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POVZETEK 

Uživanje energijskih pijač, je v današnjem času vse večji problem. Tudi mladi se vse pogosteje 

zatekajo k rešitvam, ki niso v skladu z zdravim življenjskim slogom. Energijske pijače so 

poživila, ki ob zmernem uživanju povečajo koncentracijo, zmanjšajo utrujenost in povečajo 

budnost in energijo. Vendar pa zdravstveni strokovnjaki opozarjajo, da energijske pijače s 

stimulativnim učinkom na centralni živčni sistem povečujejo krvni tlak, srčni utrip in dihanje. 

K spodbujevalnemu učinku pripomorejo tudi velike količine sladkorja, kofeina, tavrina, 

aditivov in dovoljenih stimulansov, ki jih energijske pijače vsebujejo. V diplomski nalogi sem 

predstavila energijske pijače in pozitivne ter negativne učinke.  Preučiti sem želela znanje 

osnovnošolcev o energijskih pijačah in kako pogosto jih uživajo. Negativne učinke uživanja 

stimulativnih pijač sem ponazorila z zgodbo v stripu in preverjala kakšen se šolarjem zdi 

tovrsten način podajanja učne snovi. Rezultati raziskave, v katero je bilo vključenih 81 

osnovnošolcev, so pokazali, da učenci poznajo energijske pijače in jih znajo tudi našteti. Med 

anketiranimi učenci je le manjši delež energijske pijače užival redno tj. vsak dan. Uživanju 

energijskih pijač so v splošen bolj naklonjeni dečki, predvsem zaradi želje po učiknovitejšemu 

izvajanju športnih dejavnosti. Zgodba v stripu se je večini učencev zdela zanimiva in zabavna 

ter predvsem bolj poučna, kot običajna frontalna razlaga. Zaradi zanimivih slik so si lažje 

zapomnili tudi zapisana dejstva.  

Ključne besede: energijske pijače, kofein, sladkor, tavrin, utrujenost, energija, strip,  
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ABSTRACT 

Consumption of energy drinks is a growing problem. Despite them not being in line with a 

healthy lifestyle, their consumption among adolescents is increasing. Energy drinks contain 

stimulants, which increase individual's concentration, energy and alertness. They also reduce 

fatigue. Health professionals warn that energy drinks increase blood pressure, heartbeat and 

respiration. They are designed to stimulate the central nervous system. This is due to them 

containing large amounts of sugar, caffeine, taurine and also additives. In my diploma thesis I 

presented energy drinks and their positive and negative effects. I was interested in elementary 

students’ knowledge and consumption habits of energy drinks. I also made a comic, which 

warns about negative effects of energy drinks. I was interested in their feedback of receiving 

information via comics. 81 elementary school students were included in my research. Results 

show, that students are familiar with energy drinks. Only few students reported consuming 

energy drinks on a daily basis. Their usage is more popular with male students, as they engage 

in sport activities more often. Students reported that they found reading comics more 

interesting, fun and instructive in comparison with the method of frontal teaching. Students also 

reported, that they found comics easier to remember, as they include more pictures. 

Key words: energy drinks, caffeine, sugar, taurine, energy, fatigue, comics 
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1. UVOD IN NAMEN DELA 

 

V današnjem času, ki ga zaznamuje hiter tempo življenja s pomanjkanjem časa za 

temeljito izpolnjevanje številnih obveznosti, vezanih na poklicno in zasebno 

življenje, se posamezniki pogosto zatekajo k »rešitvam«, ki niso v skladu z zdravim 

življenjskim slogom.  

 

Navade so se spremenile predvsem zaradi, industrializacije, urbanizacije in 

globalizacije. Uživanje nezdrave prehrane, kot so sladke pijače, slani in sladki 

prigrizki, je žal v veliki meri nadomestila uživanje zdravih živil. Zelo priljubljene 

so postale predvsem pijače z visoko vsebnostjo sladkorja, ki so tudi med glavnimi 

razlogi za rast industrije pijač (J. Crossley idr., 2017).  

 

Uživanje in priljubljenost sladkih pijač, pijač s kofeinom in energijskih pijač se 

povečuje iz dneva v dan, zlasti med mladimi, študenti in športniki (Basit, 2014). 

Glavne sestavine energijskih pijač so kofein, tavrin, sladkor, nekatere rastlinske 

sestavine in vitamin B (Basit, 2014). Povprečnega potrošnika privlačijo predvsem 

trditve o povečani energiji, pozornosti in športni uspešnosti, ki naj bi jih omogočalo 

njihovo uživanje, pri tem pa pogosto spregleda njihove negativne učinke na zdravje, 

kar je zaskrbljujoče (J. Crossley idr., 2017). 

 

V diplomski nalogi želim tako raziskati odnos učencev 8. in 9. razreda osnovne šole 

do uživanja energijskih pijač ter pridobila njihovo mnenje o učenju vsebin z 

vizualizacijo, tj. s stripom.  
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2. TEORETIČNI DEL 
 

2.1.ZAČETKI PROIZVODNJE ENERGIJSKIH PIJAČ 

 

Že od nekdaj so ljudje, podobno kot danes, uživali različne pijače, da bi pridobili 

dodatno energijo in povečali koncentracijo. Sprva so uživali predvsem napitke, ki 

so vsebovali kofein – čaj, kavo, brezalkoholne pijače in temna piva. Nato so posegali 

tudi po drugih snoveh. Tako so bili v povojnem obdobju zelo priljubljeni 

amfetamini, a so njihovo uporabo v 50. letih prejšnjega stoletja omejili. Leta 1962 

je azijsko podjetje Taisho predstavilo Lipovitan D, zakonit energijski tonik, ki so ga 

prodajali v stekleničkah. To pijačo, polno vitaminov in kofeina, so do 80. let 

prejšnjega stoletja redno uživali japonski vodstveni delavci, ki so želeli doseči čim 

večjo delovno učinkovitost (The history of energy drinks, 2019). 

 

Energijske pijače so leta 1980 začeli proizvajati v Ameriki, šele leta 1987 v Evropi. 

Prva evropska energijska pijača se je imenovala Power Horse. Prodaja energijskih 

pijač se je po vsem svetu izrazito povečala leta 1987 s trženjem znane gazirane 

energijske pijače Red bull, ko je Avstrijec Dietrich Mateschitz dotedanjim 

sestavinam dodal še kofein, tavrin in sladkor. Leta 1997 je pijačo predstavil v 

Združenih državah Amerike (Engber, 2013). Od leta 2008 do leta 2012 se je trg 

energijskih pijač povečal za kar 60%. K temu je izrazito pripomogla prodaja 

energijske pijače 5-hour energy. Čeprav so se na trgu pojavile številne podobne 

energijske pijače, kot so Monster, Shark, Rockstar, Redbull ostaja najbolj znan 

energijskih napitek, ki na letni ravni na svetovnem trgu dosega prodajo v vrednosti 

približno dve milijardi dolarjev (H. Alabbad idr., 2019). 

 

2.2. ENERGIJSKE PIJAČE IN SESTAVINE  

 

Energijske pijače so poživila, ki podaljšajo zbranost, povečajo koncentracijo, 

zmanjšajo utrujenost ter povečujejo budnost in energijo. Na organizem lahko  

vplivajo tudi negativno, saj povečujejo krvni tlak, srčni utrip in dihanje. K temu 

pripomorejo velike količine sladkorja, kofeina in taurina ter aditivov in dovoljenih 

stimulansov, ki v večjih količinah škodljivo vplivajo na živčni sitem (Paulis, 2018). 
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2.2.1. KOFEIN 

 

Kofein je zelo razširjeno poživilo, ki ga redno, tj. vsak dan uživa veliko ljudi. 

Večinoma ga zaužijemo s kavo, energijskimi napitki ter črnimi in zelenimi čaji 

(Usman idr., 2018). Najpogosteje ga uporabljamo za zmanjšanje zaspanosti, a ima 

v prevelikih količinah povzroča tudi negativne učinke, saj povzroča nekakovostno 

spanje (L. Kerpershoek, Antypa in F. Van den Berg, 2018). 

 

Kofein (Slika 1) je psihotropna snov, ki jo po kemijski zgradbi uvrščamo med 

alkaloide. Njegova molekulska formula je C8H10N4O2 in je sorodna adenozinu 

(Caffeine, 2019). V čisti obliki je kristalinična snov, brez vonja in rahlo grenkega 

okusa. Naravno ga vsebujejo nekatere rastline, vsebujejo pa ga tudi z njim 

obogatena živila. V naravi se nahaja v semenih, listju in sadežih kavovca, čajevca, 

kakavovca, guarane in kole. Izjemno veliko ga vsebujejo energijske pijače in 

različna prehranska dopolnila (Kofein, 2016). 

 

 

 

Slika 1:Strukturna formula kofeina (Vir: https://sh.wikipedia.org/wiki/Kofein). 

Kofein z zaužitjem spodbudi delovanje centralnega živčnega sistema, izboljša 

razpoloženje, zvišuje raven energije in spodbudi mišične dražljaje. V zmernih 

količinah poveča budnost in zmanjša utrujenost. Raziskovalci z Univerze Johns 

Hopkins (Gatlin, 2014) so ugotovili, da obstaja povezava med uživanjem kofeina in 

izboljšanjem dolgoročnega spomina, medtem ko izsledki raziskav kažejo tudi, da    
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izboljša sposobnost koncentracije, telesno vzdržljivost in kognitivne funkcije 

(Gatlin, 2014).  Vpliv kofeina se med posamezniki razlikuje. Odvisen je od telesne 

mase, pogostosti uživanja kofeinskih napitkov, telesne dejavnosti in občutljivosti 

posameznika na kofein (Dikici idr, 2012).  

 

Pri uživanju poživil, je potrebna previdnost. Učinki uporabe kofeina se navadno 

pokažejo po 5-30 minutah od zaužitja (Kofein, 2016). Ob prekomernem uživanju  

kofeinskih napitkov obstaja velika verjetno pojava neželenih učinkov, zato moramo 

pijače s kofeinom uživati zmerno.  

 

Negativni stranski učinki kofeina se kažejo kot:  

 tesnoba, razdražljivost;  

 zvišanje krvnega tlaka; 

 dehidracija in pogostejše uriniranje, saj je kofein blag diuretik;  

 hitrejše dihanje in povečan srčni utrip;  

 glavobol, nemir, tresenje, nespečnost (What is caffeine?, 2019). 

 

Še varni omerki so za zdrave odrasle osebe 100 - 250mg kofeina dnevno, kar ustreza 

približno 1-3 skodelicam espresso kave. V odmerku 1000 mg kofein že lahko 

povzroči resno zastrupitev, ki se lahko konča celo s smrtjo (Malek, 2014).  

 

Pijače se po vsebnosti kofeina med seboj razlikujejo. Nekatere ga vsebujejo več, 

nekatere manj. Vsebnost kofeina v različnih pijačah je prikazana spodaj (Tabela 1).  

Tabela 1: Vsebnost kofeina v različnih pijačah (Malek, 2014) 

Pijača Približna vrednost kofeina (mg) 

črni čaj (250ml) 14-61 

zeleni čaj (240ml) 24-60 

kava espresso (30ml) 40-75 

instant kava (250ml) 76 

kola (355ml) 30-35 

energijske pijače (250ml) 76-80 
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Še dovoljena dnevna količina kofeina za otroke in mladostnike je 2,5 mg na 

kilogram telesne teže. Uživanje kofeinskih izdelkov, ki presega dovoljeno količino, 

lahko povzroči resnejše težave. Za to zadošča že 5mg na kilogram telesne mase na 

dan. Ministrstvo za zdravje meni, da so pijače s kofeinom povsem neprimerne za 

malčke in majhne otroke, a glede primerne starosti in količine vnosa ne dajejo 

posebnih priporočil. Vsebnost kofeina v energijskih pijačah, presega priporočene 

ravni, za povprečno težkega 14 – letnika in skoraj dvakrat presega priporočen vnos 

za povprečnega 8 – letnika (Blaznik in Gregorič, 2014). 

 

2.2.2. TAVRIN 

 

Tavrin (Slika 2) je aminokislina, z molekulsko formulo C2H7NO3S in naravno 

nastaja v človeškem telesu. Nahaja se predvsem v žolču, izločamo pa g z urinom. 

Tavrin je prisoten v vsakodnevni prehrani ljudi, predvsem v morski hrani in mesu, 

a v precej manjših količinah, kot je povprečna vsebnost tavrina v energijskih 

pijačah. Z običajno hrano zaužijemo 40 - 400mg tavrina na dan, medtem ko se ob 

zaužitju ene pločevinke energijske pijače vnos povzpne tudi do 1000mg na dan 

(Perdan Curran in A. Marczinski, 2017). 

 

Tavrin kot aminokislina modulira sproščanje kalcija, s čimer pomaga uravnavati 

srčni utrip, krčenje mišic in raven energije. Navadno ga dovolj nastane že v 

človeškem telesu in ga zato ni treba dodajati. Negativni učinki na srce se povečajo, 

če tavrin zaužijemo skupaj s kofeinom; to je zaskrbljujoče, saj že sam kofein poveča 

krvni tlak in srčni utrip. V stresih situacijah kot so bolezen, telesni napor ali 

poškodba, telo ne proizvede dovolj tavrina. V telo ga lahko vnesemo z uživanjem 

energijskih pijač. (Perdan Curran in A. Marczinski, 2017). 

 

 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Ogljik
https://sl.wikipedia.org/wiki/Vodik
https://sl.wikipedia.org/wiki/Du%C5%A1ik
https://sl.wikipedia.org/wiki/Du%C5%A1ik
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDveplo
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Slika 2: Strukturna formula tavrina, (Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Tavrin). 

 

2.2.3. SLADKOR 

 

Sladkor je naravno sladilo. Namizni sladkor ali saharoza je disaharid, ki ga 

uvrščamo med ogljikove hidrate. Pridobivajo ga predvsem iz sladkornega trsa in 

sladkorne pese. Saharoza se naravno  pojavlja v skoraj vsem sadju, seveda pa ga v 

velikih količinah pa jo hrani in pijači dodajajo. Sladkor je prisoten v vseh sladkih 

pijačah. Pijače z največjo vsebnostjo sladkorja so Cocacola, Fanta, Ledeni čaj, vode 

z okusom in tudi energijske pijače (Coffman, 2018). 

Po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije (angl. World Health 

Organization, WHO), je še dovoljeni dnevni vnos sladkorjev 10% celotnega 

dnevnega energijskega vnosa, tj. 250 kcal. Energijski vnos 250 kcal ustreza 61 g 

sladkorja (ZPS, 2014). 

Vsebnost sladkorja se v pijačah razlikuje, kar prikazuje naslednja tabela (Tabela 2). 

Tabela 2: Vsebnost sladkorja v različnih pijačah 

Pijača(330ml) Približna vrednost 

sladkorja(g) 

Coca-Cola 39,6 

ledeni čaj 26,4 

voda z okusom 9,9 

energijske pijače 49,5 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Tavrin
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Z eno stekleničko Coca-Cole, zaužijemo več kot polovico dovoljenega vnosa 

sladkorja. Energijske pijače vsebujejo še precej več sladkorja, saj z eno pločevinko 

energijske pijače zaužijemo kar 49,5 g sladkorja, tj. 81% dovoljenega dnevnega 

vnosa (ZPS, 2014). 

Pogosto uživanje sladkih pijač lahko povzroči številne bolezni, predvsem zobno 

gnilobo, srčno – žilna bolezni, rakave bolezni in debelost. Večje je tudi  tveganje 

sladkorne bolezni tipa 2 (ZPS, 2014). 

 

2.2.4. GLUKORONOLAKTON 

 

Glukoronolakton je naravno prisoten metabolit, ki nastaja v jetrih iz glukoze. 

Pomaga pri razstrupljanju organizma ter sproščanju hormonov in drugih kemikalij 

ter sodeluje pri biosintezi vitamina C.  Človeški organizem brez večjih težav 

obvladuje manjše količine glukoronolaktona, ki so primerljive z dnevnim vnosom 

glukoronolaktona s hrano. Razgradni produkt glukoronolaktona je ksilitol, ki 

spodbuja izločanje insulina, kar v večjih količinah in dolgoročno lahko škodljivo 

vpliva na zdravje. Povprečna vsebnost glukoronolaktona v energijskih pijačah je  

2000 - 2400 mg na liter, dokazov, da z dodajanjem glukoronolaktona izboljšamo 

telesne in kognitivne zmogljivosti, pa za zdaj ni (Pitje tekočin in uporaba energijskih 

pijač pri otrocih in mladostnikih, 2016). 

 

2.2.5. GUARANA 

 

Energijski napitki pogosto vsebujejo večje količine kofeina, saj pijačam dodajajo 

tudi različne druge snovi, npr. izvleček ginka in guarane, ki tudi vsebuje kofein. 

Guarana je južnoameriško sadje rjave barve v velikosti kavnega zrna. Guarana 

vsebuje kar dvakrat več kofeina, kot kavna zrna. Vsebnost kofeina na gram guarane 

je 40-80 mg, v enaki količini kavnega zrna pa je približno 20-30mg kofeina. 

Guarana vsebuje tanine, zato se kofein v guarani sprošča počasi in zagotavlja 

dolgotrajen občutek energije. K dolgotrajnosti delovanja guarane prispeva tudi 

dejstvo, da se ne raztaplja v vodi. Zato jo dodajajo energijskim napitkom predvsem 

kot zeliščni dodatek. (Zeidan-Chulia idr., 2013). 
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2.3. ŠKODLJIVOST ENERGIJSKIH PIJAČ IN TVEGANJE ZA ZDRAVJE 

 

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) opozarja, da smernice zdravega 

prehranjevanje, za vse povsem odsvetujejo uživanje pijač, ki vsebujejo kofein (npr. 

različne kole, pravi čaj in energijske napitke). Sestavine v energijskih pijačah - 

kofein, tavrin, sladkor in glukoronolokton – namreč vplivajo na delovanje 

centralnega živčnega sistema in dovajajo energijo. Evropska agencija za varnost 

hrane (angl. European Food Safety Authority, EFSA) je leta 2012 energijske pijače, 

prepoznala kot tvegane za zdravje ljudi (Blaznik in Gregorič, 2014). 

Energijske pijače vsebujejo prehranska dopolnila kot so tavrin, kofein, guarana in 

sladkorji, ki pomenijo dodatno tveganje za posameznike s srčno-žilnimi boleznimi, 

epilepsijo, motnjami spanja in motnjami v duševnem zdravju. Predstavljajo resno 

tveganje za zdravje otrok in mladostnikov, saj lahko visok vnos povzroči fiziološke 

in vedenjske spremembe, vključno z motnjami srčnega ritma, povečanjem krvnega 

tlaka, mišičnimi krči, nervozo in tesnobnostjo, ob večjem vnosu in v kombinacijami 

z alkoholom pa tudi zastrupitve. Številne energijske pijače vsebujejo še več kofeina, 

saj vsebujejo tudi guarano, ki je prav tako vir kofeina. Energijske pijače so povsem 

neprimerne so za nadomeščanje tekočin, saj zaradi visoke vsebnosti kofeina 

pospešujejo izločanje vode iz telesa s posledično dehidracijo, ob večjih telesnih 

dejavnostih pa imajo tudi škodljive posledice za zdravje (Blaznik in Gregorič, 

2014). 

 

Telesni neželeni učinki zaradi zaužitja prevelikih količin energijskih pijač so: 

(Blaznik in Gregorič, 2014) 

 slabost, 

 omotica, 

 tesnobnost, 

 težave s spanjem, 

 aritmije, 

 lahko celo smrt.  
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Nekatere države so že razpravljale, da bi prodajo energijskih pijač otrokom in 

mladostnikom omejile.  Otroštvo in mladostništvo sta namreč obdobji hitre rasti in 

razvoja možganov, ki zahtevata ustrezen vnos zdrave hrane in dovolj spanja.  

Danska, Francija, Urugvaj, Islandija, Norveška in Turčija so prepovedale prodajo 

napitkov, v katerih se kofein in tavrin pojavljata skupaj. Na Švedskem lahko 

energijske pijače prodajajo samo v lekarnah, v Kanadi pa zahtevajo, da so energijske 

pijače opremljene z jasnimi opozorilnimi znaki, ki odsvetujejo uživanje otrokom in 

nosečnicam, predvsem pa uživanje energijskih pijač skupaj z alkoholom (K. Kelly 

& Prichard, 2016). V Sloveniji so energijske pijače dostopne vsem in povsod. 

Kupimo jih lahko v trgovinah, na bencinskih črpalkah ter v restavracijah in barih. 

Tudi starostne omejitve glede kupovanja in uživanja energijskih pijač ni. Na 

pločevinkah pijač je le opozorilo, da pijača vsebuje kofein in da ni primerna za 

otroke ali nosečnice. (Blaznik in Gregorič, 2014) 

 

2.4.UŽIVANJE ENERGIJSKIH PIJAČ MED MLADIMI 

 

Energijske pijače so splošno dostopne in jih lahko kupimo skoraj povsod, saj sodijo 

med prehranska dopolnila. Prodajajo jih v trgovinah in restavracijah ter na 

bencinskih črpalkah, pogosto tudi kot promocijske izdelke, predvsem povsod tam, 

kjer se zbirajo mladi, na primer na športnih in glasbenih prireditvah. Trženje 

energijskih pijač doseže mladostnike tudi preko socialnih medijev pa tudi z 

reklamnim razdeljevanjem izdelkov pred šolami in na šolskih hodnikih (K. Kelly in 

Prichard, 2016). 

 

V Združenem kraljestvu, Združenih državah Amerike (ZDA) in Avstraliji se je 

prodaja energijskih pijač v 20. stoletju močno povečala. Ciljna skupina za promocijo 

energijskih pijač so otroci in mladostniki, stari 10 – 18let, ki jih zaužijejo največ in 

ki se njihovih škodljivih učinkov (še) ne zavedajo. K nakupu jih spodbujajo s 

trditvami, da so te pijače za njih nadvse koristne, ker povečujejo energijo in telesno 

zmogljivost ter izboljšajo kognitivne sposobnosti. V zadnjih letih se prodaja 

energijskih pijač predvsem zaradi ozaveščanja o dodanih sladkorjih in velikih 

količinah kofeina opazno zmanjšuje. Kljub široki ponudbi energijskih pijač, ki so 

brez sladkorja, ne moremo mimo dejstva, da še vedno vsebujejo veliko kofeina (J. 

Crossley idr., 2017).  
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Obstoječe raziskave, osnovane na podatkih nacionalnega raziskovanja o mladini na 

Novi Zelandiji, kažejo, da so najpogostejši potrošniki energijskih pijač prav otroci 

in mladostniki. Približno 15% otrok in 19% mladostnikov jih uživa vsaj enkrat na 

teden, medtem ko o vsakodnevnem vnosu kofeina – ki ga vsebujejo tudi energijske 

pijače – poroča kar 75% mladostnikov (Utter idr., 2017). V Sloveniji kar 57,4% 

mladostnikov v povprečju uživa vsaj 0,5l energijske pijače tedensko, kar nas uvršča 

v evropsko povprečje. (Uživanje energijskih pijač in pijač z dodatnimi sladkorji 

otrok in mladostnikov, brez datuma) 

 

Izsledki raziskav kažejo, da otroci in mladostniki ne razlikujejo med energijskimi 

pijačami,  izotoničnimi pijačami in športnimi pijačami. Uživajo jih predvsem zaradi 

okusa, potešitve žeje in s ciljem izboljšanja športne učinkovitosti (J. Crossley idr., 

2017). 

 

Pri otrocih so fiziološki učinki uživanja energijskih pijač podobni kot pri večjem 

vnosu kofeina. Simptomi so torej predvsem posledica kofeina in sladkorja. Učinki 

uživanja energijskih pijač so pri mladostnikih povezani zlasti s fiziološkimi 

simptomi, npr. glavobolom, bolečinami v trebuhu, hiperaktivnostjo in nespečnostjo, 

lahko pa se kažejo tudi s poškodbo jeter, ledvic in epileptičnimi napadi. V nekaterih 

prispevkih navajajo tudi krajši odzivni čas in zvišanje krvnega tlaka. Čeprav 

energijske pijače uživamo zaradi večje energije in motivacije ter boljših kognitivnih 

sposobnosti, pa lahko povzročijo tudi pomembne negativne učinke, npr. slabo 

razpoloženje, (ne)uspešnost ter neustrezni medsebojni odnosi v šoli in doma (M. 

Hargraves, 2018). 

 

2.5. OZNAČEVANJE ENERGIJSKIH PIJAČ 

 

Informacije na označbah živil potrošnikom omogočajo, da prepoznajo ustrezna 

živila glede na prehranske potrebe in jih ustrezno izberejo. Podatki kažejo, da v 

praksi potrošniki teh informacij pogosto ne upoštevajo, ker jih sploh ne opazijo ali 

preprosto nimajo časa za primerjavo. Pri označevanju energijskih pijač so 

najpomembnejši trije elementi: ime izdelka, sestavine izdelka in podatki o hranilni 

vrednosti (Označevanje živil: koristne informacije za potrošnike, 2016) 
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Označba na živilu je vir informacij in način komunikacije med proizvajalcem oz. 

prodajalcem in potrošnikom. Označba na živilu mora vsebovati vse potrebne 

informacije o živilu, s čimer omogoči ustrezno izbiro živila in njegovo uporabo. 

Podatki na živilu morajo biti točni in dobro vidni ter potrošnika ne smejo zavajati. 

Vsebovati morajo razumljive in ustrezne informacije o vsebini izdelka in njegovi 

sestavi. V vseh državah članicah EU velja enotno splošno označevanje. Zapisano je 

v Uredbi (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta  ter je v veljavi od 13. 

decembra 2014 (Označevanje živil, 2019). 

 

Osnovne informacije, ki jih mora vsebovati deklaracija (Uredba (EU) št. 

1169/2011)), so: 

 ime živila oz. naziv, pod katerim se izdelek prodaja (npr. Red Bull 

Energy Drink); 

 seznam sestavin z vsemi sestavinami, ki jih vsebuje končni izdelek 

(kofein, sladkor, tavrin, ogljikov dioksid); 

 neto količina oz. količina izdelka v pakiranju (npr. 250 ml). 

 rok uporabnosti kot jasno in vidno označen rok, do katerega lahko 

živilo uporabimo; 

 serija oz. lot, tj. enota živila, ki je predelano, izdelano ali pakirano pod 

enakimi pogoji in omogoča sledljivost oz. prepoznanje serije nekega 

živila. 

 pogoji shranjevanja zaradi zagotavljanja uporabnosti in varnosti; 

 dodatni podatki, npr. označevanje v smislu morebitnih alergij ali 

preobčutljivosti ter vsebnosti kofeina, sladil in dodanih snovi (fitosteroli, 

estri). Na pločevinkah energijskih pijač je navedeno: »Vsebuje kofein. 

Ni priporočljivo za otroke ali nosečnice.« (Erjavšek, 2016). 
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2.6.VIZUALIZACIJA - STRIP 

 

Vsebina o energijskih pijačah sodi med vsebine o zdravi, varni, varovalni in 

uravnoteženi prehrani. Z ozaveščanjem učencev o negativnih učinkih prekomernega 

uživanja energijskih pijač, se lahko učenci naučijo bolj preudarne in zdrave izbire 

pijač.  

 

Učitelji se v šolah pogosto poslužujemo predvsem t. i. frontalne razlage in bistveno 

premalo drugačnim, bolj zanimivim načinom poučevanja (Johnson, 2017). Čeprav 

je dobra razlaga lahko zelo učinkovita, pa lahko učitelj motivacijo otrok in 

pomnjenje nove snovi poveča tudi na druge načine. Omenjeno vsebino tako lahko 

otrokom približa z uporabo preprostih modelov in računalniških animacij. V razlago 

lahko vključi tudi vizualizacijo in didaktične igre, s čimer omogoči, da je 

razumevanje snovi bistveno bolj kakovostno. Vizualizacija pri pouku je sredstvo za 

razlago novih pojmov, odpravo napačnih razumevanj, reševanje problemov, in 

tolmačenje idej ter kot tako pomembno orodje v šolski praksi, saj pripomore k bolj 

učinkovitemu razumevanju (Devetak, 2012). Ena možnosti je vizualizacija 

obravnavane problematike s pomočjo stripa.  

 

2.6.1. NASTANEK STRIPA 

 

Že v daljni preteklosti so ljudje za komunikacijo uporabljali podobe. Slikovne 

predstavitve niso bile neposredno povezane z izrečenimi besedami, ampak so bile 

predvsem simbolne in umetniške. 

 

Strip je medij, ki od samega začetka gradi na vzajemnem odnosu med besedo in 

podobo – zgodbo pripoveduje z medsebojno povezanimi sličicami in besedilom. 

Obvezno mora vsebovati zgodbo v obliki serije slik, likov in dialogov. Slika in strip 

sta povezana že od začetkov likovne umetnosti. Strip je edinstvena kombinacija 

vizualnih in tekstovnih informacij, ki družno pripovedujejo zgodbo, a so bolj 

interaktivni in kompleksni (Golčer, 2016). 
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V stripu bralci iščejo zlasti učinkovitost; pozornost usmerjajo zunaj besedila, saj je 

bralec osredotočen na slike, ki podajajo informacije in ponazarjajo občutke ter 

ustvarjajo povezavo med bralcem in stripom. Začetki stripa, kot ga poznamo danes, 

segajo v leto 1935, ko je Harry Chesler odprl prvi stripovski atelje, kjer se je začela 

industrija stripov. Prvi stripovski lik je bil junak Superman, ki so ga diplomanti 

srednjih šol ustvarili leta 1938. S tem se je začela zlata doba stripov, ki je vrhunec 

dosegla leta 1954, ko so natisnili kar 250 milijonov izvodov mesečno. Tedanji 

odlično podprti podjetji DC in Marvel sta pozornost usmerili v najbolj donosen in 

zanesljiv žanr ter publiko – naslovila sta super heroje in najstnike, predvsem 

moškega spola. Do 80. in 90. let stripov, namenjenih ženskemu spolu, praktično ni 

bilo (Johnson, 2017). 

 

2.6.2. ZNAČILNOSTI STRIPA 

 

Osnovni načeli pri ustvarjanju stripa sta jasnost in komunikacija. Strip moramo 

namreč razumeti in hkrati doseči, da posameznika zanima dovolj, da bo strip prebral 

do konca. Ker moramo zgodbo narediti karseda zanimivo, moramo vanj vključiti 

elemente, ki so v stripu najbolj pomembni: 

 trenutek, 

 kader, 

 sliko, 

 besede,  

 potek dogodkov (McCloud, 2010). 

 

V stripu moramo izbrati bistvene trenutke in hkrati izločiti odvečne. Bralcu moramo 

omogočiti občutek prostora in položaja. Vsaka slika v stripu kaže zaključeno dejanje 

in z vsako sliko bralec vzpostavi prvi stik z vsebino v stripu. Najpomembnejša 

naloga slik je namreč, da z bralcem komunicirajo hitro, jasno in privlačno. Telesna 

drža likov in izraz na njihovih obrazih lahko bralcu ponudita ogromno informacij o 

njihovih občutkih in razpoloženju. Pomembna je tudi skrbna izbira besed, s katerimi 

jasno in prepričljivo sporočamo ideje, glasove in zvoke, seveda v kombinaciji s 

sliko. Pri poteku stripa namreč velja nenapisano pravilo, da sličice najprej beremo 

od leve proti desni in nato od zgoraj navzdol (McCloud, 2010). 
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Otroški stripi so danes izjemno priljubljeni in tudi enostavno dostopni. Kupujemo 

jih lahko kot navaden »časopis« ali »revijo« v trgovini ali trafiki ali pa si jih 

sposodimo v bogato založenih knjižnicah. Stripi so privlačni za ljudi vseh starosti 

in obeh spolov – za otroke in odrasle, za ženske in moške. Industrija stripa vztrajno 

narašča. Ker so koristni tudi pri uvajanju v svet pismenosti, domišljije in 

komunikacije (Johnson, 2017), sem osnovnošolcem pri pouku razdelila stripe in jim 

skoznje predstavila nekatera pomembna dejstva o energijskih pijačah, namesto, da 

bi jim ustrezne informacije razložila zgolj frontalno.   

 

3. EMPIRIČNI DEL 

 

3.1.OPREDELITEV PROBLEMA 

 

 

Kofein, sladkor, tavrin in guarana so snovi, ki se nahajajo v energijskih pijačah. V 

količinah, ki presegajo priporočene, predstavljajo pomembno zdravstveno tveganje. 

Njihovo uživanje ni priporočljivo zlasti za posameznike s srčno-žilnimi boleznimi, 

motnjami spanja in duševnimi težavami pa tudi pri otrocih in mladostnikih lahko v 

večjih količinah povzročijo motnje srčnega ritma in povišanje krvnega tlaka ter 

živčnost in tesnobnost  (Blaznik in Gregoič, 2014). 

 

V raziskovalnem delu sem raziskala odnos učencev 8. in 9. razreda osnovne šole do 

uživanja energijskih pijač. Povprašala sem jih tudi, kaj menijo o učenju in 

seznanjanju s to problematiko z metodo vizualizacije (tj. stripom). 

 

3.1.1. CILJI IN RAZISKAVE 

 

Cilji diplomskega dela so: 

- ugotoviti, katere pijače uživajo učenci, ali poznajo snovi v energijskih 

pijačah, dejstva o kofeinu in dejstva energijskih pijačah, ter kako pogosto 

jih uživajo.  

- pridobiti mnenje učencev o učinkovitosti učenja z metodo vizualizacije 

vsebine s stripom; 

- na podlagi rezultatov oblikovati predlog za učinkovitejše podajanje 

snovi. 
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3.1.2. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

V namen diplomskega dela sem oblikovala naslednja raziskovalna vprašanja:  

RV1:  Kako pogosto učenci uživajo energijske pijače? 

RV2: Kako dobro učenci poznajo škodljive učinke energijskih pijač na organizem? 

RV3: Ali učenci pred nakupom energijske pijače preverijo katere sestavine vsebuje 

energijska pijača? 

RV4: Ali poznajo glavne sestavine energijskih pijač? 

RV5: Kateri dejavnik najpogosteje vpliva na odločitev za nakup energijske pijače 

(priporočilo prijatelja, posnemanje prijatelja, oglas, cena.). 

RV6: Kakšno je mnenje učencev o učenju vsebine o energijskih pijačah s pomočjo 

vizualizacije (stripa)? 

Da bi se poučili, kaj učenci menijo u učenju vsebin z metodo vizualizacije, sem 

izpeljala učni uri s pomočjo stripa. Strip sem izdelala s programom Pixton, ki je 

javno dostopen na spletu in ga lahko za predstavitev nove snovi uporabljajo tudi 

učitelji. Izsek stripa prikazuje slika 3.  

 

 

Slika 3: Primer dela stripa 

 

Po učnih urah, ko sem učencem v dveh razredih (8. in 9. razredu) snov razložila s 

pomočjo stripa, sem z odgovori na kratek anketni vprašalnik od učencev pridobila 

tudi mnenje o tovrstnem načinu predstavitve nove snovi. 
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3.2. RAZISKOVALNA METODA 

 

V empiričnem delu raziskave sem podatke o odnosu učencev do energijskih pijač 

pridobila s kvantitativno tehniko zbiranja podatkov. Uporabljena metoda 

raziskovanja je bila deskriptivna in kavzalno-neeksperimentalna. 

 

3.2.1. OPIS MERSKEGA INSTRUMENTA 

 

Za namen raziskave sem pripravila dva vprašalnika. Prvi vprašalnik (Priloga 6.1.) 

je bil namenjen pridobivanju informacij o odnosu učencev do energijskih pijač. V 

prvem sklopu vprašalnika so bila vprašanja namenjena zbiranju demografskih 

podatkov anketirancev (spol, starost, razred). V drugem sklopu pa so bila vprašanja 

s katerimi sem preverjala poznavanje dejstev povezanih z energijskimi pijačami, 

njihove navade in odnos do energijskih pijač.  

Prvi anketni vprašalnik je tako obsegal deset nalog odprtega in zaprtega tipa. Učenci 

so pri določeni nalogi izražali strinjanje s trditvami na osnovi petstopenjske 

Likertove lestvine, pri čemer je ocena 1 pomenila popolno nestrinjanje s trditvijo, 

ocena 5 pa popolno strinjanje s trditvijo. Za reševanje prvega vprašalnika so učenci 

potrebovali približno 10 minut.  

Osnovnošolci so vprašalnik reševali med poukom. Potem, ko so izpolnili prvi 

vprašalnik, sem se z njimi s pomočjo predstavitve Powerpoint pogovorila o različnih 

dejstvih o kofeinu in energijskih pijačah. Po zaključenem razpravljanju sem v enem 

8. in enem 9. razredu učencem razdelila še stripe, ki so jih učenci sami prebrali. 

Učno uro sem zaključila s kratkim anketnim vprašalnikom (Priloga 6.2.), ki je 

vseboval devet trditev o tem, kakšen se jim je zdel strip in kaj menijo o učenju s 

pomočjo stripa. Stopnjo strinjanja so izrazili z uporabo petstopenjske Likertove 

lestvice, pri čemer je ocena 1 pomenila popolno nestrinjanje, ocena 5 pa popolno 

strinjanje s trditvijo.  
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3.2.2. RAZISKOVALNI VZOREC 

 

V raziskavo je bilo vključenih 81 učencev 8. in 9. razreda osnovne šole, od tega 

56,8% učencev 8. razreda in 43,2% učencev 9. razreda (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Prikaz števila učencev glede na razred 

Razred f f(%) 

8. razred 46 56,8 

9. razred 35 43,2 

Skupaj  81 100 

 

V raziskavo je bilo vključenih 81 učencev, od tega 55,6% fantov in 44,4% deklet 

(Tabela 4). 

Tabela 4: Anketirani učenci glede na spol 

Spol  f f(%) 

Moški 45 55,6 

Ženski 36 44,4 

Skupaj 81 100 

 

Večina anketirancev (70,4%) živi v mestu, 29,6% učencev na vasi. 

 Tabela 5:Anketirani učenci glede na kraj bivanja 

Kraj bivanja f f(%) 

Mesto 57 70,4 

Vas 24 29,6 

Skupaj  81 100 
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3.3. REZULTATI Z RAZPRAVO 
 

V raziskavi sem želela ugotoviti, kakšne navade imajo učenci v zvezi z uživanjem 

energijskih pijač. Najprej sem jih povprašala o dnevni zaužiti količini tekočine. 

Največ učencev (43,2%) na dan popije približno 1,5l tekočine, 20 (24,7%) učencev 

popije 1l tekočin, 18 (22,2%) učencev popije 2l tekočina na dan. Štirje učenci (4,9%) 

popijejo na dan 0,5 l tekočine in štirje učenci popijejo do 0,5l tekočine. Večina 

učencev torej na dan popije priporočljivih 1500 – 2000 ml tekočine.  

 

Tabela 6: Anketirani učenci glede na količino popite tekočine na dan   

Količina popite 

tekočine 

8. in 9. razred 

f f(%) 

Do 0,5l 4 4,9 

0,5l 4 4,9 

1l 20 24,7 

1,5l 35 43,2 

2l 18 22,2 

Z raziskavo sem želela odgovoriti na prvo raziskovalno vprašanje RV1: »Kako 

pogosto učenci uživajo energijske pijače?« Iz tabele 7 je razvidno, da učenci najbolj 

pogosto, tj. vsak dan, uživajo vodo, saj je tako odgovorilo 73 (90,1%) učencev. 

Dobra tretjina, tj. 28 (34,6%) učencev pa najpogosteje (dvakrat tedensko) uživa 

sadni čaj. Nekaj več kot polovica učencev, tj. 43 (53,1%) je odgovorila, da enkrat 

na mesec uživa različne kole, 24 (29,6%) učencev pa, da enkrat na mesec uživajo 

energijske pijače. Ob utrujenosti najpogosteje pijejo zeleni čaj; tako je namreč 

odgovorilo 12 učencev (14,8%). Spodbudno je dejstvo, da kar 37 (45,7%) učencev 

energijskih pijač ne uživa, 45 (55,6%) učencev tui ne uživa zelenega čaja. Samo 

štirje (4,9%) učenci so odgovorili, da energijske pijače uživajo vsak dan; 6 (7,4%) 

učencev jih uživa dvakrat tedensko, 24 (29,6%) učencev enkrat mesečno in 10 

(12,3%) učencev, ko so utrujeni. Skoraj polovica, tj. 37 (45,7%) učencev energijskih 

pijač sploh ne uživa.  

 

Glede na rezultate raziskave, sem ugotovila, da nihče izmed učencev pijač, ki 

vsebujejo kofein, ne uživa vsak dan, 9,9% učencev pa jih uživa dvakrat tedensko. 

Samo 4,9% učencev jih pije vsak dan,  7,4% učencev pa dvakrat na teden.  
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Izsledki raziskave Jennifer Utter kažejo, da 15% otrok in 19% mladostnikov uživa 

energijske pijače vsaj enkrat na teden, kar se ujema z rezultati moje raziskave. Ne 

velja pa to za uživanje pijač, ki vsebujejo kofein, saj Utter navaja, da jih vsak dan 

uživa kar 75% mladostnikov, medtem ko je v moji raziskavi takšnih samo 4,9%. 

Tabela 7: Pogostost uživanja izbranih pijač  

 

Pogostost uživanja izbranih pijač 

Pijača  Vsak dan.  Dvakrat 

tedensko.  

Enkrat 

mesečno. 

Kadar sem 

utrujen/a. 

Nikoli.  

f % f % f % f % f % 

kole 2 2,5 16 19,8 43 53,1 8 9,9 12 14,8 

zeleni čaj 0 0 8 9,9 16 19,8 12 14,8 45 55,6 

sadni čaj 23 28,4 28 34,6 20 24,7 7 8,6 3 3,7 

energijske 

pijače. 
4 4,9 6 7,4 24 29,6 10 12,3 37 45,7 

voda  73 90,1 6 7,4 1 1,2 1 1,2 0 0 

 

V raziskavi sem učence povprašala o pijačah, za katere menijo, da vsebujejo kofein. 

Izbirali so lahko med borovničevim čajem, zelenim čajem, kavo, energijskimi 

pijačami, pravim čajem in metinim čajem, za katere so morali navesti, ali vsebujejo 

kofein. Odločili so se lahko za več odgovorov.  

 

Iz tabele 8 je razvidno, da je največ, 80 (98,8%) učencev odgovorilo, da kofein 

vsebujejo energijske pijače, le nekoliko manj, 79 (97,5%) jih je odgovorilo, da 

kofein vsebuje kava. Petina, tj. 15 (18,5%) učencev je odgovorila, da kofein vsebuje 

pravi čaj, 14 (17,3%) učencev pa je navedlo zeleni čaj. Da kofein vsebuje metin čaj, 

sta menila 2 (2,5%) učenca. Za odgovor borovničev čaj se ni odločil nihče. Večina 

učencev je odgovorila pravilno, saj se kofein naravno pojavlja v nekaterih rastlinah, 

včasih pa so živila z njim tudi obogatena. Kofein se nahaja v semenih, listju in 

sadežih, kavovca, čajevca, kakavovca, guarane in kole. Veliko ga vsebujejo 

predvsem energijske pijače in različna prehranska dopolnila (Kofein, 2016).  
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Tabela 8: Vsebnost kofeina v različnih pijačah 

Pijače ki vsebujejo kofein 

Različni možni odgovori f f(%) 

energijske pijače 80 98,8 

kava  79 97,5 

pravi čaj 15 18,5 

zeleni čaj 14 17,3 

metin čaj 2 2,5 

borovničev čaj 0 0 

 

Poznavanje priporočil o uživanju energijskih pijač sem želela opredeliti z Likertovo 

lestvico; učenci so obkrožili, v kolikšni meri se strinjajo z izbranimi trditvami.  

Z raziskavo sem želela preveriti ali učenci poznajo priporočila o uživanju 

energijskih pijač. Izsledki raziskave kažejo, da učenci priporočila o uživanju 

energijskih pijač poznajo. Med ženskim in moškim spolom glede poznavanja ni 

pomembnih razlik.  

Iz tabele 9 vidimo, da se s prvo trditvijo (T1), ki pravi da lahko energijske pijače 

brez omejitev uživajo samo zdravi odrasli, ni strinjalo kar 55,5% učencev; 37% se 

glede odgovora ni opredelilo, samo 7,4% učencev pa se je s trditvijo strinjalo. Med 

dečki in deklicami ni bilo statistično pomembnih razlik. Po navedbah v članku 

avtorice Malek so za zdrave odrasle osebe še varni odmerki kofeina 100 - 250mg 

dnevno, kar ustreza približno 1-3 skodelicam kave espresso. Energijske pijače 

vsebujejo približno 80mg kofeina v 250ml tekočine (Malek, 2014).  

 

Z drugo trditvijo (T2), da ima mešanje energijskih pijač z alkoholom lahko usodne 

posledice, se ni strinjalo samo 9,9% učencev; 12,3% učencev je bilo neopredeljenih 

in kar 77,8% učencev pa se je s trditvijo strinjalo. Da ima lahko mešanje energijskih 

pijač z alkoholnimi pijačami usodne posledice, navajajo avtorji v članku »Impact of 

alcohol and Alcohol Mixed with energy drinks«, saj je pri mladostnikih, ki uživajo 

alkohol pomešan z energijskimi pijačami, nevarnost za zdravje bistveno večja (Jeff 

M. Housman, 2016). 



 

 

21 

 

 

S tretjo trditvijo (T3), naj ljudje z visokim krvnim tlakom in srčno-žilnimi 

boleznimi ne bi uživali energijskih pijač, se je strinjalo kar 82,7% učencev. Urška 

Blaznik in Matej Gregorač v članku navajata, da so prehranska dopolnila, kot so 

tavrin, kofein, guarana in sladkorji dodatno tvegana predvsem za posameznike s 

srčno-žilnimi boleznimi, epilepsijo in motnjami spanja in duševnimi motnjami 

(Blaznik & Gregorič, 2014). glede raziskovalnega vprašanja RV2: »Kako dobro 

učenci poznajo škodljive učinke energijskih pijač na organizem?« ugotavljamo, da 

se večina učencev strinja, naj ljudje z visokim krvnim tlakom in srčno-žilnimi 

boleznimi ne uživajo energijskih pijač.  

 

S četrto trditvijo (T4), da uživanje energijskih pijač ob večjih telesnih naporih 

lahko povzroči motnje srčnega ritma ali celo hujše zaplete v delovanju srca, se ni 

strinjalo 16,1% učencev; 25,9% učencev je bilo neopredeljenih, kar 58,1% učencev 

pa se je s trditvijo strinjalo. Energijske pijače so neprimerne za nadomeščanje 

tekočin, saj zaradi visoke vsebnosti kofeina izločanje vode iz telesa celo 

pospešujejo, to pa lahko ob večjih telesnih naporih povzroči dehidracijo in škodljive 

posledice za (Blaznik & Gregorič, 2014). Na raziskovalno vprašanje RV2 lahko 

odgovorimo tudi s to trditvijo, saj se večina učencev strinja, da lahko uživanje 

energijskih pijač ob večjih telesnih naporih, povzroči motnje srčnega ritma ali celo 

hujše zaplete. 

S peto trditvijo (T5), da uživanje energijskih pijač, ni priporočljivo za mlade, se ni 

strinjalo 12,4% učencev; 25,9% učencev je bilo neopredeljenih, 61,8% pa se je s 

trditvijo strinjalo. Učinki uživanja energijskih pijač pri mladostnikih naj bi bili 

povezani predvsem z naslednjimi fiziološkimi simptomi - glavobolom, bolečinami 

v trebuhu, hiperaktivnostjo in nespečnostjo, lahko celo s poškodbami jeter, ledvic, 

epileptičnimi napadi, krajšim odzivnim časom in zvišanim krvnim tlakom (M. 

Hargraves, 2018). 
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Tabela 9: Strinjanje učencev  s trditvami o energijskih pijačah 

Trditev Se 

ne 

stri

nja

m 

Neo

pre

delj

en 

Stri

nja

m se 
SP

OL 
N M SD 

 

T1: Energijske pijače so brez 

omejitev primerne za 

uživanje le pri zdravih 

odraslih ljudeh. 

55,5 37 7,4 

Ž 36 2,1 1,06 

M 45 2,2 1,03 

T2: Mešanje energijskih 

pijač z alkoholnimi pijačami 

ima lahko usodne posledice. 

9,9 12,3 77,8 
Ž 36 4,2 1,01 

M 45 4,1 1,10 

T3: Energijskih pijač naj ne 

bi uživali ljudje z visokim 

krvnim pritiskom in bolniki z 

boleznimi srca in ožilja. 

4,9 12,3 82,7 

Ž 36 4,5 0,81 

M 45 4,3 1,14 

T4: Uživanje energijskih 

pijač ob večjih telesnih 

naporih lahko povzroči 

motnje srčnega ritma ali celo 

hujše zaplete v delovanju 

srca. 

16,1 25,9 58,1 

Ž 36 3,6 0,87 

M 45 3,7 1,36 

T5: Uživanje energijskih 

pijač za mlade ni 

priporočljivo. 

12,4 25,9 61,8 
Ž 36 4,0 0,98 

M 45 3,5 1,17 

Legenda: N – število vprašanih; M – povprečna vrednost, izračunana na osnovi 

petstopenjske Likertove lestvice, pri čemer velja: 1,2 – ne strinjam se, 3 – 

neopredeljen, 4,5 – strinjam se; SD – standardni odklon.  

 

V raziskavi sem preučevala tudi seznanjenost učencev s kofeinom. Zapisala sem 

trditve o kofeinu, učenci pa so z odgovorom DA, potrdili, da se s trditvijo strinjajo, 

z odgovorom NE, pa se s trditvijo niso strinjali.  

 

Na prvo trditev (T1) je z DA odgovorilo 53 (65,4 %) učencev. 

 

Z drugo trditvijo (T2) se je strinjalo 69 (85,2%) učencev, ki so na vprašanje 

odgovorili pravilno, saj so še varni odmerki kofeina za zdrave odrasle osebe med 

100 mg in 250 mg kofeina dnevno, kar ustreza približno 1-3 skodelicam kave 

espresso. Kofein v odmerku 1000 mg že lahko povzroči resno zastrupitev, ki se 

lahko konča tudi s smrtjo. (Malek, 2014)  
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Na tretjo trditev (T3) je 65 (80,2%) učencev odgovorilo z DA. Za otroke in 

mladostnike je še dovoljena dnevna količina kofeina 2,5mg na kilogram telesne teže. 

Uživanje kofeinskih izdelkov v količini, ki presega dovoljeno, lahko povzroči 

resnejše težave. Zadošča že odmerek 5mg na kilogram telesne mase na dan (Blaznik 

& Gregorič, 2014). 

 

Z zadnjo trditvijo (T4) se je strinjalo 75 (92,6%) učencev. Dovoljena dnevna 

količina za otroke je 2,5mg na kilogram telesne mase. Pri 30-kilogramskemu otroku 

to pomeni največji odmerek 75mg kofeina na dan. Toliko kofeina vsebuje ena 250ml 

pločevinka energijske pijače, ki lahko povzroči živčnost, tesnobnost, nespečnost in 

celo zastrupitev. Če povzamem, večina učencev ve, kako kofein vpliva na človeški 

organizem, medtem ko je poznavanje količine kofeina v energijskih pijačah 

nekoliko slabše. Kar dobri tretjini učencev namreč ni znano, da energijske pijače 

vsebujejo zelo veliko kofeina.   

 

 Tabela 10: Strinjanje z trditvami o kofeinu 

Trditev DA NE 

f f(%) f f(%) 

T1: Kofein se lahko nahaja v energijskih pijačah v 

bistveno večji koncentraciji kot v kavi. 53 65,4 28 34,6 

T2: Če je v pijači več kot 300mg kofeina, lahko 

povzroči nemir, nervozo, nespečnost, rdečico na 

obrazu, povečano uriniranje, prebavne motnje, 

mišične krče, motnje srčnega ritma.  

69 85,2 12 14,8 

T3: Otroci in mladostniki so posebej občutljivi na 

kofein, saj je razpolovni čas kofeina pri njih krajši, 

kot pri odraslih. 

65 80,2 16 19,8 

T4: Če otrok, ki je težak 30 kg popije dve energijski 

pijači, ki vsebujeta skupaj 80 mg kofeina, se lahko 

pojavijo živčnost, tesnobnost in nespečnost.  
75 92,6 6 7,4 

 

V raziskavi sem želela ugotoviti, ali učenci poznajo imena različnih energijskih 

pijač in katera. Na vprašanje odprtega tipa so učenci sami napisali tri imena 

energijskih pijač. 
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Iz tabele 11 je razvidno, da največ učencev (96,3%) pozna energijsko pijačo Red 

Bull, ki je tudi najbolj znana na svetu. Nekaj več kot polovica, tj. 44 (54,3%) 

učencev, je napisala, da pozna energijsko pijačo Monster, 35 (43,2%) učencev pa, 

da pozna energijsko pijačo Shark. Samo 12 (14,8%) učencev ve za pijačo Burn. 

Coca-Colo je kot primer energijske pijače navedlo samo 6 (7,4%) učencev. Sicer 

danes ne velja za tipično energijsko pijačo, a jo zaradi visoke vsebnosti sladkorja in 

kofeina lahko uvrščamo mednje. Med odgovori so bile tudi druge energijske pijače, 

npr. Rockstar, MTV, energijska pijača Spar in Hell ter celo pijače Fanta, Cocta in 

Ora, ki ne spadajo med energijske napitke.  

Tabela 11: Imena energijskih pijač 

Pijača  f f(%) 

Red Bull  78 96,3 

Monster 44 54,3 

Shark 35 43,2 

Burn 12 14,8 

Hell 7 8,6 

Coca-Cola 6 7,4 

Rockstar 6 7,4 

MTV 4 4,9 

Spar 4 4,9 

Fanta 4 4,9 

Cocta 2 2,5 

Kava 1 1,2 

Ora 1 1,2 

Pepsi 1 1,2 

 

Z vprašanjem: »Ali pred nakupom pijače preveriš, katere snovi vsebuje?« sem 

preverjala, kako osveščeni so učenci glede sestavin, navedenih na pločevinkah. S 

tem sem dobila tudi odgovor na raziskovalno vprašanje RV3: »Ali učenci pred 

nakupom energijske pijače preverijo katere sestavine vsebuje energijska pijača?«  

Učenci so pri tem vprašanju obkrožili DA ali NE.  
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Tretjina, tj. 26 (32,1%) učencev je na vprašanje, ali pred nakupom pijače preverijo 

snovi v njej, odgovorila z odgovorom DA, kar 55 učencev (60,4%) pa z NE. Z 

rezultati tega vprašanja, smo si odgovorili tudi na tretje raziskovalno vprašanje RV3, 

saj so rezultati pokazali, da več kot polovica učencev na pločevinki energijske pijače 

ne prebere navedenih sestavin, kar ni spodbudno.    

 

 

 
Graf 1: Preverjanje snovi v pijačah 

 

Z odgovori na vprašanje »naštej tri sestavine, ki se nahajajo v energijskih pijačah« 

sem želela preveriti, ali učenci poznajo sestavine, ki jih vsebujejo energijske pijače. 

N vprašanje odprtega tipa so učenci odgovorili tako, da so našteli tri sestavine za 

katere menijo, da se nahajajo v energijskih pijačah. Tako bi odgovorili na četrto 

raziskovalno vprašanje  RV4: »Ali učenci poznajo glavne sestavine energijskih 

pijač?« 

 

Iz tabele 12 je razvidno, da vsi učenci vedo, da se v energijskih pijačah nahajata 

kofein in sladkor, manjši delež pa ve, da energijske pijače vsebujejo barvila (25,9%), 

tavrin (13,6%), arome (6,2%), CO2 (4,9%). Kot odgovor navajajo še kalorije, sol, 

alkohol. 

Največ učencev, tj. 30 (37%) v energijskih pijačah pozna kofein, sladkor in vodo. 

Nekaj več kot četrtina, tj. 21 (25,9%) učence, je napisala, da se v energijskih pijačah  
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nahajajo kofein, sladkor in barvila. Le 11 (13,6%) učencev trdi, da so tri sestavine v 

pijači kofein, sladkor in tavrin.  

 

Ugotavljamo torej, da vsi učenci poznajo dve osnovni sestavini energijskih pijač – 

kofein in sladkor, poznajo pa tudi tavrin, različne arome in barvila. Energijske pijače 

vsebujejo veliko sladkorja in kofein ter tavrin, aditive in dovoljene stimulanse 

(Paulis, 2018). 

 

Tabela 12:Sestavine, ki se nahajajo v energijskih pijačah  

Sestavine f f(%) 

Kofein 81 100 

Sladkor 81 100 

Voda  30 37 

Barvila 21 25,9 

Tavrin 11 13,6 

Arome 5 6,2 

Kalorije 5 6,2 

CO2 4 4,9 

Sol 2 2,5 

Dodatki 2 2,5 

Alkohol  1 1,2 

 

Z raziskavo sem želela odgovoriti tudi na raziskovalno vprašanje RV5: »Kateri 

dejavnik najpogosteje vpliva na odločitev za nakup energijske pijače?«  

Iz Tabele 13 je razvidno, da so najpomembnejši dejavniki zapisani pod odgovor 

»drugo«, ki ga je izbralo kar 34,6% učencev. Navedli so, da se za nakup energijske 

pijače odločijo zaradi športa (35%), pomanjkanja energije (7,1%), utrujenosti 

(14,2%) in okusa (17,9%). Nekaj jih je pod odgovor »drugo« zapisalo »nič« (25%).  

Sledita dejavnika cena (28,4%) in prijatelji. Prijateljevo priporočilo je navedlo 16% 

učencev zgled oz. posnemanje prijateljev 11,1% ter dober oglas 9,9%. 
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Tabela 13: Dejavniki, ki spodbudijo k nakupu energijske pijače  

Dejavniki  f f(%) 

drugo 28 34,6 

cena 23 28,4 

priporočilo prijatelja 13 16 

posnemanje prijateljev, 

ki energijske pijače 

uživajo 

9 11,1 

dober oglas 8 9,9 

 

Z vprašanjem odprtega tipa: »Ali ste se v šoli že pogovarjali o energijskih pijačah? 

Pri katerem predmetu?« sem želela preveriti ali so se učenci pri pouku že 

pogovarjali o energijskih pijačah. Učenci so lahko izbirali med odgovoroma DA ali 

NE in ob tem navedli predmet, pri katerem so se pogovarjali o energijskih pijačah.  

Rezultati so pokazali, da se 51 (63%) učencev pri pouku še ni pogovarjalo o 

energijskih pijačah, 30 (37%) učencev pa že. O energijskih pijačah (Graf 2) so se 

pogovarjali pri gospodinjstvu (33,3%), biologiji (23,3%), naravoslovju (20,1%), 

kemiji (10%), in slovenščini (10%). Samo 3,3% učencev je navedlo, da so se o 

omenjeni vsebini pogovarjali pri razredni uri.  

 

 

 

Graf 2: Obravnava tematike energijskih pijač pri pouku 
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Povratna informacija 

 

Po zaključku dejavnosti, pri kateri so učenci prebirali stripe in si z njihovo pomočjo 

skušali zapomniti čim več osnovnih dejstev o energijskih pijačah, sem učencem  

razdelila vprašalnik, v katerem so podali svoje mnenje o stripu in o učenju s pomočjo 

stripa. Odgovoriti sem želela na šesto raziskovalno vprašanje RV6: »Kakšno je 

mnenje učencev o učenju vsebine o energijskih pijačah, s pomočjo vizualizacije 

(stripom)?« 

V Tabeli 14 vidimo, da se je 61,9% učencev strinjalo s trditvijo, da je učenje s 

pomočjo stripa zabavno. S trditvijo, da jih je strip zelo pritegnil, ker ima malo 

besedila, a vsebuje ključne podatke, se je strinjalo 69% učencev. Kar 73,8% učencev 

se je strinjalo s trditvijo, da si zaradi zanimivih slik lažje zapomnijo tudi zapisano. 

Veliko, 64,3% učencev se je strinjalo tudi s trditvijo, da si osnovne podatke o 

kofeinu in energijskih pijačah sem si lažje zapomnijo s predstavljenimi ključnimi 

dejstvi.  Polovica učencev se je strinjala tudi s trditvijo, da si učenci ključna dejstva 

lahko zapomnijo z običajno frontalno razlago ali s pomočjo stripa. S trditvijo, da 

jim je običajna razlaga všeč bolj kot strip, se učenci niso strinjali; tako je odgovorilo 

50 % učencev. S trditvijo, da je strip predolg, se ni strinjala večina učencev (85,7 

%). 
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Tabela 14: Povratne informacije o učenju s pomočjo stripa  

Trditev 

Se ne 

strinja

m % 

Neodlo

čen % 

Se 

strinja

m % 

N M SD 

T1: Učenje s pomočjo 

stripa se mi zdi zabavno. 

9,5 28,6 61,9 
49 4,1 1,11 

T2: Strip me je zelo 

pritegnil, ker ima malo 

besedila, kljub temu pa še 

vedno vsebuje ključne 

podatke. 

7,2 23,8 69 

49 4,1 1,02 

T3: Zaradi zanimivih slik, 

si lažje zapomnim tudi 

zapisano. 

9,5 16,7 73,8 

49 3,9 1,02 

T4: Osnovne podatke o 

kofeinu in energijskih 

pijačah sem si lažje 

zapomnil s ključnimi 

dejstvi, ki so bila 

predstavljena. 

11,9 23,8 64,3 

49 3,8 0,92 

T5: S pomočjo stripa sem 

si zapomnil več ključnih 

podatkov kot ob običajni 

razlagi. 

21,4 28,6 50 

49 3,6 1,06 

T6: Bolj mi je bila všeč 

običajna razlaga kot 

strip. 

50 23,8 26,2 

49 2,6 1,37 

T7: Strip je bil prekratek. 61,9 19 19 49 2,5 1,21 

T8: Strip je bil predolg. 85,7 2,4 11,9 49 1,7 1,12 
Legenda: N – število vprašanih; M – povprečna vrednost, izračunana na osnovi 

petstopenjske Likertove lestvice, pri čemer velja: 1,2 –ne strinjam se, 3 – neopredeljen, 4, 

5 –strinjam se; SD – standardni odklon.  
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Ob koncu raziskave sem učence prosila še za mnenje, kako bi lahko strip spremenila, 

da bi bil boljši, bolj zabaven in poučen ter atraktiven. Tretjina, tj. 17 (34,7%) 

učencev je odgovorila, da pri stripu ne bi spremenili ničesar. Ostali odgovori so bili: 

 Strip bi moral biti daljši, 

 Strip bi moral imeti še kakšno sporočilo, 

 Ključne podatke bi morali navesti v odebeljenem tisku, da bi bolj padli 

v oči in bi si jih lažje zapomnili, 

 Nekdo je odgovoril, da bi mama morala z Mojco v šolo in tako Mojca 

ne bi šla v trgovino.  

 Učenci so zapisali tudi, da je bil strip »fajn«, dober in poučen.  

 

Na podlagi rezultatov raziskave sklepam, da so bili učenci s stripom zadovoljni. 

Tudi učenje se jim je zdelo zabavno in zanimivo, saj se je močno razlikovalo od 

običajne razlage.  S stripi, ki jih ima rada večina osnovnošolcev, smo učencem 

energijske pijače predstavili na nekoliko drugačen, a privlačen način.  
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4. ZAKLJUČEK 
 

V diplomski nalogi sem raziskovala mnenje učencev 8. in 9. razreda osnovne šole o 

uživanju energijskih pijač ter preučučevala, kaj menijo o načinu učenja z metodo 

vizualizacije, tj. stripom. V raziskavi sem opredelila odnos osnovnošolcev do 

uživanja energijskih pijač ter ugotovila, katere pijače uživajo in ali poznajo snovi, 

ki jih energijske pijače vsebujejo. V otroštvu in mladostništvu so za zdravo rast in 

ustrezen razvoj odločilne zdrave prehranske navade, saj zmanjšujejo tveganje 

podhranjenosti in preprečujejo pojav številnih »sodobnih« boleznih, kot so debelost, 

sladkorna bolezen, srčno-žilne bolezni in rak.  

 

Izsledki raziskav kažejo, da so osnovnošolci in mladostniki po pogostosti 

najpomembnejši potrošniki energijskih pijač. Visram (2017) ugotavlja, da so otroci 

in mladostniki glede uživanja energijskih pijač ciljna skupina, saj jih največ 

zaužijejo v starosti 10–18 let. V svoji raziskavi Utter (2017) ugotavlja, da mladi v 

tej starostni skupini  energijske pijače uživajo vsaj enkrat na teden. Številni 

mladostniki navajajo, da kofein uživajo celo vsak dan, tudi v energijskih pijačah. 

Rezultati naše raziskave so primerljivi z rezultati omenjenih raziskav, saj energijske 

pijače vsak dan uživa samo 4,9 % učencev. To ne velja za pijače s kofeinom, saj 

Utter ugotavlja, da jih vsak dan uživa kar 75 % mladostnikov, v naši raziskavi pa 

številka znaša le 9,9 %. 

 

Z raziskavo sem želela ugotoviti, ali učenci pred nakupom energijske pijače 

preverijo, katere sestavine vsebuje. Rezultati ankete kažejo, da večina učencev pri 

izbrani pijači ne preveri navedenih sestavin.  

 

Za nakup energijske pijače se učenci odločijo iz različnih vzrokov. Spodbudijo jih 

predvsem priporočila prijateljev in njihov zgled, medtem ko dober oglas in ugodna 

cena ne igrata pomembne vloge. K nakupu mlade prepričajo predvsem okus pijače, 

izgled pijače, trenutno pomanjkanje energije ali želja po učinkovitem izvajanju 

športnih dejavnosti.  
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V raziskavi sem ugotovila, da večina učencev pozna ključne sestavine energijskih 

pijač, tj. kofein, sladkor, tavrin in vodo. Ne navajajo pa dveh sestavin –  

glukoronolaktona, ki ga v energijske pijače dodajajo zaradi izboljšanja telesnih in 

kognitivnih zmogljivosti, in guarane kot dodatnega vira kofeina.  

 

Rezultati ankete kažejo, da učenci dobro poznajo škodljive učinke energijskih pijač 

in se jih tudi zavedajo. Ne strinjajo se namreč s trditvijo, da lahko odrasli energijske 

pijače uživajo povsem brez omejitev. V večini soglašajo, da zaradi morebitnih 

usodnih posledic na zdravje energijskih pijač ne smemo nikoli mešati z alkoholom. 

Učenci vedo tudi, da osebe z visokim krvnim tlakom in srčno-žilnimi boleznimi 

energijskih pijač ne smejo uživati. To velja tudi za. športnike in mlade, saj lahko 

redno uživanje energijskih pijač lahko povzroči motnje srčnega ritma in resne 

zaplete v srčnem delovanju. 

 

Učenci so način seznanjanja z vsebinami o energijskih pijačah z metodo 

vizualizacije (tj. s stripom) ocenili kot zelo pozitiven. Učenje s stripom se jim je 

zdelo zabavno, zanimivo, poučno in privlačno. Menijo, da so si na ta način 

zapomnili bistveno več ključnih podatkov, kot bi si jih sicer. Kot osnovni razlog 

navajajo dejstvo, da ima strip malo besedila in veliko slik, ki nazorno prikazujejo 

obravnavano vsebino. Na vprašanje, kaj bi pri stripu morda spremenili, so 

največkrat odgovorili z »nič«, nekateri pa so omenili, da je bil strip »fajn«, zanimiv 

in poučen ter da bi zato lahko bil daljši. Načina učenja s stripom bi se lahko 

učinkovito posluževali predvsem pri podajanju zahtevnih vsebin ali vsebin z veliko 

ključnimi podatki, saj jih učenci tako lažje usvojijo. 

 

Ker  »področje« energijskih pijač sodi med vsebine o zdravi, varni, varovalni in 

uravnoteženi prehrani, je nedvomno smiselno in priporočljivo, da učence o 

neugodnih učinkih prekomernega uživanja energijskih pijač opozorimo in jih z 

njimi seznanimo na čim bolj zanimiv, tj. vizualen način (s stripom). Tako bi se 

učenci na nekoliko drugačen, poseben način poučili o različnih vidikih uživanja 

energijskih pijač, tudi z negativnimi, in zato tovrstne napitke morda izbirali bolj 

zadržano in predvsem preudarno.  
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6. PRILOGE 

6.1. ANKETA  

 

 

Pozdravljen! 

Sem Mateja Rupnik, študentka 4. letnika Pedagoške fakultete v Ljubljani. Prosim te, da 

izpolniš anketo na temo pijač. Podatki mi bodo v pomoč pri izdelavi diplomske naloge. 

Anketa je anonimna. Za sodelovanje se ti že vnaprej zahvaljujem.  

 

SPOL: (obkroži)  M  Ž 

STAROST:_______ 

KRAJ BIVANJA (obkroži):       mesto vas 

RAZRED: ________ 

 

1. Koliko tekočine približno popiješ na dan?  

A) do 0,5l 

B) 0,5l 

C) 1l 

D) 1,5l 

E) 2l 

 

2. S križcem označi, kako pogosto uživaš spodaj navedene pijače. 

 

Pijača Vsak dan. Dvakrat 

tedensko. 

Enkrat 

mesečno. 

Kadar sem 

utrujen/a. 

Nikoli.  

Različne 

kole 

     

Zeleni čaj      

Sadni čaj      

Različne 

energijske 

pijače 

     

Vodo       

 



38 

 

 

3. Spodaj je naštetih nekaj pijač. Obkroži tiste, ki po tvojem mnenju vsebujejo kofein. 

(možnih več ogovorov) 

a.) Borovničev čaj 

b.) Zeleni čaj 

c.) Kava 

d.) Energijske pijače 

e.) Pravi čaj 

f.) Metin čaj 

 

4. Obkroži kako močno se strinjaš s spodaj navedenimi trditvami.  

 

TRDITEV 1 – nikakor se ne 

strinjam, 5 – popolnoma 

se strinjam 

Energijske pijače so brez omejitev primerne za 

uživanje le pri zdravih odraslih ljudeh.  

   1     2     3     4     5  

Mešanje energijskih pijač z alkoholnimi pijačami 

ima lahko usodne posledice. 

   1     2     3     4     5 

Energijskih pijač naj ne bi uživali ljudje z visokim 

krvnim pritiskom in bolniki z boleznimi srca in 

ožilja.  

   1     2     3     4     5 

Uživanje energijskih pijač ob večjih telesnih 

naporih lahko povzroči motnje srčnega ritma ali 

celo hujše zaplete v delovanju srca.  

   1     2     3     4     5 

Uživanje energijskih pijač za mlade ni 

priporočljivo.  

   1     2     3     4     5 
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5. Kaj veš o kofeinu? Razmisli in obkroži odgovor. 

a.) Kofein se lahko nahaja v energijskih pijačah v bistveno večji koncentraciji kot v 

kavi.   

DA  NE  

b.) Če je v pijači več kot 300mg kofeina to (odvisno od telesne teže in tolerance), 

lahko povzroči nemir, nervozo, nespečnost, rdečico na obrazu, povečano 

uriniranje, prebavne motnje, mišične krče, motnje srčnega ritma.  

DA  NE 

c.) Otroci in mladostniki, so posebej občutljivi na kofein, saj je razpolovni čas 

kofeina pri njih krajši kot pri odraslih.  

DA  NE 

d.) Če otrok, ki je težak 30kg popije 2 energijski pijači, ki vsebujeta 80mg kofeina 

(popije torej 5mg kofeina/kg telesne mase), se lahko pojavi nervoza, občutek 

tesnobe, nespečnost.  

DA   NE 

 

6. Napiši imena treh energijskih pijač, ki jih poznaš.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. Ali pred nakupom pijače preveriš, katere snovi vsebuje? 

 

DA   NE 

 

8. Naštej tri sestavine, ki se lahko nahajajo v energijskih pijačah. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  
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9. Kateri izmed spodaj navedenih dejavnikov, bi pripomogel k temu, da bi se odločil 

za nakup energijske pijače: 

a.) Priporočilo prijatelja 

b.) Posnemanje prijateljev, ki energijske pijače uživajo 

c.) Dober oglas 

d.) Cena 

e.) Drugo(napiši):___________________________________________________ 

 

10. Ali ste se v šoli že pogovarjali o energijskih pijačah? Pri katerem predmetu? 

__________________________________________________________________ 

 

 

6.2.VPRAŠALNIK – POVRATNA INFORMACIJA 

 

11. Obkroži kako močno se strinjaš s spodaj navedenimi trditvami.  

 

TRDITEV 1 – nikakor se ne strinjam, 

5 – popolnoma se strinjam 

Učenje s pomočjo stripa se mi zdi zabavno.     1     2     3     4     5  

Strip je bil predolg.    1     2     3     4     5 

S pomočjo stripa sem si zapolnil več ključnih podatkov 

kot ob običajni razlagi.    

   1     2     3     4     5 

Bolj mi je bila všeč običajna razlaga kot strip.    1     2     3     4     5 

Osnovne podatke o kofeinu in energijskih pijačah sem si 

lažje zapolnil s ključnimi dejstvi, ki so bila 

predstavljena. 

  1     2     3     4     5 

Učenje s pomočjo stripa se mi zdi zanimivo.     1     2     3     4     5 
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Strip me je zelo pritegnil, ker ima malo besedila, kljub 

temu pa še vedno vsebuje ključne podatke.  

   1     2     3     4     5 

Zaradi zanimivih slik, si lažje zapomnim tudi zapisano.     1     2     3     4     5 

Strip je bil prekratek.    1     2     3     4     5 

 

 

12. Zapiši še svoje mnenje o tem, kaj bi pri stripu lahko spremenil, da bi bil boljši, 

zabavnejši, bolj poučen, atraktiven.  

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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