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I 

 

POVZETEK 

 

Otroci so za medije in oglaševanje posebej zanimivi, saj so v času odraščanja bolj dovzetni za 

oglase kakor odrasli. Problem oglaševanja je predvsem nezdrava hrana, za zdravo rast in 

razvoj otrok pa je potrebna uravnoteţena prehrana in telesna aktivnost. Cilji diplomske naloge 

so bili raziskati otroške revije in ugotoviti pogostost oglaševanja ţivil ter predstaviti  pojav 

prehranskih oglasov skozi različna časovna obdobja. Ugotavljali smo ali se v otroških revijah 

pojavlja oglaševanje manj priporočene hrane, to je hrane z večjo vsebnostjo enostavnih 

sladkorjev in maščob, ki v prekomerno zauţitih količinah neugodno vplivajo na zdravo rast in 

razvoj otroka. V raziskavi smo analizirali oglase štirih otroških revij, v dveh desetletnih 

časovnih obdobjih. Raziskava je pokazala, da se je oglaševanje hrane v otroških revijah z leti 

povečalo, oglašujejo pa se predvsem manj priporočena ţivila, z veliko vsebnostjo sladkorja, 

maščob in soli. Oglasi so celostranski in pogosto vključujejo nagradno igro, strip ali igrarijo.  

V oglasih nastopajo privlačni liki, ki hitro pritegnejo otroško pozornost. Oglasi pogosto 

predstavljajo prikrito oglaševanje. Glede na zdravstveno problematiko otrok, ki je pogosto 

povezana z neustreznim načinom prehranjevanja, bi bilo potrebno prepovedati oglaševanje 

hrane z večjo vsebnostjo sladkorja, maščob in soli otrokom. Uredniki in oglaševalci bi morali 

bolj dosledno upoštevati zakone in priporočila, ki obravnavajo oglaševanje, potreben pa je 

tudi doslednejši nadzor zakonodajalcev nad oglaševanjem otrokom. 

 

 

Ključne besede: otroci, hrana, otroške revije, mediji, oglaševanje 
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ABSTRACT 

 

Children are particularly interesting to the media and advertising, since they are more 

receptive to advertisement than adults during adolescence. The problem of advertising is 

mainly unhealthy food, but for child’s healthy growth and development a balanced diet and 

physical activity are most needed. The objectives of the thesis were to explore children's 

magazines and to determine the frequency of food advertising, and to present the phenomenon 

of food advertisements through different periods of time. We determined whether the 

children's magazines advertise less-recommended food and food with a higher content of 

simple sugars and fats that consumed in excessive quantities adversely affect the healthy 

growth and development of the child. In this study, we analyzed the advertisements of four 

children's magazines, in the two ten-year periods. Research has shown that food advertising in 

children's magazines over the years increased advertising with mostly less preferred foods 

with lots of sugar, fat and salt. The advertisements are full page and often include a prize 

game or a comic. The advertisements also often include appealing characters which quickly 

attract children's attention. Advertisements are often a part of surreptitious advertising. 

According to children’s health problems, which are often associated with inadequate diet, it 

would be necessary to prohibit advertising foods with a higher content of sugar, fat and salt to 

children. Editors and advertisers should more strictly observe the laws, regulations and 

recommendations which deal with advertising, but it also needs more consistent control over 

legislators advertising to children. 

 

 

Keywords: children, food, children's magazines, media, advertising 
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I UVOD 
 

Strategija varovanja zdravja temelji na zdravem aktivnem slogu ţivljenja, pri čemer sta 

najpomembnejša gibanje in zdrava prehrana. Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) 

opozarja, da je čedalje več otrok, mlajših od 5 let, predebelih. Debelost je posledica 

prevelikega vnosa energijsko bogate hrane in telesne neaktivnosti. Ţivljenje v bolj razvitih 

delih sveta vodi k čezmernemu delu v sluţbi, ta pa je vedno bolj sedeče narave. Poleg tega 

uporabljamo različne načine prevoza in imamo premalo časa za telesno aktivnost. Zaradi 

povečane mase ljudje hitreje zbolijo in so tudi kasneje v ţivljenju podvrţeni različnim 

(kroničnim) boleznim. Po podatkih SZO debelost med predšolskimi otroci skokovito narašča, 

vendar se le-ta lahko prepreči. Potrebno je ozaveščanje zdravega prehranjevanja ţe v otroštvu 

(SZO, 2013). 

 

K ozaveščanju pomena zdravega načina prehranjevanja pripomorejo tudi mediji. Ţivimo v 

času mnoţičnih občil – medijev, ki nam zapolnjujejo ţivljenje na vsakem koraku. Preko 

medijev si ljudje, predvsem pa otroci, oblikujemo predstave o svetu in o sebi. Posredujejo 

nam novice, znanje, mnenja in razvedrilo. V vedno večji meri pa nam ponujajo tudi reklamo 

oziroma oglase. 

 

Problem nastane, ko mnoţični mediji zaradi svojih trţnih namenov oglašujejo hrano z veliko 

sladkorja, maščob in soli, ponujajo prehranske dodatke in pijače z več sladkorja. Podjetja 

ţelijo s trţnim komuniciranjem doseči ciljno skupino posameznikov (v našem primeru otrok), 

z namenom, da nas pritegnejo k nakupu. Otrok se v zgodnjem otroštvu razvija na vseh 

področjih, tako kognitivno in telesno in še nima prave predstave o svetu, zato je lahka tarča 

oglasov. Otrok v predšolskem obdobju ne vidi oglaševanja kot takega, ampak ga doţivlja na 

čisto svoj način. Pritegne ga ponavljajoča se zgodba, zanimivi in pisani liki ter otroška glasba. 

 

Diplomska naloga opisuje vpliv medijev na otroka in na njegov razvoj osebnosti. Otrok ţe v 

predšolskem obdobju preide nekaj stopenj v razvoju potrošnika. V diplomski nalogi 

obravnavamo pogostost pojavljanja oglasov ţivil v otroških revijah, skozi časovno obdobje 

izhajanja obravnavanih revij. Predvsem se ugotavlja ali se oglašujejo odsvetovana ţivila, ki 

vodijo v nezdravo prehranjevanje in slabši razvoj otroka. 
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II    TEORETIČNI DEL 

 

1 MEDIJI IN OGLAŠEVANJE 

 

 

Ţivimo v času mnoţičnih občil, ki nas spremljajo na vsakem koraku. Zapolnijo nam ušesa, 

privlačna so za oči in hitro podajo informacije, ki jih potrebujemo. »Mediji so časopisi in 

revije, radijski in televizijski programi, elektronske publikacije, teletekst ter druge oblike 

dnevnega ali periodičnega objavljanja uredniško oblikovanih programskih vsebin s prenosom 

zapisa, glasu, zvoka ali slike, na način, ki je dostopen javnosti« (Zakon o medijih, 2006). 

Preko medijev si ljudje in predvsem otroci oblikujemo predstave o svetu in sebi. »Medijska 

sporočila skrbno preučujejo ekonomski in politični konteksti, v katerem so ustvarjani filmi, 

televizijske oddaje, časopisi, revije idr. Medijska industrija namreč prodaja svoje občinstvo 

oglaševalcem, kar bistveno določa njene programe« (Košir, 1995, str. 5).  

 

Mediji nam posredujejo novice, znanje, mnenja in razvedrilo, vendar v vedno večji meri tudi  

oglase. S tem ţelijo doseči določeno skupino ljudi, ki bodo oglas opazili in se tudi odločili za 

nakup oglaševanega, podjetje pa bo s tem povečalo svoj kapital. Pravzaprav gre za začarani 

krog, saj potrošniki, s kupovanjem izdelkov, dajemo svoj denar podjetjim, ki ga nato porabijo 

za oglaševanje novih izdelkov z  namenom, da nas ponovno pritegnejo k nakupu. (Košir, 

1995). 

 

1.1 Mediji in njihov vpliv 

  

Košir (1995) navaja, da je medijska stvarnost nekakšna iluzionarna oziroma sanjska 

konstrukcija, preko katere naslovniki beţimo iz vsakdanjega ţivljenja, odvračamo 

odgovornost in resnične medsebojne odnose. Postanemo medijsko slepi za druţbo in 

druţabnost ter tako postajamo vse bolj človeško pasivni. Trdimo lahko, da medijska stvarnost 

jasno vpliva na naše ravnanje in obnašanje v resničnem svetu. Vendar Luthar (1995) navaja, 

da odrasli jasno razlikujemo med medijsko realnostjo in svojo osebno realnostjo, otroci pa so, 

glede na kognitivni razvoj, sposobni razlikovati ti dve realnosti nekje med četrtim in petim 
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letom. Otrok v predšolskem obdobju šele oblikuje svoje predstave o svetu, zato je z njim 

lahko manipulirati. Piaget je razvil štiri-stopenjsko lestvico kognitivnega razvoja otroka in 

pojasnil kako se otroci miselno odzivajo v določeni starosti. Otrokovemu razvoju in 

zmoţnosti vplivanja nanj se bomo posvetili še v poglavju razvoja predšolskega otroka. 

Zgodnje izkušnje sveta oblikujejo otrokovo identiteto. Ob ustrezni spodbudi otrok razvije 

zanimanje, zato je najmlajša generacija trţno zanimiva medijem, saj je neposredno 

izpostavljena in lahko dosegljiva. Otroci tako počasi, a vztrajno pridobivajo svojo pomembno 

vlogo v potrošniškem svetu. 

 

1.2 Oglaševanje 

 

Tisto kar je potrošnikovim očem skrito, medijska industrija pa dobro vidi, je to, da bi 

oglaševanje brez medijev teţko obstajalo, saj brez njih ne bi mogli širiti ţelenih informacij o 

novih izdelkih. Denar, ki ga mediji dobijo od oglaševanja, je denar, ki gre pod vplivom 

oglasov iz ţepa potrošnika. Eicke in Eicke (1995) menita, da naročniki oglasov s svojim 

denarjem izvajajo pritisk na kritično mnenje in podpirajo somišljenike, od medijev pa 

pričakujejo določene »usluge« in za seboj, ne glede na vse, puščajo tiste medije, ki jim te 

»usluge« ne dajo. Medijska industrija je torej močno odvisna od oglasov. Odrasli ljudje 

imamo določena merila glede kakovosti podajanja informacij, oglasna industrija pa si ta 

merila prisvaja povsem drugače. Po njihovih merilih so najbolj učinkoviti tisti mediji,  ki 

pritegnejo veliko število mladih gledalcev, bralcev ali poslušalcev, saj le-ti po njihovem 

mnenju niso zmoţni kritičnega mišljenja. Tako so za oglasno industrijo zlasti mikavni otroci 

in mladi, ki si utirajo prostor v potrošniški druţbi (Dunn, 1990). 

 

1.2.1 Razvoj oglaševanja 

 

Oglaševanje se je razvilo, ko osebni stik trgovca s stranko ni bil več mogoč. Preseči je bilo 

treba stik z vsakim kupcem posebej in najti za to nadomestilo. Razvili so se oglasi. V svojem 

razvoju je oglaševanje prešlo štiri različne faze, ki so se med seboj razlikovale glede na 

strategijo trţenja in oglaševanja, na elemente v oglasih, na kulturni okvir in glede na medij, ki 

je tisti čas dominiral. Prvi oglasi so se pojavljali samo v tiskanih medijih, predvsem zato, ker 

elektronskih takrat še ni bilo. Osredotočali so se na izdelek sam, na njegovo koristnost, 
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kakovost, ceno, uporabnost, pri čemer niso uporabljali čustvenih apelov, niti niso posegali na 

področje kulturno osnovane interpretacije. Naslednji so se razvili ikonološki oglasi, ki so kot 

primarni medij uporabljali radio. Namesto uporabniških vidikov izdelkov so se osredotočali 

na njihovo simbolno vrednost in poudarjali prevladujoče vrednote v druţbi (status, druţina, 

zdravje). Ciljali so na posameznikove psihološke potrebe in pojasnjevali kako jih oglaševani 

izdelek zadovoljuje. Tretja generacija oglasov se pojavlja predvsem na televiziji in skuša pri 

potrošnikih vzbuditi nove vedenjske vzorce. Osredotoča se na posameznika in njegove 

psihološke potrebe. Ima močan čustven poudarek in skuša potrošnika spodbuditi k 

razmišljanju kaj lahko izdelek naredi za njega osebno sebično, kot povečanje ugleda v druţbi. 

Zadnje obdobje v razvoju oglaševanja je totemizem. Ta zdruţi koristnost, simbolizem in 

personifikacije prejšnjih treh obdobij in poudarja ţivljenjski stil potrošnika. Potrošniški 

izdelki se berejo kot totemi, emblemi za medosebne odnose. Delujejo na principu »povej mi 

kaj kupuješ in povem ti kdo si«. Izdelki, ki jih potrošnik izbere zase, govorijo o njegovi 

osebnosti, okolici sporočajo kakšen je potrošnik, kaj počne v prostem času, kakšno glasbo 

posluša, ipd. Oglaševanje komunicira več o druţbenem kontekstu, v katerem se izdelek 

uporablja, kot pa o samem izdelku. Ta je v oglasu sicer predstavljen, vendar je njegova vloga 

sekundarna, je le sredstvo izraţanja posameznika (Oglaševanje – definicija in vloge, 2004). 

 

1.2.2 Vloge oglaševanja 

 

Večina ljudi pri oglaševanju pomisli le na prodajo izdelkov oziroma storitev, torej na 

ekonomsko vlogo oglaševanja. Znotraj te vloge sta se razvili dve teoriji. Prva teorija 

zagovarja idejo, da je oglaševanje orodje trţne komunikacije, s katero skuša oglaševalec 

potrošnikovo zanimanje odvrniti od cene izdelka. Druga teorija pa ji nasprotuje in trdi, da je 

oglaševanje vir informacij, ki povečujejo potrošnikovo občutljivost na cene in vzdrţuje 

konkurenčnost med podjetji. Oglaševanje, dolgoročno, narekuje trende preoblikovanja kulture 

in subkultur potrošnikov. Ima pa tudi medijsko vlogo. Pojavlja se kot del medijske vsebine in 

ima, tako kot preostala vsebina, močan vpliv na občinstvo. S tem dodatno konstruira medijsko 

resničnost in prispeva k vtisu potrošnikov o mediju. Medij nosi odgovornost za oglase, ki jih 

objavlja in na nek način z njimi sporoča svoje vrednote (Oglaševanje – definicija in vloge, 

2004). 
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V večini primerov za mediji stoji ekonomska industrija s svojim trţenjem. Naročniki oglasov 

ţelijo v čim krajšem času, z udarnimi naslovi in vsebino, doseči našo pozornost, tako da se 

posameznik za oglaševan izdelek tudi odloči in ga čim prej kupi. Poleg ekonomske pa ima 

oglaševanje še vrsto drugih vlog. Komunikacijska vloga potrošnika informira o določenem 

izdelku oziroma storitvi, ki je na trgu. Druţbena vloga se kaţe v tem, kako oglaševanje uči 

potrošnike uporabljati izdelke. Pri tem je pomembno poudariti, da imajo posamezni izdelki 

veliko različnih načinov uporabe in vsak potrošnik si izbere tistega, ki mu najbolj odgovarja. 

Razširjen koncept druţbene vloge oglaševanja je kulturna vloga. Oglaševanje, dolgoročno, 

narekuje trende preoblikovanja kulture in subkultur potrošnikov. Oglaševanje ima tudi 

medijsko vlogo. Pojavlja se kot del medijske vsebine in ima, tako kot preostala vsebina, vpliv 

na občinstvo. S tem dodatno oblikuje medijsko realnost in prispeva k vtisu občinstva o 

mediju. Medij nosi odgovornost za oglase, ki jih objavlja in na nek način z njimi sporoča 

svoje vrednote (Oglaševanje – definicija in vloge, 2004). 

 

1.3 Prikrito oglaševanje 

 

Prikrita sporočila so prikrite oglaševalske vsebine: na prvi pogled izgledajo kot novinarski 

prispevki, v resnici pa so sredstvo za prenos oglaševalskega sporočila. Prikriti oglasi so videti 

nekomercialno. Naslovnik teţko loči oglas od vsebine. Prispevki morajo biti medsebojno 

jasno ločeni, kar zahtevajo vsi zakoni in samoregulacijski akti, saj v nasprotnem primeru 

naslovnik oglas dojema kot nepristransko in popolno informacijo (Milosavljevič, 2005). 

 

Klasično oglaševanje je vedno manj učinkovito, saj so ljudje zaradi poplave oglasov razvili 

učinkovit obrambni zid, ki ga skušajo oglaševalci in naročniki oglasov, z novimi tehnikami, 

premagati in potrošnika ujeti nepripravljenega. Vedno znova iščejo nove načine, kako 

pridobiti potrošnikovo pozornost in doseči največji moţni učinek nanj. Šijanec (2007) piše, da 

se pojavljajo nove oblike oglaševanja, ki pa so etično sporne. Ena takšnih oblik je tudi prikrito 

oglaševanje. Prikrito oglaševalsko sporočilo je tisto sporočilo, ki oglašuje, vendar je označeno 

kot novinarski prispevek, prejemniku pa sporočilo ni prepoznavno kot oglas. Prikrito 

oglaševanje se pojavlja tudi pod imenom hibridna sporočila, vendar bomo obdrţali prvo 

obliko poimenovanja. 
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Namen prikritega oglaševanja je na nov, olepšan način pripraviti potrošnike na informacije 

oglaševalcev, pri tem pa vseeno zaznamo zlorabo nepoučenih potrošnikov, saj povprečen 

potrošnik iz vsebine ne zna razbrati ali gre za članek ali plačano objavo – oglas. V današnji 

poplavi različnih medijev in omejenosti trga se razume, da naročniki oglasov in mediji sami, 

posegajo po takšnih pristopih, saj jim gospodarske razmere, neprofesionalnost medijev, ki 

dovolijo prikrito oglaševanje in interes podjetij po tem, ne dovolijo druge izbire. Podjetja 

imajo interes za prikrito oglaševanje, saj je cenejše in hitreje doseţe ţelene učinke, ki jih s 

klasičnim – korektnim oglaševanjem zadnje čase sploh ni mogoče doseči in na ta način 

posredujejo informacije, ki jih s klasičnim načinom sploh ni mogoče posredovati (Piţmoht, 

2005). 

 

 

Slika 1: Primer oglasa v otroški reviji za prehransko dopolnilo Imunoglukan (Cicido, 2008-2009, št. 5) 

 

Zaznamo lahko, da mediji delujejo v nekem druţbeno-socialnem okolju ter v gospodarskem 

in ekonomskem kontekstu in so zaradi trţne naravnanosti precej odvisni od oglaševalcev, ti so 

odvisni od naročnikov oglasov, vsi skupaj pa so zelo odvisni od občinstva – potrošnikov. 

Ravno zato, takšna nuja po prodoru do bistvenega dela potrošnega oglaševanja – potrošnika 

samega in njegovega denarja (Erjavec, 1998). 
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Prav posebno tekmovanje se odvija v oglaševalskem poslu. Tekmujejo oglaševalci in uredniki 

medijev, saj ţelijo oglaševalci prostor v medijih ustvariti primeren za njihove izdelke in če se 

kakšen urednik odloči objaviti prispevek, ki oglaševalcem ni všeč, jim slednji začnejo groziti 

s prekinitvijo sodelovanja. Lastniki medijev so od oglaševalcev zelo odvisni, saj brez njih ni 

dobre ekonomske slike, zato te bojkote resno upoštevajo (Nagode, 2004). 

Erjavčeva (2000) je izvedla raziskavo odziva marketinškega sektorja na prikrito oglaševanje 

in izkazalo se je, da je odziv pozitiven, saj koristi vsem. Lastniki medijev vidijo finančno 

prednost, saj je naročnikov vedno več, naročniki menijo, da so oglasi cenejši in učinkovitejši, 

bralcem pa je omogočena boljša kvaliteta časopisa (barva, kvaliteta papirja, več informacij). 

S takšnim delovanjem, oglaševalski trikotnik, ki ga sestavljajo naročnik oglasa, oglaševalska 

agencija (ki oglas sestavi) in mediji (objava oglasa), krši zakonodajo na področju oglaševanja 

in kaţe svojo »profesionalnost«. 

 

1.3.1 Zakonodaja na področju oglaševanja 

 

Oglaševanje je v Republiki Sloveniji omejeno z zakoni, še posebej pomembni so tisti, ki 

usmerjajo oglaševanje na otroke in pri uporabi otrok v oglaševanju. 

 

»Zakonodaja določa, da so vse vsebine, ki so naročene in plačane, kot take tudi označene, da 

jih bralec, poslušalec oz. gledalec takoj prepozna. Oglaševalec ne sme vplivati na neodvisnost 

uredništva, pri sponzoriranih vsebinah pa mora biti jasno označeno, da ne gre za običajno 

uredniško vsebino« (Nagode, 2004). 

 

Čeprav oglaševalci sledijo svojim kriterijem in mediji sledijo določenim vlogam v oglasni 

industriji, vseeno obstaja zakonodaja, ki oglaševanje skuša zadrţati v okvirih zakona. Sem 

spadajo: 

- Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/2006), ki določa pravice, obveznosti in 

odgovornosti pravnih in fizičnih oseb ter javni interes Republike Slovenije na 

področju medijev. 

- Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/2004), ureja pravice potrošnikov 

in potrošnic pri ponujanju, prodajanju in drugih oblikah trţenja blaga in storitev s 
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strani podjetij in določa dolţnosti drţavnih organov in drugih subjektov, da te pravice 

zagotavljajo. 

- Zakon o varstvu konkurence (Uradni list RS, št. 18/1993), prepoveduje dejanja, ki v 

nasprotju z zakonom omejujejo konkurenco na trgu ali nasprotujejo dobrim poslovnim 

običajem pri nastopanju na trgu ali pomenijo nedovoljeno špekulacijo. 

 

 

Prikritemu oglaševanju nasprotujejo tudi različni samoregulacijski akti kot so, Portoroška 

listina o etični nedopustnosti prikritega oglaševanja, Slovenski oglaševalski kodeks (4. izdaja, 

2009) in Kodeks slovenskih novinarjev (Mediaforum, 2002). 

 

Zanimivo je, da se kljub prepovedim in zakonskim določbam, prikrito oglaševanje redno 

pojavlja v medijih. Razlog za to je močno prepletanje medijev z drugimi organizacijami, 

nekritična politika nekaterih medijev, politika podjetij, ki naročajo prikrite oglase, saj z njimi 

laţje komunicirajo z javnostjo, kot pa z resnimi oglasi. Veliko je primerov, ko ni mogoče 

opredeliti ali gre za prikrito oglaševanje ali ne, saj je teţko odkriti oziroma dokazati njegovo 

delovanje, saj ne poznamo ozadja, kako je novinar pridobil informacije (Nagode, 2004). 

 

Poleg vseh akterjev, ki so del oglaševalskega trikotnika, bi moral oglaševanje z zakoni 

nadzirati drţavni regulacijski aparat in kaznovati kršenje le-teh. V preteklih letih se ni prav 

velikokrat zgodilo, da bi koga kaznovali, s takšnim odzivanjem drţavnih teles pa se dodatno 

spodbuja prikrito oglaševanje in ne vzpostavlja reda za odgovorno oglaševanje 

(Milosavljevič, 2005). 

 

Hrast (2013) je, po zgledu Kunkel in Gantz, oblikovala šest tipov kršitev na področju 

oglaševanja otrokom v Sloveniji: 

 

- Zloraba lahkovernosti in pomanjkanja izkušenj (oglasi ne smejo zlorabljati otroške 

lahkovernosti in pomanjkanja izkušenj); 

- Neposredni poziv k nakupu (oglasi ne smejo neposredno pozivati k nakupu izdelka); 

- Nevarne situacije (prepovedano je prikazovati otroke v nevarnih situacijah in nevarne 

predmete, razen v primeru vzgojnih sporočil); 

- Dostojnost (prepovedano nedostojno prikazovanje: ţaljivo in/ali podcenjujoče);  
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- Alkoholni in tobačni izdelki; 

- Hibridna oziroma prikrita sporočila (oglas mora biti ločen in prepoznaven od ostalih 

vsebin). 

 

1.3.2 Oglaševanje hrane 

 

Otroške revije poleg zabavnih in poučnih vsebin, ponujajo tudi oglase za raznovrstne izdelke, 

od igrač do hrane. V Slovenskem oglaševalskem kodeksu (2009) je navedeno, da oglaševana 

hrana naj ne bi podcenjevala zdrave prehrane in zdravega aktivnega ţivljenjskega sloga. 

Oglas naj ne bi bil zavajujoč glede energijske vrednosti in lastnosti izdelka, trditve o 

prehranjevanju in morebitnih koristih za zdravje pa znanstveno utemeljene, verodostojne, 

dokazljive in potrošniku razumljive. 

 

Oglasi vplivajo na razvoj otrokovih prehranskih navad. V medijih je vedno več oglaševanja 

manj priporočenih ţivil, kot pa zdravih. Sem sodijo oglasi o paštetah, slanih prigrizkih, 

barjenih klobasah, sladkarijah, sladkih pijačah. Skoraj vsi ti izdelki vsebujejo veliko soli, 

maščob in/ali sladkorja. 

 

 

Slika 2: Primer oglaševanja hrane v otroški reviji s privlačno podobo (Ciciban, 2001-2002, št. 2) 
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Na spletnem portalu Zveze potrošnikov Slovenije (http://www.zps.si) so ustvarjalci prosili 

uredništva otroških revij za mnenje o oglaševanju v svojih revijah. Teja Rutar je za revije Moj 

planet, Ciciban in Cicido odgovorila: 

 

»Vse naše otroške revije se drţijo zakonskih pravil, to velja tudi za oglaševanje prehranskih 

izdelkov in pijač. V oglasih tako ni nagovora k nakupu, se pa vsi oglasi preverijo še v naši 

pravni sluţbi. Oglaševalce tako opozorimo, če gre za zavajajoče informacije. K otroškim 

revijam tudi zaradi morebitnih alergij ne prilagamo prehranskih izdelkov, z našimi vsebinami 

pa sledimo načelom zdravega ţivljenja in poudarjamo pomen zdrave prehrane in športa« 

(Zveza Potrošnikov Slovenije, 2012). 

 

 

 

Slika 3: Primer oglaševanja hrane v otroški reviji Ciciban (Ciciban, 2006-2007, št. 1) 
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2 OTROCI, MEDIJI IN OGLAŠEVANJE 

Širša in oţja okolica omogočata enakovredne pogoje za optimalni razvoj vsakega otroka. Naj 

razloţimo razvoj otroka na področju miselnosti, ki je pomembno za zaznavanje in dojemanje 

oglaševalskih namer. 

 

2.1 Kognitivni razvoj otroka 

 

Otroci pri različni starosti, različno dojemajo oglase, predvsem pa jih dojemajo drugače kot 

odrasli. Otroci so s svojo nezrelostjo in nerazgledanostjo tarča  prepričevanja (Erjavec, 1999). 

Vse to je povezano z otrokovim kognitivnim razvojem. Z njim pa se tesno razvijata še 

moralni in čustveni razvoj, in šele pri otrokovi dozorelosti na vseh treh področjih, naj bi bil 

sposoben dojeti tisto več v oglasnem sporočilu. V obdobju razvijanja, pa je otrok lahko 

dosegljiva tarča naročnikov oglasov in se teţje upre skušnjavi nakupa oglaševanega izdelka. 

 

Pri razlagi kognitivnega ali miselnega razvoja se bomo oprli na enega največjih teoretikov 

razvoja miselnosti, na Piageta in na njegovo razvojo teorijo kognitivnih stopenj. Kognitivni 

razvoj se odvija sočasno z otrokovo starostjo in otrok med odraščanjem pridobiva izkušnje iz 

bliţnje okolice. Piaget se je v raziskavah posvetil človeku, predvsem otroku, in kako le-ta 

razume svet, kako pride do znanja, ki je vedno bolj organizirano in strukturirano (Marjanovič 

Umek, 2004). Otrok konstruira svojo predstavo o svetu na podlagi eksperimentiranja v 

svojem okolju in ti procesi potekajo po vnaprej določenih kognitivnih stopnjah. Po Piagetu se 

znanje razvija skozi zaporedje štirih stopenj, ki si ne glede na okolje, sledijo v enakem 

zaporedju in se nadgrajujejo. Na vsaki stopnji otrok pridobi nove kognitivne veščine in vsaka 

nova stopnja je odvisna od uspešne zaključitve predhodne stopnje. 

 

Pred razlago miselnega razvoja, najprej pojasnimo pojem mišljenja. Mišljenje je duševni 

proces, ki bitjem omogoča oblikovanje sveta in tako ustrezno ravnanje z njim, glede na 

njihove cilje, načrte, namene in ţelje. Mišljenje omogoča odkrivanje odnosov med 

informacijami in reševanje problemov. S pomočjo tega skušamo okoliščine dojeti na nov 

način. V najširšem pomenu mišljenje vključuje mnogo različnih spoznavnih procesov, kot so 

presojanje, odločanje, spominjanje, načrtovanje, sklepanje, itn. 
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Preglednica 1: Stopnje razvoja po Piagetu (Labinowicz, 1989) 

 Stopnja razvoja Starost Značilnosti stopnje 

 

pripravljalne 

predlogične stopnje 

 

 

senzomotorična 

 

 

rojstvo – 2 leti 

 

Usklajevanje fizičnih dejavnosti; 

Prepredstavna in predverbalna stopnja. 

 

 

predoperacionalna 

 

 

2 – 7  let 

 

Sposobnosti predstavljanja dejavnosti 

preko misli in jezika; predlogična. 

 

stopnje 

naprednejšega 

logičnega 

mišljenja 

 

 

konkretne operacije 

 

 

7 – 11 let 

 

Logično mišljenje, omejeno na fizično realnost. 

 

Formalne operacije 

 

11 – 15 let 

 

Logično mišljenje, abstraktno in  

neomejeno. 

 

 

Kognitivni razvoj otrokovega mišljenja poteka v štirih stopnjah, med katerimi obstajajo 

kakovostne in količinske razlike v mišljenju. Vsak otrok napreduje skozi faze v zaporedju, ki 

ga narekujejo biološko zorenje in interakcije z okoljem. Piaget pravi, da so izkušnje vedno 

nujno potrebne za intelektualni razvoj, posameznik mora biti aktiven in odkrivati preko lastne 

dejavnosti. 

Ker se v diplomski nalogi posvečamo otrokom v predšolskem obdobju, bomo pod drobnogled 

vzeli predoperacionalno oziroma predoperativno stopnjo, ki traja nekje od 2 do 7 leta. 

Otrok si na tej kognitivni stopnji oglas zapomni in o njem razmišlja tudi takrat, ko ga ne vidi. 

Oglas ima tako nanj večji vpliv, saj se otrok na primer, med nakupovanjem v trgovini, spomni 

na oglaševani izdelek. Omenjeni učinek pa je lahko škodljiv ravno zaradi še ne popolnoma 

razvitih kognitivnih sposobnosti, kar otroku onemogoča popolno razumevanje oglasa. Tako je 

otrok bolj dovzeten in ranljiv zaradi učinkov oglaševanja. Papalia in drugi (2003) pišejo, da 

ima otrok v tej starosti še pomembne omejitve, posledično lahko to poveţemo tudi z 

razumevanjem glasov. Otroka zaznamujejo egocentrizem, nezmoţnost razlikovanja med 

navideznim in resničnim, nezmoţnost decentracije ter teţnja po presoji na osnovi izgleda ali 

zaznavnih karakteristik. Piaget meni, da je otrok v predoperativni stopnji egocentričen, ker se 

ni zmoţen vţiveti v perspektivo drugega oziroma ne dojame, da lahko druga oseba isto stvar 

vidi in razume drugače kot on sam (Marjanovič Umek, 2004). Takšno otroško mišljenje 

pomeni, da se otrok, v tem obdobju, ni zmoţen postaviti v perspektivo oglaševalca. Tako ne 

more dojeti, da oglaševalec skuša z oglasom zavesti potrošnike, posledično je nezmoţen 

razumeti tudi pravi namen oglaševanja, saj je eden bistvenih pogojev za razumevanje oglasov 

prepoznava različnih prespektiv oglaševalca in sprejemnika. Otroci načeloma začnejo 
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postopoma razumevati namen oglasov po 7. ali 8. letu starosti, kar se ujema s Piagetovo 

teorijo, točneje konkretno stopnjo, ko egocentrizem začne upadati (Šijanec, 2007). 

 

Šijanec piše, da v številnih raziskavah naletimo na tezo, da bolj kot nekdo dojema program na 

televiziji kot resničnen, laţje in bolj pogosto podleţe vplivu oglaševanja. Predšolski otroci so 

značilen primer, saj teţko dojamejo, da medijska vsebina (večinoma televizijska) ni vedno 

resnična, zato so ena izmed bolj ranljivih skupin za prepričevalna sporočila. Oglasom tako 

hitreje verjamejo, slednji pa jih zlahka premamijo. Kot primer lahko podamo, da se  otroci 

niso zmoţno zavedati, da igrača v oglasu verjetno izgleda pretirano glamurozno, v resnici pa 

temu ni tako. Po Piagetu je ena najpomembnejših omejitev predoperativne stopnje centracija, 

kar pomeni, da se otrok v določenem trenutku osredotoči samo na eno dimenzijo problema, 

ostale pa zanemari. Ker jih ne zmorejo obravnavati hkrati, pogosto pridejo do nelogičnih 

sklepov (Papalia, idr., 2003). V tem smislu morajo biti oglasi narejeni čim bolj enostavno, saj 

se bo otrok osredotočil le na posamezne karakteristike, ravno to pa lahko prepreči usmeritev 

pozornosti na neko pomembnejšo informacijo v oglasu. Ravno zato je otroška zmoţnost 

kritičnega vrednotenja oglasov omejena. Teţnja, po presoji na osnovi izgleda ali zaznavnih 

karakteristik, pomeni, da otrok v ospredje postavlja oglaševan izdelek in njegov izgled, ne 

razume pa logike, ki stoji za oglaševanim izdelkom. V omenjeni stopnji si otrok, zaradi 

razvoja simbolične funkcije, ţe lahko predstavlja stvari, vendar je še vedno v ospredju tisto, 

kar dejansko vidi. Gre za postopno prehajanje od zaznavnega k pojmovnemu razmišljanju 

(Marjanovič Umek, 2004). Otroci tako še vedno teţko potegnejo ločnico med zabavo in 

prodajnim namenom, še vedno dajejo prednost vizualnim kakateristikam oziroma zabavnim 

lastnostim, zato tudi še ne opazijo prepričevalnega namena oglasov. Klemenčič (2007) piše, 

da otroci, ki ne doseţejo zadnje faze kognitivnega razvoja, ne morejo v celoti dojemati 

namena oglaševanja. 
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2.2 Potrošniška socializacija 

 

Socializacija je proces vključevanja posameznika v okolje oz. druţbo. Posameznik sprejema 

in spoznava veljavne vrednote, načela in pravila, ki veljajo za določeno socialno druţbo, v 

kateri posameznik ţivi. Proces socializacije se nikoli ne konča, četudi je intenzivnost največja 

v otroštvu, se vsi učimo in prilagajamo novim situacijam celo ţivljenje. V prvem obdobju 

otroka socializira zlasti oţje okolje – druţina, kasneje pa še veliko pomembnih drugih 

dejavnikov: vrtec, šola, prijatelji, mediji, itn. (Bjurström, 2002). 

 

Izraz socializacija se nanaša na proces, pri katerem otroci in mladostniki sprejemajo in 

osvajajo vzorce prepričanj in vedenj, potrošniška socializacija pa se nanaša na vse dejavnosti 

povezane z potrošništvom. Lowery in Fleur (povzeto po Bjurstrom, 2002) opredelita 

potrošniško socializacijo kot proces pri katerem otrok pridobi znanje, vedenje, veščine in 

spretnosti, ki so potrebne za njegovo delovanje na trgu. Otrok se tako nauči kupovati, 

primerjati izdelke, blagovne znamke, spoznava vrednost denarja, pomembnost varčevanja v 

primerjavi s potrošnjo ter ve kako, kdaj in kje izdelke kupovati in jih uporabljati. 

Raziskave potrošniške socializacije temeljijo na dveh modelih človekovega učenja. Prvi je 

model socialnega učenja, ki pomeni socializacijo posameznika pod vplivom dejavnikov 

okolja, ki nanj vplivajo. Proces učenja poteka kot medsebojna interakcija posameznika s 

prenašalci socializacije v različnih druţbenih okoljih. Drugi model je model kognitivnega 

razvoja, ki razlaga oblikovanje razumevanja in spoznanj na podlagi kvalitativnih stopenj 

kognitivnega razvoja, ki nastajajo med odraščanjem (Gunter in Furnham, 1998). 

 

Otroci s svojimi ţeljami preko staršev vstopajo v svet potrošnje, še preden so sami zmoţni 

nakupovanja izdelkov. Od kod otroško zanimanje za izdelke, kaj spodbudi njihovo ţeljo po 

nakupu in kdo vpliva na njihove odločitve? »Na vedenje kupcev vplivajo štiri vrste 

dejavnikov: 

- Kulturni dejavniki: kultura, subkultura, druţbeni razred 

- Druţbeni dejavniki: referenčne skupine, druţina, vloge in poloţaj 

- Osebni dejavniki: starost in stopnja v ţivljenjskem ciklusu, poklic, premoţenjsko 

stanje, ţivljenjski slog, osebnost, samopodoba 

- Psihološki dejavniki: motivacija, zaznavanje, učenje, prepričanja in stališča« (Benedik, 

2008). 
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2.2.1 Stopnje razvoja potrošnika 

 

Med odraščanjem se otroci vse bolj aktivno udeleţujejo pri nakupu. Najprej več ali manj 

samo opazujejo, nato ţe izbirajo in zahtevajo izdelke, kasneje pa ţe samostojno opravljajo 

nakupe (Klemenčič, 2007). 

 

Po McNealu (2000) poznamo pet stopenj oblikovanja potrošniške osebnosti: 

 

- Prva stopnja: Opazovanje 

Prvi stik otroka s potrošništvom je pri spremljanju in opazovanju staršev pri nakupu v 

trgovini, kjer je razstavljeno veliko vrst izdelkov. Otroci to mesto zazanavajo preko 

barv, vonja, oblik, zvoka ... Otroci še niso fizično vpleteni v nakupovalni proces. 

 

- Druga stopnja: Zahtevanje  

Otroci pri starosti dveh let izdelke, ki jih vidijo na policah začnejo povezovati z oglasi, 

ki so jih videli, npr. na televiziji. Starše prosijo za nakup teh izdelkov s kazanjem na 

izdelek, kretnjami in besedami. Pri tej starosti se otroci naučijo pritegniti pozornost 

strašev z glasnimi zvoki, kretnjami, jokom, kričanjem. 

 

- Tretja stopnja: Izbiranje 

Samostojno izbiranje se začne nekje pri treh letih in pol. Otroci so sposobni 

samostojnega izbiranja izdelkov, ki jih vzamejo iz police in poloţijo v nakupovalni 

voziček. Otrok je pri tem fizično vpleten v proces izbire in nakupovanja, zato se 

njegovo zahtevanje hitro stopnjuje. Pri starosti treh let otroci ţe vedo kje v trgovini se 

nahaja kakšen izdelek in prepoznajo blagovne znamke. 

 

- Četrta stopnja: Sonakupovanje – nakup v prisotnosti staršev  

Prvi nakup ţelenega izdelka se pojavi nekje pri petih letih. Otrok doţivi prvo izkušnjo 

v procesu menjave denarja za izbrano blago. Čeprav imajo otroci na tej stopnji samo 

splošno razumevanje o denarju, to zadošča za popoln potrošniški proces, v katerem si 

otrok najprej izdelek zaţeli, nato ga poišče, kupi in uporabi. Otrok je na tej stopnji ţe 

primarni potrošnik. 
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- Peta stopnja: Samostojni nakupi 

Pri pridobivanju izkušenj samostojnega nakupa ţelenega izdelka jim pomagajo starši, 

nato pa jih otroci sčasoma prepričajo, da so sposobni samostojnega nakupovanja. 

 

 

2.3 Oglasi namenjeni otrokom 

 

Otroci in mladostniki so precej bolj dojemljivi za nove izdelke in kljub temu, da imajo na 

razpolago manj denarja kot odrasli, veliko prispevajo k potrošniški druţbi. Niso še popolnoma 

zmoţni kritične presoje, hitro verjamejo v stvari, vpliv na njih je najmočnejši (McNeal, 2000). 

Oglas ne dojemajo kot nek ekonomski, komercialni interes, ampak ga jemljejo resno, 

nekritično. Otroke se lahko hitro navduši, njihove reakcije so spontane, zato hitro vzbudijo 

zanimanje za določene znamke proizvodov. Do denarja še nimajo pravega odnosa zaradi 

pomanjkanja izkušenj, prav tako nimajo predstav o dejanski vrednosti izdelka. Če oglasom 

uspe prodreti v otroške moţgane, bodo tam ostali še dolgo časa. Oglasna, medijska industrija 

prikrito in posredno sporoča otrokom, da nakupovanje, uţitek ob zapravljanju denarja 

osrečuje in jim daje moţnost da niso skromni. Pod vplivom oglasov otroci razvijajo vedenjske 

vzorce in navade. Ko zagledajo oglas in izdelek, se v moţganih sproţi občutek ugodja in 

ţelja, in čeprav so starši lahko proti, tisti izdelek enostavno ţelijo imeti (Eicke in Eicke, 

1995). 

 

Oglaševanje izdelkov za otroke urejata dva zakona,  Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list 

RS, št. 98/2004) in Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/2006). Med drugim je 

zapisano: če podjetje v oglasnem sporočilu neposredno nagovarja otroke k nakupu 

oglaševanih izdelkov, ali če prepričuje starše ali druge odrasle, da otrokom kupijo oglaševane 

izdelke, se to šteje za agresivno poslovno prakso. Oglasi, katerih preteţno ciljno občinstvo so 

otroci, ali v katerih nastopajo otroci, ne smejo vsebovati prizorov nasilja, pornografije in 

drugih vsebin, ki bi lahko škodovale njihovemu zdravju ter duševnemu in telesnemu razvoju, 

ali kako drugače negativno vplivale na dovzetnost otrok. Oglaševanje ne sme moralno ali 

psihično prizadeti otrok, zato se z oglasi ne sme: 

 

-    spodbujati otrok k nakupu proizvodov ali storitev z izkoriščanjem njihove neizkušenosti in 

lahkovernosti; 
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-    spodbujati otrok, da bi prepričevali starše ali koga drugega, naj kupijo posamezen 

proizvod ali storitev; 

-    izkoriščati posebnega zaupanja otrok v starše, učitelje ali druge osebe; 

-    neupravičeno prikazovati otrok v nevarnih poloţajih. 

 

 

2.3.1 Značilnosti oglasov namenjenih otrokom 

 

Sporočilo oglasov namenjeno odraslemu posamezniku, še zlasti pa otroku, narekuje, da je 

potrošnja ključ do uspeha in sreče, kar pa je v resničnem ţivljenju vodilo vseh (Linn, 2004). 

Košir in Ranfl (1996) navajata, da oglasi ne temeljijo na racionalni, stvarni pripovedi, temveč 

na čustvih (veselje, uspeh, uţitek), zato oglasi posledično hitro vplivajo na čustveno plat 

dojemanja – še toliko bolj pri otrocih, ki ne vedo nič o namerah, ki jih imajo oglaševalci 

(Košir in Ranfl, 1996). 

 

Omenjen čustveni poziv, ki ne privlači samo odrasle, ampak tudi otroke, je zelo pomemben, 

pomembna pa je tudi fizična struktura oglasa. Tipične značilnosti oglasa in vzroke, ki 

pritegnejo otroke k spremljanju, navaja Erjavec (1999): 

- Kratkost in ponavljanje: kratki oglasi ustrezajo sposobnosti koncentracije otroka, 

televizijski oglasi pa se pojavljajo tako pogosto, da si jih otroci zlahka zapomnijo; 

- Dovršen rok: oglasi so sestavljeni iz serije hitro spreminjajočih se, razburljivih 

vizualnih apelov, ki poskušajo povzdigniti proizvod, usluge in sporočila. Da se otrok 

odzove na oglas, mu tako ni treba razumeti celotnega oglasnega sporočila; 

- Glasba: glasba je precej priljubljena pri otroci tudi na splošno, nanjo se odzivajo 

instiktivno, s pomočjo zvoka otroci laţje razlikujejo oglas od programa; 

- Barva: gre za vizualno sestavino, ki je jamstvo za vzbuditev otroke pozornosti in 

zanimanje tudi obdrţati; 

- Tehnična superiornost: oglasi namenjeni otrokom so ena izmed tehnično najbolj 

dovršenih vsebin. 

 

Struktura oglasov namenjenih odraslim je nekoliko drugačna, saj otroci razumevajo in 

pojmujejo drugače, privlačijo jih druge podobe in efekti. Opazimo lahko, da v oglasih 

namenjenim otrokom, pogosto nastopajo liki, s katerimi se otroci hitro poistovetijo. Otrok ţeli 
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posnemati nekatere značilnosti lika ali pa ţivljenjski stil, ki ga lik predstavlja. Kot primer, 

Hrast (2013), navaja blagovno znamko Lumpi Mercator, ki otrokom ponuja vse, od hrane, do 

kozmetike in izdelkov za dojenčke. Tako pa ugotavlja, da je podoba Lumpija ţe prerasla 

blagovno znamko, saj ga otroci prepoznajo po razmršenih laseh, s katerimi predstavlja 

igrivega in prijaznega fantka. 

 

Slika 4: Priljubljen otroški lik Lumpi 

(http://www.lumpi.si/) 

 

2.3.2 Vpliv oglasov na otroke 

 

Šijanec (2007) ugotavlja, da imajo otroci ţe od malega nekaj sposobnosti za predelavo in 

vrednotenje oglasov, vendar pa jim primankuje znanja in izkušenj, potrebnih za kritično 

presojanje. Televizijo odkrijejo precej zgodaj, še preden pridobijo vsa ta znanja in izkušnje, 

zato so še posebej dovzetni za oglase oziroma oglasna sporočila. 

Erjavec (1999) razlaga, da je namen oglasov, iz strani potrošnika v medijih, vplivanje na 

otrokovo vedenje in na njegov odnos do izdelkov. Vpliv je povezan z otrokovim 

razumevanjem oglasov, ali se zavedajo razlik med oglasi in programom, ali si otroci oglase 

zapomnijo in jim verjamejo ter ali se odzovejo na oglase tako, da ţelijo oglaševane izdelke 

imeti. Pomembno je, kako otroci dojemajo oglase oziroma kako otroci opredelijo njihov 

namen in v kolikšni meri so jim sposobni slediti in jih interpretirati. Otroci pa razumejo 

oglase takrat, ko so jih sposobni ločevati od ostale vsebine, prepoznajo naročnika oglasa kot 

vir oglasnega sporočila, dojamejo idejo ciljnega občinstva, ki mu je oglas namenjen. 



19 

 

Otrokovo razumevanje oglasov se prične z zmoţnostjo ločevanja oglasov od programa. 

Razlikovanje oglasov od programa pa je pomemben pogoj za otrokovo nadaljno obdelovanje 

informacij. Šijanec (2007) ugotavlja še, da se prične otrokovo razlikovanje oglasov in 

programa nekje pri starosti od 4 do 6 let. Navaja še, da, če posameznik razlikuje med oglasom 

in programom, to še ne pomeni, da razume tudi namen oglasov. Razumevanje oglasov pa je 

pomembno, saj posameznik tako prepozna prepričevalni namen oglasa in se zaveda, da 

oglaševanje obstaja z namenom prodaje izdelkov. »Razumevanje prodajnega namena izboljša 

otrokov odziv na oglase. Prične se pribliţno pri starosti 8. let, razvije pa se od 10. do 12. leta. 

Ko v oglasih recimo obljubljajo športne copate, s katerimi naj bi hitreje tekli, mlajši otrok v to 

resnično verjame. Kasneje, ko uvidi, da temu ni tako, pride do razočaranja. Otroci dejansko 

verjamejo vsemu kar vidijo, razen, če jih izkušnje naučijo drugače, zato starejši otroci manj 

verjamejo oglasom, saj imajo ţe več izkušenj z oglaševanimi izdelki v resničnem ţivljenju 

oziroma so se ţe večkrat opekli« (Šijanec, 2007, str. 12).  

 

Oglaševalci ţelijo otroke z različnimi trţnimi prijemi vzgojiti v zveste kupce določenih 

blagovnih znamk tudi potem, ko odrastejo (Acuff, 1997). »Če se človek navadi na takojšnjo 

izpolnitev ţelja, obstaja velika verjetnost, da se bodo ţelje neizmerno povečale, kar bo ob 

takojšnji zadovoljitvi povzročilo zasičenje in nezadovoljstvo« (Eicke in Eicke, 1995, str. 69). 

Otrok postaja popoln potrošnik, vedno bolj nagnjen k zadovoljitivi potreb preko nakupovanja 

in pridobivanja dobrin. Obenem pridobiva mišljenje, da so trgovske znamke pomembno 

vodilo v ţivljenju, da le s pravimi oblačili, obutvijo, mobiteli, dlančniki, tablicami pridobijo 

spoštovanje, in da tisti, ki tega nimajo, ne zasluţijo enake obravnave. Takšno (potrošniško) 

mišljenje zanemarja vrednote in zavaja ter nagovarja k nepotrebnemu zapravljanju. Ravno tu 

moramo poseči odrasli. Otroku seveda moramo dovoliti zadostno mero svobode, vendar 

moramo obenem biti tudi dober zgled. Pokaţimo mu, da ne glede na naše finančno stanje, 

lahko počne tisto kar si ţeli, a brez nepotrebnih pripomočkov. Pokaţimo mu, da so za srečo v 

ţivljenju dovolj ţe dobri odnosi z druţino in prijatelji, torej naučimo jih kritičnega mišljenja. 
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2.4 Vzgoja za kritično presojanje oglaševanja, vzgoja za medije 

 

Drame (1995) dvomi, da so vsi oglasi samo škodljivi in meni, da je nanje potrebno pogledati 

tudi iz pozitivne plati in da vnaprejšnje opredeljevanje, da so oglasi škodljivi, ni dobro za 

spodbujanje otrok h kritičnemu presojanju. Otroci imajo oglase radi in njihovo zavračanje in 

prepričevanje, da so slabi, lahko otroku pusti  moralno slab občutek, ne pa da bodo o njihovi 

vrednosti avtonomno presojali. Drame razlaga, da so oglasi majhnim otrokom všeč zaradi 

dveh razlogov: neprestano se ponavljajo, njihova sporočila so preprosta. Nanje najbolj 

vplivajo televizijski oglasi, saj hkrati delujejo na vidne in slušne čute. Otroški oglasi zaradi 

ponovitev, preprostih podob in zvoka vplivajo na sposobnost otrokovega miselno-

spoznavnega zazanavanja. Drame se sprašuje ali je varovanje otrok pred oglasi smiselno, saj 

bi jim lahko s tem omejevali spoznavanje sveta. »Tako kot se morajo otroci z lastno ţepnino 

naučiti ravnati z denarjem, tako jih najbrţ moramo naučiti sprejemati, dekodirati, razumeti 

potrošniške informacije, kar reklame, kljub očitkom, vseeno so. To je mnogo bolj realno, saj 

je svet, v katerem otroci ţivijo, potrošniško naravnan. »Ţe mogoče, da so reklame škodljive in 

da nas zastrupljajo. Ţe mogoče, da zlorabljajo otroško naivnost in emocionalno simboliko 

otrok ... A četudi bi bilo vse to res, so reklame tako kot mediji del ţivljenja, ki ga ne 

zavračamo, ampak ga poskušamo razumeti in kritično vrednotiti ter v njem najti sami sebe in 

odgovore na svoje ţelje in potrebe« (Drame, 1995, str. 80). 

Otroke ne smemo omejevati, ampak jih moramo naučiti in z dobrim vodenjem pripraviti do 

tega, da sami ugotovijo, da oglas ne ponuja izdelka ampak določen uţitek, ki ga je mogoče 

doseči tudi drugače, kot pa z oglaševanim izdelkom. Dobro zasnovana vzgoja za medije bi 

lahko pomagala otrokom oblikovati kritičen pogled na svet, v katerem bi sami znali integrirati 

vsebine. S tem bi otroke pripravili do tega, da bi znali in zmogli na medijske vsebine 

pogledati z distanco.  
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2.5 Vloga vzgojitelja pri vzgoji za kritično presojanje oglasov 

 

Čeprav je druţina najpomembnejši člen v otrokovem ţivljenju, se ob njegovem vstopu v vrtec 

temu pribliţa vzgojitelj. Vzgojitelj je lahko z otrokom tudi do 9 ur na dan, zato ima 

pomembno nalogo pri vzgoji, saj daje otroku smernice za oblikovanje samokontrole in 

odzivov na situacije v okolju. Vzgojiteljeva naloga obsega načrtovanje dejavnosti, izvajanje 

dejavnosti, biti dober zgled, opaziti vsakega otroka posebej in mu nuditi občutek varnosti ... 

Pri tem mu je v pomoč Kurikulum (Bahovec, idr., 2008). Kurikulum za vrtce je nacionalni 

dokument, ki predstavlja analizo, predloge in rešitve za koncept in sistem predšolske vzgoje v 

vrtcih. V kurikulu najdemo sprejeta načela in cilje, ki so vsebinsko preoblikovali celotni 

sistem vzgoje in izobraţevanja. V dokumentu je spoštovana tradicija slovenskih vrtcev, ki je 

ves čas nadgrajevalna z novejšimi teoretskimi znanji, s čimer se dopolnjuje, spreminja in 

nadgrajuje dosedanje delo v vrtcih. V kurikulu najdemo, poleg ciljev in načel, še predlagane 

primere vsebin in dejavnosti na posameznih področjih, ki jih lahko vključimo v kontektst 

dnevnega ţivljenja v vrtcu. Predlagane vsebine in dejavnosti, ki so postavljene ločeno za prvo 

in drugo starostno obdobje otrok, predstavljajo moţne poti in načine uresničevanja ciljev. 

Vzgojitelj pa je tisti, ki se po svoji strokovni presoji odloča kaj, kdaj in kako. Načelo odprtosti 

kurikula omogoča avtonomnost in strokovno odgovornost vsem vzgojiteljem. Otroci lahko 

začnejo obiskovati vrtec pri starosti 11 mesecev, obiskujejo pa ga vse do šestega leta. Glede 

na to, da ţivimo v potrošniški druţbi, otrok v tem obdobju preide ţe vsaj 4 stopnje razvoja 

potrošnika. Zaradi tega bi bilo dobro, da otroku medijske vsebine ne branimo, ampak je 

dobro, da jih naučimo sprejemati in razumeti potrošniške informacije. V vrtcu se sicer redko 

srečujemo z oglasnimi sporočili, jih pa otroci klub temu hitro zaznajo. Kurikul piše, da naj 

otrok v okviru jezika doţivlja vsebine preko medijev (Bahovec, idr., 2008). Mediji so odlično 

marketinško orodje, ki je dostopno vsem ljudem, so pa ravno oni tisti, ki izkoriščajo 

priloţnost oglaševanja in zasluţka. Vedno laţje dostopajo do otrok, saj je tudi tehnologija 

napredovala do te mere, da ima skoraj vsak v svojem domu televizijo, računalnik in mobilni 

telefon. Priljubljene trende določajo mediji z oglaševanjem znamk, izdelkov, predmetov, ki 

ravno zaradi tega postanejo popularni. Posredno imajo mediji zato velik vpliv na druţbo in 

posameznika. Predvsem revije so priljubljen in pogost medij v vrtcu. Oglaševanje v otroških 

revijah je močno prisotno, oglaševanje prehranskih izdelkov pa je v samem vrhu oglaševanja. 

Otroci so tarča za podjetja, ki proizvajajo energijsko bogata ţivila, ki pa so nepriporočljiva za 

zdrav razvoj telesa. Vpliv medijev je povezan z otrokovim razumevanjem oglasov. V času 
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razvoja se otroci ne zavedajo razlik med oglasi in programom. Oglase dojemajo na preprost 

način, posnemati ţelijo značilnosti lika ali njegov ţivljenjski stil, s tem pa ne opredelijo 

pravega namena oglasa. Medijem je pomembno, da si otroci oglase zapomnijo in jim 

verjamejo ter da se odzovejo na oglase tako, da ţelijo oglaševane izdelke imeti. Šteje le to, da 

so otroci v večji meri oglasom sposobni slediti, ne pa jih tudi interpretirati. Če se pri tem 

drţimo načela aktivnega učenja, lahko otrokom preko zanimivih vsebin in dejavnosti 

predstavimo različno širino medijev. Pri tem lahko sodelujemo s starši in okoljem, ki so nam 

lahko v veliko pomoč in razširimo sodelovanje na vrtec in druţino in tako skupaj doseţemo 

največ kar lahko doseţemo. V veliko pomoč vzgojiteljicam in vzgojiteljem bi predvsem bili 

seminarji in izobraţevanja, saj je ta tema redko vključena v sistem izobraţevanja. 
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3 ZDRAVA PREHRANA IN PREHRANSKE NAVADE OTROK 

 

Zdravje je naša največja dobrina, ki pa se je predvsem zdravi ljudje, velikokrat ne zavedamo 

in jo začnemo ceniti šele, ko zbolimo. Na zdravje vplivata aktiven ţivljenjski slog in zdrava 

prehrana in na tem temelji tudi strategija varovanja zdravja. Aktiven ţivljenjski slog naj bi 

uravnavali z delom, ki nam ne zavzame večino dneva, s pogosto rekreacijo in z uravnavanjem 

stresa. Vse to naj bi dopolnili z uravnoteţeno prehrano. 

Zdrava prehrana je še toliko pomembnejša pri otrocih in mladostnikih, saj pri odraščanju 

poteka intenziven fiziološki, psihosocialni in kognitivni razvoj posameznika. Hrana v tem 

obdobju ne zadovoljuje le fiziolških potreb, ampak ima tudi psihološki pomen. »Energijsko in 

hranilno uravnoteţena in specifičnim potrebam otrok in mladostnikom v fazi rasti in razvoja 

prilagojena prehrana je eden najbolj pomembnih pozitivnih dejavnikov varovanja zdravja« 

(Gabrijelčič Blenkuš, 2005, str. 17). 

Nezdrave prehranjevalne navade, predvsem izbira nekakovostnih ţivil in neredna prehrana, 

lahko povzročijo slabšo odpornost organizma, slabše počutje, slabšo delovno produktivnost in 

so dejavnik tveganja za nastanek kroničnih bolezni kasneje v ţivljenju. 

 

Prehrana predšolskega otroka mora biti uravnoteţena. To pomeni, da je hrana: 

- biološko polnovredna, 

- energijsko in hranilno uravnoteţena, 

- usklajena s fiziološkimi potrebami organizma in pravilna razporejenost obrokov 

(Zidar, 2002). 

 

 

V Preglednici 2 so predstavljene dnevne energijske potrebe otrok glede na starost in spol. 
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 Preglednica 2: Priporočeni dnevni  energijski vnosi v kJ (kkal)/dan (Gabrijelčič Blenkuš, 2005) 

STAROST 

 (leta)  

Priporočeni dnevni energijski vnosi 

kJ (kkal)/dan 

dečki/fantje deklice/dekleta 

1-3 5150 (1250) 4800 (1150) 

4-6 6700 (1600) 6150 (1450) 

7-9 8300 (2000) 7500 (1800) 

10-12 10150 (2450) 9000 (2150) 

13-14 11700 (2800) 10050 (2400) 

 

 

3.1 Prehranske potrebe predšolskih otrok 

 

Prehrana mora imeti uravnoteţeno količino hranil, na eni strani  vir energije, na drugi pa so 

ţivljenjskega pomena. Gre za ravnoteţje med količinami posameznih hranil, ki omogočajo 

otrokom normalno rast in razvoj in varujejo pred zdravstvenimi teţavami ter 

obolenji (Gabrijelčič Blenkuš, 2005). 

 

Preglednica 3: Priporočeni dnevni energijski vnosi in količine hranil za otroke (Gabrijelčič 

Blenkuš, 2005) 

Priporočeni dnevni 

energijski vnosi in količina hranil 

starost 1-3 let 4-6 let 7-9 let 

Hranila Priporočeni 

dnevni 

energijski vnosi 

MJ 5,0 6,4 7,9 

Beljakovine 10 – 15 % g 29 – 44 38 - 57 46 – 70 

Maščobe < 30 (35) % 

(< 30 /40) %)* 

g < 40 (54)* < 52 (61) < 64 (75) 

Nasičene maščobne kisline < 10 % g < 13 < 17 < 21 

Ogljikovi hidrati > 50 % g > 146 > 189 > 232 

Enostavni sladkorji < 10 % g < 29 < 38 < 46 

Prehranska vlaknina > 10 g na 4,18 MJ (1000 kkal) g > 12 > 15 > 19 

* Za starostno skupino do dopolnjenega četrtega leta starosti 
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Beljakovine: so ţivljenjsko pomembne. Aminokisline so temeljni gradniki beljakovin in 

celice jih potrebujejo za svoj obstoj, rast in delovanje. Več različnih aminokislin tvori 

beljakovine, ki se med seboj razlikujejo. Telo ne zmorejo sintetizirati nekaterih aminokislin, 

ki so nujne za sintezo lastnih beljakovin, zato te aminokisline pridobimo z zauţitjem hrane. 

Imenujemo jih esencialne aminokisline. Te aminokisline najdemo v beljakovinah ţivalskega 

izvora: v jajcih, siru, mesu, mleku in ribah, zato imajo visoko biološko vrednost. Beljakovine 

rastlinskega izvora se nahajajo v moki, stročnicah in zelenjavi. Naše telo omenjene 

beljakovine (ţivalskega in rastlinskega izvora) najbolje izkoristi, če jih zauţijemo skupaj. 

Posledice pomanjkanja beljakovin so: motnje pri prebavljanju, spremembe na koţi in laseh, 

splošna oslabelost, slabokrvnost, hujšanje in neodpornost proti infekcijam. 

 

Ogljikovi hidrati: so najhitreje dosegljiv vir energije za naše telo. Z ogljikovimi hidrati telo 

pokrije okoli 60-70 % energijskih potreb organizma na dan. Moţgani, srce in druge mišice za 

svoje delo izrabljajo energijo v obliki ogljikovih hidratov – glukoze. Če je glukoze preveč in 

telo ne potrebuje več energije, se glukoza pretvori v glikogen in ko so napolnjene tudi 

glikogenske rezerve, se glukoza pretvarja v maščobo, ki se skladišči v podkoţnem tkivu.  V 

kolikor je glukoze v krvi premalo, mora organizem načeti rezerve, najprej glikogenske, nato 

maščobne. Ţivila, ki vsebujejo ogljikove hidrate so vsi ţitni izdelki: moka, testenine, riţ, 

krompir, semena. 

 

Maščobe: Telo črpa energijo iz maščob, v maščobi so topni nekateri vitamini, za rast in razvoj 

pa so pomembne maščobne kisline. 

 

Razlikujemo: 

- nasičene maščobne kisline (najdemo jih predvsem v masti in maslu), 

- nenasičene maščobne kisline (najdemo jih predvsem v rastlinskih oljih). 

 

Za zdravje so pripročljive nenasičene maščobne kisline. Tukaj lahko omenimo še omega 

maščobne kisline, ki se nahajajo v ribah in imajo ugoden vpliv na telo in raven holesterola v 

telesu. Maščobe izboljšujejo okus, vonj in konsistenco ţivil. Ker skozi prebavni trak potujejo 

dlje časa, dajejo dolgoročnejši občutek sitosti. Energetska vrednost maščob je dvakrat višja 

kot energetska vrednost ogljikovih hidratov. 
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Vitamini: so skupina kemičnih snovi in so za telo nujno potrebni v majhnih količinah. 

Potrebujemo jih za rast, celično presnovo in zaščito telesa pred boleznimi. Vitamine ločimo 

glede ne topnost: vitamini topni v vodi, vitamini topni v maščobah. 

Da telesu zagotovimo dovolj vitaminov, moramo poskrbeti za zadostno uţivanje sadja in 

zelenjave. Pri toplotni obdelavi ţivil pride do izgube vitaminov, zato je najbolje, da zauţijemo 

sveţe sadje in surovo zelenjavo. Zelo pomemben vitamin v prehrani otroka za dobro rast in 

razvoj je vitamin D. 

 

Minerali: so v telesu pomembni za vzdrţevanje elektronevtralnosti, osmotskega pritiska, 

vplivajo na presnovne procese, so gradniki kosti in zob. Za optimalno delovanje organizma je 

odločilno vzdrţevanje razmerja in ravnoteţja med posameznimi minerali. Znana je povezava 

med kalcijem in fosforjem, kalcijem in cinkom, magnezijem, pomembni so še: baker, kalij, 

natrij (Merljak in Koman, 2008). 

 

 

Preglednica 4 opisuje temeljne skupine ţivil s hranilnimi snovmi, kaj je pomembno, katere 

vrste ţivil so primerne za uţivanje in priporočena količina ţivil za dobro delovanje telesa. 
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Preglednica 4: Temeljne skupine ţivil s hranili (Mrzlikar, 1997) 

ŢIVILA HRANILA POMEMBNO KAJ PRIPOROČAJO 

 

 

Ţita in ţitni izdelki 

Ogljikovi hidrati. 

Beljakovine, vitamini 

skupine B 

Ţivila so bogata z OH, 

izdelki iz polnozrnatih ţit pa 

vsebujejo tudi več 

vitaminov, mineralov in 

dietnih vlaknin. 

Črn kruh, graham kruh, 

polnozrnate kaše, 

polnozrnate kosmiče. 

Vključevanje ţivil iz te 

skupine v vsaj štiri porcije 

na dan. 

 

Sadje in zelenjava 

Ogljikovi hidrati, vitamini 

A, C, B, ţelezo, kalcij, 

fosfor, kalij, natrij, 

mikroelementi 

Z njimi dopolnjujemo 

dnevno prehrano s 

hranilnimi in zaščitnimi 

snovmi, vitamini, minerali, 

encimi in dietnimi 

vlakninami. Zelenjava in 

sadje so energetsko revnejša 

ţivila. 

Dve ali več porcij na dan, 

vsaj enkrat dnevno surovo 

sadje in zelenjavo. 

 

Meso in mesni izdelki 

ribe, jajca, stročnice 

Beljakovine, maščobe, 

vitamini skupine B, 

ţelezo, mikroelementi 

V tej in naslednji skupini so 

najbolj zastopane 

beljakovine, maščobe in 

nekatere pomembne 

vitamine in minerale. 

Puste vrste mesa: zajec, 

puran, teletina, ribe. 

Mesni izdelki brez 

polifosfatov in mastnega 

tkiva. 

 

Mleko in mlečni izdelki 

Beljakovine, maščobe, 

ogljikovi hidrati, kalcij, 

vitamin B2, vitamin A 

 Vsaj pol litra mleka na 

dan ali ustrezno količino 

mlečnih izdelkov. Otrok 

naj zauţije vsaj 50% 

ţivalskih beljakovin. 

Kombinacija ţivalskih in 

rastlinskih beljakovin 

zaradi visoke biološke 

vrednosti. 

 

Mast, olje, maslo, 

margarina, orehi 

Maščobe, vitamini A, D, 

E, K 

Energijsko najbogatejša 

ţivila, saj dajejo dvakrat več 

energije kot OH ali 

beljakovine. 

Ker maščobe vsebujejo 

pomembne vitamine ter 

esencialne maščobne kisline, 

brez njih ne moremo, 

pomembno pa je, da jih 

omejimo in uporabljamo 

pametno. 

Kvalitetna olja, hrana z 

manjšo količino maščob 

 

Sladkor, med, 

marmelada, itn. 

Ogljikovi hidrati  Jedi brez dodanega 

sladkorja ... 
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Ker nobeno ţivilo ne vsebuje vseh hranilnih snovi, moramo jesti raznoliko hrano. 

Uravnoteţena in zdrava prehrana temelji na šestih glavnih skupinah ţivil, ki so jasno 

opredeljene v prehranski piramidi (Slika 4). Če pri načrtovanju prehrane upoštevamo 

prehransko piramido za kombinacijo ţivil, smo na dobri poti do kvalitetne uravnoteţene 

prehrane. 

 

 

 

 

Slika 5: Prehranska piramida 

 (IVZ, 2014) 

 

 

Neredna prehrana je najpogostejši dejavnik pri nastanku kroničnih bolezni, slabega počutja in 

slabše delovne sposobnosti. Pogoste so prebavne motnje. Neredna prehrana vključuje 

premajhno število obrokov in spremembe v kakovosti dnevnih obrokov hrane (Pokorn, 2001). 

Vedno več je bolezni, ki izvirajo iz nepravilne prehrane. Imenujemo jih presnovne bolezni. 

Poznamo razne alergije (ki spadajo pod presnovne motnje) na kravje mleko, jajčni beljak, sojo 

in sojin lecitin, paradiţnik, itn. Sledijo diabetes ali sladkorna bolezen, fenilketonurija in 

celiakija, ki pa so presnovne bolezni. 
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3.2 Razvoj prehranskih navad 

 

Navade prehranjevanja so pridobljene in se iz otroštva prenesejo v mladost in odraslo dobo, 

zato je pomembno, da otroku podamo zdrave smernice o prehranjevalnih navadah. »Zdrave 

prehranjevalne navade, ki jih otroci pridobijo v zgodnjem otroštvu, vplivajo na izbiro ţivil in 

način prehranjevanja tudi v kasnejšem ţivljenjskem obdobju in s tem na zdravje v odrasli 

dobi« (Hlastan Ribič, 2008, str. 9). 

Vidakovič (1999) piše, da ima večina predšolskih otrok najraje ţivila, ki so bogata z 

ogljikovimi hidrati, saj jih laţje preţvečijo in pogoltnejo. To so ţitni izdelki, kruh, testenine, 

riţ. Zelo radi imajo mleko in mlečne izdelke, sadje, mehko meso, ki ga brez teţav preţvečijo. 

Predvsem pa precej otrok ne mara zelenjave na splošno in zelenjave, ki je pripravljena kot 

prikuha ali solata. Pokorn (1998) piše, da hrana bogata z maščobo in sladkorji, torej 

energetsko gosta hrana, zelo hitro postane okusna in dobro sprejeta s strani otroka. Takšna 

hrana pa je ţal povezana z debelostjo in slabim zdravjem, saj poleg energijske gostote, 

vsebuje tudi malo esencialnih hranil, zaradi česar slabo vpliva na rast in razvoj otroka. 

Mrzlikar (1997) meni, da je pomembno, da otroku ponudimo dovolj raznolike hrane in mu 

pustimo moţnost izbire. Da je to izvedljivo je pomembno, da otroka ţe zgodaj navajamo na 

samostojno hranjenje. Dojenčkom omogočimo izkušnjo s tipanjem hrane, saj jo tako nekaj 

prinesejo tudi v usta. S samostojnim hranjenjem otroci pridobivajo na samozavesti. 

Pomembno je, da otroku hrane ne vsiljujemo, saj se otrok lahko temu upre in dogodek 

pretvori v negativno izkušnjo, kar ga lahko spremlja še dolgo časa. Upoštevati moramo, da 

otroci v predšolskem obdobju zelo hitro spreminjajo mnenja o določeni jedi. Jed, ki je danes 

priljubljena, lahko ţe jutri postane nezaţelena. V tem času si otrok izoblikuje okus. Raziskava 

v reviji Pediatrics kaţe, da je odklanjanje hrane pri dojenčkih pogosto in da je dobro, da 

otroke naučimo sprejemati novo hrano, mu jo večkrat predstavimo in ga pustimo, da z njo 

raziskuje (Daniels, idr., 2013). Pazimo, da otroku med obroki ne ponujamo sladkarij, saj le-te 

zmanjšajo tek, predvsem pa z njimi ne nagrajujemo obnašanja. Hranjenje naj poteka v 

prijetnem vzdušju, doma ali v vrtcu. Pri tem postavimo otroku dober zgled s kulturnim 

obnašanjem za mizo in s pravilno uporabo pribora. S tem bo otrok brez napora usvojil pravila 

lepega obnašanja za mizo in bo to veščino uporabljal celo ţivljenje. 
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3.3 Prehrana v vrtcih 

 

Otroci v vrtcu preţivijo tudi od osem do devet ur dnevno, zato je za zdrav telesni in duševni 

razvoj otroka pomembna tudi prehrana. Prehrana v vrtcih je skrbno načrtovana. Drţavni zbor 

Republike Slovenije je leta 2005 sprejel Resolucijo o nacionalnem programu prehranske 

politike (Uradni list RS, št. 39/2005), katere cilj je bil izboljšati, varovati in ohranjati zdravje 

ter kakovost ţivljenja prebivalcev Republike Slovenije, z izboljšanjem prehranjevalnih navad 

prebivalstva, z usmeritvijo v kakovostno in zdravju koristno prehrano, dostopno vsem. 

Skladno s cilji omenjene Resolucije, so strokovnjaki Inštituta za varovanje zdravja oblikovali 

prehranska priporočila za zdravo prehrano otrok, ki sluţijo kot pripomoček pri pripravi 

zdravih in uravnoteţenih obrokov. Načrt uţivanja posameznih obrokov hrane ter energijski 

deleţ po kvaliteti izbranih dnevnih obrokov hrane opredeljujejo Smernice zdravega 

prehranjevanja za otroke in mladostnike v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (od prvega 

leta starosti naprej). V pomoč pri sestavljanju primernih jedilnikov s polnovredno raznoliko 

hrano pa je Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja (od prvega leta starosti naprej), 

kjer najdemo jedilnike s polnovrednimi ţivili, ki so potrebna za dobro zdravje otroka. 

 

3.3.1 Jedilniki za vrtce 

 

Prehranjevanje in hrana v vrtcih sta posebno organizirana. Za to skrbi oseba, ki oblikuje 

prehranski reţim v sodelovanju s kuharji. Hlastan Ribičeva (2008) piše, da je pomembno, da 

otroci dnevno dobijo tri glavne obroke: zajtrk, kosilo in večerjo ter enega ali dva 

premostitvena ali dopolnilna obroka (dopoldanska in popoldanska malica). 

Jedilniki so točno načrtovani po energijskih in hranilnih priporočilih, seveda pa se moramo 

zavedati, da kljub točno načrtovanemu in odmerjenemu obroku, ni nujno, da ga bo otrok 

zauţil v celoti. Zato jedilniki oz. reţim prehrane doseţejo svoj celosten namen šele, ko 

povprečno tedensko zauţen jedilnik doseţe dnevno priporočilo za posemeznega otroka 

(Gabrijelčič Blenkuš, 2005). 
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Nekaj smernic zdravega prehranjevanja (Gabrijelčič Blenkuš, 2005): 

 

- jedilniki naj bodo usklajeni s priporočenimi energijskimi in hranilnimi vnosi vsake starostne 

skupine otrok; 

- energijski vnos in poraba naj bosta v ravnovesju, kar lahko uravnavamo z zadostno telesno 

dejavnostjo otrok; 

- pripravljeni obroki naj bodo sestavljeni iz priporočenih kombinacij različnih vrst ţivil iz 

vseh skupin ţivil, kar bo ob ustreznem energijskem vnosu zagotovilo zadosten vnos hranil, 

potrebnih za normalno rast in razvoj otrok; 

- v obrokih dajemo prednost sadju in zelenjavi, kakovostnim ogljikohidratnim ţivilom 

(polnovredna ţita in ţitni izdelki), beljakovinskim ţivilom (mleko in mlečni izdelki, ribe, 

meso in stročnice) ter kakovostnim mačobam (olivno, sojino, repično olje); 

- sadje in zelenjava naj se vključita v vsak polnovreden obrok; 

- pri obrokih, zlasti pa med obroki, naj se otrokom ponudi izdatna količina pijače, predvsem 

pitna voda; 

- otrok naj ima moţnost rednega prehranjevanja (vsak dan pribliţno ista ura), najbolj 

pomemben del celodnevne prehrane je zajtrk; 

- za uţivanje vsakega obroka naj ima otrok dovolj časa, predvsem pa naj se prehranjuje v 

spodbudnem in za to primernem okolju; 

- upoštevati je treba tudi ţelje otrok in jih vključiti na primeren način s priporočili energijsko-

hranilne sestave. 

 

 

3.4 Debelost pri otrocih 

 

Glede na rezultate raziskave, ki ga je leta 2002 izvedlo Ministrstvo za zdravje, lahko opazimo 

porast deleţa otrok s povečano telesno teţo. Razlog za to je preteţno nezdravo 

prehranjevanje, uţivanje premalo sadja in zelenjave, mleka in mlečnih izdelkov, pogosto 

poseganje po sladkih in slanih prigrizkih ter gaziranih sladkih pijačah in pijačah z nizkim 

sadnim deleţem. Otroci zauţijejo manjše število priporočenih dnevnih obrokov, hkrati pa se 

prehranjujejo neredno (Gabrijelčič Blenkuš, 2005). K temu nas sili tudi način ţivljenja, ki 

zahteva hiter tempo, s tem sta pogojena tudi čas in prostor prehranjevanja in premalo telesne 

aktivnosti. Podjetja ali trţniki pa so se temu prilagodili. Ponujajo nam avtomate, kjer lahko 
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opravimo hiter nakup npr. tablice, ki nimajo uravnoteţenih hranil, vendar hitro potešijo 

lakoto, a le za kratek čas. Ponujajo nam pijačo »to go«, ki jo lahko spijemo kar na poti, da 

prihranimo čas. Ponujajo nam tablice, stisnjeno predelano sadje, sendviče, ki ponujajo 

kratkoročno zadovoljitev lakote, a nikakor niso primerna nadomestila zdravemu 

ponovrednemu obroku. 

Porast prehranjenih otrok se opaţa tudi na Kliničnem oddelku za  endokrinologijo, diabetes in 

presnovne bolezni  ljubljanske Pediatrične klinike. Ob tem opozarjajo, da danes vedno več 

otrok odrašča v socialno ogroţenih druţinah, kjer ţivijo v pomanjkanju hrane. Kupujejo 

najcenejša nekakovostna ţivila, z visoko vsebnostjo maščob, ogljikovih hidratov in 

sladkorjev, ki pripomorejo k nezdravemu prehranjevanju in slabi skrbi organizma (Epidemija 

debelosti otrok, 2013). Miller Brotman in drugi (2011) pišejo, da socialno-ekonomsko okolje 

vpliva na telesni razvoj otrok in predstavljajo problem debelosti otrok in staršev iz socialno 

ranljivejših okolij. Vse to kaţe, da je debelost delno pogojena s socialno-ekonomskimi 

razmerami v drţavi. Daniels in drugi (2013) so objavili raziskavo, katere rezultati kaţejo, da 

se matere posluţujejo različnih strategij hranjenja, in da z njimi lahko pripomorejo k 

dojenčkovi/otrokovi preveliki teţi. Zelo pomembno je kako mati otroku hrano predstavi, ali 

mu pusti, da se ravna po svojem apetitu (torej jé kadar je lačen) in ne posega v količino hrane, 

ki jo poje. Kadar je otrok neješč, matere začnejo posegati po posebnih metodah, s katerimi 

ţelijo otroka pripraviti jesti. Pri tem si pomagajo z raznoraznimi igrami, nagradami ali pa 

otroku kot alternativo ponudijo njegovo najljubšo hrano. Vse samo za to, da bo jedel in da pri 

hranjenju ne bo muhavosti. Ne zavedajo pa se, da lahko s tem otroka pripravijo, da jé iz čisto 

drugih razlogov kot je lakota. Pretirano hvaljenje, ker je otrok pojedel ţeljeno hrano in 

uporabljanje hrane kot tolaţbo ali  preusmeritev pozornosti in nagrajevanje za lepo obnašanje 

spodbujajo otroka, da jé iz drugih (čustvenih) razlogov kot je apetit oziroma lakota (fizična 

potreba). Otrok v takem primeru ne občuti sitosti, hranjenje pa hitro postane prenajedanje, ki 

vodi v debelost. Avtorji raziskave svetujejo, da je pomembno, da prepoznamo otrokove znake 

sitosti in od njega ne zahtevamo, da poje vso količino hrane, ki jo ima na kroţniku (Daniels, 

idr., 2013). 

Ameriški znanstveniki so se odločili, da bodo poskušali umiriti problem prehranjenosti ali 

debelosti. Posredovati so začeli v otrokovem socialnem okolju, v šoli, v druţbi, v druţini. V 

šolah in vrtcih so sistematično vpeljali dietne jedilnike oziroma začeli načrtovati polnovredne 

obroke in otrokom ponudili bolj zdravo hrano. Poleg tega so vpeljali bolj intenzivne fizične 
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dejavnosti oziroma telovadbo. Ugotovili so, da ima največji učinek kombinacija zdrave hrane 

in fizične dejavnosti (Bleich, idr., 2013). 

V Sloveniji imamo skrbno načrtovane jedilnike v vrtcih, kot je omenjeno v poglavju 3.3, prav 

tako pa precej časa namenimo gibanju, ki je tudi eno izmed glavnih področij v Kurikulu 

(Bahovec, idr., 2008). Dobro bi bilo ozavestiti pomen zdravega prehanjevanja in redne 

telovadbe. Pri ozaveščanju naj imajo veliko vlogo tudi mediji, namesto oglaševanja energijsko 

bogate hrane, lahko začnejo oblikovati nove druţbene trende, pomembnost zdravja in dobrega 

počutja v povezavi z zdravo prehrano in gibanjem. 
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III RAZISKOVALNI DEL 

 

4 Opredelitev problema in namen raziskave 

 

Z raziskavo oglasov v otroških revijah Kurirček, Kekec, Ciciban in Cicido smo preverili 

oglaševanje hrane. Ugotoviti smo ţeleli ali mediji, namenjeni otrokom, oglašujejo energijsko 

bogato hrano z visoko vsebnostjo sladkorja, maščob ali soli in ali ponujajo prehranske 

dodatke in sladko pijačo. Podjetja ţelijo s trţnim komuniciranjem doseči ciljno skupino 

posameznikov, v našem primeru otrok in staršev. Otrok se v zgodnjem otroštvu razvija na 

vseh področjih: kognitivno in telesno, zato nima prave predstave o svetu, medtem ko imajo 

osebe in dogajanje v njegovi bliţini  nanj močan vpliv. Otroci v predšolskem obdobju ne 

vidijo oglaševanja v revijah kot takega, ampak ga doţivljajo na čisto svoj otroški način, zato 

je naš cilj raziskati otrokov miselni razvoj, razloţiti kako nanj vplivajo starši in vrstniki ter 

kako otroci počasi pridobijo vlogo v potrošniškem svetu. 

 

Preverili smo katera ţivila so najpogosteje oglaševana v otroških revijah in ali so ta ţivila 

energijsko bogata z visoko vsebnostjo soli, maščob in sladkorja. Zanimalo nas je število 

oglasov, zato smo v ta namen analizirali oglase v dveh časovnih obdobjih. Prvo časovno 

obdobje zajema otroške revije med leti  1980 in 1990, drugo časovno obdobje zajema otroške 

revije med leti 2000 in 2010. S tem smo pridobili podatke o pojavu prehranskih oglasov. 

Zaradi gospodarskih sprememb v Sloveniji v tridesetletnem časovnem obdobju, smo preverili 

razliko med oglasi včasih in danes, poleg tega pa smo ţeleli izvedeti kakšna hrana se je 

oglaševala včasih in kakšna se oglašuje danes (hranilno uravnoteţena ali manj priporočena 

ţivila). 

 

Glede na pogostost oglaševanja hrane smo predvidevali, da bo na voljo širok izbor ţivil za 

preverjanje hranil in preverjanje  oglaševanja manj priporočenih ţivil. Zato smo izbrali nekaj 

najpogosteje oglaševanih ţivil in preverili ali so hranila v priporočenih okvirih. Prehrana v 

obdobju otroštva mora biti prilagojena otrokovim potrebam, zato je pomembno, da se otrok 

prehranjuje z zdravo prehrano. 
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Ţeleli smo ugotoviti, ali so oglasi objavljeni v skladu z zakoni. Predpisi so objavljeni v 

Zakonu o medijih (Uradni list RS, št. 110/2006), Zakonu o varstvu potrošnikov (Uradni list 

RS, št. 98/2004) in smernice v Slovenskem oglaševalskem kodeksu (4. izdaja, 2009). 

Analizirali smo prisotnost prikritih oglasov, ki jih prepoveduje vrsta zakonov: Zakon o 

varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/2004), Zakon o varstvu konkurence (Uradni list 

RS, št. 18/1993), Slovenski oglaševalski kodeks (4. izdaja, 2009), Portoroška listina o 

nedopustnosti prikritega oglaševanja, Kodeks slovenskih novinarjev (Mediaforum, 2002). 

 

V raziskavi smo se posvetili tudi prikritim sporočilom. Ugotavljali smo ali se pojavljajo 

prikriti oglasi in kako pogosti so in ali oglaševalci kršijo medijske zakone in predpise. Poleg 

tega smo obravnavali tudi  pogostost oglasov, ki so ali niso v skladu z zakonodajo. 

 

 

4.1 Hipoteze in metodologija 

 

Za potrebe raziskave smo si zastavili sledeče hipoteze: 

 

Hipoteza 1: Število prehranskih oglasov v otroških revijah se je z leti povečalo. 

 

Hipoteza 2: V otroških revijah se oglašujejo manj priporočena ţivila. 

 

Hipoteza 3: V otroških revijah se pojavlja prikrito oglaševanje hrane. 

 

 

Vzorec in zbiranje podatkov 

 

Vzorec zajema štiri otroške revije: Kurirček, Kekec, Ciciban, Cicido. Analizirali smo dve 

časovni obdobji: od leta 1980 do leta 1990 (prvo časovno obdobje) in od leta 2000 do leta 

2010 (drugo časovno obdobje). Vsako šolsko leto izide deset številk posamezne revije. Revijo 

Kurirček smo analizirali v prvem časovnem obdobju. Leta 1991 je prenehala izhajati in jo je 

nadomestila revija Kekec, zato smo slednjo analizirali le v drugem časovnem obdobju. Revijo 

Cicido smo analizirali v drugem časovnem obdobju, revijo Ciciban pa v obeh časovnih 

obdobjih, saj izhaja najdlje. 
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Metoda dela 

 

Za preverjanje hipotez smo se odločili za kvantitativno raziskovanje, saj smo ţeleli podatke 

številčno primerjati, razvrstili pa smo jih v preglednice in grafe. Podatke smo pridobili tako, 

da smo prelistali določene revije in jih kasneje obdelali z znanimi statističnimi metodami. 

 

Pojasniti ţelimo kakšne spremembe je Slovenija doţivela v določenem časovnem obdobju, saj 

so te spremembe vplivale na kvaliteto ţivljenja, ki ga ţivimo danes in pripomogle k 

oblikovanju medijev, trţenju, k razvoju vrtcev in k pomenu zdravega načina ţivljenja. 

 

5 Zgodovinski okvir 

 

Naša raziskava zajema 30-letno časovno obdobje, od leta 1980 do leta 2010, zato ţelimo 

pojasniti spremembe, ki jih je Slovenija v tem času doţivela in s tem neposredno vplivala na 

medije, trţenje in zdravje. V 80. letih je bila Slovenija del Socialistične federativne republike 

Jugoslavije (SFRJ). V letu 1991 se je Slovenija osamosvojila in izstopila iz SFRJ in kasneje, 

leta 2004, vstopila v Evropsko Unijo (EU). V tem času je zamenjala dve drţavni valuti. 

Opustila je jugoslovanski dinar, ki ga je zamenjal slovenski tolar, po vstopu v EU pa je 

slovenski tolar nadomestil evro. V obdobju SFRJ je oblast dajala večji poudarek industriji kot 

pa kmetijstvu, gospodarstvo je doţivljalo napredek, vendar pa je bilo omejeno na 

jugoslovanski trg (območje Srbije, Hrvaške in Slovenije). Uvaţanja iz drugih delov Evrope je 

bilo malo. Oglaševanje je bilo redko, saj trg tega ni potreboval, izdelki so bili znani, domači 

in uveljavljeni. Mediji so bili omejeni na tisk, radio in takrat še zelo redko črno-belo televizijo 

(Preglednica 5), zato je bilo naslovnikov manj. Osebni izgled in modne znamke niso imele 

pomena druţbenega statusa. Trg dela je bil dostopen, predvsem v industrializaciji. Storilnost 

je bila visoka in matere so začele delati polne delovne čase, zato so se varstveni zavodi začeli 

polniti in pridobivati pomembno vlogo. Vendar pa je bil takrat poudarek predvsem na varstvu 

in ne toliko na vzgoji. Po osamosvojitvi se je moralo slovensko gospodarstvo spopasti z 

izgubo jugoslovanskega trga in vnovičnim uvajanjem trţnega gospodarstva, ki je imelo glavni 

cilj, ustvarjanje dobička. Slovenija se je razmeroma uspešno preusmerila z nekdanjega 

jugoslovanskega trţišča na zahtevnejša tuja. Sprejela je uvaţanje iz razvitejših delov Evrope. 

Trg se je povečal in trţenje je dobilo nov pomen. Tehnologija se je spremenila temu v prid 
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(računalniki, pametni telefoni, tablice) in danes imamo na voljo močne druţbene medije, ki 

omogočajo večjo povezanost med uporabniki. Druţba je postala potrošniško naravnana in 

danes prevladuje trţni trikotnik: oglaševalec, medij, naslovnik. Cene ţivljenjskih potrebščin 

so bile v letu 2010 v povprečju za 1155 odstotkov višje kot leta 1991. Vrtci so postali 

vzgojno-varstveni zavodi, s poudarkom na vzgoji, s strokovno usposobljenim kadrom. 

Vzpostavil se je sistem, ki otroka obravnava celostno. Vsekakor pa je v današnjem času velik 

prostor zavzela kariera in za status kariere se moramo velikokrat odpovedati zdravemu načinu 

ţivljenja, saj nam čas ne dopušča primernega prehranjevanja in skrbi za zdravo telo. 

Delavniki so vedno daljši, veliko ljudi dela tudi ob sobotah in nedeljah (Lorenčič, 2011). 

 

V Preglednici 5 lahko opazimo razliko v imetju različnih proizvodov v gospodinjstvih glede 

na leto 1991 in leto 2008. Opazimo lahko porast pri tehnoloških proizvodih, kot so glasbena 

hi-fi oprema, barvna televizija, osebni računalnik, mobilni telefon. 
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Preglednica 5: Deleţ gospodinjstev, ki so imela v lasti posamezen proizvod (Lorenčič, 2011) 

Proizvod 
Deleţ gospodinjstev v 

letu 1991 (v %) 

 

Deleţ gospodinjstev v 

letu 2008 (v %) 

 

Črno-beli TV 18 6 

Pomivalni stroj 11 49 

Glasbena hi-fi oprema 10 51 

Osebni avto 67 79 

Zamrzovalna skrinja 80 81 

Radio 78 87 

Pralni stroj 93 96 

Barvni TV 80 97 

Hladilnik 94 98 

Osebni računalnik 14* 61 

Mobilni telefon 22** 90 

Legenda: 

* deleţ gospodinjstev v letu 1993 

** deleţ gospodinjstev v letu 2000 
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6 REZULTATI 

 

Pregledali smo okoli 500 izvodov številk otroških revij v dvajsetletnem časovnem razponu. 

Raziskava je pokazala, da se pojavi 219 prehranskih oglasov ali oglasov z logotipi podjetij, 

kar pomeni, da se povprečno pojavita 2,2 prehranska oglasa vsak mesec v vsaki reviji. 

Predstavljamo še rezultate in ugotovitve glede na naše raziskovalno vprašanje in hipoteze. 

 

6.1 Pojav prehranskih oglasov v otroških revijah 

 

Pregledali smo pribliţno 500 izvodov številk otroških revij Kurirček, Kekec, Ciciban in 

Cicido, v časovnih obdobjih: od 1980 do 1990 in od 2000 do 2010. Analiza je pokazala, da se 

pojavljajo oglasi za igrače, ţivila, izdelki za higieno in mobilne operaterje. Izpostavimo lahko 

oglase igrač in prehranske oglase, ki zavzemajo največ prostora in so med najpogostejšimi 

oglasi. V dvajsetletnem opazovanem obdobju je bilo objavljenih 219 oglasov ţivil ali 

logotipov podjetij, ki proizvajajo ţivila. 

 

Z leti se je oblika oglasov spreminjala. Opravili smo primerjavo oglasov za ţivilo Frutek, 

objavljenega leta 1995 in leta 2010 (Sliki 6 in 7). Opazimo lahko, da ima starejši oglas 

preprostejšo zasnovo. Namen je izdelek sam, ne njegova koristnost, kakovost, uporabnost. 

Ustvarjalci niso uporabili čustvenega apela. Novejši oglas (Slika 7) za Frutek uporablja več 

napisov, s katerimi ţeli proizvajalec prepričati kupce o pomembnosti predstavljenega izdelka.  
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Slika 6: Primer oglasa za ţivilo Frutek – 
obljavljen leta 1995 

(http://www.frutek.si/o-frutku/frutkovi-oglasi/)

  

 

Slika 7: Primer novejšega za ţivilo Frutek – 

objavljen leta 2010 

(http://www.frutek.si/o-frutku/frutkovi-oglasi/)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

6.2 Pogostost pojavljanja prehranskih oglasov v otroških revijah 

 

V raziskavi smo ţeleli ugotoviti, kako pogosto se pojavljajo prehranski oglasi v otroških 

revijah. Predvidevali smo, da se prehranski oglasi, glede na zgodovinski okvir, v obdobju od 

leta 1980 do 1990, redko pojavijo. Glede na porast in dostopnost števila medijev v današnjem 

času pa smo predvidevali, da je število prehranskih oglasov konstantno naraščalo vzporedno z 

razvojem tehnologije. 

 

Preglednica 6: Število oglasov s prehransko 

vsebino glede na revijo in časovno obdobje 

 

Leto izhajanja 

 

Število oglasov v 

otroški reviji 

 

 

KURIRČEK 

 

CICIBAN 

 

1980-1981 0 0 

1981-1982 0 0 

1982-1983 0 1 

1983-1984 1 1 

1984-1985 0 1 

1985-1986 0 3 

1986-1987 0 0 

1987-1988 0 2 

1988-1989 0 0 

1989-1990 0 1 

Skupaj 1 9 

Preglednica 7: Število oglasov s prehransko 

vsebino glede na revijo in časovno obdobje 

 

Leto 

izhajanja 

 

Število oglasov v 

otroški reviji 

 

 

CICIBAN 

 

KEKEC 

 

CICIDO 

 

2000-2001 10 0 3 

2001-2002 16 1 13 

2002-2003 14 0 1 

2003-2004 22 0 10 

2004-2005 24 0 10 

2005-2006 9 8 8 

2006-2007 9 0 3 

2007-2008 7 0 6 

2008-2009 5 0 9 

2009-2010 14 0 10 

Skupaj 130 9 73 

 

 

Preglednici 6 in 7 prikazujeta število prehranskih oglasov v določenem časovnem obdobju. 

Opazimo lahko, da se oglaševanje hrane v prvem časovnem obdobju pojavlja redko, kar lahko 

pojasnimo z omejenostjo takratnega trga, ki oglaševanja v večji meri ni potreboval, saj so bili 

izdelki znani, domači in uveljavljeni. V tem časovnem obdobju se v reviji Kurirček pojavi 



42 

 

napis Coca-cola na avtomatu za pijačo – v kriţanki, medtem ko se v Cicibanu pojavi ostalih 

devet oglasov, vsega skupaj torej deset oglasov v celotnem časovnem obdobju. Oglaševana so 

ţivila: sol, sladkor, piškoti, sok in polenta. Sol in sladkor sta oglaševana preko člankov o 

predstavitvi podjetja (Sol Tuzla: Slika 8) in o pridobivanju sladkorja (Kristalni sladkor 

Ormoţ: Slika 9). Gre za poljudna članka, z namenom predstavitve razvoja podjetja in 

pridobivanja hrane, nikakor ne gre za namensko oglaševanje, vendar otrok preko tega vseeno 

dobi vpogled v podobo, ki so jo lahko našli in izbrali v trgovinah. Vsi izdelki v tem časovnem 

obdobju so jugoslovanskega porekla, kar kaţe, da evropski trg takrat še ni dosegel Slovenije. 

 

Graf 1: Število oglasov glede na revijo in časovno obdobje 
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Slika 8: Primer oglasa iz starejših letnikov 

otroških revij za kuhinjsko sol (Ciciban, 1982-

1983, št. 3) 

 

 

Slika 9: Primer oglasa iz starejših letnikov 

otroških revij za kristalni sladkor (Ciciban, 

1983-1984, št. 2) 

 

V drugem časovnem obdobju objava prehranskih oglasov narašča. Najmanj oglasov s 

prehransko vsebino je v otroški reviji Kekec. Gre za slovensko literarno revijo, ki jo izdaja  

Zaloţba Mladika. Reviji Ciciban in Cicido izhajata pri zaloţbi Mladinska knjiga. Največ 

prehranskih oglasov je objavljenih leta 2004-2005. Leta 2000-2001 pričnejo naraščati oglasi v 

revijah Ciciban in Cicido, izjema je otroška revija Kekec, kjer se leta 2001-2002 pojavi edini 

oglas za kosmiče Lino. Revija Kekec je tako edina otroška revija, ki otrokom ponuja članke o 

zdravi prehrani (Slike 10, 11 in 12) in ne oglašuje hrane (z izjemo omenjenega oglasa za 

kosmiče). Z letom 2005-2006 pričnejo izhajati omenjeni članki. Razlagajo in opisujejo 

pravilno prehranjevanje (zajtrk, malica, kosilo, večerja), pišejo o beljakovinah, ogljikovih 

hidratih, vitaminih, vodi, sadju in zelenjavi, skratka o zdravem načinu ţivljenja in ukvarjanju 

s športom. V sklopu članka Ogljikovi hidrati (Mazi, 2005) se pojavijo fotografije 8 ţivil, ki so 

bogat vir ogljikovih hidratov (Coca-cola, Fanta, Chips, sirup za sokove Eta in Natureta, 

čokoladice Bajadera, kosmiči Chocos in napolitanke). Članek razkriva, da se je tej hrani bolje 

izogibati, kot pa jo pogosto uţivati in tako poda nasvet o pravilnem prehranjevanju. 
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Kot smo predvidevali oglaševanje hrane v drugem desetletnem obdobju narašča, vrh doseţe 

leta 2004-2005, potem rahlo upada, vendar začne v obdobju 2009-2010 spet naraščati. 

Oglašujejo se ţivila slovenskih prizvajalcev, vendar velik del prostora zasedajo tudi tuji 

proizvajalci in z njimi uvoţena ţivila. Glede na rezultate, našo hipotezo, da se število 

prehranskih oglasov z leti povečuje, lahko potrdimo. 

 

 

 

Slika 10: Primer članka o zdravem prehranjevanju v reviji Kekec 

(Kekec, 2005-2006, št. 2) 
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Slika 11: Primer članka o zdravem prehranjevanju v reviji Kekec

(Kekec, 2005-2006, št. 1) 

 

 

Slika 12: Primer članka o zdravem prehranjevanju v reviji Kekec 

(Kekec, 2005-2006, št. 4) 
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6.3 Oglaševanje manj priporočenih ţivil 

 

V raziskavi smo ugotavljali, ali so v otroških revijah oglaševana manj priporočena ţivila. 

Preverili smo količino hranil (sladkor, sol, maščobe) največkrat oglaševanih ţivil na 100 

gramov izdelka in analizirali primernost uţivanja ţivila za zdrav telesni razvoj otroka. 

 

Da bi lahko potrdili ali ovrgli hipotezo, V otroških revijah se oglašujejo manj priporočena 

živila, smo prehranske oglase razdelili v deset skupin: 

- mesni izdelki, 

- mleko in mlečni izdelki, 

- pijača, 

- slani prigrizki in ţivila z več sladkorja, 

- ţitni izdelki, 

- namazi, 

- maslo, margarina in olje, 

- prehranska dopolnila in sirupi, 

- dodatki za izboljšanje okusa, 

- ostalo. 

 

V naštete skupine smo razdelili ţivila, ki se pojavljajo v oglasih v otroških revijah. V sklopu 

mesnih izdelkov se pojavijo paštete, hrenovke in salame različnih prozvajalcev. V sklopu 

namazov se največkrat pojavi čokoladni namaz Viki krema, pojavi se tudi ribji namaz, potem 

pa nekaj jogurtov in mleko ter mlečni napitki in razni sladoledi, v sklopu mleka in mlečnih 

izdelkov. V sklopu pijač se pojavijo različni sokovi, sladke gazirane pijače in vode z okusom. 

V sklopu ţitnih izdelkov opazimo raznovrstne kosmiče različnih proizvajalcev. Prehranska 

dopolnila se pojavljajo v oblikah sirupov, ţvečljivih tablet in kapsul za boljši imunski sistem. 

Kot dodatke smo izbrali ţivila s katerimi izboljšamo okus hrane, npr. sol, sladkor, kečap. 

Pojavijo se še oglasi za ţvečilne gumije in svetovno znano restavracijo s hitro prehrano. 

 

V Preglednici 8 prikazujemo katera ţivila so oglaševana v prej naštetih prehranskih sklopih: 

mesni izdelki, mlečni izdelki, ţitni izdelki, pijača, namazi, slani prigrizki in ţivila z več 

sladkorja, prehranska dopolnila in sirupi, dodatki za izboljšanje okusa, ostalo. 
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Preglednica 8: Seznam oglaševanih ţivil 

 

KATEGORIJA 

 

IZDELEK 

 

Mesni izdelki Pašteta*  

Hrenovka*  

Salama*  

Mlečni izdelki Sladoled 

Mleko 

Kislo mleko 

Ţitni izdelki Kosmiči*  

Pijača Coca-cola 

Fanta 

Sokovi 

Mineralna voda 

Cockta 

Sirup za sokove*  

Čaj 

Namazi 

 

Čokoladni namaz 

Ribji namaz* 

Slani prigrizki in ţivila 

z več sladkorja 

Piškoti*  

Flips 

Bomboni*  

Čokoladne tablice*  

Čokoladno jajce 

Čips 

Napolitanke 

Prehranska dopolnila in sirupi Ţvečljive tablete za boljši imunski sistem*  

Kapsule in tablete kot prehransko dopolnilo*  

Sirup kot prehransko dopolnilo* 

Prašek z mikrokulturami 

Dodatki za izboljšanje okusa Kuhinjska sol 

Kristalni sladkor 

Kečap 

Sadni sirup 

Kakav 

Maslo, margarina, olje Margarina 

Ostalo Mc'Donalds restavracija s hitro prehrano 

Ţvečilni gumi 

* več proizvajalcev podobnega izdelka 
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6.3.1 Deleţ oglasov oglaševanih ţivil v otroških revijah 

 

V Preglednici 9 je predstavljen deleţ oglasov ţivil, ki se pojavijo v revijah glede na 

obravnavano skupino ţivil.  

 

Preglednica 9: Deleţ oglasov različnih ţivil v analiziranih otroških revijah (N=219) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preglednica 9 prikazuje, da je največ oglasov namenjenih oglaševanju namazov (29 %). S 17 

% oglaševanih izdelkov sledijo prehranska dopolnila in sirupi, zatem pa slani prigrizki in 

ţivila z več sladkorja s 15 %. Tesno si sledijo še dodatki za izboljšanje okusa (9 %), mesni 

izdelki (8 %), ţitni izdelki (8 %), pijača (6 %), mlečni izdelki (5 %), maslo, margarina in olje 

(1 %) in ostalo (3 %). 

 

Analiza je pokazala, da med najpogosteje oglaševane spadajo namazi, pri katerih vodi Viki 

krema (Viki logotip z indijančkom se pojavlja na vsakem naslovu stripa, ki se pojavi kar 62-

krat, kar je skoraj 29 % vseh oglasov v analiziranih revijah). 

 

SKUPINE ŢIVIL 

 

Deleţ objavljenih oglasov ţivil 

(v %) 

 

Mesni izdelki 
 

8  
 

Mlečni izdelki 
 

5  
 

Pijača 
 

6  
 

Namazi 
 

29  
Slani prigrizki in ţivila z več 

sladkorja 
 

15  
 

Ţitni izdelki 
 

8  
 

Maslo, margarina in olje 
 

1  
 

Prehranska dopolnila in sirupi 
 

17  
 

Dodatki za izboljšanje okusa 
 

9  
 

Ostalo 
 

3  
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Podatek, da smo za našo analizo izbrali izdelke le enega določenega proizvajalca, oglašujejo 

pa se še enaki izdelki drugih proizvajalcev, nam pove, da je pogostost oglasov manj 

priporočenih ţivil visoka. 

 

Med mlečnimi izdelki se pojavijo še sladoledi Ljubljanskih mlekarn, mleko Iz deţele in kislo 

mleko Yoviland. Oglaševana je margarina Rama, ki se v revijah Ciciban in Cicido pojavi 

istočasno, t.j. v letniku 2006-2007, št. 7. 

 

 

Slika 13: Oglas za margarino Rama v otroški reviji Cicido 

 (Cicido, 2006-2007, št. 7) 

 

Našteti oglasi se pojavljajo celostransko, na zadnjih straneh revij, pogosto vključujejo dodano 

nagradno igro, strip, igrarijo.  
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6.3.2 Količina hranil v najpogosteje oglaševanih ţivilih 

 

Preverili smo količino hranil v 100 g izdelka, ki se nahajajo v nekaj najpogosteje oglaševanih 

ţivilih v otroških revijah, saj smo ţeleli izvedeti ali so oglaševana manj priporočena ţivila. 

Manj priporočena ţivila so tista ţivila, ki imajo izbrana hranila v večjih količinah kot je 

priporočljivo za ohranjanje zdravja. Analiza pokaţe, da je hranilna sestava oglaševane hrane 

slaba, saj ţivila pogosto vsebujejo veliko sladkorja in maščobe. 

 

Kriterij za oceno hranilne sestave ţivil smo povzeli po kriterijih Zveze potrošnikov Slovenije 

(Veš kaj ješ, 2014). Sliki 14 in 15 prikazujeta kriterije za priporočeno količino hranil na 100 g 

ţivila. Vrednosti so označene tudi z barvami. Zelena barva označuje primerno vsebnost hranil 

v ţivilu. Oranţna barva označuje srednje primerno vsebnost hranil v ţivilu. Takšno ţivilo bi 

lahko zauţili občasno. Rdeča barva označuje visoko vsebnost hranila v ţivilu in zato ni 

primerno za vsakodnevno uţivanje. 

 

 

Kriterij barvnih oznak 

 

 

Slika 14: Kriterij barvnih oznak za količino 

hranilnih snovi v hrani (http://www.veskajjes.si/) 

 

Slika 15: Kriterij barvnih oznak za količino 

hranilnih snovi v pijači 

(http://www.veskajjes.si/)
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Preglednica 10: Količina izbranih hranil na 100 gramov oglaševanega izdelka 

 

IZDELEK 

 

SLADKOR 

 

SOL 

 

MAŠČOBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Legenda 

 

- izdelek z visoko vsebnostjo hranila 

- izdelek s srednje primerno vsebnostjo hranila 

- izdelek s primerno vsebnostjo hranila 

 

 

 

 

VIKI KREMA 

 

Ni podatka 

 

Ni podatka 

 

Ni podatka 

 

 

NUTELLA 

 

 

56,8 g 

 

0,04 g 

 

31,8 g 

 

SLADOLED TOM 

 

 

20,8 g 

 

Ni podatka 
 

10 g 

 

ARGETA PAŠTETA  

0,7 g 

 

1,3 g 

 

28 g 

 

LINO KOSMIČI  

45 g 

 

0,15 g 
 

4,30 g 

 

SMARTIES BOMBONI 
 

53,6 g 

 

0,16 g 

 

25,4 g 

 

HELLMANS KEČAP 
 

26,3 g 
 

1,23 g 

 

0,2 g 

 

NESQUIK KOSMIČI 
 

25 g 
 

0,56 g 

 

4 g 

 

COCA COLA 
 

10,8 g 

 

0 g 

 

0 g 

 

FANTA 
 

9,6 g 

 

0 g 

 

0 g 

 

COCKTA 
 

 10 g 

 

0 g 

 

< 0,1 g 

 

MARGARINA RAMA 
 

< 0,1 g 

 

< 0,01 g 

 

50 g 
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Iz Preglednice 10 je razvidno, da imajo vsa
1
 analizirana oglaševana ţivila vsaj eno rdečo 

oznako, kar pomeni, da ima izdelek previsoko vsebnost določenega hranila in da je potrebno 

vključevati ţivilo v prehrano le redko. Ugotovili smo povečano količino sladkorja v večini 

izdelkov, vendar povečani količini soli in maščob nista zanemarljivi. Glede na postavljeno 

hipotezo lahko potrdimo, da so analizirana ţivila, glede na vsebnosti hranil,  manj primerna za 

vsakodnevno uţivanje. 

 

Seštevek vseh oglasov ţivil, ki smo jih analizirali v Preglednici 10 pokaţe, da zasedajo kar 50 

odstotkov vseh oglasov, v analiziranih časovnih obdobjih. Če temu dodamo še vsa enaka 

ţivila drugih proizvajalcev ugotovimo, da je število oglasov še večje, se pravi so oglaševana 

predvsem ţivila, ki so manj primerna za vsakodnevno uţivanje. 

 

Večina oglaševanih izdelkov ni hranilno uravnoteţenih, naštejemo lahko le nekaj bolj 

zaţelenih oglaševanih ţivil: mleko Iz deţele, kislo mleko Yoviland, voda Radenska, šipkov 

čaj. Omenimo še akcijo trgovine Mercator, ki je s sloganom »5 na dan« in priljubljenim likom 

Lumpijem oglaševala sadje in zelenjavo kot zdravo hrano, ki naj bi jo jedli vsak dan (Slika 

16). 

                                                           
1
 Najpogosteje oglaševano ţivilo – čokoladni namaz Viki krema izločimo, saj na embalaţi ni podatka o količini 

hranil in kljub kontaktiranju podjetij Droga Kolinska in Petlja d.o.o. (ki je prevzelo zastopstvo od Droge 

Kolinske), podatkov nismo mogli pridobiti. Ker je Nutella podoben proizvod, smo jo izbrali za primerjavo. 
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Slika 16: Primer oglasa zdrave hrane s priljubljenim likom Lumpijem 

 (Cicido, 2004-2005, št. 5) 
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6.4 Pojav prikritega oglaševanja v otroških revijah 

 

Pri pregledu objav s prehransko vsebino se na prvi pogled zdi, da so primerno obravnavane, 

ko pa pogledamo objave bolj podrobno, ugotovimo, da je prisotno prikrito oglaševanje. 

Prikriti oglasi se glede na analizo začnejo pojavljati v drugem časovnem obdobju (od leta 

2000 do leta 2010), saj takrat zaznamo splošen porast števila oglasov v otroških revijah. V 

primerjavi s prvim raziskovalnim obdobjem, se v omenjenem obdobju začne pojavljati 

ekonomski vidik oglaševalskega trikotnika, pojavi se veliko celostranskih oglasov, zadnje 

strani so namenjene izključno oglasom, oglašujejo se predvsem igrače in hrana. Opazimo kar 

nekaj prikritih oglasov. Pojavljajo se kot igrarije, stripi in nagradne igre. Redki so prehranski 

oglasi, ki otroke ne zavajajo z naštetimi oblikami, so pa vseeno precej privlačnih barv, z 

zanimivimi liki, s katerimi se otroci lahko poistovetijo. 

 

 

Slika 17: Primer nagradne igre v otroški reviji 

(Ciciban, 2003-2004, št. 1) 



 

 

 

Slika 18: Primer igrarije v otroški reviji Cicido (Cicido, 2009-2010, št. 1) 

 

 

Slika 19: Primer igrarije v otroški reviji Cicido (Cicido, 2000-2001, št. 10) 
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Za preverjanje hipoteze smo izbrali nekaj naključnih oglasov iz izbranih otroških revij. 

Zanima nas pojav prikritega oglaševanja. 

6.4.1 Primer oglaševanja v otroški reviji: Poli snack 

 

Primer igrarije, nagradne igre, smo našli v reviji Ciciban. Predvidevamo, da otrok v 

predšolskem obdobju še ne zna brati (če ravno ţe utrjuje predbralne in predpisalne 

sposobnosti), zato smo poskusili igrarijo razčleniti le vizualno. Na Sliki 20 lahko vidimo dva 

nasmejana, prikupna otroka s katerima se bralec hitro poistoveti. Lahko predvidevamo, da sta 

lačna, saj na dnu strani opazimo prehranski izdelek. Otrokovi moţgani bodo povezali problem 

in njegovo rešitev s to blagovno znamko. Na dnu oglasa je polje za vpis rešitve in podatkov. 

Predvidevamo, da ta del izpolnejo starši, saj otrok v predšolskem obdobju ţe utrjuje 

predbralne in predpisalne sposobnosti, vendar v pisanju še ni izurjen. Tako je oglas 

pravzaprav namenjen večim prejemnikom informacij, posledično ima podjetje več moţnosti, 

da bo ravno njihov izdelek izbran v mnoţici enakih. Nikjer se ne pojavi napis, da gre za 

nagradno igro. 

 

Slika 20: Primer oglaševanja v otroški reviji  (Ciciban, 2009-2010, št. 7) 
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6.4.2 Primer oglaševanja v otroški reviji: bomboni Šumi 

 

V predstavljeni igrariji (Slika 21) mora otrok obkroţiti predmete, ki ne spadajo v vrsto. Vsi 

predmeti, ki jih mora obkroţiti, so prehranski izdelki in igra je pravzaprav oglas za vrsto 

bombonov. V tem primeru gre za prikriti oglas, saj se v igri pojavi logotip podjetja in njihovi 

izdelki z namenom, da jih bo kupec nevede opazil in si jih zapomnil. Otrok v tej igri sprejema 

informacije, da obkroţeni predmeti ne spadajo v skupino, ne vedo pa, da so del oglasa za 

bombone. Spodaj levo, se z majhnimi črkami pojavi napis Sponzor objave, poleg logotipa 

podjetja, ki oglaševane bombone izdeluje. Kot ţe omenjeno, otrok, ki šele usvaja predbralne 

in predpisalne sposobnosti, teţko zazna oz. prebere, da je igra pravzaprav oglas za prehranski 

izdelek. Podjetje pa ima spet več moţnosti, da bo ravno njihov izdelek izbran v mnoţici 

enakih. 

 

Slika 21: Primer oglaševanja v otroški reviji Ciciban (Ciciban, 2000-2001, št. 8) 
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6.4.3 Primer oglaševanja v otroški reviji: Viki krema 

 

Logotip Viki, za kremni čokoladni namaz Viki krema, je v obliki stripa največkrat objavljen v 

analiziranih revijah, saj se pojavi  kar 62-krat (od skupno 219 oglasov). V večini primerov se 

logotip pojavi v stripu na celi strani, kot kaţe Slika 23. Nekajkrat se oglas za Viki kremo 

pojavi kot enostranski oglas (brez stripa), v nekaterih primerih pa se strip pojavi celo 

obojestransko. 

Opazimo lahko, da v stripu nastopa simpatičen lik, s katerim se otroci lahko poistovetijo, 

naslov pa vedno spremlja logotip Viki.  

 

 

 

 

Slika 22: Prepoznaven lik indijančka Viki (http://vikikrema.si/) 
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Slika 23: Primer prikritega oglaševanja v otroški reviji Ciciban (Ciciban, 2002-2003, št. 3) 

 

 

 

Napis »oglasno sporočilo« je objavljeno spodaj levo, vendar ga otrok, ki šele usvaja 

predbralne in predpisalne sposobnosti, verjetno ne zazna. Je pa zaradi pogostega pojavljanja 

oglas med najbolj spornimi, saj se v stripu vsakokrat pojavi le logotip, ki si ga otrok zlahka 

zapomni in kasneje med izdelki tudi izbere. Lahko rečemo, da gre za zavajanje otrok, saj gre 

za prepletanje oglasnega sporočila z določenim logotipom in zgodbo, česar pa otrok, ki mu je 

revija namenjena, ne razlikuje.  
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Portoroška listina o etični nedopustnosti prikritega oglaševanja (2000) vsebuje eno izmed 

pomembnejših določil, ki definirajo prikrito oglaševanje: »Odnosi z mediji ne smejo biti 

izvajani na način, ki bi lahko pri povprečnem bralcu, poslušalcu ali gledalcu vzbujal vtis, da 

gre za novinarski prispevek, če gre v resnici za plačano objavo. Vsaka plačana objava v 

medijih je oglas. Oglasi se objavljajo na način, ki je povprečnemu bralcu ali poslušalcu, 

prepoznaven kot oglas. Ni dopustno plačevati za objave, ki bi z dejanjem plačila dejansko bile 

oglasi, pri povprečnem bralcu, poslušalcu ali gledalcu pa bi vzbujale vtis, da gre za uredniške 

objave.« 

 

Otroci pri tem stripu teţko prepoznajo, da gre za oglasno sporočilo, zato lahko rečemo, da je 

prikriti oglas. S tem  potrdimo, da se prikrito oglaševanje pojavlja v otroških revijah.  

Uredniki in oglaševalci morajo bolj dosledno upoštevati zakone, pomemben pa je tudi nadzor 

zakonodajalcev. 
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6.4.4  Primer oglaševanja v otroški reviji: Frucht tiger 

 

Oglas za brezalkoholno negazirano pijačo Frucht tiger se pojavi v otroški reviji Cicido in mu 

je namenjena celotna zadnja stran te revije. Gre za nagradno igro, v kateri otrok poveţe pijačo 

s pravo barvo. Kot spodbuda je zraven slika plišaste igrače in logotip katerega si otrok zlahka 

zapomni. Napis »oglasno sporočilo« je slabo vidno, nahaja se spodaj desno, napisano je z 

majhnimi črkami in z zelo svetlo barvo. Tudi ta oglas vsebuje polje za pripis rešitve in 

naslova in je tako namenjen več prejemnikom – staršem in otrokom. 

 

 

Slika 24: Primer oglaševanja v otroški reviji Cicido (Cicido, 2001-2002, št. 8) 
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6.4.5  Primer oglaševanja v otroški reviji: BenQuick 

 

Oglas za kakav BenQuick zavzema celotno stran revije (Slika 25). V njem nastopa lik 

medvedka, ki otroke zlahka pritegne. Pojavi se igrarija pri kateri mora otrok obkroţiti razlike 

v slikah.  Spodaj v desnem kotu se pojavi logotip podjetja, ki si ga otrok s pomočjo igrarije 

zlahka vtisne v spomin. Napis »oglasno sporočilo« se pojavi v desnem kotu, uporabljene so 

majhne črke in na prvi pogled sploh ni opazno. Ponovno gre za oglasno sporočilo, ki je teţko 

zaznavno in prepoznano s strani predšolskih otrok. 

 

 

Slika 25: Primer oglaševanja v otroški reviji Cicido (Cicido, 2004-2005, št. 8) 
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Hipotezo, da se v otroških revijah pojavlja prikrito oglaševanje hrane, lahko potrdimo, saj 

kljub zakonom in zakonskim predpisom, ki takšno oglaševanje prepovedujejo, se v otroških 

revijah pogosto pojavi. Primeri, ki smo jih analizirali (poglavje od 6.4.1 do 6.4.5), so primeri 

različnih stilov oglaševanja. Skoraj vsak oglas je pisanih barv, vsebujejo veliko različnih 

simpatičnih likov, podkrepljeni so z igrarijami, stripi, nagradnimi igrami. Podjetja se ne 

usmerijajo le na otroke kot potrošnike, posredno nagovarjajo tudi starše, saj je tako učinek 

oglasa večji. Kot smo ţe omenili, predšolski otrok, ki šele usvaja predbralne in predpisalne 

sposobnosti, ne zmore sam izpolniti polj za pošiljanje rešitev, to lahko storijo starši in prav 

oni so kasneje prav tako vpleteni v proces izbiranja izdelkov v trgovinah. 

 

Pri prikritem oglaševanju gre za zlorabo nepoučenih potrošnikov, saj povprečen potrošnik 

teţko razume skrito bistvo prikritega oglasa, ki izgleda kot uredniška vsebina. Kljub vsemu, 

da imamo zakone in predpise, ki prikrito oglaševanje prepovedujejo oziroma mu nasprotujejo, 

se sprašujemo, kako se lahko prikrito oglaševanje tako pogosto pojavlja, celo v otroških 

revijah. Z delovanjem ali nedelovanjem drţavnih teles, se takšno početje dodatno spodbuja, s 

tem pa se teţko vzpostavi odgovorno oglaševanje (Milosavljevič, 2005). 
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7 ZAKLJUČEK 

 

Mediji nas obkroţajo na vsakem koraku, zato se lahko upravičeno vprašamo v kolikšni meri 

mediji vplivajo na ljudi in njihovo mišljenje, obnašanje in na odnos do ostalih. Mediji 

prevzemajo odrasle ljudi in postavljajo trende v druţbi, še večji vpliv pa imajo na otroke, ki se 

šele dobro socializirajo, razvijajo in spoznavajo svet okoli sebe. 

Oglaševalski krog kroji trţna ekonomija, ki stremi k vedno večjemu zasluţku. Na eni strani 

imamo proizvajalce, ki ţelijo z oglasi doseči čim večji krog naslovnikov in s tem poskrbeti, da 

se pri naslednjem nakupu odločijo za njihov izdelek ter s tem posledično povečati svoj 

dobiček. Na drugi strani pa so mediji in njihovi uredniki, ki ţelijo z objavo oglasov zasluţiti. 

Vsak proizvajalec ţeli čim večji oglaševalski pano, prepoznavnost izdelka in najbolj gledan 

termin na televiziji, saj to pomeni opaţenost s strani mnoţice ljudi, ki so potencialni kupci in 

prispevajo k povečanju dobička. Obenem pa je ravno ta največji oglaševalski pano ali pa 

najbolj gledan termin, tudi najdraţji s strani medijev. Velik problem tako predstavlja 

nekvalitetna vsebina, ki se zaradi mnoţičnih proizvajalcev pojavlja v medijih, saj je med 

proizvajalci velika konkurenca, njihov skupni cilj pa ostaja enak: doseči čim večje število 

ljudi. Oglasi so udarni, kratki in preprosti, največkrat pa gradijo na naših čustvih (Košir, 

1996). 

 

Ker pa običajni oglasi pritegnejo vedno manj pozornosti potrošnikov, se pojavlja prikrito 

oglaševanje. Gre za oglase, ki dajejo vtis uredniške vsebine, njihov pravi pomen pa je 

povprečnemu potrošniku teţko zaznaven (Grah, 2011). Naša raziskava je pokazala, da se 

prikrito oglaševanje pogosto pojavlja v otroških revijah. Gre za primere nagradnih iger, igrarij 

in stripov. Oglaševanje omejuje več zakonov in predpisov, nasprotujejo mu tudi različni 

samoregulacijski akti, kot so Portoroška listina o etični nedopustnosti prikritega oglaševanja, 

Slovenski oglaševalski kodeks in Kodeks slovenskih novinarjev. Kljub zakonom in 

predpisom prikrito oglaševanje še vedno ostaja problem, nedopustno je, da se zavaja otroke, 

ki svet šele spoznavajo, se učijo socialnih veščin in razvijajo miselnost.  

 

Ob pridobivanju socialnih veščin in razvijanju kognitivnega mišljenja je za naše zdravje 

pomembno, da se zdravo prehranjujemo in dovolj pogosto gibamo. Te smernice naj bi 

prenesli tudi na naše otroke. Otroci prehranjevalne navade pridobijo od odraslih oseb v 

njihovi bliţini, zato je pomembno, da smo jim dober vzor, kar pomeni, da si moramo za 
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hranjenje, kljub natrpanim urnikom, vzeti dovolj časa, poskrbeti za raznoliko prehrano in 

doţivljati ugodje ob prehranjevanju s svojimi najbliţjimi. K temu bi lahko prišteli tudi 

nakupovanje hrane, saj otrok hitro preide pet stopenj razvoja potrošnika (opazovanje, 

zahtevanje, izbiranje, sonakupovanje – nakup v prisotnosti staršev, samostojni nakup) in je 

kmalu sposoben samostojnega nakupovanja (McNeal, 2000). 

 

Vzgojiteljica naj preko aktivnega učenja poskrbi, da se otroci preko različnih dejavnosti 

seznanijo z mediji in jim s tem omogoči učenje preko izkušenj. Vsakemu otroku je potrebno 

nuditi spodbudno okolje za zdrav razvoj, ga spodbujati pri raziskovanju in mu omogočiti 

učenje iz izkušenj. Vzgojiteljicam in vzgojiteljem pa bi lahko na to temo ponudili seminarje in 

izobraţevanja, saj se ta tema v vrtcih redko pojavi. 

 

Za pomoč pri raziskavi našega problema, smo si zastavili izhodiščno vprašanje Ali se v 

otroških revijah pojavljajo prehranski oglasi in skušali potrditi naslednje hipoteze (H1: 

Predvidevamo, da se je število prehranskih oglasov v otroških revijah z leti povečalo; H2: 

Predvidevamo, da so v otroških revijah oglaševana manj priporočena živila; H3: 

Previdevamo, da se v otroških revijah pojavlja prikrito oglaševanje). 

Naš vzorec je zajemal štiri otroške revije: Kurirček, Kekec, Cicido in Ciciban. Opredelili smo 

se na dve časovni obdobji: od leta 1980 do leta 1990 in od leta 2000 do leta 2010. 

Glede na časovni okvir se spremembe kaţejo tudi v oglaševanju v otroških revijah. Oglasi so 

precej bolj pestri, bolj pogosti, grafično dodelani in privlačni, dodane imajo nagradne igre, 

stripe in igrarije. Vse za večji učinek pomnenja oglasa in posledično večji zasluţek. 

Odgovor na raziskovalno vprašanje: Ali se v otroških revijah pojavljajo prehranski oglasi smo 

potrdili. Ugotovili smo, da se v zgodnjih otroških revijah (od leta 1980 do leta 1990) redko 

pojavijo oglasi, vendar se med temi oglasi pojavi oglaševanje prehranskih izdelkov. V drugem 

časovnem obdobju (od leta 2000 do leta 2010) je oglaševanje v otroških revijah bolj pogosto, 

oglasi prehranskih izdelkov pa so med najbolj pogosto objavljenimi. 

 

Hipotezo 1: Predvidevamo, da se je število prehranskih oglasov v otroških revijah z leti 

povečalo smo preverili in jo glede na analizo tudi potrdili. Analiza je pokazala, da se v letih 

od 1980 do 1990 (v času SFRJ) pojavi precej manj prehranskih oglasov kot v letih od 2000 do 

2010. V zgodovinskem orisu smo pojasnili kakšnim spremembam je bila v zadnjih tridesetih 

letih priča Slovenija in kako so te spremembe vplivale na pojav medijev in oglaševanja, kar se 
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kaţe tudi v naši raziskavi. V obdobju SFRJ so oglaševani izdelki slovenskih podjetij, oglasov 

je malo, saj so bili ti izdelki takrat ţe uveljavljeni. V drugem časovnem obdobju opazimo 

porast prehranskih oglasov. Oglašujejo se slovenski izdelki ter izdelki proizvajalcev iz drugih 

evropskih drţav.  

 

Hipotezo 2: Predvidevamo, da so v otroških revijah oglaševana manj priporočena živila smo 

preverili tako, da smo prehranske oglase razdelili v deset sklopov in izbrali največkrat 

oglaševane izdelke (Preglednica 10). Ugotovili smo, da vsi izdelki vsebujejo veliko količino 

vsaj ene od naštetih manj priporočenih hranil. S tem smo našo hipotezo potrdili, saj se 

oglašujejo manj priporočena ţivila. Pravzaprav smo ugotovili, da so oglasi zdravih ţivil 

precej redki. V otroški reviji Kekec se v več številkah (leto 2005-2006) pojavijo članki o 

zdravi prehrani in o zdravem načinu ţivljenja, ki pa so tudi edini članki o tej temi nasploh v 

vseh analiziranih otroških revijah. Izjema je le še znana slovenska trgovina, ki preko 

simpatičnega lika in igrarije oglašuje kako dobro je jesti sadje in zelenjavo vsak dan. 

 

Hipotezo 3: Previdevamo, da se v otroških revijah pojavlja prikrito oglaševanje smo potrdili, 

saj je raziskava pokazala, da je  prikrito oglaševanje prisotno. Za raziskavo smo  naključno 

izbrali pet oglasov za različne prehranske izdelke iz analiziranih revij (poglavje od 6.4.1 do 

6.4.5). Pri vseh oglasih lahko opazimo pestrost barv in tehnično dovršenost. Prav tako se pri 

vseh pojavi embalaţa izdelka (razen Viki krema) in simpatičen lik, ki ga otroci hitro opazijo. 

 

Mediji – otroške revije glede na raziskavo ne opozarjajo na zdrav ţivljenjski slog, temveč 

oglašujejo energijsko bogato, nepriporočeno hrano. Dobro bi bilo začeti ozaveščati druţbo o 

pojavu debelosti, kot so to leta 2010 začeli v Zdruţenih drţavah Amerike (Haerner, idr., 

2011). Raziskave kaţejo, da je  vzrokov za to več. Lahko so to mame, ki nevede pripomorejo 

k otrokovemu nagnjenju k prehranjenosti ali debelosti, saj pogosto posegajo po različnih 

metodah, s katerimi ţelijo otroka spodbuditi k hranjenju. Pomagajo si z igrami, nagradami, ne 

ravnajo pa se po otrokovem apetitu in občutku sitosti. Pri tem otrok začne hrano pogojevati s 

čustvi, kar pa lahko pripelje do prenajedanja. Drug vzrok za to so lahko mediji. Predšolski 

otrok v času razvoja svojih kognitivnih sposobnosti teţko loči prikrito oglaševanje od 

uredniške vsebine. Mediji to izkoriščajo sebi v prid, z nagradnimi igrami, igrarijami, stripi, 

simpatičnimi liki. Otrok bo tako ţelel posnemati nekatere značilnosti lika ali pa ţivljenjski 

stil, ki ga lik predstavlja. 
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Kljub trendom, ki nam jih narekuje druţba in mediji ter tehnološki napredki, ki nam olajšujejo 

ţivljenje, bi bilo dobro, da otrokom nudimo spodbudno okolje za zdrav razvoj, ga 

spodbujamo pri raziskovanju in mu omogočimo učenje iz izkušenj. Ravno teh izkušenj nam 

mediji in tehnologija ne zmorejo (po)nuditi in škoda bi bilo, da bi ostali prikrajšani za 

čustveno doţivljanje sveta okoli nas. 

 

Glede na to, da se še vedno pojavlja prikrito oglaševanje, bi bilo mogoče dobro razmisliti o 

poostritvi nadzora in o pogostejšem kaznovanju kršitev. Dobro bi bilo tudi spremeniti namen 

oglaševanja, ki naj ne bi bil fokusiran na zasluţek z oglaševanjem manj priporočenih ţivil, 

ampak v našem primeru v boljše zdravje. V to bi se lahko vključili tudi zdravstveni domovi, 

zdruţenja, agencije in drugi deleţniki. Mediji bi lahko prispevali z oglaševanjem dogodkov, 

predstavljanjem zdrave prehrane, skratka medijska pokritost bi poskrbela za večjo 

osveščenost ljudi, da je dobro skrbeti za svoje zdravje, saj to precej pripomore k dobremu 

počutju, večji storilnosti in boljši samopodobi. 
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