil in začel z drugačnim, mirnejšim pristopom. Žrtve so 
nagovorjene: dodana je telefonska številka in naslov Ženske svetovalnice. Vendar je morda 
zanje samo sporočilo nekoliko prekruto. Čemu bi jih želeli opozarjati na nekaj, kar jih tako ali 
tako mori vsak dan? Oglas je namenjen vsakemu, ki je seznanjen s problemom in ni 
neposredno žrtev nasilja. V tem primeru gre za opogumljanje, vendar bi bilo potrebno dodati 
anonimni telefon ali pa neko drugo sredstvo, ki bi realiziralo poziv k ustavitvi nasilja. Tako je 
na prvi pogled zelo jasen oglas z zelo neposrednim pristopom naletel na oviro, ki jo mora 
oglaševalec najprej premisliti: kdo je ciljna publika. Slabost oglasa na avtobusu je 
pomanjkanje rešitve (telefonska številka, internetna stran ali naslov, kamor se lahko 
nagovorjeni obrne). 
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Z ustvarjalnega vidika sta oba oglasa odlična. Sta dovolj preprosta in neposredna, postavljena 
sta na mesta, kjer ju vidi veliko število ljudi (različnih poklicev, starosti, izobrazbe itd). 

3.4.2 Rezervni deli 
 
Agencija Pristop je v letu 2008 za Zavarovalnico Triglav izvedla akcijo ''Pametno je imeti 
dobro zavarovan avto''. Najbolj zanimiv je velik plakat, na katerem so obešeni kosi 
avtomobila (avtomobilski odbijači, sprednja vrata, platišča) (Slovenski oglaševalski festival, 
2009), zraven pa je pripis: ''Za vse, ki nimate dobrega avtomobilskega zavarovanja.'' Tako je 
vsak povabljen, da si sname svoj rezervni del avta. Sporočilo je, da v primeru zavarovanja pri 
Zavarovalnici Triglav tovrstnih težav ne bo. Oglas na zelo praktičen in preprost način 
prikazuje prednost zavarovanja, kar je njegova glavna prednost. Uvrstil bi ga v kategorijo 
ambientalnega oglaševanja, saj z dodatkom avtomobilskih delov in možnosti, da jih 
mimoidoči sname in ima od tega korist, upraviči smiselnost postavitve blizu ceste, kjer je 
večina velikih plakatov. Največja slabost je dejstvo, da na prvi pogled s sprednje strani ni 
povsem razvidno, da gre za resnične dele avtomobila. Šele pogled od strani omogoča popolno 
razumevanje plakata. Za velike plakate velja nenapisano pravilo, da mora biti publiki 
sporočilo jasno v največ treh sekundah. V tem primeru je to težko doseženo. Oglas je osvojil 
tudi veliko nagrado v kategoriji Velikih plakati na Slovenskem oglaševalskem festivalu (SOF-
u) v letu 2009. 
 

3.5 Lastni primeri  
 
V nadaljnem sestavku predstavljam ideje ambientalnega oglaševanja, ki so plod mojega 
razmišljanja. Kolikor mi je znano iz pregledovanja oglasov na spletu, še niso bile izvedene (v 
isti ali podobni obliki). Samo v enem primeru gre za dejansko izvedeni ambientalni oglas, vsi 
ostali so le na ravni ideje. 
 
Prvi oglas se nanaša na akcijo, ki poziva k zbiranju papirja. Glavna ideja je, da s postavitvijo 
koša za recikliranje na drevo neposredno pokažemo na koristnost recikliranja. Glavna 
prednost je drevesu prijazna izvedba (z železnim pasom), negativna pa, da je oglas mogoče 
postaviti le na drevesa, ki so odmaknjena s  poti. Možnost izvedbe je zaradi velikega 
poudarka na recikliranju dokaj majhna. 
 
Predmet ustvarjalne rabe medija je tudi posebna raba avtobusa. Tako je ideja za Slovensko 
vojsko sledeča: stranski del avtobusa spremenimo v poligon za urjenje psihofizičnih 
sposobnosti. Tako deluje luknja, ki je izrezana za kolo, kot prepreka, za katero se skriva oz. se 
plazi vojak, začetek harmonike predstavlja plezalno steno, na drugi strani vojak že skače spet 
na tla, zadnjo ''luknjo'' za kolo pa vojak preskoči. Gre seveda za različne vojake. Glavna ideja 
je uporaba avtobusa kot medija in izkoristiti vse možnosti, ki jih ponuja. Oglas je dinamičen, 
vsak vojak počne nekaj drugega. Pri tem pa je doseženih več ciljev: prikazati vojsko kot 
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organizacijo, kjer orožje ni najbolj pomembno, prepoznavnost vojakov je zelo hitra – tudi če 
bo mimoidoči videl samo vojake in ne logotipa in slogana, bo še vedno vedel, da gre za 
vojsko. Tudi slogan ''ponosni nase'' in oglas se dobro povezujeta – vsak vojak, ki zna 
premagati svoje ovire, je lahko ponosen nase. Tako poleg že omenjenih grafičnih elementov 
slogana in logotipa ni potrebna dodatna razlaga situacije, saj je zelo očitna in zapomnljiva. 
Edina pomanjkljivost tega oglasa je precej visoki stroški poslikave poligona, saj je natančna 
postavitev vojakov ključnega pomena za dober in funkcionalen videz. 
 
Druga ideja za uporabo avtobusa pa ima istega oglaševalca – Slovensko vojsko in je bil 
izveden v maju 2009. Pri tem lahko upravičeno rečem, da je ta poslikava avtobusa primer za 
ambientalno oglaševanje iz dveh razlogov: prvi je, da oglas izkorišča medij (avtobus), drugi 
pa je, da je na SOF-u v letu 2009 avtobus oglaševalca Cockta uvrščen v kategorijo H  – 
Inovativne rabe medija.  
 
Ambientalni oglas za Slovensko vojsko prikazuje zemljevid Ljubljane, na zadnjem delu 
avtobusa pa piše: ''Kdor se znajde na terenu, je lahko ponosen nase.'' ter ''Kdor sledi 
iznajdljivim, je lahko ponosen nase.'' Oglas je na prvi pogled sicer manj atraktiven kot 
prejšnji, vendar mu uspe poiskati povezavo med vojsko kot organizacijo usposobljenih ljudi 
na terenu in običajnim, mestnim življenjem, kjer je potrebno natančno poznavati mesta. 
Pomembno je poudariti tudi to, da je oglas del kampanje Slovenske vojske s sloganom 
''ponosni nase'', vsi oglasi so bili tako sestavljeni iz šablonskega besedila ''Kdor ..., je lahko 
ponosen nase.'' Stavek, ki nagovarja mimoidočega, sporoča predvsem to, da se nagovorjeni 
zave, da so vojaki tudi ljudje, ki se morajo znajti v vsakršnih okoliščinah. Ob opisanem 
primeru se morda pojavlja vprašanje, ali gre resnično za ambientalno oglaševanje. Ali ne bi 
bilo morda enako učinkovito, če bi bil to oglas v časopisu ali veliki plakat? Dejstvo, da so na 
zemljevidu označene avtobusne postaje, dodatno pojasnjuje, da je umestitev zemljevida na 
avtobus smiselna rešitev. Tudi tako je, sicer v omejenem obsegu, uporaba zemljevida lahko 
celo praktične narave.  
 

Slika 6: Oglas ''Zemljevid'' 
 

 
Vir: Pristop, 2009. 

 
Prednost te ideje je tudi možnost njene nadgradnje. Tako je uporaba zemljevida na avtobusu v 
Ljubljani dobro izhodišče za poslikavo kombija, ki se pelje po vsej Sloveniji. Poslikava pa naj 
bi sporočala isto: ''Kdor se znajde na terenu, je lahko ponosen nase.'' Tako je naloga dokaj 
lahka, zemljevid Ljubljanje le zamenjamo z zemljevidom Slovenije, ki z označenimi večjimi 
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mesti hitro razkrije mimoidočemu, kaj naj bi poslikava predstavljala. Vendar zaradi manjšega 
prostora za poslikavo ideja ne deluje tako opazno, kot je to vidno pri avtobusu. 
 

4 PODOBNI AMBIENTALNI OGLASI 
 
Globalizacija je povzročila dve pomembni stvari: podobnost grajenosti mest (najbolj 
reprezentativen primer za to so nakupovalni centri, ki počasi postajajo eno večjih turističnih 
atrakcij in dogajanja – primer za to je Dubaj) in prisotnost velikih multinacionalnih podjetij 
širom po svetu. Tako se obe značilnosti dobro dopolnjujeta in omogočata, da se na svetu 
pojavijo, če že ne povsem identična dela (celo v sorazmerno mladi veji oglaševanja, kar 
ambientalno oglaševanje glede na druge tržnokomunikacijske kanale je), pa vsak precej 
podobna. Nekatera mesta so si osupljivo podobna in le lokalne znamenitosti jih ločijo med 
seboj. 
 
Sledeče besedilo ni namenjeno obtoževanju avtorjev oglasov, temveč pokazatelju, da je 
velikokrat potrebna previdnost, saj si tako prihranimo razočaranje in dopovedovanje drugim, 
da je šlo v osnovi za originalno idejo. 
 
Z iskanjem podobnih oglasov, ne samo ambientalnih, se ukvarja spletni portal Joe la Pompe 
(2009), ki poleg podobnih oglasov ponuja tudi informacije (do meseca natančno) izvedbe 
oglasov, katera agencija je avtorica dela in katere nagrade je oglas prejel. 
 
Pri tem je nujno potrebno poudariti spremljanje žirantov na oglaševalskih agencijah, saj je 
temelj kredibilnosti oglaševalskih festivalov nepristransko presojanje za zaslužnost nagrade. 
Pomembno je presoditi, ali je oglas resnično skoraj identičen kot kak drug. Če se nagrajuje že 
videna dela, je to jasno sporočilo, da se časi niso spremenili in da veljajo le npr. slovenski 
okviri oglaševanja. Nagrajuje naj se domiselnost in učinkovita uporaba medija, internet pa 
danes omogoča mednarodno primerjavo in obveščanje o svetovnem oglaševalskem dogajanju.  

 

4.1 Baterije 
 
Prva slika z leve prikazuje ambientalno oglaševanje na avtobusu letu 1986 za baterije. 
Sporočilo je jasno: avtobus poganjajo baterije, oglas je delo francoske agencije RSCG Paris. 
Podobnega mnenja, da je ideja odlična, so bili 14 let pozneje v brazilski agenciji Loducca 
(desno). Pri tem velja omeniti podatek, da je bil oglas uvrščen v ožji izbor na oglaševalskem 
festivalu v Cannesu leta 2000. Še tretjič je oglas z isto idejo prijavila indijska agencija Ogilvy 
& Mather leta 2006 in oglas je bil (očitno tradicionalno) uvrščen v ožji izbor v Cannesu. 
Menim, da je ideja dobra, ker je neposredna in izhaja iz resničnega življenja (avtomobili 
igrače dobijo energijo na ravno takšen način) in le vprašanje časa je bilo, kdaj jo bodo izvedli. 
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Moti pa me druga uvrstitev iste ideje v ožji izbor takoj naslednje leto. Člani žirije bi morali 
biti dobro obveščeni o preteklih nagrajenih ali izbranih delih. 
 

Slika 7: Oglas ''Baterije'' 
 

 
Vir: Joe la Pompe, 2009. 

4.2 Kanal  
 
Varšavska agencija TBWA je leta 2007 izvedla akcijo, ki je nagovarjala ljudi na ulici, naj 
pomagajo človekoljubni organizaciji Amnesty, tako da so poslikali pločnik ulic, kot da iz 
navideznega jaška kanalizacije proseče gleda trpeč moški s sporočilnim kartonom v roki (''Na 
tisoče je zaprtih na še slabših krajih, kot je ta. Pišite, dokler ne osvobodite vseh. 
www.amnesty.com'') Sporočilo je jasno in tudi grafično dobro dodelano. Slovenski primer 
rabe istega medija (kanalizacijski odtok) je leta 2009 uporabila agencija Publicis, ko je na 
odtočne jaške nalepila nalepko afriškega otroka, ki proseče gleda kvišku, zraven pa je napis 
''Luknja''. Oglas je sporočal, da so razmere za otroke rudarje v Afriki nevzdržne in da bo vsak 
prispevek preko organizacije UNICEF pripomogel k izobraževanju otrok, da jih rešimo 
mučnega in nepravičnega dela. Z vidika hitrega odzivanja je Publicisov oglas hitreje 
dojemljiv, saj je slogan napisan z velikimi črkami, tudi izvedba je cenejša, saj je prekrit le 
manjši del kanalizacijskega pokrova. Oglas za Amnesty pa je grafično bolj dodelan, omogoča 
več informacij in je le eden v nizu oglasov, saj so ostali prikazovali druge prostore in v 
navezavi z drugimi oglaševalskimi mediji (osvetljeni plakati), torej je bila ideja uporabljena v 
več primerih. Lahko bi torej rekli, da je bila večkrat uporabljena. 
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Slika 8: Oglas ''Kanal'' 

 
Vir: Ads of the world, 2009. 

 
Slika 9: Oglas ''Luknja'' 

 
Vir: Slovenski oglaševalski festival, 2009. 

5 PRIMERJAVA MED SLOVENIJO IN TUJINO 
 
Na podlagi videnih oglasov lahko opazimo vzporednice. Pri tem imam v mislih uporabo 
obstoječih medijev (npr. ''svetla ideja'' in ''rezervni deli''), splošno znanih izrazov (''nekomu se 
posveti'' in ''padati po stopnicah''). Pri obeh slovenskih primerih gre za dele kampanje, ki 
zajemajo še druge medije, pri tujih oglasih pa so nekateri povsem samostojni (npr. ''bližnja 
stena''). Menim, da prikazana slovenska ambientalna oglasa ne zaostajata za tujimi, saj ravno 
tako kot tuji na preprost način učinkovito podata sporočilo. Opazno pa je, da je število 
slovenskih ambientalnih oglasov manjše, kar je posledica manjšega števila agencij in  
podjetij, ki se za večjo pozornost zatekajo k nekonvencionalnim oblikam oglaševanja. Manjše 
število slovenskih ambientalnih oglasov lahko pripisujemo tudi neuvrščanju na oglaševalski 
portal Ads of the World, kjer so zbrani vsi svetovno odmevni oglasi. Edini tovrstni portal, ki 
beleži slovenske oglase, je spletni  portal Marketing magazina (www.marketingmagazin.si, 
2009). Pa tudi tam je opis akcij zelo zgoščen, opisane so le trenutne akcije, manjkajo pa tudi 
opisi rezultatov (npr. raven prodaje). 
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6 UČINKOVITOST  
 
Raziskava, ki jo je naredil Dahlen (2009), je pokazala, da so učinki ambientalnega 
oglaševanja v primerjavi z običajnim oglaševanjem različni in ne ponujajo enoznačenga 
odgovora. Njihovi izledki kažejo, da je odgovor odvisen od oglaševane blagovne znamke, 
obstaja celo nevarnost dolgoročne škode zaradi neustrezne uporabe ambientalnega 
oglaševanja.  Po mnenju Dahlena (2009) je največja prednost ambientalnega oglaševanja 
znanih podjetij utrjevanje pozicije v zavesti kupcev. Za manj znana podjetja (manjša in 
nepoznana, lokalna) pa je to lahko tržnokomunikacijska pot doseganja kupcev. Blythe (2007) 
ugotavlja, da ambientalno oglaševanje služi predvsem kot opominjanje in verjetno ni 
učinkovitejše od običajnega oglaševanja. 
 
Ambientalno oglaševanje je mogoče razumeti kot razvitejšo ustvarjalno obliko oglaševanja, ki 
ima tudi nastavke za nadaljni razvoj. Tako je poročanje o oglasih podobno PR dejavnostim 
(Luxton, Dummond, 2007), kar je kot eno največjih prednosti označil tudi Blythe (2007). 
Težavnost izračuna učinkovitosti (Luxton, Dummond, 2007) povzroča tudi relativna 
neraziskanost ambientalnega oglaševanja. Pokazatelji in posebne metode še niso dovolj 
razvite, da bi bile razumljene kot ustrezne.  
 
V diplomski nalogi je veliko različnih primerov, ki jim je skupna dostopnost (ni potrebno 
kupiti časopisa, da bi videli oglas). Ena od pomembnih lastnosti ambientalnih oglasov je  
povezava z odnosi z javnostjo –  o oglasih pišejo novinarji, blogerji, na forumih. Novost 
tovrstnega oglaševanja omogoča zaradi zanimivosti in drugačnosti velik potencial pozornosti. 
Zelo pomembno je torej, da se o oglasu govori med kupci, še bolje je, če so mnenja javno 
izražena, saj jih je tako mogoče tudi ovrednotiti (npr. članki v časopisu). 
 
Med raziskovanjem nisem zasledil ambientalnega oglaševanja kot glavnega oglaševanja ob 
zagonu podjetja. Tako se zdi, da je ambientalno oglaševanje še neizkoriščeno. 
Menim, da je ambientalno oglaševanje ponoven izum oglaševanja na prostem. Gre namreč na 
nov, svež in edinstven način prikazovanja prednosti določenega izdelka. Razlog za to je 
preprosto dejstvo: agencije s sposobnimi ustvarjalci so zelo drage, le malo (očitno) mladih 
podjetnikov pa ima učinkovito idejo za tovrstno oglaševanje ali pa sami poznajo sposobne 
ustvarjalce.  

SKLEP 
 
Na področju resnega, znanstvenega preučevanja je ambientalno oglaševanje že dovolj dobro 
definirano, kar pomeni, da je aktualno in tudi podatki kažejo, da je v porastu. Glavna prednost 
ambientalnih oglasov je njihova nepričakovana pojavnost, glavna slabost pa omejenost števila 
tovrstnih oglasov. Velikokrat delujejo kot osvežitev in presežek kreativne ideje kampanje, kar 
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je bolj značilno za Slovenijo, v tujini pa se pojavlja tudi kot samostojen oglas, brez podporne 
kampanje. Vsem prikazanim ambientalnim oglasom pa je skupna močna navezava na 
značilnosti prostora in njihova drugačna raba. 
 
Izraz ambientalno oglaševanje je velikokrat razumljen napačno, vendar sem se na podlagi 
največkrat pojavljenega poimenovanja odločil za izraz ''ambientalno'' oglaševanje. Zaradi 
neenotnosti poimenovanja pa dopuščam tudi možnost drugačne oznake. 
 
Oglasi v Sloveniji v primerjavi s tujimi ne zaostajajo v kvaliteti, temveč v številnosti, kar pa 
glede na velikost Slovenije in število oglaševalskih agencij, ki imajo usposobljene kadre za 
tovrstno oglaševanje, ni presentljivo. Čeprav gre za oglaševanje, ki v zadnjih desetih letih 
doživlja večjo pozornost, pa so se že pojavili podobni oglasi, kar se pojavlja tudi v drugih 
vrstah oglasov (tisk, tv, internet). Ambientalno oglaševanje bo zahvaljujoč javnemu 
odobravanju domiselnosti oglaševanja v prihodnosti pridobivalo na veljavi.  
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