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Koliko jih 
prepoznate?



Zakaj so socialna 
omrežja pomembna?

- Neposreden dostop do (potencialnih) 
obiskovalcev

- Višanje prepoznavnosti, krepitev zvestobe

- Višanje obiska spletne strani

- Nizki stroški promocije v primerjavi s 
tradicionalnimi mediji

- Merljivost rezultatov, vpogled v statistiko



The slide title goes here



Zakaj so socialna 
omrežja pomembna?

- 82% prebivalcev Slovenije (16 - 74 let) ima profil
na vsaj 1 socialnem omrežju

- Po lastni oceni v povprečju na socialnih omrežjih
preživijo vsaj 1h na dan (najpogostejši odgovor), 
aritmetična sredina je več kot 80min

- Facebook = cca. 800.000
- Instagram = cca. 300.000
- Twitter = cca. 50.000 dnevnih uporabnikov

Vir: »Uporaba družbenih omrežij in storitev klepeta v Sloveniji
2018–2019« (Valicon)

https://www.valicon.net/wp-content/uploads/2020/01/Sporocilo_za_javnost-uporaba_druzbenih_omrezij_2018-2019.pdf


The slide title goes here!

Do you know what helps you make your point clear?
Lists like this one:

● Because they’re simple 
● You can organize your ideas clearly
● And because you’ll never forget to buy milk!

And the most important thing: the audience won’t miss the point of 
your presentation
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Socialna omrežja vs. 
tradicionalni mediji

- Dnevni doseg gledalcev RTV 1: 657.000 (2018)

- Dnevni doseg poslušalcev Val 202: 236.000
(2018)

- Doseg bralcev izvoda Delo: 141.000 (2016)

- Doseg bralcev izvoda Dnevnik: 118.000 (2019)



Načini komuniciranja 
na različnih omrežjih
Socialna omrežja se po svoji funkciji, jeziku in 
načinu uporabe razlikujejo.

● Facebook: klub zvestobe
● Instagram: lifestyle revija
● Twitter: dnevni časopis
● Youtube: televizija

Identična objava na vseh družbenih omrežjih zato 
redko dobro funkcionira.



Facebook

Še vedno ostaja največje družbeno omrežje. 
Posamezniki ga uporabljajo v prvi vrsti za:

● gradnjo novih odnosov
● ohranjanje stikov s prijatelji (in družino)
● spremljanje aktualnega dogajanja

Zato je dober predvsem za ohranjanje zvestobe.

Vedno bolj popularen tudi med upokojenci 
(najhitreje rastoča starostna skupina).



Instagram

Izrazito vizualno omrežje, ki se iz revije spreminja v 
tržnico. Uporablja se predvsem za:

● deljenje fotografij
● odkrivanje novih izdelkov in storitev

Na časovnici uporabniki najprej vidijo fotografijo, 
nato šele tekst.
Visoka popularnost Instagram „stories“.
Publika je načeloma mlajša v primerjavi s 
Facebookom.



Twitter

Omrežje, ki deluje kot mikro blog in novičarski 
portal. Uporablja se za:

● spremljanje trenutnega dogajanja
● spremljanje javnih osebnosti
● Izmenjavo mnenj

Sporočila omejena na 280 znakov.
Uporaben za širjenje vrednot in ideologije.
Pri nas ni tako popularen kot v ZDA in VB, publika 
je zelo specifična.



Povprečna življenjska 
doba organskih objav na 
različnih omrežjih

● Facebook: 5-6h (75% prikazov v prvih 2 
urah)

● Instagram: feed 24-48h / story 24h
● Twitter: 15-25min 
● Youtube: 7-30 dni
● TikTok: nekaj minut (če ni viral)

Življenjska doba se razlikuje glede na odzive, zelo 
pomemben je „snowball effect“.



Koliko sledilcev v povprečju doseže 
posamezna objava?



Organski doseg glede 
na število sledilcev

• Facebook: povprečje 2-5%
• Instagram: povprečje 10-20%
• Twitter: povprečje 15-20%



Število interakcij glede 
na doseg (engagement
rate)

• Pri tej statistiki v zadnjih letih prednjači 
TikTok

• Manjši profili (pod 10.000 sledilcev) 
praviloma dosegajo višja povprečja

• Številke na desni predstavljajo 
nadpovprečen odstotek



Kako deluje Facebookov 
algoritem?

Oceni vse objave in jih razporedi v časovnico
glede na interese uporabnikov po 3 glavnih 
kriterijih:

● Kdo je avtor objave?
● Kakšen je format objave?
● Koliko interakcij ima objava?

Cilj = zadržati uporabnike na platformi



Kako deluje Instagramov
algoritem?

Na zelo podoben način kot Facebookov. Glavni 3 
kriteriji so:

● Kdo je avtor objave oz. kakšen je naš odnos 
z njim?

● Kakšna sta format in vsebina objave?
● Kdaj je bila objava objavljena?



Povišan doseg
s pomočjo
sponzoriranih
kampanj
na Facebooku



Kako vaši sledilci
dostopajo do vaših objav?



? ?

ANA TINA







Katero fotografijo naj izberem?





Buffer študija: square vs. landscape

https://buffer.com/resources/square-video-vs-landscape-video/


DOSEG (REACH)
Koliko posameznikov 
dosežemo z objavo?

ODZIV (ENGAGEMENT)
Koliko izmed njih se na objavo 
aktivno odzove?

Najpomembnejša statistika (+ 
eng. rate!)

RAST (GROWTH)
Več načinov merjenja: 

Pridobivamo nove sledilce?
Se dnevni doseg zvišuje?
Se vedno bolj odzivajo?

Katere so 3 glavne statistike?



STRATEGIJA & NAČRT
Kaj želimo doseči?

Kdaj objaviti katero vsebino?

Kam objaviti katero vsebino?

ANALIZA & POSLUH
Spremljanje statistik

Poslušanje občinstva

Prilagajanje glede na uspehe in 
neuspehe

VSEBINA & KONTINUITETA
Kvalitetna (lastna) vsebina

Redno objavljanje

Doslednost pri tonu

Kaj so 3 najpomembnejše točke?



Kaj deluje
V praksi?



Začnimo z izgledom
Facebook strani

Ko obiskovalec pride na vaš Facebook profil, 
opazi 4 ključne elemente:

● Naslovna fotografija (cover photo)
● Profilna fotografija (profile picture)
● Sekcije (tabs - menu, ki se ga lahko do 

neke mere personalizira)
● Osnovne informacije (about)
● Nevidno, a pomembno: URL (handle)

Sledilci na vaš profil pridejo zelo redko, večina 
se nanj ne vrača.
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Facebook objava (post) na 
časovnici (timeline)

Omogoča več različnih možnosti (formatov), 
najbolj pogosti so:

● Povezava (link)
● Fotografija (photo)
● Video objava
● Status (tekst)

Preden se odločimo za objavo, se vedno najprej 
vprašamo, kaj želimo z njo doseči.



FB objava (post) na 
časovnici (timeline) – link 
(povezava)

Pomembni poudarki:

● Optimizirana spletna stran
● Izbor vizuala na www za predogled 

(1200x630 px)
● Kratek tekst objave (40 znakov)
● Hierarhija informacij (4 prostori)

Ta vrsta objave ima v primerjavi s fotografijo ali 
videom v izhodišču nižji doseg sledilcev, a študije in 
izkušnje kažejo, da v povprečju doseže dvojno 
število klikov.



FB objava (post) na 
časovnici (timeline) –
fotografija (photo)

Pomembni poudarki:

● Povezava je lahko dodana v opisu
● Idealne dimenzije vizuala: 1200x1200 

(kvadrat) ali 1200x1500 (4:5); lahko tudi 
1200x630 ali 1200x1800

● Čim manj teksta na vizualu

Tekst na vizualu ni „prepovedan“, vendar bo objava 
organsko delovala bolje, če na vizualu teksta ni.



FB objava (post) na 
časovnici (timeline) –
video

Podobno kot pri fotografiji:

● Povezava je lahko dodana v opisu
● Idealne dimenzije vizuala: 1200x1200 

(kvadrat) ali 1200x1500 (4:5); lahko tudi 
1200x630 ali podobnih formatih

● Kratek tekst objave
● Idealna dolžina: 1-3 min
● Pomembnost prvih 5 sekund
● Pomembna izbira „thumbnaila“
● Podnapisi! 
● FB in Youtube nista dobra prijatelja



Kako ustvarimo efektiven 
dogodek na Facebooku?

Nekaj ključnih poudarkov:

● Ime dogodka naj bo kratko in udarno, pri 
seriji dogodkov je pomembna konsistenca

● Vsebina (opis) dogodka naj bo pregleden, 
predvsem pa ne predolg

● Privlačen in jasen vizual v dimenziji 
1920x1005 (lahko tudi 1920x1080)

● Povezave do vstopnic
● Co-hosti



Instagram in objave na 
časovnici

Podpira 3 različne formate vsebin.

● Fotografija
● Video
● Vrtiljak (carousel) – kot slideshow do 10 

fotografij ali videov (ali kombinacije 
obojega)

● Dimenzije: 1080x1080 ali 1080x1350

Pri Instagramu je izkušnja konzumiranja vsebine 
obratna – najprej vizual in potem besedilo 
objave.



Instagram stories
Format v pokončnih dimenzijah (9:16), ki po 24 
urah izgine, je pretresel uveljavljene načine 
komuniciranja.

● Ogromno dnevnih uporabnikov
● Vsebine, ki ujamejo trenutek v času
● Dober (načrtovan) IG story (oz. sosledje 

njih) ima podobno strukturo zgodbi –
začetek-vrh-zaključek

● Odličen format za dvosmerno 
komunikacijo

● Dopušča veliko interaktivnosti



Instagram stories
Možnosti, ki jih skozi „nalepke“ ponuja Instagram
story:

● Povečujejo možnost interakcije
● Dober pripomoček za nagradne igre
● Dopuščajo ustvarjanje razvedrilnih vsebin
● Ponujajo orodje za raziskovanje navad 

svojih sledilcev

Zdaj obstajajo tudi Facebook storyji, ki pa 
(zaenkrat) še niso tako razširjeni.



Orodja za načrtovanje 
objav na FB in IG

Glavna 3 orodja, ki jih za spremljanje statistik, 
ustvarjanje vsebin in načrtovanje objav ponuja 
Meta (Facebook + Instagram), so:

● Meta Business Suite
● Creator Studio
● Business Suite App

Včasih smo morali te stvari reševati z eksternimi 
orodji, ki pa zdaj niso več potrebna.



Meta Business Suite
Najnovejše orodje, ki pa ima še določene 
pomankljivosti, a kljub temu je tu zbranih največ 
orodij na enem mestu.

Zelo pregledno urejena poštni nabiralnik in 
koledar objav.

Prvo orodje, ki omogoča načrtovanje Instagram
storyjev.

Obstaja tudi aplikacija za mobilne naprave.

https://business.facebook.com/latest/home/?business_id=215862702536152&asset_id=225132000833011&nav_ref=pages_classic_isolated_section


Creator Studio
Ponuja določene možnosti, ki jih Business Suite 
(še) ne omogoča:

● Oznake drugih profilov na Instagram
objavah

● Označevanje lokacije
● Izbira „thumbnaila“ pri nalaganju videa
● Možnost testiranja objav

Zelo pregledno urejen poštni nabiralnik.
Obstaja tudi aplikacija za mobilne naprave.

https://business.facebook.com/creatorstudio/home


Vpogled v statistike
Skozi statistiko se lahko marsikaj naučimo. 

Ključno orodje za optimizacijo strategije na 
podlagi izkušenj.

Obstaja več načinov vpogleda; kateri ti najbolj 
ustreza, je odvisno od predhodno določenih 
ciljev.

Spet se vrnemo h ključnim 3 dejavnikom: Doseg, 
odziv in rast.



Vpogled v statistike
Obstaja več načinov vpogleda; kateri ti najbolj 
ustreza, je odvisno od predhodno določenih 
ciljev:

● Vpogledi (Insights) v Business Suite
● Vpogledi (Insights) v Creator Studiu
● Vpogledi (Insights) na FB strani
● Vpogledi (Insights) na IG profilu (v aplikaciji 

na telefonu)

https://business.facebook.com/latest/insights/overview?asset_id=189671414402679&business_id=226309984440742
https://business.facebook.com/creatorstudio/insights_pages_overview
https://business.facebook.com/LjudmilaLab/insights/?referrer=page_insights_tab_button


Sponzoriranje kampanje
in Ads Manager

Kakšna je razlika med „boosted postom“ in 
sponzorirano kampanjo?

● Boosted post je lahko dobra rešitev v 
primeru, ko objava že deluje dobro in 
potrebuje pospešek, da doseže več ljudi 
(npr.)

● Skozi sponzorirano kampanjo lahko veliko 
bolj natančno določimo parametre, jo 
načrtujemo strateško, omogoča nam 
različne kreative in vmesne popravke
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Sponzoriranje kampanje
in Ads Manager

Ustvarjanje sponzorirane kampanje je sestavljena 
iz 3 korakov:

● Kampanja (določimo cilj)
● Ad Set (določimo občinstvo, trajanje, 

umestitev, proračun)
● Ad (sestavimo kreativo)



Sponzorirane kampanje in 
cilji

Kaj želimo s sponzorirano kampanjo doseči?



Ads Manager in 
ustvarjanje
občinstev

V Ads Managerju si lahko ustvarimo in shranimo 
občinstva za tekoče in prihodnje kampanje.

Najprej definiramo, komu želimo vsebino 
komunicirati

Določimo, preko katerih kanalov bomo občinstvo 
vzpostavili:

● Facebook stran
● Instagram profil
● Spletna stran
● …



Facebook (Meta)
Pixel

Vrstica kode, ki beleži informacije o obisku vaše 
spletne strani.

Dodamo jo na svojo spletno stran in s tem 
omogočimo direktno ciljanje obiskovalcev 
spletne strani (in njenih podstrani).

Glavno orodje za remarketing.



Kako
do kreative?



Orodja za ustvarjanje 
vizualnih vsebin

Obdelava fotografij ali grafik:
• Adobe Photoshop in Adobe Lightroom
• PhotoPea (online kopija Photoshopa)
• Canva

Obdelava videa:
• Adobe Premiere Pro
• Shotcut

https://www.photopea.com/
https://www.canva.com/en_gb/
https://shotcut.org/


Poskusimo pridobljeno znanje
uporabiti v praksi



Prvi korak:
Definirajmo občinstvo

Kakšna je demografika naših sledilcev (spol, 
starost, kra)?

Kako dostopajo do naših profilov (desktop, 
mobile)?

Kdaj so aktivni na spletu?

Vse to nam bo pomagalo pri sestavljanju načrta.



Drugi korak:
Določimo cilje

Kaj želimo s promocijo doseči?

Bomo organizirali dogodek? Kakšen?

Kaj je ideja, ki bi jo radi skomunicirali?

Kakšen jezik in ton uporabljamo?

Določimo konkreten primer!



Tretji korak:
Sestavimo načrt

Kdaj se promocija začne in kdaj konča?

Na kakšen način in na katerih omrežjih jo bomo 
komunicirali?

Koliko bomo vložili v sponzorirano vsebino?

Katere vizualne in tekstovne materiale 
potrebujemo?

Sestavimo okvirno časovnico objav!



Četrti korak:
Gremo v javnost!

Ustvarimo FB dogodek!

Kako bo izgledala naša uvodna objava na 
socialnih omrežjih?



Peti korak:
Ustvarimo kampanjo!

Od blizu se spoznajmo z Ads Managerjem



OSEBEN PRISTOP
Osebna nota namesto 
generičnega hladnega (korpo) 
komuniciranja

POZNAVANJE OBČINSTVA
Kaj sledilce zanima?
Kaj želijo videti na časovnici?
Kaj potrebujejo in kdaj?
Zakaj pridejo na socialna 
omrežja?

SPODBUJANJE DIALOGA
Pogovor in interaktivnost 
namesto obvestil

Ključni poudarki



KLJUČNI
IZZIVI

Kako izboljšati socialna omrežja?

DEFINICIJA TONA
Kakšna je vaša institucija kot 
(spletna) osebnost?

Ali ton prilagoditi vsakemu 
omrežju posebej?

STOPNJA VLOŽKA V 
PODROČJE
Koliko časa in sredstev sploh 
nameniti komunikaciji prek 
socalnih omrežij?

INTERNA KOMUNIKACIJA
Kako promocijsko ekipo čim 
bolje vključiti v kreativni oz. 
idejni proces?

SISTEMIZACIJA 
UREDNIŠKE POLITIKE
Kakšno naj bo razmerje med 
informativnimi, 
razvedrilnimi, 
izobraževalnimi in 
prodajnimi vsebinami?
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