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CILJI RAZISKAVE 

• Kaj so oglaševalci v domžalskih časopisih največ 
oglaševali leta 1925 in kaj največ oglašujejo danes?

• Na katerih prepričevalnih metodah so slonele 
časopisne reklame leta 1925 in katere metode so 
prevladujoče danes?

• Kako so bile oblikovane reklame v časopisih leta 1925 
in kako so oblikovane danes? 

Območje: Domžale z okolico – do Trzina, Mengša, Vira 
in Radomelj.



METODE DELA
• pregled najstarejšega časopisa Domžalec iz leta 1925 in 

analiza reklamnih oglasov iz njega,
• pregled časopisov iz leta 1925 v Narodni in univerzitetni

knjižnici (NUK) v Ljubljani – sprememba načrta,
• pregled časopisov iz januarja 2010: občinskega glasila

Slamnik in Domžalskih novic ter analiza oglasov iz njih,
• analiza grafične podobe oglasov in ugotavljanje tipičnih 

značilnosti starih in novih oglasov,
• dokončanje raziskovalne naloge.

VKLJUČENIH: 45 STARIH IN 34 NOVIH OGLASOV.



PRIMERJAVA OGLASOV GLEDE 
DEJAVNOSTI

Danes: 
• veliko več oglasov za storitvene dejavnosti,
• ni oglasov za tovarne, 
• specializacija oglasov (leta 1925 24 % oglasov za več dejavnosti)
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PRIMERJAVA OGLASOV ZA TRGOVINE
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Oglasi za trgovine leta 1925

špecerija tekstilna

kolonialno blago vinska trgovina

kmetijski pridelki mesarija

pekarija lesna trgovina

prodaja koles gradbeni material

mlekarska zadruga z živino
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Oglasi za trgovine januarja 2010

avtomobili bela tehnika, elektro mat

optika - očala avtodeli

mobilni telefoni vinska klet

računalniška oprema lekarne



Med starimi oglasi prevladujejo oglasi za  
živilske trgovine.



PRIMERJAVA STORITVENIH DEJAVNOSTI
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Časopisni oglasi za storitveno obrt 
leta 1925

žagar brivec zidar mlinar krojač pleskar
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Časopisni oglasi za storitvene dejavnosti 
leta 2010

svetovanje – nepremičnine izobraževanje - tečaji

rekreacija računovodske storitve

avtomobilski servisi, pralnice medicinske terapije

kozmetični salon montaža naprav

geodetske storitve



PRIMERJAVA OGLASOV ZA 
PRIZVODNO OBRT

25%

12%

12%12%

13%

13%

13%

Časopisni oglasi za proizvodno
obrt leta 1925

kolarstvo strojenje kož podobar

pečar mizar čevljar

vrvarna
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Časopisni oglasi za proizvodno 
obrt za leto 2010

PVC okna in vrata, ograje steklarstvo šivanje oblačil



Med starimi oglasi je bilo veliko 
oglasov tovarn.

2. Tovarna slamnikov in 
klobukov J. Oberwalder 
& CIE

3. Tovarna slamnikov in 
klobukov Franc Cerar

4. Tovarna slamnikov in 
ročnih torbic (cekrajev) 
Viktor Mazovec

5. Alojzij Škrabar,
tovarna slamnikov

Vse tovarne slamnikov 
so bile v Domžalah.

Bistra, kemična tovarna 
olja, lakov in barv, d. z o. 
z., Domžale

Oglasi za pet 
slamnikarskih tovarn:

1.



Novejši oglasi za izdelke, ki jih leta 
1925 še ni bilo.



PREVERJANJE HIPOTEZ

»Med reklamnimi oglasi leta 1925 in 
2010 so velike razlike. Spremenilo se 
je življenje ljudi, dejavnosti, od katerih 
ljudje živijo, zato danes oglašujejo 
druge izdelke in dejavnosti, kot pred 
85-imi leti. Zaradi razvite tehnologije 
in raznih tehničnih pripomočkov, so ti 
danes tudi predmet oglaševanja.« 

Hipoteza se je v celoti potrdila.



Preverjanje hipotez

»Na območju Domžal so leta 1925 največ oglaševali: slamnike, 
kmetijske pridelke, kmečko orodje, čevlje, šiviljske storitve in gostilne. 
Danes največ oglašujejo avtomobile in mobilne telefone.« 

Hipoteza se je v celoti potrdila. 



Časopisni oglasi 
iz leta 1925

Samozadostna resnica, 
varčevanje, popularne 

besede, priporočilo, skrb 
za kupca.

Prodaja imena
- tukaj smo!

PRIMERJAVA ČASOPISNIH OGLASOV 
GLEDE NA METODE PREPRIČEVANJA



Tudi danes nekateri oglasi samo 
opozarjajo nase (prodaja imena) 

in objavljajo kontakte.

Oglasi imajo malo besedila 
in veliko informacij. 

Ugodne cene–varčevanje,
kratki izdelavni roki –

utemeljevanje.

Pohitite, tečaji se že začenjajo! – metoda 
ukazovanja in urgentnosti

Časopisni oglasi iz januarja 2010



Rezultati redne vadbe so … –
utemeljevanje. 

Samo do 31. januarja – urgentnost, 
Čakajo vas posebni popust in 4 zimske 
pnevmatike – varčevanje, Izognite se 
neprijetnemu darilu (novi davek na motorna 
vozila) – ukazovanje.  

Časopisni oglasi iz januarja 2010



PRIMERJAVA ČASOPISNIH OGLASOV 
GLEDE NA METODE PREPRIČEVANJA
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Prodaja imena in varčevanje sta najpomembnejši metodi nekoč in danes.
Nekoč je bilo več priporočil in popularnih besed. Danes je več drugih 
metod: urgentnost, prenos čustev, oblikovanje potreb, geslo, ukazovanje. 



Primerjava časopisnih oglasov glede na 
metode prepričevanja 2

Utemeljevanje je danes pogosteje 
zastopano kot nekoč (npr. rezultati vadbe 

so…, PVC ograje z zelo dolgo 
življenjsko dobo).

DANESNEKOČ

V starih oglasih so pogosteje 
uporabljali priporočila in popularne 

besede (npr. priporoča svoje 
prvovrstne mlevske izdelke …, 

nudimo vedno najfinejše izdelke…).



PRIMERJAVA OGLASOV GLEDE 
NA GRAFIČNO PODOBO
Časopisni oglasi iz 1925

Stare oglase so 
krasili ornamenti.

Pogosto je bila 
obroba iz pik.

Ornamenti. 

Različna tipografija, 
obroba iz črt,
podčrtavanje.



Barvne fotografije, barvni logotip, rdeč trak, 
obarvano ozadje, barvna tipografija.

Časopisni oglasi iz januarja 2010



PRIMERJAVA OGLASOV GLEDE 
NA GRAFIČNO PODOBO

0

5

10

15

20

25

20

17

11 11 11

9
8

5

3
2 2

1
0 0 0 0 0 00 0

8

0 0 0 0 0 0

3

0

19

21 21

13

10

3
2

v 
o

d
st

o
tk

ih

leto 1925 leto 2010

Nekoč so prevladovali samo črno-beli oglasi, danes pa barvni, nekoč so jih 
popestrili z ornamenti, danes s fotografijami, tipografija je bila nekoč samo 
črna, danes prevladuje barvna tipografija – običajno kontrastna s podlago.



Preverjanje hipotez

»Reklamni oglasi so bili preprosti, črno–beli 
in niso vsebovali veliko slik. Danes so 
časopisni oglasi lepo oblikovani, barvno 
izstopajoči in imajo lepe barvne fotografije.« 

Hipoteza se je potrdila. Ugotovile smo, da v 
oglasih v letu 1925 slik sploh ni bilo. 



ZAKLJUČEK

• Stare dejavnosti in zaton nekaterih 
poklicev: kolar, podobar, mlinar, žagar, 
trgovci z govejo živino in konji, 
slamnikarstvo,

• spremenjen jezik: »Postrežba 
kulantna!,   restavrater, špecerijsko in 
kolonijalno blago«

• različno je oblikovanje, 

• veliko je novih metod prepričevanja, 

• opazen je razvoj tehnologije.


