
KAKO ČIM HITREJE USTVARITI PRVI ZASLUŽEK  
NA YOUTUBE IZ SLOVENIJE?  

 
Zapomnite si, da ni važno koliko imate ogledov ali naročnikov na YouTube temveč, da 
pridete do pravih ogledov.  
 
Primer, ki vam bo dal misliti glede zaslužka preko YouTube: Prodajate orodje za vrt in 
naredite video posnetek pri katerem poveste čim več koristnega o skrbi vrta in pokažete 
orodje, ki olajša delo z vrtom.  
 
Opcija 1:  
Imate 100 tisoč ogledov na YouTube med različno ciljno publiko 
Dosegli niste enega nakupa torej od video posnetka niste nič zaslužili 
 
Opcija 2:  
Imate le dva tisoč ogledov na YouTube večinoma med takšnimi, ki jih zanima vrt  
(torej 50x manj ogledov) 
Video so videli trije, ki jih zelo zanima orodje in ga kupijo 
Dosegli ste tri nakupe z manj ogledi na YouTube 
 
Rad bi vam pokazal kako čimprej pridete do točke, da lahko tudi z manj ogledi 
zaslužite.  
 
Razlika v zaslužku je ali bodo vaši gledalci iz Slovenije (omejena možnost zaslužka, saj je 
mala država) ali znate dobro angleško (in bodo vaši gledalci iz drugih držav).  
 
Primer video posnetka, kjer sem le povzel angleško vsebino in dosegel s kratkim 
video posnetkom v Sloveniji na YouTube le z nekaj tisoč ogledi zaslužek več kot 3 
tisoč evrov (12x500 evrov) in to že v prvem letu od objave 
(https://www.youtube.com/watch?v=8bje7sf5Mco): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8bje7sf5Mco


Ta video posnetek so videli tisti, ki jih zanima prodaja izdelkov na Amazonu in dokaj hitro me 
je kontaktiral nekdo, ki je želel svetovanje in zmenila sva se 500 evrov na mesec za eno leto 
svetovanja, da mu pomagam pri izdelku, ki bi ga lansiral na Amazonu. Ta video je dober 
primer, da niso važni ogledi, ampak dobite prave oglede.  
 
Hiter zaslužek s tem video posnetkom sem dobil, ker je bilo dobro rangirano na iskalniku 
Google. Če vnesete v iskalnik Google naprimer prodaja izdelkov na Amazonu se še danes 
verjetno pokaže na prvi strani iskalnika ta video posnetek, čeprav je bil posnet leta 
2016.Kasneje sem dodal še druge video posnetke o tej tematiki in tudi z njimi sem dobro 
rangiran.  
 
Primer iskanja na Google pod besedo “prodaja izdelkov na amazonu” 

 
 
Svetujem vam, da preden začnete, da pogledate kaj počnejo najboljši zaslužkarji po svetu 
na YouTube preko spletne strani Social blade (https://socialblade.com/): 
 
Kliknite na TOP LIST 

 
 
Izberite eno od teh držav npr. United States 
(https://socialblade.com/youtube/top/country/us): 

 

https://socialblade.com/
https://socialblade.com/youtube/top/country/us


 
Potem pa levo izberite državo na primer Slovenija pod TOP 250 by country 
(https://socialblade.com/youtube/top/country/si): 

 

 
In videli boste seznam YouTuberjev rangiran po tako imenovanem SB rangu. Nekateri 
YouTube kanali v Sloveniji vas bodo presenetili in jih verjetno sploh niste poznali, čeprav so 
med najboljšimi. To je rang video posnetkov, ki ima trenutno največji potencial po rangu te 
spletne strani, zato se imenuje SB rang.  
 
Lahko pregledate še seznam po številu največ ogledov in naročnikov. To naredite desno 
zgoraj, kjer piše Sorted by SB RANK: 

 
 
Predlagam, da preden začnete pogledate vsaj tri različne države in YouTube kanale najbolj 
uspešnih YouTuberjev v tej državi in hitreje boste prišli do pravih idej za video posnetke na 
YouTube, ki vam bodo omogočili prave oglede in zaslužek.  
 
 
 
 
 

https://socialblade.com/youtube/top/country/si


 
Tri hitri načini za zaslužek preko YouTube:  

- Na koncu video posnetka in v opisu omenite posebno kodo za popust vašega ali 
drugega izdelka ali storitve (če nimate lastnega se lahko se dogovorite, da 
priporočate druge in vam plačajo npr. 30 % od prodaje)  

- Naredite intervju z osebo, ki je znana ali zanimiva za vašo publiko in dajte čimveč 
koristne vsebine na koncu pa prodajte vaš izdelek ali storitev  

- Posnamete video posnetek na določeno tematiko in ga “prodajate naprej” npr. Video 
posnetek zobozdravnik v Ljubljani, kjer bi govoril o zobozdravnikih in omenil zobarja 
in zobarju ponudil plačilo za dobro pozicijo na iskalniku Google in omembo 
zobozdravnika ali pa vam zobozdravnik plača za vsako stranko, ki jo pridobi od tega 
video posnetka, ki ste ga vi naredili  

 
Važno je samo, da pridete do pravih ogledov, ki jih zanima čimprejšnji nakup izdelka ali 
storitve, ki jo vi ponujate. Če tega nimate se povežite z tistimi, ki jo imajo in so vam za 
stranko pripravljeni plačati (lahko vam pa plačajo za email, klic ali povpraševanje stranke).  
 
Na primer, da bi jaz posnel video posnetek dolg 30 minut in ga objavil na YouTube ter bi 
govoril o tem kako naj podjetniki uporabljajo emaile v poslu, da jih bodo njihove stranke 
prebrale (kako naj pišejo dobre naslove emailov, zanimive tekste, kakšna orodja uporabljati 
itd.) in bi na koncu video posnetka omenil, da ponujam individualno svetovanje o pisanju 
učinkovitih emailov za 100 evrov.  
 
Pomembno je samo, da si čim več pravih ljudi pogleda vaš video posnetek do konca, torej 
da jim dam na primer 27 minut čim več koristnih informacij in jih prepričam, da sem prava 
oseba za njih s svojo ponudbo. Ta video posnetek potem pošljem, da objavijo tudi spletne 
strani, ki se ukvarjajo s podjetništvom in jim od vsakega nakupa mojega svetovanja, ki ga 
omenim na koncu video posnetka dam 30 %. Torej bolj pomembno je, da si pravi ljudje 
pogledajo video posnetek, kot da ga pogleda veliko tistih, ki ne bodo kupili ali jih to kar 
govorite v video posnetku ne zanima.  
 
Če želite snemati video posnetke v slovenščini vam predlagam sledeče:  
 
Najdite tematiko o kateri se trenutno govori, bodisi je v trendu ali tematiko narediti posebno 
prilagojeno za spletno stran, ki jo obiskuje vaša potencialna publika.  
 
Poglejte v mediju, ki je za vas zanimiv in ima pravo publiko kaj je v trendu na primer: 
 

1.) Prodajam slušne aparate - torej moje stranke so verjetno večinoma starejši ljudje, ki 
berejo spletne strani za upokojence.  

2.) Pogledam spletne strani za upokojence in na spletni strani seniorji.info vidim objavo o 
Hospicu 



 
Za svoj YouTube kanal se dogovorim za intervju s predsednico društva, ki mi pojasni čimveč 
koristnih informacij o Hospicu: 

 
 
Na koncu video posnetka omenim, da prodajam slušne aparate ali pa, da bomo od vsakega 
prodanega izdelka v tem video posnetku pomagal tudi Hospicu.  
 
Ta video posnetek pošljem spletnim stranem, ki so zanimive za Hospic in prepričan sem, da 
bi takoj prodal nekaj slušnih aparatov. Verjetno bi video posnetek objavili tudi na spletni 
strani Hospica.  
 
Uporabite orodje Google trends, da vidite kaj je v trendu (https://trends.google.com/trends/): 
 
Pomembno je, da izberete YouTube search (iskanje na YouTube) ali web (iskanje na 
Google) in izberite krajše obdobje od 90 dni:  

 

 
 
Primer vidim, da je iskanje o kurentih- torej video posnetki s to tematiko bi bili zanimivi. 
Oblekel bi se lahko na primer v kurenta in posnel video posnetek, kjer bi govoril nekaj 
koristnega za publiko, ki jo zanima. Včasih lahko torej izkoristite tematiko, ki je aktualna in jo 
povežete z vašo tematiko. Če je na primer noč čarovnic ste lahko tisti dan, ko imate video 
posnetek zamaskirani in govorite o vašem podjetju.  
 
Najdite besede, ki jih ljudje iščejo na iskalniku Google z orodjem Ubersuggest 
(https://neilpatel.com/ubersuggest/) in posnamite koristen video posnetek dolg vsaj 5 minut 
in pišite spletnim stranem, da ga objavijo. 
 
 

https://trends.google.com/trends/
https://neilpatel.com/ubersuggest/


 
 
 
 
 
Primer iskanja na Ubersuggest, da bi me zanimalo področje meditacije: 

 
 
Bodite pozorni na zavihke, ki vam bodo dali ideje za vsebine (suggestions, related itd.): 

 
 
Osredotočil bi se na besede, ki so iskane na iskalniku Google: 

 
 
Če bi ponujal tečaje za meditacijo bi posnel glasbo za meditacijo in za otroke, saj vidim da je 
iskana na iskalniku Google.  
 
Potem pišite spletnim stranem, da video posnetek objavijo - primer: 
Če bi posnel meditacijo za otroke bi pisal na spletno stran ringaraja, da sem posnel zanimiv 
video posnetek o meditaciji za otroke in če ga lahko objavijo. Za njih bi bil video posnetek 
koristna vsebina.  
 

 
 



Ali pa tistim, ki imajo že bazo “pravih strank”, da jo pošljejo preko emaila video za vas - 
primer:  
 
Povezal bi se naprimer s spletno stranjo otroki.si da pošljejo email in dajo koristen video 
posnetek za otroke in dobijo od vsake prodaje tečaja meditacije določen %: 

 
 
Ali pa objavijo Instagram influencerji in vam tako pridobijo prave oglede. Povezal bi se s 
takšnimi influencerji (vplivneži), katero gledajo mamice z otroki na primer:  

 
 
Melita Ivana bi objavila to povezavo do posnetka na Instagram zgodbah (story-u) in bi za 
vsakega, ki bi se kasneje odločil za meditacijo dobila določene % od prodaje.  
 
Posnamete video posnetek na določeno temo in to potem drugim prodajate naprej na primer 
video posnetek z naslovom: Zobozdravnik ljubljana 
 
O zobozdravnikih v Ljubljani sprašujejo že več let - primer vprašanja: 

 
 
 
Video posnetek, ki bi ga posnel bi govoril kako izbrati zobozdravnika v Ljubljani in kakšne so 
cene, kaj je pomembno vedeti, mogoče celo odgovorite na kakšna vprašanja, ki se ljudje 
sprašujejo o zobozdravnikih in se na koncu pove, da priporočate zobozdravnika, ki ga lahko 
pokličete na določeni številko in dobijo brezplačni pregled. Lahko pa naredite na ta način, da 



vi samo sprašujete zobozdravnika in zobozdravnik odgovorja na vaša vprašanja ali pa 
naredite animacijski video posnetek. Animacijski video posnetek vam lahko poceni naredijo 
preko spletne strani www.fiverr.com (če iščete pod animated ali explainer video). 
 
Primer animacijskega video posnetka, ki je bil objavljen na YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=bgGkQ5VYelY in s katerim sem hitro zaslužil (naredili pa 
so mi ga na fiverr za 10 dolarjev): 

  
 
Lahko rečem, da sem v tem primeru investicijo v video posnetek (10 dolarjev) v hitrem času 
naredil x 100, torej zaslužil tisoč dolarjev.  
 
S tem video posnetkom sem veliko zaslužil, pa čeprav je imel malo ogledov, ker je ljudi na 
inovativen način vabil k naročnini na revijo. Tisti, ki so se naročili enkrat na revijo, pa se 
potem še kupili druge izdelke npr. koledar in večinoma še podaljšali letno naročnino.  
 
Prepričan sem, da bi vam zobozdravnik plačal za vsako stranko tudi, če pride na brezplačni 
pregled.  
 
To lahko naredite za več panog, kjer so pripravljeni plačati za stranke npr. frizerji, 
kozmetičarke, poslovni svetovalci, podjetja v turizmu itd.  
 
Primer objave kiropraktika, ki ima le 55 naročnikov in 26 tisoč ogledov zaradi dobrega 
rangiranja video posnetka: 

 
 

http://www.fiverr.com/
https://www.youtube.com/watch?v=bgGkQ5VYelY


Prepričan sem, da je kiropraktik s tem video posnetkom dobil veliko novih strank. V Sloveniji 
je s to metodo velik potencial in tudi v tujini je veliko niš še na voljo.  
 
Lahko pa naredite daljši video posnetek in ga daste na YouTube, kot neobjavljenega 
(unlisted) in je dosegljiv le tistim, ki imajo direktno povezavo. 
 
Potem preko orodja Webinar ninja (https://webinarninja.com/) naredite spletni seminar 
oziroma webinar in na koncu video posnetka prodate nek izdelek ali storitev. S pomočjo 
Webinar Ninje boste imeli urejeno spletno stran, vsem prijavljenim boste avtomatsko poslali 
emaile itd.  
 
Vaša naloga je, da pridejo pravi ljudje, ki si bodo ogledali vaš video posnetek. Dovolj je le 
100 ljudi in dobra ponudba na koncu ter seveda, da bodo zadovoljni z izdelkom ali storitvijo, 
ki ga ponudite. Začnete pa vse z video posnetkom, ki je dolg vsaj 20 minut.  
 

 
Tukaj vas čaka na tisoče idej o spletnih seminarjih: 
https://my.webinarninja.com/webinar-finder 
 
Če želite snemati video posnetke v angleščini imate več konkurence in vam zato 
priporočam, da uporabite še dodatna orodja na primer:  
 

1.) Najdite vsebino na YouTube, ki je v trendu na Buzzsumo (www.buzzsumo.com) in 
kliknite na iskanje po YouTube vsebini (contentu)  

 

 
 
 
 
 
 
 

https://webinarninja.com/
https://my.webinarninja.com/webinar-finder
http://www.buzzsumo.com/


 
 
Primer idej za video posnetek v niši frizerjev, kjer sem dobil idejo preko spletne strani 
Buzzsumo: 

 
 
 

2.) Najdite vsebino na YouTube, ki je v trendu preko VidlQ (https://vidiq.com/)  in 
posnemite video posnetek o tej tematiki na primer, da me zanima niša za igranje:  

 

 
 
 

3.) Uporabite orodje Keyword tool (http://keywordtool.io/), da najdete iskane besede na 
YouTube 

 
Če bi imel zaposlitveno agencijo bi posnel video posnetke o zaposlitvah v Ljubljani, 
mehatroniku itd.  

 

https://vidiq.com/
http://keywordtool.io/


 
Primer kako YouTube za zaslužek dobro izkorišča moj dober prijatelj Grega Gostinčar, ki je 
usmerjen v tuji trg (njegov YouTube kanal je 
https://www.youtube.com/channel/UCyA_Is3pTm5x1s76Lr_h5oQ) 
 

 

 
 
Nima veliko naročnikov in tudi nima veliko ogledov, ampak od YouTuba dobro zasluži, ker je 
v pravi niši. Osredotoča se torej na prave oglede. Govori o notropikih v angleškem jeziku. 
Ima tudi spletno stran https://www.yourinception.com/. 
 
Grega prodaja tudi lastne izdelke, ki jih za njega pakirajo in pošiljajo v ZDA ter tudi, da 
naredi samo video mnenje določenega izdelka v tej niši računa že 500 evrov na mnenje.  
 
Ima tudi svojo knjigo in tečaj, ki ga prodaja za 97 evrov: 

 
 

https://www.youtube.com/channel/UCyA_Is3pTm5x1s76Lr_h5oQ
https://www.yourinception.com/


Gregatu vsebino pripravlja nekdo drug, ki ga je najel preko Upwork (http://upwork.com/) in 
ga zelo malo stane. To je spletna stran, kjer lahko najamete ljudi iz celega sveta, ki vam 
bodo opravljeno storitev za točno določeno nalogo na primer pisanje scenarijev za vaše 
video posnetke.  
 
Primer osebe, ki vam lahko pomaga na Upwork s pravo vsebino za vaše video posnetke: 

 
 
 
 
Gregatova strategija, da je prišel do pravih ogledov je bila tudi da je najdel Facebook 
skupine, kjer so pravi ljudje za njegovo nišo in tam objavljal vsebino na primer: 

 
 
Zelo dobro deluje tudi komentiranje situacije v trendu na primer Carter Thomas je prišel v 
šest mesecih do 100 naročnikov na YouTube samo, da je komentiral kriptovalute: 

 
 

http://upwork.com/


Lahko se vidi vas le na majhnem ekranu v vašem YouTube video posntku (dober program 
za to je Screen cast o Matic (https://screencast-o-matic.com/), kjer lahko video posnetek 
posnamete in ga kasneje naložite na YouTube. 
 
Primer video posnetka Carterja Thomasa, kjer se najbolj vidi zaslon ter njega le desno 
spodaj: 

 
 
Carter je kasneje iz teh YouTube video posnetkov dobil veliko strank, ki jim je računal za 
svoje nasvete 500 evrov za 30 minut.  
 
Eden največjih zaslužkarjev na YouTube je deček, ki preizkuša in komentira igrače 
(https://www.youtube.com/channel/UChGJGhZ9SOOHvBB0Y4DOO_w) : 

 
 
Tudi naša slovenka Sara Mozetič, ki živa na Norveškem je zelo uspešna na YouTube, kjer 
ima že več kot 2 milijardi ogledov (https://www.youtube.com/user/SaraBeautyCorner).  
 
Sara predstavlja trike kako si lahko sami izdelate pričesko, torbico, nasvete za šolarje itd.: 

 
 

https://screencast-o-matic.com/
https://www.youtube.com/channel/UChGJGhZ9SOOHvBB0Y4DOO_w
https://www.youtube.com/user/SaraBeautyCorner

