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POVZETEK 
 

Z oglaševanjem se srečujemo vsak dan. Spremljamo ga na televiziji, v časopisih in revijah, 

na internetu, na plakatih in v drugih oblikah ter na različnih mestih. Mnogokrat se ne 

zavedamo vpliva oglasov na naše nakupne odločitve. Namen vsakega oglasa je, da nas 

prepriča v nakup točno določenega izdelka. Pri tem se oglaševalci poslužujejo različnih 

tehnik. Glede na to, da jim velikokrat uspe prepričati odraslo in izobraženo osebo, je skrb 

vzbujajoče, da imajo velik vpliv tudi na otroke, se je velik delež oglasov namenjen prav 

njim. Otroci, predvsem najmlajši, predstavljajo občutljivo populacijo, ker se njihovo 

kognitivno mišljenje še razvija. Zato še niso sposobni v celoti razbrati meje med programsko 

vsebino in oglasom, predvsem pa ne morejo razbrati namena in prepričevalne narave 

oglasov. 

V raziskovalnem delu diplomskega dela sem z intervjujem želela ugotoviti, kakšen je odnos 

osnovnošolcev do oglaševanja. Z učenci prvega, šestega in devetega razreda sem izvedla 

strukturiran intervju. V prvem delu sem učencem postavljala splošna vprašanja o 

oglaševanju, v drugem delu pa smo si pogledali štiri tiskane in štiri video oglase, o katerih 

sem jim potem postavila še nekaj vprašanj. Rezultati so pokazali, da učenci vseh starosti 

opazijo oglase in so pozorni nanje, predvsem na tiste, ki v njih vzbudijo interes. Vendar pa 

imajo večji vpliv na mlajše učence, ki še ne razumejo povsem namena oglaševanja. Večino 

učencev privlačijo oglasi, ki so zanimivi, izvirni, smešni in imajo privlačno glasbo. 

Sklepamo lahko, da oglaševalci želijo na različne načine pritegniti pozornost otrok. Večkrat 

kot učenci vidijo oglas, bolj si ga zapomnijo. Vsekakor pa velja dejstvo, da oglas pri njih 

sproži željo po določenem izdelku, za nakup katerega potem na različne načine poskušajo 

prepričati svoje starše. Pomembno je, da se učenci tudi v šoli učijo o oglaševanju in razvijajo 

kritičen odnos do oglaševanja in potrošništva.  

Ključne besede: Učenci, otroci, oglaševanje, oglas, oglasna pismenost 
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ABSTRACT 
 

We encounter advertising every day. We watch it on TV, in newspapers and magazines, on 

the Internet, on billboards and in other ways and in different places. We often don't realize 

the impact of advertisements on our buying decisions. The aim of each advertisement is to 

convince us to buy a particular product. The advertisers use different techniques, to convince 

us to buy their product.  Due to the fact that they can often convince an adult and educated 

person, it is alarming to have a major impact on our children. A large proportion of 

advertisements is dedicated to them. Children, especially the youngest constitute sensitive 

population because their cognitive thinking has not fully developed. Therefore, they can not 

completely make the difference between programming content and advertisement, in 

particular, they can not figure out the purpose and the persuasive nature of advertising. 

In the research part of the thesis, I was using the interview to determine attitude of primary 

school students towards advertising. I conducted a structured interview with students in the 

first, sixth and ninth grade. In the first part, I asked students some general questions about 

advertising. In the second part, we looked at four printed and four video advertisements, 

about which I then asked them a few questions. The results showed that students of all age 

notice and pay attention to the advertisements, especially the ones they are interested in. 

However, they have a greater impact on younger students who do not fully understand the 

purpose of advertising. Most of the students are attracted to advertisements that are 

interesting, original, funny and engaging with music. We can conclude that advertisers want 

to attract the attention of children in different ways. More frequently as students see the 

advertisement, the more they remember. Advertisement triggers the desire for a particular 

product in students to purchase it, and they try in different ways convince their parents in 

buying it. It is important that students in school learn about advertising and develop a critical 

attitude towards advertising and consumerism. 

Keywords: Students, children, advertising, advertisement, advertising literacy 
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1 UVOD 
 

Živimo v času, kjer nam je skoraj na vsakem koraku na voljo široka paleta izdelkov in storitev, 

ki jih lahko kupimo. Ker je ponudba tako široka, se lahko potrošniki odločamo med izdelki iste 

vrste na podlagi kakovosti, znamke, cene in drugih kriterijev, kar pa ni vedno najbolj dobro. S 

tem ko imamo na voljo več izdelkov imamo občutek, da teh izdelkov tudi več potrebujemo. K 

temu pripomorejo tudi oglasi, s katerimi se prav tako srečujemo skoraj na vsakem koraku in 

preko različnih medijev, ki jih poznamo. Tudi če smo premišljeni, odgovorni potrošniki in se 

oglasom poskušamo izogibati, upirati in jih ignorirati, nas lahko prepričajo v še en nesmiseln 

nakup. Prav zato se oglaševalci poslužujejo raznih strategij, s katerimi jim nemalokrat uspe 

prepričati potrošnike v nakup njihovega izdelka. Če imajo oglasi lahko tak vpliv na odraslega 

potrošnika, se moramo vprašati, kakšen vpliv imajo na našo najbolj občutljivo in ranljivo 

populacijo. Otroci, ki so še v stanju razvoja in učenja, se še ne zavedajo namena in prepričevalne 

narave oglaševanja. Oglasi jim lahko ustvarijo napačno predstavo o realnem življenju in jih 

močno spodbujajo v pretiran materializem.  

V diplomskem delu sem se odločila raziskati odnos osnovnošolcev do oglaševanja. V 

teoretičnem delu sem raziskala zgodovino oglaševanja, zakone na področju oglaševanja in 

oglase, namenjene otrokom. Pri tem sem se osredotočila na kognitivni razvoj otrok in način 

dojemanja oglaševanja otrok pri določenih starostnih stopnjah. Raziskala sem tudi oglasno 

pismenost ter vplive različnih tipov oglasov na otroke. 

V sklopu empiričnega dela sem s tremi skupinami otrok izvedla intervju. Intervju je bil 

sestavljen iz splošnih vprašanj o oglaševanju in ogledov tiskanih ter video oglasov, ki so jim 

sledila vprašanja. Z intervjuji sem želela pridobiti poglobljen vpogled v odnos in razumevanje 

oglaševanja s strani učencev različnih starosti.    
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2 TEORETIČNI DEL 
 

2.1 OGLAŠEVANJE 

 

Oglaševanje je bilo skozi zgodovino definirano na različne načine. Ena izmed novejših definicij 

je zapisana v American Heritage Dictionary (2000) in govori o oglaševanju kot o aktivnosti, ki 

privlači pozornost javnosti z nekim izdelkom ali poslovanjem. Ta aktivnost je predstavljena kot 

plačan oglas v tiskani ali elektronski obliki. Richards in Curran (2000) ugotavljata, da se je na 

račun razvoja tehnologije oglaševanje močno spremenilo in razvilo ter da ni enotne definicije 

oglaševanja. V definicijah se pojavljajo določeni skupni elementi, in sicer da gre za plačano 

vsebino in neosebno komunikacijo s strani poznanega sponzorja, pri tem pa so uporabljeni 

različni mediji. Namen je prepričevanje ali vplivanje na ciljno publiko.  

Oglaševanje se ves čas prilagaja kulturi, pogojem in pritiskom okolice in je tako odsev 

socialnega okolja. Za najboljše oglase, kreativnost in efektivnost se podeljuje različne oglase, 

kljub temu pa mora biti oglaševanje regulirano, pri čemer morajo oglaševalci spoštovati 

socialne norme, predvsem tiste, ki se tičejo najšibkejših – otrok (McDonald in Scott, 2007). 

2.1.1 Zgodovina oglaševanja 
 

Oglaševanje ni pojav sodobnega sveta, izdelke so znali promovirati že stari Egipčani in Grki. 

Prav tako so bili Rimljani sposobni narediti prepričljivo prodajno ponudbo, za kar so našli 

dokaze v ruševinah Pompejev. Zato lahko trdimo, da je oglaševanje prisotno, vse odkar je 

prisotno blago za prodajo in potrošnik, ki se ga lahko prepriča (Tungate, 2007). 

Razvoj oglaševanja lahko razdelimo v štiri obdobja. Prvo obdobje je bilo obdobje prvih oblik 

poslovanja, drugo obdobje je bilo obdobje industrijske revolucije, tretje je bilo obdobje druge 

svetovne vojne in zadnje obdobje je sodobni čas, kjer lahko najdemo oglaševalne agencije. V 

času ameriške državljanske vojne in obeh svetovnih vojn v začetku dvajsetega stoletja je bilo 

veliko povpraševanje po vojaški opremi in uniformah v kratkem času. To je nadaljnjo 

povzročilo masovno proizvodnjo industrijskega blaga. Prišlo je do premika od trgovine, 

dominirane s težavami produkcije in zalog, do zadovoljevanja širših potreb. Razvoj transporta 

je omogočil infrastrukturi, da je dostavila masovno blago v krajšem času na različna geografska 

območja. Trg se je spremenil iz lokalnega v nacionalnega, potrošniki pa so lahko začeli uživati 

v veliko širši izbiri, kar se je kazalo kot vse večje zanimanje za nakupovanje. V tem obdobju so 

bili tiskani mediji že precej dobro razviti in tudi bolj spoštovani, oglaševanje pa je postalo 
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cenovno ugodnejše kot osebna prodaja. Skupaj z oglaševanjem je postala pomembna tudi 

blagovna znamka. Potrošniki so želeli vedeti, po katerem izdelku morajo povprašati, glede na 

to, kateri se jim je zdel bolj privlačen. Zato je moral imeti vsak izdelek blagovno znamko z 

unikatnim imenom. Pakiranje, kot tudi oglaševanje sta bila ključna pri posredovanju blagovnih 

znamk. Po drugi svetovni vojni je prišlo do gospodarskega razcveta, gospodarstvo je bilo 

obnovljeno, ljudje pa so nadoknadili z nakupi. Sama industrija se je močno pospešila tudi s 

pojavom televizije. Omogočila je lažji dostop do masovnega trga, lažje predstavljanje novih 

blagovnih znamk in novih izdelkov. Spremenila je strukturo in način predstavljanja oglaševanja 

(McDonald in Scott, 2007). 

Problematika glede oglaševanja, namenjenega otrokom, se je pojavila že v 19. stoletju, saj so 

so v Veliki Britaniji sprejeli zakon o zaščiti otrok pred trgovci, ki so jih želeli prepričati v nakup. 

Oglasi namenjeni otrokom so postali del vsakdana, ko so televizije postale dostopne povprečni 

populaciji. To je programerjem omogočilo, da so ustvarili programe, namenjene samo otrokom, 

s tem pa se je pojavilo tudi oglaševanje (Wilcox idr., 2004). 

2.1.2 Zakon na področju oglaševanja 
 

Za oglaševalno industrijo je v ICC (Mednarodno kazensko sodišče) zapisan mednarodni 

oglaševalni kodeks. Kodeks je redno posodobljen in vsebuje predpise o oglasih, namenjenih 

otrokom in mladim. Pravilnik zajema neizkušenost, lahkovernost, preprečevanje škode in 

socialno vrednost. Vendar pa pravilnik ne prepoveduje oglaševanja določenih izdelkov (npr. 

nezdrave hrane), ne prepoveduje ali nadzira oglaševanja, namenjenega določeni skupini otrok, 

ne postavlja omejitev ali priporočil za kontrolo pogostosti ali obsega oglaševanja in ne določa 

časa trajanja oglasov med programsko vsebino (Caraher, Landon in Dalmeny, 2005). 

Države članice Evropske unije imajo direktivo TVWF (Direktiva o televiziji brez meja), ki naj 

bi urejala oglaševanje, namenjeno otrokom. Glavne direktive so: televizijsko oglaševanje in 

kupovanje ne smeta spodbujati zdravju škodljivega vedenja ali kakršnokoli nevarnost. 

Televizijsko oglaševanje ne sme povzročiti moralne ali psihične škode mladoletniku. Ne sme 

neposredno prepričevati otrok v prepričevanje staršev (ali drugih odraslih oseb) v nakup 

izdelkov ali storitev, ki so oglaševane. Kljub temu da so ta pravila v zvezi s promocijo in 

oglaševanjem živil, ne rešujejo težave oglaševanja, namenjenega otrokom. Tematika 

oglaševanja je sicer vpeta v ta pravilnik, vendar zgolj z vidika hranilne vrednosti živil, ki se 

oglašujejo, ne pa direktno glede otrok (Caraher, Landon in Dalmeny, 2005). 
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Vsaka država ima specifična pravila glede oglaševanja, namenjenega otrokom. Na primer 

Norveška in Avstralija ne dovoljujeta nikakršnega oglaševanja med oddajanjem otroških oddaj, 

Grčija pa dovoljuje oglaševanje igrač po deseti uri zvečer (OECD, 2001, v Oates, Blades in 

Gunter, 2001). V Veliki Britaniji so leta 2006 uvedli omejitve na področju televizijskega 

oglaševanja hrane in pijače, ki so bogate s soljo, sladkorjem in maščobami, v času predvajanja 

programskih vsebin, namenjenih otrokom. Ugotovljeno je bilo, da so otroci zelo dobro 

seznanjeni z logotipi hrane ali blagovnimi znamkami, kar pomeni, da se dobro zavedajo 

promocije hrane (Kopelman, Roberts in Adab, 2007). 

Pri pisanju diplomskega dela me je zanimalo tudi, kako zakonodaja ureja področje oglaševanja 

v Sloveniji in kako so z zakonom pred oglaševanjem zaščiteni otroci. V nadaljevanju je opisanih 

nekaj ključnih zakonov, zapisanih v Uradnem listu Republike Slovenije, ki se dotikajo te teme.  

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 110/2006, ki je bil sprejet v mesecu oktobru leta 2006, 

se nahaja Zakon o medijih. V zakonu lahko v prvem poglavju zasledimo 8. oddelek, ki ureja 

področje oglaševalskih vsebin. V 46. členu 8. oddelka so definirani oglasi, kdo naroča njihovo 

objavo in zakaj, kaj se ne šteje kot oglas, da je oglaševalske vsebine potrebno jasno prepoznati 

in ločiti od drugih programskih vsebin. Naslednji, tj. 47. člen prepoveduje prikrito oglaševanje, 

določa odgovornost uredniku in naročniku objave za prikrito oglaševanje in določa, česa oglas 

ne sme predstavljati. »Z oglaševanjem se ne sme:  

 prizadeti spoštovanja človekovega dostojanstva; 

 vzpodbujati rasne, spolne ali narodnostne diskriminacije in verske ali politične 

nestrpnosti; 

 vzpodbujati dejanj, ki škodujejo zdravju in varnosti ljudi ali zaščiti okolja ali kulturne 

dediščine; 

 žaliti verskih ali političnih prepričanj; 

 škoditi interesom uporabnikov« 

(Zakon o medijih, uradno prečiščeno besedilo, 2006, str. 11336). 

49. člen istega oddelka je namenjen oglaševanju otrokom. Ta člen določa, da je 

prepovedano prikazovanje nasilja, pornografije in drugih vsebin, ki potencialno škodujejo 

zdravju, duševnemu ali telesnemu razvoju otrok, v oglasih, ki so pretežno namenjeni mlajši 

populaciji. Zapisano je tudi, da se »z oglasi ne sme:  
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 vzpodbujati otrok k nakupu proizvodov ali storitev z izkoriščanjem njihove 

neizkušenosti in lahkovernosti; 

 vzpodbujati otrok, da bi prepričevali starše ali koga drugega v nakup proizvodov ali 

storitev; 

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

 neupravičeno prikazovati otrok v nevarnih situacijah« 

(Zakon o medijih, uradno prečiščeno besedilo, 2006, str. 11336). 

Drugo poglavje zavzemajo Posebne določbe o radijskih in televizijskih programih. V petem 

oddelku in tretjem pododdelku najdemo pravila o Radijskem in televizijskem oglaševanju. 93. 

člen določa omejitve oglaševanja. Oglasi morajo biti objavljeni v ločenih sklopih, tako da so 

jasno vidno in zvočno ločeni od ostalih programskih vsebin. Oglasi se ne smejo predvajati med 

potekom programske vsebine (oddaje), razen če ne motijo programa. Pri predvajanju 

celovečernih filmov, ki so daljši od 45 minut, se v tem času program lahko le enkrat prekine z 

oglasi (Zakon o medijih, uradno prečiščeno besedilo, 2006). 
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2.2 OGLAŠEVANJE, NAMENJENO OTROKOM 
 

V zadnjih letih sta se povečala vpliv otrok na nakupovalne odločitve  staršev in dohodki otrok. 

Povečalo se je tudi število televizijskih kanalov in drugih interaktivnih digitalnih tehnologij, 

kar pomeni več različnih možnosti za oglaševanje, ki je namenjeno otrokom. Oglasi namenjeni 

otrokom najbolj pogosto oglašujejo igrače ter z maščobami in sladkorjem bogata živila 

(Calvert, 2008). Otroci so za oglaševalce zanimivi, ker jim predstavljajo publiko, na katero 

lahko močno vplivajo (Buckingham, 2000, v Oates, Blades in Gunter, 2001). Calvert (2008) 

pravi, da naj bi otroci na leto videli kar 40.000 oglasov, katerih vsebina se skozi čas ni veliko 

spremenila, spremenile pa so se marketinške in oglaševalske poteze.  

Otroška izpostavljenost oglaševanju dokazano vpliva na nivo materializma. Želja otrok po 

nekem izdelku oz. materializmu se lahko zmanjša s povečanjem otroškega razumevanja 

prepričevalnega namena oglasov. Otroci se morajo predvsem naučiti, da oglaševalci želijo 

vplivati na njihovo vedenje s spreminjanjem njihovega mnenja ali razmišljanja (Opree, Buijzen, 

van Reijmersdal in Valkenburg, 2014). 

2.2.1 Kognitivni razvoj otrok 
 

Vsaka oseba, ki doseže zrelo razumevanje oglasnih sporočil, mora biti sposobna dveh 

pomembnih obdelav informacij. Najprej mora razlikovati med oglaševano in programsko 

vsebino. Otroci naj bi bili tega sposobni po dopolnjenem petem letu starosti, bodisi na 

emocionalni ali perceptivni ravni. Druga pomembna kognitivna sposobnost pa je razumevanje 

oglaševanja. To pomeni, da je posameznik sposoben prepoznati prepričevalno naravo oglasa.  

Otroci, mlajši od 7 let, naj te prepričljive narave oglaševanje še ne bi bili sposobni prepoznati 

(Wilcox idr., 2004). Za razlago, kako otroci dojemajo vsebino, ki jo vidijo na televiziji, glede 

na njihovo starost, lahko uporabimo Piagetevo teorijo kognitivnega razvoja. Piaget je kognitivni 

razvoj razdelil v štiri faze: senzomotorična faza, predoperativna faza, faza konkretnega 

logičnega mišljenja in faza formalno logičnega mišljenja. Otroci so v drugi fazi v obdobju od 

drugega do sedmega leta starosti in so osredotočeni predvsem na fizične lastnosti izdelka. Poleg 

tega so pogosto prepričani, da so animacije in liki v oglasih resnični. So v precej slabšem 

položaju glede razumevanja namena oglaševanja in so s tem nesposobni sprejemati odločitve 

glede nakupov. V tretjo fazo razvoja preidejo okoli sedmega leta, traja pa nekje do enajstega 

leta starosti. V tej fazi začnejo bolj realno dojemati svet okoli sebe. Razumejo, da je namen 

oglasov prodati določen izdelek in razumejo njihovo manipulacijo. V četrti fazi, v kateri so 
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otroci od dvanajstega leta naprej, so sposobni razumeti motive oglaševalcev, celo do točke 

ciničnega razmišljanja o oglaševanju (Calvert, 2008). 

Kljub temu, da nekateri otroci lahko že pri nekaj letih starosti prepoznajo razliko med oglasom 

in predvajano programsko vsebino, vse do osmega leta starosti ne prepoznajo prepričevalne 

narave oglasov. Nekateri otroci tudi pri desetih letih ne prepoznajo te lastnosti oglasov, kljub 

temu da so vsakodnevno obkroženi z oglaševanjem. V ZDA otroci na teden gledajo televizijo 

kar 25 ur na teden, kar posledično pomeni, da vidijo okoli dvajset tisoč oglasov vsako leto. V 

Veliki Britaniji je ta številka malo nižja (Moore in Lutz, 2000, v Oates, Blades in Gunter, 2001). 

2.2.2 Kako otrok postane potrošnik 
 

Glede na to, da živimo v dobi potrošnje, je izredno pomembno, da otroke vzgojimo v odgovorne 

potrošnike. Otroke bi morali naučiti kritičnega odnosa do oglaševanja, prepoznavanja 

zavajajočih oglasov in poskušati zmanjšati raven materializma. Primarno in zelo pomembno 

vlogo pri vzgoji otrok v potrošnike imajo starši, saj s svojim ravnanjem vplivajo na vedenje 

svojih otrok. To pomeni, da se otroci preko staršev naučijo tudi odnosa do potrošnje in 

materializma. Pomembno vlogo pri učenju in spodbujanju kritičnega odnosa do potrošništva in 

oglaševanja ima tudi šola. V diplomskem delu, sem pregledala učne načrte obveznih in izbirnih 

predmetov v osnovni šoli in raziskala, v katerih razredih in pri katerih predmetih se učenci učijo 

o oglaševanju, potrošnji in medijih.  

V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju imajo učenci glede na predmetnik šest oziroma 

sedem premetov. Edini predmet, pri katerem bi se lahko kaj naučili o oglasih, je slovenščina. V 

učnem načrtu je za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje na področju jezika predviden cilj: 

»Razvijanje jezikovne in slogovne zmožnosti ter zmožnosti nebesednega sporazumevanja (za 

izboljšanje sporazumevalne zmožnosti)« (Poznanovič Jezeršek, idr., 2011). V sklopu tega 

operativnega cilja »Učenci razvijajo zmožnost nebesednega sporazumevanja:  

 prepoznavajo pomen in vlogo nebesednih sporočil, 

 tvorijo nebesedna sporočila, 

 razumejo nebesedne zvočne in vidne spremljevalce govorjenja ter jih vrednotijo, 

 ustrezno uporabljajo nebesedne zvočne in vidne spremljevalce govorjenja med 

govornim nastopanjem in pogovarjanjem« (Poznanovič Jezeršek, idr., 2011). 

Učitelj oziroma učiteljica lahko kot primer nebesednih sporočil uporabi različne oglase, pri tem 

pa z učenci tudi vodi razgovor o oglaševanju, njegovem namenu itd. Ker pa v cilju ni navedeno, 
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na kakšen način učenci spoznajo nebesedno sporazumevanje in nebesedna sporočila, gre za 

povsem subjektivno odločitev učitelja/-ice. To pomeni, da se učenci v prvih treh razredih 

osnovne šole praviloma ne pogovarjajo o oglaševanju, potrošništvu in medijih.  

V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju in sicer v petem razredu, učenci pričnejo s poukom 

gospodinjstva. Že v prvem modulu Ekonomika gospodinjstva se pri temi Viri za zadovoljevanje 

potreb srečajo z besedo potrošnik, oglas in mediji. Zadnji izmed operativnih ciljev pri tej temi 

je, da »učenci razlikujejo med oglasnimi in drugimi informacijami v medijih, interpretirajo 

negativne učinke, ki jih spodbujajo oglasi in pojavi potrošništva« (Simčič idr., 2011). Bolj 

podrobno se s potrošništvom spoznajo v sklopu drugega modula Tekstil in oblačenje. Pri temi 

Dobavitelji morajo učenci poleg prepoznavanja različnih tipov trgovin in interpretiranja oblik 

nakupov tudi »spoznati vlogo varstva potrošnikovih pravic«. Naslednja tema v učnem načrtu 

so Oglasi in zaščita potrošnikov. Operativni cilji pri tej temi določajo da  »učenci: 

 primerjajo različne načine oglaševanja in oglasov, 

 znajo razbrati bistvo v sporočilu oglasa, 

 prepoznajo informativne, zavajajoče in z informacijami prenasičene oglase, 

 kritično sprejemajo sporočila oglasov, 

 preudarijo, ali ponujeni izdelek potrebujejo ali ne, 

 oblikujejo oglas za neki izdelek ali storitev« (Simčič idr., 2011). 

Operativni cilji jasno kažejo na to, da učenci poglobljeno spoznajo svet potrošnje v petem 

razredu.  

V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju in sicer v sedmem, osmem in devetem razredu si 

morajo učenci izbrati dva izbirna predmeta, ki jih bodo obiskovali sledeče šolsko leto. Glede 

na razpoložljivost izbirnih predmetov na posamezni šoli si učenci lahko izberejo tudi predmet 

Vzgoja za medije. Izbirni predmet je zasnovan tako, da se lahko izvaja tri leta. Pri tem ni 

pogojeno, da učenec predmet obiskuje vsa leta. Predmet je sestavljen iz treh vsebin: tisk, radio 

in televizija, vsaka vsebina pa se obravnava eno leto. Učenci se v sklopu izbirnega predmeta 

naučijo:  

 »kritično analizirati, ocenjevati in izdelovati raznovrstne medijske oblike, 

 biti informacijsko in funkcionalno pismeni ter uporabljati medioteke, 

 analizirati lastne navade spremljanja medijev, odpraviti morebitno medijsko 

zasvojenost in se naučiti ustvarjalno ter kritično izbirati medijska sporočila, 
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 biti aktivni državljani, ne le pasivni potrošniki in razvijali lastnosti, ki so pogoj za razvoj 

pozitivne samopodobe posameznika ter za samostojno družbeno delovanje:  

1. komunikacijske veščine,  

2. sposobnost ločevanja realnosti in fikcije,  

3. sposobnost izražanja mnenja in razpravljanja,  

4. sposobnost sprejemanja različnih mnenj,  

 spoznati delovanje medijskih institucij (KDO sporoča in zakaj), medijskih kategorij (za 

KAKŠNO vrsto besedila gre), medijskih tehnologij (KAKO se sporoča), medijskega 

jezika (KAKO vemo, kakšen je pomen medijskih sporočil), občinstev (KDO in KAKO 

sprejema medijska sporočila),  

 spoznati, da mediji:  

1. konstruirajo realnost,  

2. delujejo po lastnih kodah, pravilih in oblikah, 

3. posredujejo ideološka in vrednostna sporočila,  

4. delujejo pretežno po tržnih načelih,  

5. posredujejo sporočila občinstvu, ki jih subjektivno interpretira,  

 v praksi, kako se oblikujejo novice in novinarski žanri v posameznih medijih (tisk, 

televizija, radio), kako prihaja do konstrukcije pomena, kakšna je delovna rutina 

novinarjev; s sodelovanjem z lokalnimi mediji bodo učvrstili lastno povezanost in 

povezanost šole z lokalnimi institucijami ter se pri tem naučili temeljev državljanske 

aktivnosti« (Košir, Erjavec in Volčič, 2006). 

Otroci v slovenskih osnovnih šolah se v petem razredu naučijo, kaj je potrošništvo, kakšne 

oglase poznamo, kje vse se lahko oglašuje, kakšne so potrošniške pravice itd. Ocenjujem, da je 

naš šolski sistem usmerjen v vzgojo odgovornega potrošnika. Kljub temu se poraja vprašanje, 

če bi bilo smiselno te vsebine vpeljati že v prvo vzgojno-izobraževalno obdobje.  

John (1999, v Calvert, 2008) je na osnovi Piageteve razvojne teorije definirala tristopenjski 

model potrošniške socializacije: percepcijska faza (od 3. leta do 7. leta starosti), analitična faza 

(od 8. leta do 11. leta starosti) in reflektivna faza (od 11. leta do 16. leta starosti). V percepcijski 

fazi so otroci osredotočeni le na eno dimenzijo predmetov ali dogodkov, s tem pa so omejene 

njihove sposobnosti odločanja kot ozaveščen potrošnik. V analitični fazi so otroci sposobni 

analizirati izdelke po več kot eni dimenziji naenkrat. Izboljšano je tudi njihovo poznavanje 

oglaševalnih tehnik in blagovnih znamk. V reflektivni fazi pa pride že do zrelega razumevanja 

izdelkov, tržne prakse, poznavanja namena oglaševalcev. Kljub temu so oglaševalci še vedno 
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sposobni vplivati na otroke v katerikoli fazi na način, da jih prepričajo v nakup. To običajno 

naredijo tako, da prikažejo izdelek dovolj privlačen (Calvert, 2008). 

2.2.3 Oglasna pismenost 
 

Oglasna pismenost je sposobnost posameznika, da ocenjuje in analizira sporočila, ki so 

prepričevalne navade (Livingstone in Helsper, 2006), z njeno pomočjo pa postane močnejši in 

se lahko oglaševanju upre (Lawlor in Prothero, 2007). Lawlor in Prothero (2007) izpostavljata 

problematiko neenotne definicije oglasne pismenosti, obenem niso enotno definirane niti njene 

komponente.  

Oglasna pismenost otrokom omogoča, da se naučijo temeljnih vidikov televizijske industrije in 

namenov oglaševanja. Težava se pojavi pri otrocih, mlajših od osmih let, ker jih je težje 

ozaveščati in učiti oglasne pismenosti, saj imajo manjši besedni zaklad in težave pri 

razumevanju slovnično kompleksnejših povedi (Wilcox idr., 2004). Od starosti otrok je torej 

odvisno, kako dobro imajo izraženo oglasno pismenost. To razmerje prav tako temelji na 

Piagetevi teoriji kognitivnega razvoja, kjer sta ponovno pomembna faktorja sposobnost 

prepoznavanja oglasa in njegove prepričevalne narave (Livingstone in Helsper, 2006). 

Bartholomew in O’Donohoe (2003) sta v raziskavi otrok, starih med deset in dvanajst let, 

zaključila, da se otroška oglasna pismenost kaže v treh oblikah. Otroke sta tretirala kot oglasne 

strokovnjake, če so razumeli cilje, pomene in stile oglaševanja. Oglasne kontrolorje sta videla 

kot otroke, ki so hoteli oglaševanje nadzorovati npr., da so raziskovalce poskušali prepričati, da 

so imuni na vpliv oglaševanja ali da so se določenih oglasom izognili. Oglasni kritiki pa so bili 

otroci, ki so kritično ocenjevali oglase, tako glede na tehniko oglaševanja kot tarčne skupine. 
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2.2.4 Prikrito oglaševanje 
 

Oglaševalci imajo različne tehnike prepričevanja za različne starostne skupine. Ko smo na neko 

oglasno sporočilo pozorni, pretehtamo vse argumente in se o njih tudi prepričamo. Če nas 

argumenti prepričajo, nas prepriča tudi oglas (Livingstone in Helsper, 2006). Če nas oglas ne 

uspe prepričati z argumenti, oglaševalci za pridobitev pozornosti in povečanje nakupov 

uporabljajo različne tehnike kot so ponovitve oglasov, nastop znane osebnosti v oglasu, 

priznane blagovne znamke, izpostavljanje privlačnih lastnosti izdelkov in podobno. V zadnjem 

času je prišlo do razvoja novih tehnik, med katerimi je najbolj pogosto prikrito oglaševanje. 

Oglaševalci so ugotovili, da je oglas najbolj učinkovit takrat, ko potrošnik ne opazi, da gre za 

oglas, saj so s tem bolj odprti za prepričevanje. Prikrito oglaševanje v večini medijev 

prepovedano, kar velja predvsem za oglaševanje namenjeno otrokom. Pri otroških programih 

mora biti jasna meja med programsko vsebino in oglasi (Calvert, 2008). 

Otroci vseh starosti so lahko enakovredno prepričani s strani oglasa, učinki pa so odvisni od 

njihove oglasne pismenosti. Prav zaradi oglasne pismenosti, ki je bolje izražena pri starejših 

otrocih, je narava prepričevanja pri njih drugačna. Oglaševalci pri oglasih za najstnike 

uporabljajo več argumentov. Če je oseba šibka na področju oglasne pismenosti, potem 

argumenti niso tako zelo pomembni. Pri taki bo osebi prepričevanje uspešno le s privlačnim 

oglasom in nagovorom. Predpostavimo lahko, da mlajše otroke prepričajo oglasi, ki vsebujejo 

prijetno glasbo, poznane like, veliko barv in slik. Otroci, ki so bolj oglasno pismeni, so bolj 

pozorni na oglase, ki so izvirni, informativni, ki poudarjajo pomen izdelka v posameznikovem 

življenju. Oglasi, namenjeni starejšim otrokom (najstnikom), običajno vključujejo humor, 

lepoto in odobritev skupine. Oglaševanje otrokom in mladini je drugačno od oglaševanja, 

namenjenega odraslim. Pri oglasih za otroke se oglaševalci osredotočijo na blagovne znamke, 

nove in zanimive funkcije na način, ki spodbuja nakupovanje (Livingstone in Helsper, 2006). 
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2.2.5 Vpliv oglaševanja na otroke 
 

Kako oglasi vplivajo na otroke? Ali se na podlagi oglasa otrok odloči, kateri izdelek mu je 

ljubši? Ali izpostavljenost določenemu oglasu pomeni uživanje nezdravih živil in  posledično 

slabše zdravstveno stanje otrok? Ali oglaševanje vpliva na količino zaužitega sladkorja pri 

otrocih? Številne raziskave ugotavljajo, da si otroci lahko v spomin prikličejo oglas, ki so ga že 

videli. Ob ogledu določenih oglasov si izberejo tiste, ki so jim ljubši in imajo po teh izdelkih 

ali storitvah tudi večjo željo. S temi željami potem poskušajo vplivati na starše in njihove 

nakupne odločitve, kar lahko vodi do raznovrstnih konfliktov. Kar pomeni, da običajno 

posamezen oglas pri otrocih doseže svoj cilj (Wilcox idr., 2004). 

Pojavlja se vprašanje, v kakšni meri se oglaševalci obnašajo odgovorno do družbe, otrok in 

njihovih staršev. Oglaševalna industrija se vsekakor zaveda, kako se otroci odzivajo na oglase 

in kakšen odnos imajo do oglasov. Vsak oglaševalec svoje znanje in izkušnje zadrži zase, bodisi 

zaradi političnih ali konkurenčnih vzrokov. Nihče od proizvajalcev ali oglaševalcev nekega 

izdelka si ne želi, da bi javnost izvedela, da preučujejo otroško mišljenje ter da to izkoriščajo 

sebi v prid. Seveda je odvisno, s katerega vidika gledamo. Če otroke tretiramo kot potrošnike, 

je osnovni princip marketinga, da jih preučujejo z namenom, da je trženje čimbolj učinkovito. 

Če pa otroke tretiramo kot osebe, ki potrebujejo zaščito pred trgovci in oglaševalci, smo lahko 

močno kritični do raziskav, ki so izvajane z namenom čimbolj učinkovitega oglaševanja in 

prodaje. Za neodgovoren vpliv na otroke torej obtožujemo oglaševalce, kar je malce krivično. 

Oglaševalci otrokom predstavijo informacije o družbenem in simbolnem pomenu blagovnih 

znamk. To lahko vidimo tudi kot socialno odgovorno, ker gre za neke vrste izobraževanja. 

Drugo vprašanje pa je, ali je odgovorno otroke vzgajati v pretiran materializem (Preston, 2005).  

Otroci ob vprašanju, zakaj se oglasi sploh pojavljajo na televiziji, odgovarjajo različno. To kaže 

na določeno stopnjo dosežene oglasne pismenosti, ker so sposobni razbrati oglase in njihov 

vpliv na posameznikove želje. Po drugi strani pa otroci povedo tudi, kako oni obrnejo 

oglaševanje sebi v prid in sicer, da med oglasi počnejo druge stvari. Otroci se tako predstavijo 

kot aktivni in ciljni potrošniki. Nekateri otroci uživajo ob gledanju oglasov, ker se jim zdi 

zabavno, dobijo nove informacije ali jim služi le kot kratek odmor med programsko vsebino 

(Lawlor in Prothero, 2007). Otroci oglaševanja ne vidijo kot gospodarsko socializacijo, temveč 

kot bolj enostavno aktivnost. S pomočjo oglaševanja se naučijo blagovnih znamk, naučijo se, 

kaj določena stvar pomeni ali kaj je njen namen. Gre za precej naraven pojav učenja pomena 

za stvari, s katerimi se velikokrat v življenju srečamo, jih uporabljamo in kupujemo. 
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Oglaševanje otrokom razloži, kaj stvari pomenijo, kaj vse lahko kupimo in seveda tudi kaj vse 

lahko z njimi počnemo. Vedenje otrok in njihovo preživljanje prostega časa sta tesno povezana 

s tržnimi izdelki ali aktivnostmi. Na tem mestu lahko izpostavimo zaskrbljenost glede 

primernosti takega početja. Ali je res normalno, da otroci povzamejo norme vedenja, motivacijo 

za aktivnosti glede na oglase (Preston, 2005)?  

2.2.6 Oglaševanje in materializem 
 

Živimo v svetu, ki je usmerjen precej materialistično, oglaševanje preko medijev pa to le še 

stopnjuje. Materializem je povezan z mnogimi neželenimi osebnostnimi lastnostmi, kot so 

posesivnost, prezir in samovšečnost. Poleg tega je povezan tudi z zmanjšanim psihološkim 

počutjem. Do neke mere sicer pozitivno vpliva na gospodarstvo, vendar znižuje socialne 

veščine in skrb za sočloveka. Kaže se kot osrednji pomen človekovega življenja, kjer je 

najpomembnejše, kaj si lastimo. Posameznik je prepričan, da ga materialne stvari osrečujejo in 

z njimi šteje svoj uspeh. Tudi pri otrocih se kaže kot pomembnost, kaj si lastijo, zadovoljstvo 

ob pridobitvi novega izdelka in celo želja, da imajo več kot drugi. Otroci, stari med osem in 

enajst let, so nekje v sredini razvoja v potrošnika in takrat se začnejo razvijati tudi 

materialistične usmeritve. Pri dvanajstih letih otroci razvijejo želje in preference, želje po 

izpolnitvi le-teh, začnejo se samostojno odločati o nakupih in so sposobni oceniti določen 

izdelek. Začnejo se zavedati simbolnega pomena izdelkov. Nek izdelek želijo pridobiti, ne le 

zaradi želje po njem, ampak tudi da izboljšajo svoje zadovoljstvo in socialni status. Raziskave 

so pokazale, da izpostavljenost oglasom poveča raven materializma pri otrocih zaradi želje po 

oglaševanem izdelku. Otroci, ki so bolj pogosto izpostavljeni oglaševanju, postanejo tudi bolj 

materialistično usmerjeni. Veliko staršev vidi oglaševanje kot spodbujevalnik materializma in 

želijo zmanjšati ta vpliv na njihove otroke. To lahko storijo tako, da nadzorujejo otrokovo 

izpostavljenost oglaševanju, lahko se o učinkih oglaševanja pogovorijo z otrokom in s tem 

povečajo razumevanje prepričevalne narave oglaševanja. Tako se otroci naučijo, da oglaševalci 

želijo vplivati na njihove želje in vedenje  (Opree, Buijzen, van Reijmersdal in Valkenburg, 

2014). 
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2.2.7 Televizijsko oglaševanje 
 

Otroci povprečno pred televizijo preživijo sedem ur na dan. Glede na to, so letno izpostavljeni 

velikemu številu oglasov (Opree, Buijzen, van Reijmersdal in Valkenburg, 2014). Gledanje 

televizije predstavlja predvsem sedeče vedenje, ki je običajno povezano tudi s povečanim 

vnosom nezdrave hrane. Če upoštevamo tudi oglaševanje hrane, ki ni zdrava, lahko sklepamo, 

da televizija pripomore k povečanju telesne teže in debelosti. Oglasi, namenjeni otrokom, 

pogosteje oglašujejo hrano, bogato s sladkorjem in nasičenimi maščobami, kot oglasi, 

namenjeni odraslim.  Televizijski oglasi so povezani z otroško izbiro hrane glede na vrsto in 

blagovno znamko, vplivajo pa tudi na njihove potrošniške navade. Nekatere raziskave so 

pokazale močno povezanost med televizijskimi oglasi in željami oziroma zahtevami za nakup 

hrane ali pijače s strani otrok, starih med dvemi in enajstimi leti (Kelly, Smith, King, Flood in 

Bauman, 2007). 

Mnogi menijo, da lahko oglasi negativno vplivajo na otrokovo moralo, prepričanja in vrednote. 

Otroci pri štirih letih razumejo, da imajo drugi ljudje prepričanja in želje, ki so različne od 

njihovih. Otroci in starši imajo precej različen pogled in odnos do oglaševanja. Starši 

podcenjujejo kognitivne sposobnosti svojih otrok, prepričani so, da otroci bolj uživajo v 

oglasih, kot so otroci dejansko povedali. Mnenja staršev temeljijo na stereotipih. Precenjujejo 

otrokovo uživanje v oglasih in ker jih imajo za manj sposobne in zrele, kot dejansko so, oglasom 

ne zaupajo. Prepričani so tudi, da njihovi otroci še niso vključeni v krog potrošništva. Starši pa 

močno vplivajo na otrokov odnos do oglaševanja. Predvsem močna je povezava med 

konformizmom staršev in otrokovim odnosom do oglaševanja na televiziji (Baiocco, D'Alessio 

in Laghi, 2009). 

2.2.8 Otroci in internetno oglaševanje 
 

Živimo v času, kjer je internet prisoten skoraj že povsod, kar posledično pomeni, da so tudi že 

zelo majhni otroci aktivni na internetu in se spoznavajo s svetom spletnih vsebin. Internetu so 

izpostavljeni bodisi neposredno ali z opazovanjem starejših bratov, sester ali celo staršev. Kaj 

pa otroci na internetu počnejo? Jim internet ponuja zabavno okolje za učenje? Ali je to le nov 

medij, ki manipulira z otroki, da prepričujejo starše v nakup različnih izdelkov? Splet otrokom 

dejansko omogoča vrsto priložnosti, da se igrajo in kaj novega naučijo. Pri igri in učenju pa jih 

spremlja vrsta oglasov (Buckleitner, 2008). Skoraj polovica spletnih strani, ki so tretirane kot 

poučne, imajo prisoten velik delež oglaševanja (Shuler, 2007 v Buckleitner, 2008). Oglasi na 
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internetu se pogosto pojavijo med otrokovo aktivnostjo in s tem zabrišejo mejo med oglasom 

in igro. Zato imajo predvsem mlajši otroci pogosto težave s prepoznavanjem oglasov in njihovo 

naravo prepričevanja (Ustjanauskas, Harris in Schwartz, 2013). 

Uredniki otroških spletnih strani bi morali upoštevati, da imajo opravka z uporabniki, ki imajo 

drugačen način razmišljanja kot odrasli. Če upoštevamo, koliko odraslih vsakodnevno verjame 

zavajajočim oglasom, je povsem neodgovorno, da so otroci del istega sistema. Vsi se moramo 

zavedati, da gre za posebne uporabnike in da bi bilo potrebno spremeniti spletne strani, da bi 

odpravili manipulativne prijeme oglaševalcev (Buckleitner, 2008). Kajti za oglaševanje na 

internetu ni nobenih časovnih omejitev, kot je to predpisano na televiziji. Edino pravilo, ki se 

ga morajo oglaševalci držati, je, da objavijo obvestilo, ki označuje, da je vsebina oglaševana. 

Večina otroških internetnih strani dovoljuje oglaševanje, ker le-ta predstavlja večino njihovega 

zaslužka. Oglasi, katerih ciljna publika so otroci, so na pogled zelo privlačni in vsebujejo 

različne elemente, kot so velike in barvite črke, animacije, slike, interaktivne dejavnosti in 

druge (Ustjanauskas, Harris in Schwartz, 2013).  

Starši se morajo zavedati, da se spletne strani, namenjene otrokom, precej razlikujejo po 

kakovosti. Pomembno je, da spremljajo, kaj njihov otrok počne na internetu. Otroku lahko 

svetujejo ali pomagajo pri izbiri dejavnosti, s tem da upoštevajo otrokove interese. Najbolje je, 

da imajo računalnik v skupnem prostoru, kjer so lahko pozorni na početje otroka. Večina staršev 

je prepričanih, da je internet za otroke poučen, kar je tudi razlog, da jim dovoljujejo vstop na 

splet (Buckleitner, 2008). 
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2.2.9 Vpliv oglaševanja na izbiro hrane 
 

Dejavniki, ki vplivajo na prehranjevalne navade otrok, so lahko različni. Eden izmed glavnih 

dejavnikov je okolje, do neke mere pa so prehranjevalne navade otrok gensko pogojene. 

Pomembno vlogo imajo tudi starši, ko nakupujejo hrano za domače gospodinjstvo in s pripravo 

domačih obrokov (Bell, Kremer, Magarey in Swinburn, 2005). 

V zadnjih nekaj desetletjih se vse pogosteje pojavljata prekomerna telesna masa in debelost 

med otroci. Razlog za to naj bi bil  razvoj živilske industrije in vse pogostejše oglaševanje, 

namenjeno otrokom. Večina prehrambnih kampanj je namenjena živilom, ki so bogata s 

sladkorjem ali nasičenimi maščobami. Raziskave v Veliki Britaniji ugotavljajo, da imajo 

različne oblike oglaševanja in promocije hrane negativen vpliv na prehransko vedenje, nakupe 

in izbiro hrane pri otrocih (Kopelman, Roberts in Adab, 2007). V ZDA otroci na dan vidijo kar 

12 oglasov, kjer se oglašuje hrano in pijačo, za izdelke bogate s sladkorjem, natrijem in 

nasičenimi maščobami. Od leta 2006 do leta 2009 so se izdatki za oglaševanje hrane, namenjene 

mladini, povečali kar za 60 %, večina teh oglasov pa je bila za nezdrave izdelke (restavracije s 

hitro prehrano, različni prigrizki in sladke pijače) (Ustjanauskas, Harris in Schwartz, 2013). Ne 

samo da oglasi na televiziji otroke spodbujajo k želji po nekem nezdravem izdelku, najpogosteje 

se otroci pri gledanju televizije tudi prehranjujejo z različnimi prigrizki. Slabe prehranjevalne 

navade otroke lahko spremljajo vse v odraslo dobo, kar lahko privede do pojava različnih 

kroničnih nenalezljivih bolezni, ki so lahko posledica prekomerne telesne mase (Bell, Kremer, 

Magarey in Swinburn, 2005). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
 

Število oglasov se je v zadnjih letih močno povečalo. Običajno jih poskušamo obrniti sebi v 

prid, npr. da spremljamo akcije v trgovini, v kateri običajno nakupujemo, da spremljamo 

novosti na tržišču itd. z njimi se zelo pogosto srečujejo tudi otroci, pri tem pa se poraja vprašanje 

kako se znajo z njimi tudi spopadati. Z oglasi lahko oglaševalci otroke prepričajo v favoriziranje 

nekega živila (ki običajno ni primer zdravega načina prehranjevanja), izdelka ali storitve. Ob 

zavedanju, kako oglasi vplivajo na mišljenje in vedenja posameznika, sem se odločila raziskati, 

kako učenci različnih starosti razumejo oglaševanje in kakšen je njihov odnos do oglaševanja.  

 

3.2 CILJI 
 

 Raziskati, kakšna so stališča učencev različnih starosti do oglasov. 

 Ugotoviti, katere oglase si učenci različne starosti bolje zapomnijo glede na vrsto in 

vsebino oglasov. 

 Raziskati, kako določeni oglasi vplivajo na nakupovalne odločitve učencev. 

 Ugotoviti, kako pogosto si učenci oglaševan  izdelek zaželijo. 

 Raziskati, na kakšen način učenci vplivajo na odločitev staršev za nakup. 

 

3.3 HIPOTEZE 
 

V skladu s cilji sem si postavila tudi sledeče hipoteze: 

1. Starejši učenci imajo bolj kritičen odnos do oglaševanja in prepoznavajo zavajajoče 

oglase. 

2. Oglasi imajo na mlajše učence večji vpliv, kot na starejše učence. 

3. Mlajši učenci so bolj pozorni na oglase v vsakdanjem življenju.  

4. Učenci si barvite in atraktivne oglase hitreje zapomnijo. 

5. Učenci, ki so nek oglas videli večkrat, imajo večjo željo po izdelku. 

6. Oglasi spodbujajo učence, da vplivajo na nakupovalne odločitev staršev.  
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3.4 METODA DELA in VZOREC 
 

Kot raziskovalno metodo sem uporabila kvalitativno metodo raziskovanja. Postopek 

zbiranja podatkov je bil strukturiran intervju s fokusno skupino.  

V raziskavi so sodelovali učenci osnovne šole. Strukturiran intervju sem izvedla v treh 

skupinah. V prvi skupini so bili učenci prvega razreda (6-letni učenci), v drugi učenci 

šestega razreda (12-letni učenci)  in v tretji učenci osmega in devetega razreda (13- in 14-

letni učenci). V vsaki skupini je bilo šest učencev, katerih starši so pred tem podpisali pisno 

soglasje, da njihovi otroci lahko sodelujejo v raziskavi. 

Intervju je bil sestavljen iz sedemnajstih vprašanj na temo oglaševanja. Z vprašanji sem 

preverila, kako dobro učenci določene starosti poznajo oglaševanje, če se ga zavedajo, kako 

na njih vpliva. Poleg tega sem učence vprašala tudi, kolikšno željo imajo po določenem 

izdelku in če jim ga starši kupijo. Nato sem učencem pokazala štiri primere tiskanih oglasov 

in štiri primere televizijskih oglasov. Ko so si določen oglas ogledali, smo se o njem tudi 

pogovorili. Vprašanja so v Prilogi 1.  

Oglase sem izbirala glede na trenutno popularnost in predvajanje na televiziji oziroma 

pojavljanje v tiskanih medijih. Oglasi oziroma viri do oglasov so navedeni v Prilogi 2.  

 

3.5 REZULTATI Z RAZPRAVO 
 

V nadaljevanju sledi analiza odgovorov učencev na postavljena vprašanja. Analizo sem 

razdelila v osem krajših poglavij, glede na postavljene hipoteze in povezavami med vprašanji. 

Zadnje poglavje je namenjeno analizi opazovanja in komentiranja primerov oglasov s strani 

učencev. Pri samih analizah so citirani določeni izstopajoči in ključni odgovori učencev. 

Citati učencev so dobesedni prepis intervjuja, kar pomeni, da vključujejo vse slovnične napake, 

medmete in slengovske izraze. Dobesedni prepis intervjuja omogoča bolj poglobljeno analizo, 

teoretično prožnost in največji nadzor (Vogrinc, 2008). 
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3.5.1 Pomen, namen in primernost oglaševanja 
 

 S prvim vprašanjem (Kaj vam predstavlja beseda oglaševanje?) sem želela preveriti 

razumevanje besede oglaševanje pri učencih različnih starosti. Nerazumevanje se je 

pokazalo predvsem pri učencih prvega razreda. Nekaj učencev je priznalo, da ne vedo 

kaj pomeni beseda, drugi pa so poskušali z asociacijami: »Da se en nekej oglaša.« Ker 

je bilo potrebno, da učenci vedo, o čem bomo govorili, sem jim besedo razložila in 

razlago so takoj povezali z vsakdanjim življenjem: »Aja, to so reklame!« Učenci šestega 

in devetega razreda niso imeli enakih težav z razumevanjem in tudi ne z razlago besede 

oglaševanje. Vsak izmed učencev je podal svojo razlago: »Da bo en nekej oglaševal, 

nekej delal, pisal,..«, »To je k en proces, k ns kupce obvestijo kaj je na primer v akciji 

v trgovin.« Enotni so si v tem, da gre za proces s strani oglaševalcev, v katerem nam 

predstavijo nek izdelek in nas s tem želijo prepričati v nakup: »To je način kako ns hočjo 

prodajalci prepričat, da nekej kupmo.«  

 Pri odgovorih na drugo vprašanje (Kaj je po vašem mnenju namen oglaševanja?) je 

ponovno mogoče opaziti razliko v razumevanju pri učencih različne starosti. Učenci 

prvega razreda menijo, da je namen oglaševanja predvsem informiranje kupcev: »Da 

vidmo kok kkšna stvar stane.« Medtem ko učenci šestega in devetega razreda že 

razumejo prepričevalno naravo oglaševanja: »Da nas prodajalci prepričajo v nakup ene 

stvari, k je sploh ne rabmo.«  

 Odgovori na tretje vprašanje (Ali so po vašem mnenju vsi oglasi, ki jih srečamo, 

primerni? Ali se spomnite primer oglasa, ki ni primeren?) kažejo, da se že določeni 

učenci prvega razreda zavedajo, da niso vsi oglasi primerni: »Ene reklame niso primerne 

za otroke, sploh une na internetu.« Drugi učenci primernost ocenjujejo glede na njihovo 

vizualno mnenje o oglasu: »Men so eni všeč, drugi pa ne.« So pa mnenja, da obstajajo 

pravila: »Jest pa mislm, da morjo bit primerni. Sj majo gutov kkšna pravila.« Učenci 

šestega razreda izpostavijo določene neprimerne in zavajajoče oglase: »Oglasi ns včasih 

zavajajo. Moja mami ne more spravt vsh madežev iz oblek, tisti na televiziji pa kr 

izginejo. Mi smo se enkrat pelal v Lublano in vidl Jumbo plakat, pa sploh nismo vedl 

kaj oglašuje. Pol smo se pa celo pot pogovarjal o tem. Mogoče je bil to njihov namen?« 

Učenci devetega razreda prav tako izpostavijo določene neprimerne oglase: »Sj se zdej 

predvaja en oglas za hrenovko – kao da so prizori golote, je pa sam hrenovka brez 

ovoja.« Poleg tega se zavedajo težave drobnega tiska: »Pomoje da je ful zavajanja pr 

tiskanih oglasih. Moja babi, k slabo vid, nikol ne more prebrat drobnga tiska, kjer so 
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pogoji,« in neprimernega oglaševanja na internetu: »Najbl neprimerni so na 

računalniku. Recimo oblublajo kr ene nagrade pa denar. Alpa se nage ženske pokažejo. 

Moj tamau včasih z mano igra igrce na internetu in pol vid te oglase. To se mi zdi 

neprimerno.« Iz odgovorov sklepam, da otroci prvega razreda neprimernih oglasov še 

ne prepoznajo v celoti, medtem ko starejši učenci pri tem uspešnejši. Starejši učenci kot 

neprimerne oglase definirajo oglase, ki vsebujejo goloto, droben tisk ali v nas prebudijo 

zanimanje zaradi pomanjkljivih informacij.  

 

Kot so ugotovili Wilcox idr. (2004), mlajši otroci še niso sposobni razumeti kompleksnejših 

besed (kamor lahko uvrstimo tudi besedo oglaševanje), ker še nimajo širokega besednega 

zaklada. Prav zato sem morala učencem prvega razreda razložiti besedo, ki so jo s sopomenko 

oziroma pogovorno besedo reklama takoj razumeli, medtem ko starejši učenci niso imeli 

nobenih težav z razumevanjem besede. To je zagotovo povezano tudi z učnim načrtom, saj so 

se učenci v petem razredu pri pouku gospodinjstva srečali s to besedo in se o oglaševanju tudi 

učili.  

Na podlagi prvih treh vprašanj lahko potrdim 1. HIPOTEZO: Starejši učenci imajo bolj kritičen 

odnos do oglaševanja in prepoznavajo zavajajoče oglase. Kljub temu da se mlajši otroci 

zavedajo oglaševanja in ga tudi prepoznavajo, se ne zavedajo povsem njegovega pomena in 

prepričevalne narave. Starejši učenci imajo bolj kritičen odnos in distanco do oglaševanja. 

Oglase vidijo kot prepričevanje s strani oglaševalcev v nakup nekega izdelka ali storitve. To 

lahko povežemo s tem, da so starejši učenci v šoli že obravnavali vsebine o oglasih in 

potrošništvu. Ocenjujem, da je večje zavedanje namena in prepričevalne narave oglaševanja pri 

starejši učencih povezano z njihovih kognitivnim razvojem, kar potrjuje naša raziskava in 

avtorji različnih raziskav, ki se upirajo na Piagetevo teorijo kognitivnega razvoja. Učenci 

prvega razreda so po Piagetevi teoriji v drugi oziroma predoperativni fazi, kar pomeni, da še ne 

razumejo namena oglaševanja in prepričevalne narave oglasov. Učenci tako šestega kot tudi 

devetega razreda pa so v četrti fazi oziroma v fazi formalno logičnih misli. Razumejo že namen 

oglaševanja in oglaševalcev in imajo do neke mere razvit kritičen odnos do oglasov (Calvert, 

2008). 

Potrdim lahko tudi 2. HIPOTEZO: Oglasi imajo na mlajše učence večji vpliv, kot na starejše 

učence. Ker se mlajši otroci ne zavedajo pomena oglaševanja in njegove prepričevalne navade 

v takšni meri, kot starejši otroci, imajo oglasi nanje tudi večji vpliv. Oglasi so mlajšim otrokom 
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bolj všeč, v večji meri jim tudi zaupajo. Tudi na tem mestu se lahko opremo na Piagetevo teorijo 

kognitivnega razvoja.  

3.5.2 Pojavljanje oglasov in njihovo prepoznavanje 
 

 Odgovori na četrto vprašanje (Kje vse se srečujete z oglaševanjem?) so bili pri učencih 

vseh starosti podobni. Učenci prepoznavajo oglase na televiziji, radiu, v reklamnih 

letakih, obcestnih letakih in tudi na internetu. Učenci opazijo oglaševanje okoli sebe in 

ga tudi spremljajo, na kar kažejo odgovori na peto vprašanje (Katere oglase najbolj 

opazite?). Odgovori učencev nakazujejo na to, da učenci v največji meri opazijo oglase 

na televiziji, računalniku ali na plakatih ob cesti. Starejši učenci opazijo predvsem 

oglase na internetu, kjer so vse bolj aktivni, mlajši otroci pa oglase na televiziji. Starejši 

učenci že kažejo neodobravanje televizijskih oglasov: »Na računalniku. Unim na 

televiziji se probam izogibat, ker se skooz ponavlajo.« 

3. HIPOTEZO lahko ovržem: Mlajši učenci so bolj pozorni na oglase v vsakdanjem življenju. 

Otroci vseh treh starostnih skupin opazijo oglase tako na plakatih, televiziji, internetu in drugod. 

Vsi so pozorni na njihovo prisotnost in se nanje različno odzivajo. Kljub razlikam v 

kognitivnem razvoju in oglasni pismenosti so vsi učenci tarča oglaševalcev, ki so poslužujejo 

različnih prijemov pri prepričevanju v nakup ali favoriziranje s strani otrok različnih starosti. 

Livingstone in Helsper (2006) ugotavljata, da oglaševalci uporabljajo različne strategije pri 

sestavljanju oglasov. Pri oglasih za najstnike uporabljajo več argumentov, pri oglasih za mlajše 

otroke pa glasbo, barve, slike in poznane like. Na ta način dosežejo, da učenci oglas opazijo, se 

nanj odzovejo in si ga mogoče tudi zapomnijo.  

3.5.3 Odnos do oglasov 

 Odgovori učencev na šesto vprašanje (Ali vas oglasi privlačijo ali odbijajo?) so si precej 

različni. Nekaterim učencem so oglasi všeč: »Men so všeč če majo kkšno dobro musko. 

Al pa da kj lepga prodajajo,« drugi se jim izogibajo: »Jest jih ne maram. Ko se reklame 

na televizije grem kr stran,« tretji jih ne marajo, ker zmotijo programsko vsebino: 

»Odbijajo, k prekinejo film takrt k je najbj napet.« Določeni učenci so odgovorili, da so 

jim oglasi všeč, ker so nekateri zabavni in smešni. Pri tem vprašanju ne moremo 

oblikovati skupnega zaključka. V vseh treh starostnih skupinah se pojavljajo otroci, ki 

jih oglasi močno odbijajo: »Men grejo na živce, k dl časa trajajo reklamne k risanka,« 

in učenci, ki so jim oglasi zabavni in zanimivi. Kar učence najbolj moti pri oglasih, je, 

da zmotijo njihovo aktivnost (gledanje televizije ali igranje igric na računalniku). 
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 V naslednjem vprašanju me je zanimalo, kakšni oglasi učence prepričajo. Razlika se 

kaže med učenci različne starosti. Učenci prvega razreda so navajali predvsem 

odgovore, povezane z vizualnim izgledom oglasa: »Če je dobra muska so mi všeč.« 

Medtem ko učence šestega razreda prepričajo izvirni oglasi: »Če se kj novga 

spomnejo,« oziroma: »Če oglašujejo kj kr me zanima, recmo kkšne igrce alpa hrano.« 

Podobno je pri učencih devetega razreda: »Da je izvirn pa drugačn od drugih,« ali: »Če 

ja kkšna nova pa zanimiva igrca (na računalniku ali tablici).« 

Iz odgovorov lahko sklepam, da je mlajšim učencem bolj pomemben vizualen izgled oglasa, 

medtem ko je starejšim pomembno, da je namenjen njim oziroma njihovim interesom. To lahko 

povežemo z oglasno pismenostjo. Livingstone in Helsper (2006) sta predpostavila, da so mlajši 

otroci prepričani s strani oglasov, ki imajo prijetno glasbo, veliko barvitih prizorov in slik ter 

prikazujejo kakšno izmed znanih osebnosti. Starejše otroke pa prepričajo oglasi, ki so izvirni in 

humorni. Lawlor in Prothero (2007) ugotavljata, da znajo otroci oglaševanje obrniti sebi v prid. 

Nekaterim učencem so oglasi všeč in uživajo ob gledanju, drugim pa niso všeč, ker motijo 

programsko vsebino in zato čas oglaševanja namenijo drugim stvarem.  
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3.5.4 Priklic oglasov 
 

 Od učencev sem želela izvedeti, kakšne oglase si hitreje zapomnijo. Iz odgovorov je 

razvidno, da si učenci prvega razreda hitreje zapomnijo oglase, ki imajo privlačno 

glasbo ali vključujejo znane osebnosti: »Men je všeč tista reklama, k je Severina notr, 

zato k lepo poje.« Učenci šestega razreda si hitreje zapomnijo oglas, ki je izviren ali ima 

dobro glasbo: »Če je dobra muska, k gre v ušesa in si jo hitr zapomnm.« Tudi pri učencih 

devetega razreda so bili odgovori podobni. Izpostavili so tudi, da je odvisno, preko 

katerega medija vidijo oglas: »Na televiziji ali radiu tiste k majo dobr besedu, ob cest 

pa tiste ki izstopajo.« 

 V povezavi s prejšnjim vprašanjem sem učence prosila, da si vsak prikliče en oglas v 

spomin. Vsak učenec je navedel vsaj en oglas precej podrobno. Navajali so predvsem 

oglase, ki se v tem času predvajajo po televiziji ali na internetu. Učenci prvega razreda 

so večino navajali oziroma uprizarjali oglase za sladkarije: »Reklama za puding Pavla 

– Pavla krava je, ki muka in zvoni, ….« Učenci šestega razreda za hrano: »Oglas za 

hrenovko brez ovitka« in sladke pijače: »Schweppes – razlika med fantom in moškim – 

moški pijejo Schweppes.« Učenci devetega razreda pa za čevlje: »Mass, obuje tudi vas« 

in celo pralne praške: »Da pralni stroj bo dlje živel, dodaj Calgon.«  

 Ko mi je vsak od učencev podal primer oglasa, me je zanimalo, zakaj mislijo, da so si 

zapomnili ta oglas. Nekateri si izdelek želijo: »Zto k bi mel tako Poli škatlco za 

sendvič,« drugi kot razlog navajajo dobro glasbo, izvirnost in zabavnost oglasa, spet 

tretji pa, da so oglas velikokrat videli: »Najbrž zato, k je bil velikrat po televiziji.« 

4. HIPOTEZO lahko potrdim: Učenci si barvite in atraktivne oglase hitreje zapomnijo. Poleg 

tega ima velik vpliv tudi pogostost izpostavitve določenemu oglasu. Večina učencev je ob 

navedbi oglasa natančno zapela pesmico, povedala rimo ali podroben opis. To lahko povežem 

z ugotovitvijo pri prejšnjem vprašanju, kakšne oglase si učenci najhitreje zapomnijo. Mlajši 

učenci so navajali predvsem oglase za sladke prigrizke, medtem ko so starejši učenci navajali 

oglase za različne izdelke. 

Različne raziskave so pokazale, da si otroci lahko v spomin prikličejo oglas, ki so ga že videli. 

Izdelke, ki so v zapomnjenih oglasih oglaševani, si otroci pogosto tudi zaželijo (Wilcox idr., 

2004). 

 



Lesica, N. (2015). Odnos osnovnošolcev do oglaševanja  (Diplomsko delo). Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

24 

 

3.5.5 Želja po oglaševanem izdelku 

 

 V naslednjem vprašanju me je zanimalo, kako pogosto si učenci nek izdelek, ki ga vidijo 

preko oglasa, tudi zaželijo. Učenci prvega razreda so dajali precej različne odgovore. 

Nekateri si izdelke zaželijo pogosteje kot drugi; sicer niso navajali, po katerem izdelku 

so že imeli ali imajo največkrat željo. Odgovori šestošolcev so bili precej podobni. 

Izpostavili so, da je odvisno, za kateri izdelek gre, najpogosteje si zaželijo sladkih pijač 

ali čokolade: »Jz si vedno zaželim čokolado, kdr jo vidm na televiziji.« Zavedajo pa se 

dejstva, da njihove želje ne morejo biti vedno uslišane: »Velikrat, sam pač vem, da ne 

morm zmer dobit vsga kr hočm.« Tudi učenci devetega razreda se niso bistveno 

razlikovali pri odgovarjanju od mlajših učencev. Nekateri si izdelkov zaželijo pogosto, 

drugi pa odvisno od tega, kaj oglas oglašuje: »Igrač zihr ne, k smo že prestari.« Mlajši 

učenci si v večji meri želijo igrač ali sladkarij, medtem ko si starejši učenci večkrat 

zaželijo različne izdelke: »Malkrat, sploh hrano alpa pjačo. Bl kkšno igrco alpa tablco.« 

Razlike v odgovorih povezujem z navadami učencev in izpostavljenostjo oglaševanju. 

Če so učenci manj izpostavljeni oglaševanju (na primer ne preživijo veliko časa pred 

televizijo in računalnikom ali se namerno izogibajo oglasom) imajo po izdelkih manjšo 

željo. Učenci so trdili tudi, da je odvisno, katere oglase vidijo. V največji meri si zaželijo 

čokolado ali sladke pijače, za katere oglas vidijo. 

 Učenci so na vprašanje, ali si tak izdelek želijo zaradi oglasa ali zaradi katerega drugega 

dejavnika, odgovarjali različno. Učenci prvega razreda so odgovarjali, da jih prepriča 

glasba: »Pomoje glasba pomaga pr tem,« izdelek sam ali pa da oglas pripomore k želji 

po izdelku: »Mogoče ns reklame spomnejo na to, kaj hočmo met.« Po drugi strani, pa 

učenci šestega in devetega razreda razlog za željo po izdelku vidijo v oglasu: »Zarad 

oglasa. K znajo dobr predstavt izdelk, da si ga pol mi želimo.«  

Glede na odgovore lahko ponovno sklepam, da starejši učenci bolje razumejo oglaševanje, 

namen in naravo prepričevanja, kot mlajši učenci.  

 Glede na njihove odgovore sem učence prosila, da mi naštejejo nekaj izdelkov, ki so si 

jih zaželeli prav zaradi oglasa. Učenci prvega razreda navajajo večinoma sladkarije, 

sladke pijače in igrače: »Bonbone, k zravn dobiš še tatu.« Odgovori učencev šestega in 

devetega razreda pa so si precej podobni. Določeni učenci si zaželijo hrano in pijačo: 

»Ponavad kkšne sladkarije,« večina pa različne elektronske naprave: »Samsung galaxy 

S6«  ali športne pripomočke. Ena učenka iz šestega razreda si je zaželela šolskih 
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potrebščin, učenka iz devetega razreda pa oblačil: »Če gledam kkšne reklamne kataloge 

si zaželim kkšnih novih oblek ali čevlev.«  

Če povzamem, večina učencev (v vseh treh starostnih skupinah) si je že zaželela hrano ali 

pijačo, bogato s sladkorjem, ker je videla oglas. Pojavljajo se tudi drugi odgovori, ampak kar je 

na tem mestu pomembno, je, da vidimo, v kako veliki meri oglasi pripomorejo k željam po 

izdelkih pri otrocih v različnih starostnih skupinah.  

Potrdim lahko 5. HIPOTEZO: Učenci, ki so nek oglas videli večkrat, imajo večjo željo po 

izdelku. Učenci si oglase zapomnijo zaradi njihove pogostosti, izvirnosti, humornosti in prijetne 

glasbe. Če oglas vidijo večkrat, si ga hitreje zapomnijo. Priznajo, da si izdelke, ki jih vidijo 

preko oglasov pogosto, zaželijo.  

3.5.6 Vpliv na starše 
 

 Učenci so na vprašanje, ali jim starši kupijo izdelek, ki so si ga zaželeli zaradi oglasa, 

odgovarjali precej različno. Učenci prvega razreda so trdili, da je odvisno od njihovega 

vedenja: »Ja, če sm pridn« in razpoloženja staršev: »Če je mami dobre vole pol mi skor 

zmer kup. Očija pa bl težko prepričam, da mi kup kkšne sladkarije.« Tudi pri učencih 

šestega razreda se pojavljajo podobni odgovori. Nakup izdelka s strani staršev je 

odvisen od razpoloženja staršev, vedenja otrok in prosjačenja: »Če preveč težim ne.« 

Obe skupini učencev sta navedli, da stare starše hitreje prepričajo v nakup, kot starše: 

»Pri babici zmeri deluje če jo res lepo prosm.« Učenci devetega razreda kot razlog za 

nakup ali zavrnitev želje navedli ceno: »Če je znižano mi skor zmer kupjo.« Če je 

izdelek poceni ali znižan, je velika verjetnost, da jim ga bodo starši kupili. Pojavljali so 

se tudi odgovori, da je odvisno od njihovega vedenja in pa domačih opravil: »Odvisn 

kaj bi hotu. Sladkarije in kkšn sok mi bl malkrat kupjo. Če je pa kj druzga pa kupjo, sam 

morm oblubt da bom doma kj naredu.« Starši tudi ocenijo, ali otrok izdelek potrebuje, 

kdaj pa kdaj pa kupijo izdelek tudi zaradi svoje in ne otrokove želje. 

 Učenci so mi opisali, kako poskušajo vplivati na nakupovalne odločitve staršev. 

Odgovori učencev v vseh treh starostnih skupinah so si precej podobni. Učenci svoje 

starše lepo prosijo, težijo, se lepo vedejo, jim pri čem pomagajo ali kaj obljubijo: »Jz 

oblubm da bom pridn ceu tedn.« Iz odgovorov lahko sklepam, da se vsi učenci zavedajo, 

na katere načine lahko vplivajo na svoje starše: »Rečm da to res rabm. Če pa hočm kj 

sladkega pa rečm, da mi je cukr padu.« Zavedajo se tudi cenovnega pomena izdelkov: 
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»Odvisn kaj hočm. Če je drago, se niti ne trudm. Če pa kj pocen, pa mal težim in dobim« 

in razpoloženja staršev: »Če je mami dobre vole, mi je ni treba prepričvt.«  

Na tem mestu lahko potrdim 6. HIPOTEZO: Oglasi spodbujajo učence, da vplivajo na odločitev 

staršev. Pri prejšnjih vprašanjih sem prišla do zaključka, da si učenci velikokrat zaželijo izdelek, 

ki ga vidijo preko določenega oglasa. Ker sami še nimajo denarja, morajo v nakup prepričati 

starše. Otroci se zavedajo, od česa je odvisno, ali bodo starši kupili nek izdelek ali ne (cena, 

vedenje otrok, obljube, …). Na starše in njihove nakupne odločitve želijo in poskušajo vplivati.  

S tem je seveda namen oglaševalcev dosežen – da otroci želijo prepričati starše v nakup 

oglaševanega izdelka. Vendar pa pogajanje za nakup lahko privede do različnih konfliktov med 

otroci in njihovimi starši (Wilcox idr., 2004). 

3.5.7 Spretnost v trgovini in možno nezadovoljstvo 
 

 Odgovori učencev na vprašanje, kje in kako potem najdejo izdelke, kažejo na to, da se 

učenci v trgovinah dobro znajdejo. Izdelke v večini primerov najdejo sami, sicer pa s 

pomočjo staršev ali trgovcev: »Odvisn kaj iščm. Če ne najdem kuj vprašam mami, ona 

pa pol prodajalko.« Vedo, na katerem oddelku morajo določen izdelek iskati in da če je 

izdelek priljubljen, bo na dobro vidnem mestu: »Če je neki pr reklamah po televiziji, 

pol ni težko najdt. Mislm da že kar prodajalci poskrbijo za to, da najdemo.« To kaže na 

to, da so otroci že dobro izurjeni pri nakupovanju in iskanju željenih izdelkov: »Če veš 

kaj iščeš, tut najdš. Samo vedt morš na kermu oddelku morš iskt.« 

 Glede na to, da sem s pomočjo prejšnjega vprašanja izvedela, da so učenci vseh starosti 

že precej spretni pri nakupovanju, me je zanimalo, če so bili že kdaj razočarani pri 

nakupu. Veliko učencev prvega razreda še ni imelo negativne izkušnje: »Ne. Ponavad 

kupm sladkarije. Ni se mi še zgodil, da bi ble pokvarjene.« Nekateri navajajo izkušnje 

staršev: »Moja mami je bla, k je kupla en prašek, pa ni bil dobr.« Tudi učenci šestega 

in devetega razreda niso imeli veliko osebnih izkušenj s težavami pri oziroma po 

nakupu: »Jz ne. Mogoče zto, k še nism kupovala bl vrednih pa dragih stvari.« Navajajo 

pa primere izkušenj staršev pri nakupih (živil, avtomobila, igrice) in pri tem izpostavijo 

težave pri uveljavljanju garancije ali zamenjave izdelka: »Mi smo bli razočarani k smo 

kupl sesalc, k ni dobr sesou.«  

Ker učenci še nimajo svojih denarnih sredstev, s katerimi bi lahko razpolagali, nimajo 

negativnih osebnih izkušenj. Glede na negativne izkušnje staršev in sorodnikov vedo, kako 

odreagirati ter na koga se obrniti.  
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3.5.8 Analiza tiskanih oglasov 
 

V nadaljevanju so predstavljeni odgovori učencev na vprašanja, vezana na tiskane oglase 

(Priloga 2). Pri vsakem od tiskanih oglasov sem učencem postavila sedem vprašanj (Priloga 1).  

Oglas: COCA-COLA 

Otroci vseh treh starostnih skupin so prepoznali izdelek (Coca-Cola), in tudi komu je namenjen: 

»Vsm, vsm k radi pijejo Coca-Colo.« Z njim se niso vsi srečali, tisti, ki pa so se, so ga videli na 

plakatih, v reklamnih katalogih ali na televiziji. Učenci prvega razreda menijo, da je oglas 

primeren: »Ma vse informacije.« Pri starejših učencih se pojavljajo dvomi: »Ne, k ubistvu nm 

hoče povedat, da rabmo Coca-Colo da smo srečni.« Določeni učenci trdijo, da je oglas 

neprimeren, ker nas želi prepričati, da moramo vedno pri jedi uživati Coca-Colo in podobno: 

»Pa k spodbuja da pijemo sladko pijačo pr vsakmu obroku.« Večina učencev si ob pogledu na 

oglas zaželi izdelek: »Ja, pa še sendvič bi zravn,« vendar ga vsem starši ne bi kupili. Razlog za 

to je, da izdelek vsebuje preveliko količino sladkorja: »Mislm da ne, k je preveč cukra notr.« 

Oglas: SIMPL KIDZ 

Otroci vseh treh starostnih skupin prepoznajo izdelek. Mlajši otroci ne razberejo, da gre za 

ponudbo paketa pri Si.mobilu, namenjeno otrokom.  Z njim se niso vsi srečali, tisti, ki pa so se, 

so ga videli na plakatih, v reklamnih katalogih, na televiziji, tablici ali internetu. Učenci vseh 

treh razredov so deljenega mnenja o primernosti oglasov. Že nekateri učenci v prvem razredu 

menijo, da oglas ni primeren zaradi drobnega tiska. Iz tega lahko sklepam, da so do neke mere 

že ozaveščeni o sestavnih delih oglasov, česar pri odgovarjanju na splošna vprašanja niso 

pokazali. Starejši učenci opozorijo, da oglas ne vsebuje podatkov o telefonu, da ne vemo, ali 

gre za naročniško ali predplačniško razmerje in podobno: »Ne, zto k nima vsh informacij 

(lastnosti telefona).« Kar pomeni, da so učenci šestega in devetega razreda bolj ozaveščeni o 

pomanjkljivih oglasih, kar tudi bolje opazijo. Starejši otroci tudi opazijo, da je paket namenjen 

otrokom, oziroma njihovim staršem, ki ga kupijo: »Otrokom, da pol starše prepričajo da ga 

kupjo.« Izdelek pri nekaterih, predvsem mlajših učencih vzbudi željo po imetju: »Ja, jest bi meu 

nov telefon,« pri drugih, starejših ne: »Ne, k to je tlefon za tamale otroke. Mi rabmo že bl 

zmoglive tlfone.« Na vprašanje, ali bi jim starši kupili izdelek, so bili odzivi različni. Mlajši 

učenci večinoma menijo, da je telefon predrag ali da jim starši ne bi zaupali takega telefona: 

»Ne, k pravjo, da sem še premjhen za telefon.« Pri starejših učencih je bil tudi pogost negativen 
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odgovor, vendar iz drugih razlogov. Nekateri pravijo, da zato ker telefon že imajo, drugi pa, da 

je telefon zanje preslab: »Ma ga niti ga ne bi hotu, k je preslb zame.« 

Oglas: ORTO ZA MLADE 

Starejši učenci prepoznajo izdelek, medtem ko imajo mlajši težave: »Mislm da prodajajo ena 

očala.« Mlajši otroci ne razberejo, da gre za ponudbo paketa pri Si.mobilu, namenjeno mladim, 

nekateri ne razberejo niti, da gre za naročniško ponudbo.  Z njim se niso vsi srečali, tisti, ki pa 

so se, so ga videli na plakatih, v reklamnih katalogih, na televiziji ali internetu. Oglas se večini 

učencev zdi primeren. Njihovo mnenje je, da oglas vsebuje podrobne informacije o naročniških 

razmerjih: »Ja, k točn vidš kva določen paket vsebuje. Pa tud cena je zraven napisana.« Starejši 

otroci tudi opazijo, da je paket namenjen mladim oziroma njihovim staršem, ki ga kupijo. 

Izdelek pri nekaterih učencih vzbudi željo po imetju: »Ja, k mam še telefon na kartico,« pri 

drugih ne: »Ne, k mam podobn paket pr Mobitelu.« Na vprašanje, če bi jim starši kupili izdelek, 

odgovarjajo podobno kot pri prejšnjem oglasu. Mlajši učenci  večinoma menijo: »Mogoče čez 

par let,« ker so še premajhni. Starejši učenci pa so deljenega mnenja. Nekateri so prepričani, da 

jim ga starši ne bi kupili: »Ne, k je prevelk strošek,« ali ker jim ne zaupajo: »Mislm da ne, k mi 

ne zaupajo glede porabe neta.« Drugi pa so mnenja, da bi starše uspeli prepričati: »Ja, k vjo da 

se to bl splača k telefon na kartice.« 

Oglas: FRUC 

Otroci vseh treh starostnih skupin prepoznajo izdelek.  Z njim se niso vsi srečali, tisti, ki pa so 

se, so ga videli na plakatih, v revijah, na televiziji ali internetu. Vsi učenci prvega razreda in 

določeni starejši učenci menijo, da je oglas primeren: »Ja. Vsebuje ta pomembne informacije – 

da ima manj sladkorja.« Drugi učenci so prepričani, da oglas vsebuje premalo informacij in da 

zavaja s trditvijo, da je manj sladkorja: »Ne, k piše da je mn cukra, ne piše pa kok ga je bilo 

prej.« Vsi učenci menijo, da je izdelek namenjen vsem potrošnikom, predvsem pa otrokom, ki 

bolj pogosto pijejo sokove. Vsem oglas vzbudi željo po izdelku in večinoma bi ga starši tudi 

kupili: »Ja, k bi vidl napis, da ma mn sladkorja.« 
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3.4.9 Analiza video oglasov 
 

V nadaljevanju so predstavljeni odgovori učencev na vprašanja, vezana na video oglase (Priloga 

2). Pri vsakem od video oglasov sem učencem postavila sedem vprašanj (Priloga 1).  

Oglas: BARNI (Vir: YouTube.si 1, 14.11.2010) 

Otroci vseh treh starostnih skupin prepoznajo izdelek. Otrokom prvega razreda se zdi oglas 

primeren, ker je zanimiv in privlačen: »Ja, k pove kaj vse zdravga ma notr.« Starejši učenci so 

do oglasa bolj kritični in menijo, da je zavajajoče narave: »Ne, k ne kaže stvari tko k so zares.« 

Vsi učenci so se z oglasom že srečali (med predvajanjem oglasa določeni učenci pojejo pesmico 

v oglasu), in sicer na televiziji in internetu. Vsi učenci so enotni, da je oglas namenjen otrokom 

in njihovim staršem: »Otrokom, da pol starše prepričajo da kupjo.« Mlajšim otrokom izdelek 

vzbudi željo po izdelku: »Ja, kuj bi ga pojedu.« Večini bi ga starši kupili ali jim ga kupujejo. 

Starejšim otrokom oglas v večini primerov ne vzbudi želje, bodisi ker se počutijo prestare za ta 

izdelek: »Ne, k toj za tamale otroke, ne pa za ns,« poleg tega jim v večini primerov starši ne bi 

kupili izdelka, ker je predrag. 

Oglas: MILKA (Vir: YouTube.si 2, 12.10.2011) 

Otroci vseh treh starostnih skupin prepoznajo čokolado Milka. Večini otrok se oglas zdi 

primeren: »Ja, k vsi poznamo Milko in zato kuj vemo za kaj je reklama.« Drugi trdijo, da če ne 

bi poznali blagovne znamke Milka in njihove vijolične kravice, sploh ne bi vedeli, kaj oglas 

oglašuje: »Če nebi poznal Milke, bi mislu da prodajajo kravo.« Nekateri celo predlagajo, da 

oglas nakazuje, da kravica zbližuje ali da čokolada povezuje ljudi: »Ne, k ns hoče prepričat, da 

čokolada reš vse probleme.« Vsi učenci so se z oglasom že srečali in sicer na televiziji in 

internetu. Vsi učenci so enotni, da je oglas namenjen vsem potrošnikom. Vsem učencem oglas 

vzbudi željo po izdelku, nekaterim se pocedijo sline. Nakup s strani staršev bi bil odvisen od 

vedenja otrok in cene: »Mogoče. Sam neune ta velke čokolade, k so kr drage.« 

Oglas: OREO (Vir: YouTube.si 3, 13.9.2012) 

Otroci vseh treh starostnih skupin prepoznajo izdelek, vsem se zdi tudi primeren in prisrčen. 

Edino enega učenca zmoti, da v oglasu ne povedo, katere sestavine vsebuje. Vsi učenci so se z 

oglasom srečali na televiziji. Po mnenju učencev je oglas namenjen predvsem otrokom in 

njihovim staršem: »Ja otrokom, ki pol starše v trgovin prepričajo, da kupjo te pišote.« Mlajšim 

učencem oglas vzbudi željo po izdelku in večini bi ga starši tudi kupili: »Ja, k so zdravi.« Učenci 

šestega in devetega razreda so deljenega mnenja. Nekateri si izdelka zaželijo po ogledu oglasa, 
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drugi ne: »Ne, k so za otroke.« Starejšim otrokom starši ne bi kupili izdelka, ker je visoka cena 

ali ker učencem niti niso všeč Oreo piškoti.  

Oglas: VITHIT (Vir: YouTube.si 4, 28.8.2015) 

Otroci vseh treh starostnih skupin prepoznajo izdelek. Večini učencev se oglas zdi primeren: 

»Ja, k je zabavn.« Nekateri učenci menijo, da oglas ni primeren, ker nas prepričuje, da moramo 

kupovati v Sparu, da dobimo plišaste igračke: »Ne, k nas hoče prepričat da čim več zapravmo, 

da pol dobimo te igrače.« Vsi učenci so se z oglasom že srečali in sicer na televiziji. Vsi učenci 

so enotni, da je oglas namenjen vsem potrošnikom, predvsem pa otrokom, staršem in starim 

staršem: »Staršem, babicam, dedkom, da nm jih kupjo.« Večini učencev oglas vzbudi željo po 

izdelku. Nekateri imajo že malo zbirko plišastih igrač. Nekateri starejši učenci trdijo, da jim ne 

vzbudi želje po izdelku, ker so prestari za igrače: »Ne, k se pač ne igram več s plišastimi 

igračam.« Ob tem je zanimivo, da vsi učenci poznajo rime iz oglasa. Vsi učenci menijo, da jim 

starši igrač ne bi kupili, ker so predrage. Če pa bi kupovali v trgovini Spar, bi igrače dobili ob 

nakupu: »Če bi kupoval v Sparu, bi jih itak dobil zaston. Sam nebi pa plačal petnajst evrov za 

eno igračo. To je pa ful drago.« 
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4 SKLEP 
 

V raziskavi, ki sem jo opravila s pomočjo učencev Osnovne šole Preska, sem potrdila pet izmed 

šestih postavljenih hipotez.  

Kot sem pričakovala, imajo starejši učenci bolj kritičen odnos do oglaševanja, kot mlajši učenci. 

Poleg tega starejši učenci hitreje prepoznavajo zavajajoče oglase. To lahko povežemo z višjo 

stopnjo kognitivnega razvoja starejših učencev in bolj kritičnim odnosom do oglaševanja zaradi 

že obravnavane vsebine potrošništva pri pouku gospodinjstvo. Izkazalo se je tudi, da imajo 

oglasi večji vpliv na mlajše kot na starejše učence. Ker mlajši učenci ne prepoznavajo 

prepričevanja v oglasih, imajo nanje večji vpliv. Izpostavila bi, da se oglaševalci dobro 

zavedajo, kakšen način razmišljanja imajo starejši učenci in zato oglase zanje prilagodijo. To 

kaže tudi dejstvo, da sem tretjo hipotezo, mlajši učenci so bolj pozorni na oglase v vsakdanjem 

življenju, ovrgla. Vsi učenci so pozorni na oglase, s katerimi se srečujejo na vsakem koraku. 

Razlika je le v tipu oglasa. Mlajši učenci so bolj pozorni na oglase s prijetno glasbo, kjer se 

oglašujejo igrače ali njim namenjena živila z visoko vsebnostjo sladkorja. Starejši otroci so bolj 

pozorni na oglase za različne vrste tehnologije, sladke pijače in živila. Vsi pa si barvite in 

atraktivne oglase hitreje zapomnijo, kar je potrditev četrte hipoteze. Skoraj vsi učenci so na 

vprašanje, katere oglase si najhitreje zapomnijo, odgovorili, da tiste, ki imajo bodisi privlačno 

glasbo ali rime, bodisi zanimive in izvirne oglase, ki jih nasmejejo. K zapomnitvi določenega 

oglasa pa pripomore tudi pogostost izpostavljanja določenemu oglasu. Večkrat kot so otroci 

izpostavljeni nekemu oglasu, bolj si ga zapomnijo oziroma ga znajo kar na pamet. S tem sem 

potrdila tudi peto hipotezo. Učenci si pogosto izdelek, ki so ga večkrat videli preko nekega 

oglasa, tudi zaželijo. Ker sami še nimajo dohodka, za nakup izdelka prosijo starše. Učenci so v 

intervjuju povedali, da če si nek izdelek zaželijo, zanj prosijo starše. Od odločitve staršev je 

potem odvisno, ali bodo otroku kupili željen izdelek ali ne. Otroci se zavedajo, da jim starši ne 

kupijo vsega, kar si želijo. Ob tem pa povedo, na kakšen način jih lahko prepričajo. Tako sem 

potrdila še zadnjo hipotezo, da oglasi spodbujajo učence, da vplivajo na odločitve staršev.  

Ko smo si z učenci ogledovali tiskane in video oglase, je bilo zanimivo poslušati njihova mnenja 

o oglasih. Predvsem zanimivo je dejstvo, da je večina učencev znala video oglase na pamet. To 

močno kaže na to, kako hitro si otroci nekaj zapomnijo in kako močno lahko to vpliva na 

njihovo razmišljanje, želje in tudi na kasnejše potrošniško vedenje. Na osnovi rezultatov 

opravljene raziskave lahko ugotovim, da je potrošniško opismenjevanje potrebno izvajati že v 

osnovnošolskem izobraževanju in vsebine vključevati v predmetnik osnovne pole. Pomembno 
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je, da otroci razvijajo kritičen odnos do oglaševanja in potrošništva. Pri izvajanju dejavnosti, ki 

prispevajo k boljši oglasni pismenosti učencev je potrebno upoštevati kognitivni razvoj učencev 

in temu prilagoditi oblike in metode dela.  
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6 PRILOGE 
 

Priloga 1: VPRAŠANJA 

VPRAŠANJA O OGLAŠEVANJU 

1. VPRAŠANJE: Kaj vam predstavlja beseda OGLAŠEVANJE (kaj pomeni)? 

2. VPRAŠANJE: Kaj je po vašem mnenju namen oglaševanja? 

3. VPRAŠANJE: Ali so po vašem mnenju vsi oglasi, ki jih srečamo, primerni? Ali se 

spomnite kakšnega oglasa, ki ni primeren? 

4. VPRAŠANJE: Kje vse se srečujete z oglaševanjem? 

5. VPRAŠANJE: Katere oglase najbolj opazite? 

6. VPRAŠANJE: Ali vas oglasi privlačijo ali odbijajo? 

7. VPRAŠANJE: Kakšni oglasi vas najbolj prepričajo oziroma privlačijo? 

8. VPRAŠANJE: Ali si oglase hitro zapomnite oziroma katere oglase si hitreje 

zapomnite? 

9. VPRAŠANJE: Si lahko v tem trenutku v spomin prikličete kakšen oglas? 

10. VPRAŠANJE: Zakaj mislite, da ste si ta oglas zapomnili? 

11. VPRAŠANJE: Kako pogosto si zaželite izdelke, ki jih vidite preko nekega oglasa 

(pijača, hrana, igrača, telefon, ...)? 

12. VPRAŠANJE: Ali si tak izdelek želite zaradi oglasa ali zaradi katerega drugega 

dejavnika? 

13. VPRAŠANJE: Mi lahko naštejete nekaj izdelkov, ki ste si jih zaželeli, ker ste videli 

oglas? 

14. VPRAŠANJE: Ali vam starši kupijo izdelek, ki si ga zaželite zaradi oglasa? 

15. VPRAŠANJE: Kako starše prepričate v tak nakup? 

16. VPRAŠANJE: Kje in kako potem najdete take izdelke? Ali jih težko najdete? 

17. VPRAŠANJE: Ali ste bili že kdaj razočarani po nakupu? 

VPRAŠANJA O POSAMEZNEM OGLASU 

1. Ali se vam zdi oglas primeren? 

2. Ste ga že kdaj srečali? 

3. Če ste ga srečali, kje ste ga srečali? 

4. Ali se vam zdi oglas primeren? 

5. Komu je po vašem mnenju oglas namenjen? 

6. Vam oglas vzbudi željo po tem izdelku/storitvi? 

7. Mislite, da bi vam starši kupili ta izdelek? Zakaj ja oziroma zakaj ne? 
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Priloga 2: TISKANI OGLASI 

Oglas: COCA-COLA  
 

 
 

 

 

 

Vir slike: http://www.cocacola.si/ 

 

Oglas: SIMPL KIDZ  
 

 
 

 

 

 

 

 

Vir slike: http://www.btc-

city.com/clanek/8692/s-paketi-simpl-

kidz-brezskrbno-na-pocitnice 

Oglas: ORTO  
 

 
 

 

 

 

Vir slike: 

http://www.simobil.si/novinarsko-

sredisce/sporocila-za-medije/-

/obvestila/94672 

 

Oglas: FRUC  
 

 
 

 

 

Vir slike: 

https://www.facebook.com/sokfruc/notes 
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