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1. UVOD 
 
Porabništvo in nakupovanje opredeljujeta sodobni način življenja. Nekateri ljudje so 
prepričani, da je to najboljši način za doseganje sreče, zadovoljstva in uspeha. Skozi porabo 
se izkazuje okus, status in moč. Svet dobrin je postal svet samozavedanja, blagostanja, osebne 
in družbene identitete, način zabave in uživanja. Vse te spremembe pa se odražajo tudi na 
vedenju otrok, saj je porabništvo del njihovega življenja in nakupovanje njihova najljubša 
aktivnost. Prav tako se ne moremo izogniti novostim in spremembam v gospodarstvu, ki 
narekujejo sodobni način življenja. Otroci iz sodobnih družin postanejo otroci s ključem okoli 
vratu, ki pridejo v prazen dom in morajo poskrbeti sami zase. Starši imajo več denarja, a manj 
prostega časa za preživljanje z otroki. Hitrejši tempo življenja izključuje tradicionalne 
možnosti prehranjevanja in spodbuja nove oblike modernih obrokov, kaloričnih in revnih s 
hranilnimi snovmi, vitamini in rudninami.  
 
Danes tudi ne moremo več ubežati dejstvu, da so mediji del razvijajoče se družbe. Od 
medijev, ki so v zadnjih dveh desetletjih doživeli izjemno ekspanzijo, zagotovo po svoji moči 
in razmahu izstopa televizija. S svojim vplivom je posegla v domove, aktivno se vključuje v 
socializacijski proces in ima glavno vlogo pri porabniški socializaciji. Namen mojega 
diplomskega dela je ugotoviti, ali televizijsko oglaševanje hrane in pijače vpliva na prehrano 
otrok ter na njihovo nakupno in porabniško vedenje. Za dosego cilja diplomskega dela − 
predstavitev vplivov televizijskega oglaševanja hrane in pijače na otroke − sem izvedla 
kvalitativno raziskavo, v katero sem poleg televizijskih oglasov za primerjavo vključila tudi 
tiskane oglase.  

 
V prvih treh poglavjih obravnavam vpliv medijev, neposredno s tem tudi televizijskih 
oglasov, na socializacijo, materializem, impulzivne nakupe, porabo, prehranjevanje in zdravje 
otrok. Predstaviti želim naravo, vzroke in posledice modernega prehranjevanja pri otrocih in 
ugotoviti, ali ima televizijsko oglaševanje vlogo glavnega akterja pri prehrani in njeni izbiri, 
nakupu in porabi. Pri tem ugotavljam vlogo otrok in njihovih družin, oglaševanja oziroma 
televizijskega sveta pri izbiri prehrane. 
 

Oglaševanje (hrane in pijače) je pomemben dejavnik pri oblikovanju in vplivanju na 
porabniško vedenje otroka. O tem razpravljam v četrtem poglavju diplomskega dela. Najprej 
predstavim oglaševanje kot element tržnega komuniciranja, v nadaljevanju razpravljam o 
otrocih. Otroci so najbolj zvesti gledalci televizije in hkrati zelo privlačen trg. Otroški trg kot 
potencialni trg prihodnosti pomeni izziv podjetjem in trženjskim strokovnjakom. Za uspešen 
prodor na otroški trg je razumevanje psihologije mlajših porabnikov temeljnega pomena. Da 
bi oglaševalci dosegli mlade porabnike, morajo vedeti, kako ta del trga razmišlja in čuti 
(Svetičič, 2004, str. 38). V tem poglavju opisujem tudi povezave med oglasi, hrano in pijačo 
ter otroci. Ker otroci ničesar ne vedo o prodajnem namenu oglaševanja, so sprejemljivi in 
dojemljivi za nove vtise, imena, simbole in slogane in zlahka verjamejo oglasom (Erjavec, 
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Volčič, 1999a, str. 90), zato v nadaljevanju poglavja razkrivam načine in tehnike 
oglaševalcev, s katerimi dosegajo otroke. V družbi velja prepričanje, da so otroci skupina, ki 
jim je zaradi njihove neizkušenosti treba posvečati večjo pozornost. Prav zato se bom pri 
zadnji točki omenjenega poglavja posvetila zakonom, omejitvam in ostalim zahtevam, ki naj 
bi zaščitile otroke in mladostnike pri sprejemanju medijskih oziroma televizijskih vsebin. 
Glavni del diplomskega dela predstavlja peto poglavje – empirični del, v katerem predstavim 
načrt, potek, rezultate in glavne ugotovitve raziskave o vplivih televizijskega oglaševanja 
hrane in pijače na otroke.  
 
 

2. PREHRANA OTROK IN NAJSTNIKOV 
 
Sodobni način življenja je privedel do razmer, v katerih je topel obrok pogosto sestavljen iz 
vnaprej pripravljene hrane s preveliko energetsko vrednostjo. Otroci so pogosto sami, saj oba 
starša služita kruh do poznega popoldneva, ali pa živijo v enostarševski družini, kjer je en sam 
roditelj sploh težko kos vsem nalogam. Veliko družin nima več časa za kuhanje, v nekaterih 
pa dejansko sploh ne znajo več sami pripravljati hrane. Vnaprej pripravljena hrana ali 
restavracije s hitro prehrano so torej najlažja, toda ponavadi tudi najslabša možnost, saj je 
takšna hrana prenasičena z maščobami in odvečno energijo (Drešar, 2004, str. 19).  
 
Leta 1992 je Ministrstvo za kmetijstvo v Združenih državah Amerike izdelalo prehransko 
piramido (glej Prilogo 1, Slika 1), ki so jo pozneje posvojili širom sveta in jo v laični in 
strokovni literaturi in celo v strokovnih prehranskih in dietnih priporočilih še zdaj množično 
uporabljajo (Sentočnik, 2005, str. 56).  
 
 

2.1. HITRO PRIPRAVLJENA HRANA IN OBEDOVANJE ZUNAJ  
 
V 70. letih se je v Ameriki delež izdatkov za prehranjevanje izven doma gibal okoli 25 
odstotkov od vseh porabljenih stroškov za hrano, do leta 1995 se je povečal za 15 odstotnih 
točk (iz 25 odstotkov na 40 odstotkov) in v letu 1999 dosegel rekordni delež, to je 47 
odstotkov. V obdobju med letoma 1977 in 1995 se je odstotek obrokov in prigrizkov v 
restavracijah s hitro prehrano povečal za 200 odstotkov, medtem ko se je prehranjevanje v 
drugih restavracijah povečalo za 150 odstotkov (Wootan, 2003, str. 6).  
 
Porast hitro pripravljene hrane v zadnjih desetletjih ni presenetljiv pojav. Glede na podatke iz 
preteklih let (obdobje 1990-2002) se je povpraševanje po hitro pripravljeni hrani v Veliki 
Britaniji povečalo za 44 odstotkov, medtem ko se je povpraševanje po tovrstni hrani v 
kontinentalni Evropi ustavilo pri 29 odstotkih (Livingstone, 2004, str. 8).  
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Po TNS1 hitro pripravljena hrana vključuje pečen fižol, konzervirane testenine, na pol 
pripravljene rezance, zmrznjene ribje jedi, konzervirano meso, pico, zmrznjen krompir, 
pripravljene jedi, meso za žar itd. Kultura hitre prehrane predstavlja silno zavoro proti 
zdravemu načinu prehranjevanja, pravi Fouldsova (Livingstone, 2004, str. 48). Prednost hitro 
pripravljene hrane je, da ni potrebno vnaprejšnje načrtovanje in da je potreben kratek čas 
priprave, kar je še posebej primerno za pripravo hrane za otroke.  
 
Obrok hitro pripravljene hrane je že delno predpripravljen in ga dokončajo tik pred postrežbo. 
Zato odpirajo tovrstne lokale predvsem tam, kjer se vsak dan zvrsti veliko število ljudi, na 
primer v bližini velikih trgovskih, poslovnih ali šolskih centrov. Obrati hitre hrane so 
prodajalne hamburgerjev, picerije, lokali z jedmi iz testenin, bistroji in bari, bifeji s pijačo in 
različnimi vrstami peciva, stojnice in kioski z ocvrtim krompirčkom, hrenovkami, sendviči, 
toplimi kruhki in napitki in prodajalne pečenih piščancev. Restavracije s hitro prehrano in 
druge predstavljajo naraščajoči, a hkrati pomembni del otrokove prehrane. 
 
Da je hitra prehrana popularen način prehranjevanja pri otrocih in mladostnikih, dokazujejo 
podatki, da mlajši in najstniki v povprečju dvakrat tedensko obiščejo restavracije s hitro 
prehrano in da kioski s hitro prehrano predstavljajo eno tretjino zunaj zaužitih obrokov 
(French et al., 2001, str. 1823-1833). Ugotovitve Zoumas-Morsejeve et al. (2001, str. 923-
925) govorijo, da otroci v restavracijah s hitro prehrano zaužijejo dvakrat več kalorij (770 
kalorij) v primerjavi s hrano, ki jo uživajo doma (420 kalorij). Poleg tega hitra hrana in hrana 
v drugih restavracijah vsebuje višje hranilne vrednosti maščob, predvsem nasičenih, ter nižje 
vrednosti vlaknin, železa, kalcija in holesterola v primerjavi s hrano, ki jo starši pripravijo 
doma.  
 

V nasprotju z mnenjem mnogih, da je hitra prehrana slaba, znani strokovnjak za prehrano 
prof. dr. Dražigost Pokorn pravi: »Načeloma s hitro prehrano ni nič narobe. To je dobra, 
zdrava in varna prehrana, kar zadeva aditive in kontaminante. Če dodate dovolj sadja in 
zelenjave, je kar v redu, razen če ne predstavlja vsakodnevnega prehranjevanja.« Opozarja 
tudi, da ni nezdravih jedi, so le nezdravi jedilniki − če predstavlja hitra prehrana ljudem 
dnevni obrok, ni s tem nič narobe, škodljivo pa je, če bi se tako prehranjevali ob vseh obrokih 
(Lorenčič, 2003, str. 2).  

                                                 
1 TNS (Taylor Nelson Sofres) je eno izmed vodilnih tržnoraziskovalnih podjetij na svetu, v katerem je 
zaposlenih več kot 14.000 ljudi. Podjetje se ukvarja z zbiranjem, analizami in interpretacijami informacij z 
namenom, da pomagajo svojim strankam, da boljše razumejo potrebe in želje določenega tržnega segmenta. Prav 
tako se ukvarjajo z raziskavami, svetovanjem, poleg tega pa se odlikujejo s sposobnostmi opazovanja, 
oglaševanja in komuniciranja, razvijanja novega izdelka itd. (Livingstone, 2004, str. 7).  
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2.2. SLADKE SKUŠNJAVE 
 
Otroci radi posegajo po sladkarijah. Nekateri otroci zaužijejo kilogram sladkorja na dan. 
Povprečen ameriški otrok zaužije približno 900 gramov sladkorja na teden (Mindell, 2000, 
str. 164). Mednarodne študije kažejo, da skoraj ena tretjina mladih poseže po sladkih 
prigrizkih ali čokoladah vsaj enkrat ali večkrat dnevno, približno enak delež mladih (29 %) 
slaščice zaužije enkrat ali večkrat tedensko. Najstniki na Danskem, Finskem, Norveškem in 
Švedskem redkeje posežejo po sladkih prigrizkih v nasprotju z Malto, ki je po podatkih 
država z najvišjim deležem dnevne porabe sladkih prigrizkov in slaščic. S 45 in 49 odstotki ji 
sledita Škotska in Irska (Vereecken et al., 2004, str. 115).  

 
Poraba brezalkoholnih pijač se je v dvajsetih letih na svetu povečala za 300 odstotkov 
(Murray et al., 2004, str. 152-154). Poraba gaziranih pijač pri otrocih se je v devetdesetih letih 
povečala iz 1,0 na 1,4 postrežb na dan. Po podatkih Euromonitorja2 se prodaja gaziranih pijač 
na zrelih trgih – Severna Amerika in Zahodna Evropa – v zadnjih petih letih statistično ni 
spremenila, čeprav je na največjemu trgu gaziranih pijač, Ameriki, v letu 2003 poraba pijač 
znašala manj kot dvesto litrov na prebivalca.  
 
Brezalkoholne pijače (sadni sokovi, gazirane pijače) prispevajo k povečanju zaužitih kalorij. 
Otroci, ki pijejo gazirane pijače, zaužijejo več kalorij (približno 55 do 245 na dan) od tistih, ki 
jih ne uživajo. Pri ljubiteljih tovrstnih pijač obstaja možnost za povečanje telesne teže 
(Wootan, 2003, str. 7; Murray et al., 2004, str. 152-154).  
 
 

2.3. ČEZMERNA TELESNA TEŽA IN DEBELOST PRI OTROCIH 
 
Čas, ki ga živimo, spodbuja porabniški način življenja, pospešen tehnološki razvoj in 
informatizacijo. Ti pa ne pripomorejo k zdravemu načinu življenja. V tujini in tudi v Sloveniji 
je vse več otrok s čezmerno telesno težo in debelih otrok. Sedeči način življenja, uživanje 
energijsko goste hrane in sladkanih pijač (ta živila so najpogosteje oglaševana) ter nezadostna 
športnogibalna dejavnost so vzroki negativnih sprememb v telesnem razvoju prednajstnikov 
in najstnikov (Čakš, 2005, str. 12; Žibret, 2005, str. 13).  
 
Vzrokov, zakaj se družba srečuje s takšnimi problemi, je več. To so lakota, stres, dolgčas in 
ugodje, ki ga povzroča hrana. Strokovnjaki ugotavljajo, da se v tej prehranjevalni »tranziciji« 
družbe povsod po svetu oddaljujejo od svojih lokalnih, tradicionalnih prehrambnih navad. 

                                                 
2 Euromonitor  − http://www.euromonitor.com − je pomemben založnik tržnih raziskav na področju porabniških 
izdelkov. Na spletnih straneh ponuja baze podatkov, ki so namenjene tržnim raziskavam in povezave na 
poslovne vire (GZS, 2004).  
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Zamenjali so jih z metodami množično izdelane industrijske hrane, ki ji manjka vlaknin in 
drugih hranljivih snovi, nujnih za zdravo delovanje telesa (Drešar, 2004, str. 19).  
 
Velik del problema je povezan tudi z gospodarstvom. Vnaprej pripravljena hrana, ki jo 
množično izdelujejo v tovarnah živilskopredelovalne industrije, postaja dosti cenejša kot 
sveža, doma pripravljena. Skupaj z menjavo prehranjevalnih navad so novi dosežki v 
tehnologiji in urbanizacija ustvarili okolje, v katerem so nastali novi vzorci dela, transporta, 
prehranjevanja in prostega časa. Da bi se ljudje prilagodili tem novim razmeram, so močno 
spremenili način življenja. Otroke je potrebno sedaj voziti v šolo ali pa sami uporabljajo javna 
prevozna sredstva. Otroških igrišč skorajda ni več. Zamenjala so jih velikanska parkirišča. 
Domače naloge ali ure študija le dodajo svoj kos k še tako predolgim obdobjem sedenja. Z 
urbanizacijo svetovnih družb rekreacija ni več del vsakodnevnega življenja (Drešar, 2004, str. 
19).  
 
Če pogledamo današnji dan otroka in mladostnika ugotovimo, da je bistveno manj spontane 
gibalne dejavnosti kot nekdaj, saj se otroci vse manj igrajo na otroških igriščih, se lovijo, 
plezajo po drevju ali zviralih. Večino časa presedijo pred televizorjem in računalnikom, 
pošiljajo sms sporočila, zanima jih virtualni svet, v katerem pa so večinoma sami, saj 
komunicirajo z računalniškim zaslonom. Telesne dejavnosti je vse manj, tudi športna 
aktivnost otrok in mladine, zlasti v prostem času, je vsak dan v konkurenčnem odnosu s 
hedonističnimi »pridobitvami« sodobnega načina življenja (Čakš, 2005, str. 12).  
 
Negativne zdravstvene posledice prevelike telesne teže so že jasno vidne pri otrokih in 
najstnikih. 60 odstotkov otrok s preseženo telesno težo trpi za posledicami visokega krvnega 
pritiska, visoke stopnje holesterola v krvi in/ali visoke stopnje inzulina v krvi (znanilec 
sladkorne bolezni) (Freedman et al., 1999, str. 1175-1182). Debelost in bolezni, ki jih to 
stanje povzroča in spremlja, sodijo, kot zatrjuje Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), 
na seznam desetih najbolj nevarnih bolezni (Drešar, 2004, str. 19). 
 
Po ocenah, s katerimi razpolagajo v Bruslju, stroški za zdravljenje debelosti in bolezni, 
povezanih z odvečnimi kilogrami, v državah Evropske unije nihajo med dvema in osmimi 
odstotki vseh izdatkov zdravstvene blagajne (v ZDA je delež 12-odstoten), kar v nekaterih 
državah predstavlja finančno breme za državno blagajno. Proti visokim izdatkom za 
zdravljenje debelosti so z uvedbo »davka na maščobe« ukrepali v 17 ameriških zveznih 
državah (en odstotek na živila, ki vsebujejo visok delež maščob, sladkorja in ogljikovih 
hidratov), septembra bodo iz francoskih šol umaknili avtomate s hitro hrano in sladkimi 
pijačami, razmišljanje o prepovedi televizijskih oglasov pa je opaziti tudi pri britanski vladi 
(Podkrižnik, 2005, str. 14). 
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3. DEJAVNIKI IZBIRE HRANE IN PIJA ČE 

 
Story et al. (2002, str. 40-51) ter Livingstone in Helsper (2004, str. 27-29) predlagajo, da je 
potrebno pri proučevanju dejavnikov, ki vplivajo na izbiro hrane, upoštevati večstranski 
pristop. Iz tega vidika so dejavnike razdelili na štiri skupine:  
 

• Individualne značilnosti (preference, okus, zdravje in prehrana, pomen hrane, znanje 
o pravilnem načinu prehranjevanja; dednost, lakota; čas in pripravnost, stroški, vzorci 
in navade prehranjevanja).  

• Socialno okolje (dohodek, zaposlitveni status matere, prehranjevalne navade v 
družini, družinsko znanje o hrani; podobnosti, norme in prijateljske vezi z vrstniki). 

• Fizično okolje (šole, v katerih so nameščeni prodajni avtomati, ki ponujajo široko 
izbiro sladkih prigrizkov in brezalkoholnih pijač; v bližini šol se nahajajo restavracije 
s hitro prehrano, ulične prodajalne, trgovine, ki oglašujejo »nezdravo« prehrano).  

• Makro okolje (poraba in mediji oziroma oglaševanje).  
 
Pri dejavnikih makro okolja bi izpostavila in poudarila pomembnost otroške moči na 
področju  porabe, ki se kaže preko nakupnih vplivov v družini in medijev. 
 
Vpliv otrok na odločitev o nakupu v družini se kaže na dva načina: otroci o nakupu 
avtonomno odločajo ali pa vplivajo na odločitve drugih članov družine oziroma želijo vplivati 
na nakup, kadar so v trgovini s kom od staršev. Prav tako se vse večje moči otrok zavedajo 
oglaševalci, ki to izrabljajo v svojih akcijah (Svetičič, 2004, str. 37).  
 
Med mediji televizija še vedno ostaja najbolj učinkovita pot za doseganje mladih porabnikov. 
Poleg tega pa izraža dominantnost časovne razsežnosti gledanja v primerjavi z ostalimi 
mediji, prav tako pa oglaševanje in oglaševalska sporočila vplivajo na vedenje otrok (ADGP3, 
2003, str. 6).  
 
 

3.1. VLOGA OTROK IN DRUŽINE PRI IZBIRI HRANE IN PIJAČE 
 
Otroci so kot potencialni kupci zelo zanimivi za tržnike, menita Gunter in Furnham (1998, str. 
155-157). Večina tržnikov in velikih podjetij se s svojimi izdelki osredotoča nanje predvsem 
zaradi dejstva, da so otroci veliko bolj naivni in neinformirani od odraslih in zato 
predstavljajo potencialne bodoče kupce, ki bodo zvesti blagovni znamki, ki so jo vzeli za 
svojo že v rani mladosti.  

                                                 
3 ADGP (Australian Divisions of General Practice) je glavni državni organ, ki predstavlja 121 divizij 
zdravnikov splošne medicine v Avstraliji (ADGP, 2003, str. 2).  



 

 7  

 
Čeprav je število otrok v zadnjem desetletju manjše, pa pomembnost otrok kot porabnikov 
narašča. Zaradi trenda vedno manjšega števila otrok na posamezno družino imajo le-ti na 
voljo vedno več denarja za porabo. Na voljo jim je več denarja kot kadarkoli prej. Imajo moč 
prepričevanja staršev, da jim kupijo izdelek, ki so ga videli na televiziji, ali kar je še 
pomembnejše, ga imajo njihovi sovrstniki. Otroci lahko vplivajo na nakup aktivno 
(spraševanje, predlaganje, moledovanje, zahtevanje), pasivno (starši vedo, kaj so otrokove 
želje) ali kolegialno (straši se z otrokom posvetujejo) (Videčnik, 2000b, str. 13; v Seliškar, 
2004, str. 19). Strahovito moč na področju porabe izražajo tudi preko družinskih razprav, ko 
se odloča, kaj in kje bodo v družini kupovali, gledali ali počeli v prostem času (Svetičič, 2004, 
str. 36). 
 
Otrok preko družine spoznava različne izdelke in znamke, ki se uporabljajo doma. Predvsem 
z mamo obiskuje najrazličnejše trgovine, kjer opazuje police z izdelki različnih znamk in 
vedenje mame pri nakupu. Otroci se nakupovalnih navad učijo od svojih mam, zato je tudi 
velika verjetnost, da bodo čez leta kupovali izdelke in blagovne znamke, ki so jih kupovali 
njihovi starši (Svetičič, 2004, str. 37). 
 
 

3.2. VLOGA TELEVIZIJE IN TELEVIZIJSKEGA OGLAŠEVANJA PRI IZBIRI HRANE 
IN PIJAČE  

 
Televizija je osvojila svet in se uvrstila med najpomembnejša sredstva množičnega 
obveščanja. Kot magična sila privablja ljudi vseh starosti in vseh družbenih plasti: »Televizija 

je najprej fascinacija. Pred definicijo ljubljenega predmeta je vedno zapeljivost in 

fascinacija, ki jo ta povzroča.« (Nielsen, 1990; v Luthar, 1992, str. 100). Televizija 
predstavlja kulturo sodobne družbe. Z besedami Boba Pittmana, soustanovitelja MTV-ja: 
»Opraviti imamo z generacijo ljudi − TV otroki − ki lahko vsrkajo ogromno količino 

informacij in hkrati opravljajo vrsto drugih aktivnosti. Lahko se pogovarjam z dvema 
sogovornikoma medtem, ko pregledujem pošto in obenem uspem z enim očesom slediti  

televiziji.« (Vanity Fair, 1988; v Luthar, 1992, str. 11).  
 

Gledanje televizije je postalo najljubše opravilo preživljanja prostega časa otrok. Ti preživijo 
več časa pri televiziji kot pri katerikoli drugi dejavnosti, razen spanja (Erjavec, Volčič, 1999, 
str. 28). To kažejo tako tuje kot domače raziskave. McQuail (1972), Greenberg (1974) in 
Rubin (1979) ugotavljajo, da otroci televizijo vidijo predvsem kot vir znanja, navade, 
prostega časa in »izhoda v sili« (Rosengren, Windahl, 1989, str. 86). Rezultati raziskave 
Mladi in mediji kažejo, da slovenski otroci najbolj pogosto gledajo televizijo z namenom, da 
se zabavajo, spočijejo, pozabijo na probleme in ker nimajo nič drugega početi (Erjavec, 
Volčič, 1999a, str. 135).  
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Avtorici Erjavec in Volčič v knjigi Moč in nemoč televizije (1999, str. 33) ugotavljata vzroke 
za zamenjavo domišljijske igre z gledanjem televizije. Največjo težo problemov pripisujeta 
dejavnikom sociološkega okolja. Na prvem mestu so starši in njihovo delo, ki se čedalje bolj 
pogosto podaljšuje v pozne popoldanske ure, ki so namenjene dejavnostim v družini, kot so 
poslušanje otroka o dogodkih v šoli, branje ter pogovarjanje z otroci o vsakdanjih stvareh. Z 
drugimi besedami, televizija nadomešča starše in prevzema vlogo varuške. Prepoved igranja z 
vrstniki izven domačega praga posledično privede do omejevanja otrokovega stika z naravo, 
kar narekuje, da televizijski ekran postane norma, gledanje televizije pa navada, ki ne zahteva 
otrokove motivacije in domišljije. Slednjo že vključujemo v drugo skupino dejavnikov, ki so 
neposredno povezani s televizijskim ekranom. Omembe vredna je tudi privlačnost 
dvodimenzionalnega ekrana, ki ima lastnosti prepričljivega in igra glavno vlogo v otrokovem 
predstavljanju realnosti.  
 
Lovrićeva (2003, str. 1) je zapisala, da večina otrok tako pri nas kot tudi v svetu gleda 
televizijo tri do štiri ure na dan, povprečno vsaj 28 ur na teden. Kako pogosto in koliko otrok 
gleda televizijo, je odvisno od njihove starosti, inteligentnosti, osebnostnih potez, značilnosti 
in nenazadnje od tega, s čim je bilo izpolnjeno otrokovo življenje v prostem času, preden je 
prišel televizor v hišo ali preden ga je smel otrok gledati. Natančnega obdobja starosti 
gledanja televizije, v katerem otrok preživi največ časa pred televizijo, ne moremo določiti. 
Rubin (1977) poroča, da vrhunec gledanosti otroci dosežejo pri devetih letih, medtem ko 
Feilitzen (1976) meni, da je to pri dvanajstih letih (Rosengren, Windahl, 1989, str. 66). 
Verjetno se je s časom ta meja znižala.  
 
Himmelweit (Rosengren, Windahl, 1989, str. 66) pravi, da otrok, ki ima doma televizor, 
porabi dobršen del svojega prostega časa pred malim zaslonom, pa vendar so vse študije 
pokazale, da je le zelo malo otrok, ki bi jih televizija popolnoma prevzela. Ta ugotovitev 
temelji na predpostavki, da z leti gledanje televizije postane manj pomembno. Razloge za 
upad gledanosti ne smemo iskati v vsebini televizije, ampak v različnih specifičnih potrebah 
otrok, ki so povezane z odraščanjem.  
 
Množica televizijskih oglasov govori o tem, kaj si želijo ali kaj bi želeli imeti porabniki 
oziroma najmlajši gledalci. Oglasi temeljijo na vrednotah in zaznavah podjetja, kaj bi lahko 
bile vrednote. Oglasi prikazujejo, kako naj se porabniki obnašajo in udejanjajo v vsakdanjem 
življenju. Izdelki so konstruirani za zadovoljevanje potreb, oglaševalska funkcija pa pomaga 
pri sporočanju uporabnosti in koristnosti oglaševanih izdelkov. Ko gledamo oglase in se 
resnično posvetimo, čemu služijo izdelki ali s čim želijo oglasi narediti vtis, ugotovimo, da 
ima večina oglasov vcepljeno tezo o pravljičnem življenju brez posledic. Zdi se, da se nikoli 
ne pokaže resnična slika življenja osebe, ki stoji v gneči, čisti kopalnico dvakrat tedensko ali 
dela, da poplača kredite. Iz oglasov lahko samo razberemo, kako lažje in enostavnejše bo 
postalo življenje po uporabi izdelka in kako bo naše delo olajšano. Posledice takšnega 
mišljenja in videnja se kažejo v brezdelju, debelosti in čedalje večji zadolženosti ljudi. 
Televizija in oglasi namigujejo, da je prav to tisto, kar bi morali delati (Wow Essays, 2004). 
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Čeprav je večina oglasnih sporočil namenjena odraslim, se otroci ne morejo izogniti 
njihovemu vplivu. Oglasi na otroke delujejo kot nosilci razpoloženja in dražljaji napetosti, ki 
jih sprožajo želje. Pri tem ponujajo srečne trenutke, polne užitkov, ki pa žal ne trajajo dolgo. 
Kolikšen je dejanski vpliv televizijskega oglaševanja hrane in pijače na otroke, predstavljam v 
nadaljevanju.  
 
Gledanje televizije vpliva na prehrano. Prvi dokaz, da obstaja povezava med uporabo 
medijev pri otrocih in najstnikih in telesno težo, je v letu 1985 presenetil širšo javnost. S 
študijo sta Dietz in Gortmaker ugotovila medsebojno odvisnost med debelostjo otrok in 
časom, ko so otroci izpostavljeni medijem (The Role of Media in Childhood Obesity, 2004, 
str. 2).  
 
Analiza obsežne nacionalne raziskave pod vodstvom Dietza in Gortmakerja, v katero je bilo 
vključenih preko 13.000 otrok, je odkrila ključne povezave med časom, ki ga otroci posvečajo 
gledanju televizije, in pojavom debelosti pri prednajstnikih in najstnikih. Avtorja ugotavljata, 
da se pri dvanajstletnikih in sedemnajstletnikih debelost poveča za 2 % za vsako dodatno uro 
televizijskega gledanja. V letu 1993 avtorja nadgradita svojo teorijo in izjavita, da bi se 29 % 
primerov debelosti dalo rešiti z zmanjšanjem števila ur gledanja televizije na teden (Dietz, 
Gortmaker, 1993, str. 499-500). Kunkel (2001, str. 375-393) je prišel do podobnih ugotovitev 
o povezavi med številom debelih otrok s številom predvajanih oglasov za hrano in pijačo.  
 
Šibke, vendar vseeno pomembne povezave med gledanjem televizije in prehrano so ugotovili 
Bolton (1983), Taras et al. (1989), Gracey et al. (1996) in Coon et al. (2001). Medtem, ko je 
gledanje televizije povezano z debelostjo (The Role of Media in Childhood Obesity, 2004, str. 
4), je pri tem težko razmejiti meje potencialnega učinka televizijskega oglaševanja od ostalih 
vidikov gledanja televizije. Kakorkoli že, Bolton (1983) trdi, da se ob večji izpostavljenosti 
oglaševanju hrane in pijače hkrati poveča tudi pogostost prehranjevanja s prigrizki in zmanjša 
hranilna učinkovitost (Ashton et al., 2003, str. 6).  
 
Oglaševanje vpliva na izbor/izbiro. Štirinajst študij je ugotovilo vpliv oglaševanja hrane in 
pijače na otrokove odločitve pri izbiri izdelka. Med njimi najdemo tri (Goldberg et al., 1978; 
Stoneman, Brody, 1981; Kaufman, Sandman, 1983), ki ugotavljajo, da se otroci po gledanju 
oglasov za hrano in pijačo v večini odločajo za visokokalorična, slana ali sladkana živila 
namesto energetsko manj bogatih živil (Hastings et al., 2003, str. 13). V 80. letih sta Gorn in 
Goldberg (Hastings et al., 2003, str. 129) dokazala, da oglaševanje hrane vpliva na otrokovo 
izbiro blagovne znamke in manj na obsežnost izdelčnega izbora. Zanimivi pa so tudi rezultati 
raziskave Borzekowskija in Robinsona (2001), ki govorijo o tem, da otroci po končanem 
oglaševanju bolj pogosto izberejo oglaševano kot neoglaševano blagovno znamko enakega 
tipa izdelka (Hastings et al., 2003, str. 129).  

 
Oglaševanje vpliva na nakup. Vse raziskave, naslovljene na vprašanje, ali oglaševanje hrane 
vpliva na nakup in nakupno vedenje otrok, dokazujejo, da se učinki oglaševanja in z njimi 
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povezanega nakupa kažejo preko rasti prodaje, nakupnega vedenja, nakupnih navad v družini 
in televizijske izpostavljenosti.  
 
V 90. letih Goldberg predstavi rezultate študije, ki pokaže, da izpostavljenost otrok gledanju 
televizijskega oglaševanja vpliva na povečanje družinskih nakupov oglaševanih izdelkov. 
Goldberg je raziskoval stopnjo vpliva televizijskega oglaševanja ali njegove odsotnosti in jo 
primerjal z nakupi oglaševanih žitaric za zajtrk pri angleško in francosko govorečih otrocih v 
Montrealu. Pri otrocih, ki so več časa preživeli ob gledanju televizijskih oglasov, se je namreč 
pokazalo, da so bili v njihovih družinah bolj podvrženi k nakupovanju žitaric za zajtrk kot pri 
skupini otrok, ki je bila manj časa izpostavljena televizijskemu oglaševanju (Hastings et al., 
2003, str. 138). Podobne ugotovitve predstavita tudi Galst in White (1976) ter Stoneman in 
Brody (1982), ki menijo, da večja izpostavljenost televizijskemu oglaševanju spodbuja 
otroke, da sodelujejo pri nakupu in vplivajo na nakupne odločitve staršev v trgovinah (Ashton 
et al., 2003, str. 6). 
 
French et al. (2001) ugotovijo, da promocijski znaki na prodajnih avtomatih v osnovnih šolah 
in delovnih mestih povečujejo rast prodaje manj kaloričnih prigrizkov neodvisno od 
variabilnosti cen (Hastings et al., 2003, str. 132). Čeprav je bila raziskava specifična, 
predvsem zaradi opazovanja promocijskih aktivnosti v kategoriji manj energetsko bogatih 
prigrizkov in ni proučevala vpliva na prodajo ostalih izdelkov (na primer bolj kaloričnih 
izdelkov z visoko vsebnostjo maščob), so s pomočjo le-te dokazali, da obstaja soodvisnost 
med promocijskimi dejavnostmi in nakupovanjem, ki je povezano s prodajo, usmerjeno na 
otroke (Hastings et al., 2003, str. 138).  
 
Oglaševanje vpliva na porabo. Na področju vpliva oglaševanja na porabo najdemo le 
nekatere raziskave, ki niso podale prepričevalnih dokazov o odvisnosti med oglaševanjem in 
porabniškim vedenjem.  

 
Galst (1980) domneva, da izpostavljenost oglasom za hrano in pijačo pozitivno deluje na 
porabo, medtem ko Peterson et al. (1984) ugotavljajo, da izpostavljenost oglaševanju hrane ne 
pripomore k večjemu obsegu porabe. Da ima oglaševanje hrane vpliv na porabo pod 
določenimi pogoji in pod drugimi ne, razlagajo Cantor (1981), Gorn in Goldberg (1980) 
(Hastings et al., 2003, str. 140-141). 
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4. OGLAŠEVANJE HRANE IN PIJA ČE ZA OTROKE 
 

4.1. OPREDELITEV TRŽNEGA KOMUNICIRANJA IN OGLAŠEVANJA 
 
Dialog s potencialnimi porabniki je mogoče vzpostaviti na več načinov in preko različnih 
medijev. Da vzpostavimo vez med poglavitnima udeležencema v komunikaciji, moramo 
razumeti, kako poteka proces komunikacije. Teorija nas uči, da za komunikacijo potrebujemo 
oddajnika sporočila in prejemnika le-tega. Vmes pa mora biti nekaj, kar to komunikacijo 
povezuje. Oddajnik preoblikuje sporočilo tako, da ga prejemnik ne le zazna, ampak tudi 
razume. Šele takrat pravimo, da je komunikacija stekla (Pompe, 1998, str. 107).  

Tržno komuniciranje je opredeljeno kot prenos informacij, izmenjava idej, ali kot proces 
vzpostavljanja vsakdanjih ali identičnih misli med pošiljateljem in prejemnikom. Različne 
opredelitve komuniciranja sugerirajo, da je pogoj za vzpostavitev komunikacije nekakšno 
skupno razmišljanje obeh udeležencev in kroženje informacije od enega udeleženca do 
drugega (ali od ene skupine do druge) (Belch, Belch, 1999, str. 138).  

Po Kotlerju (2004, str. 563-564) splet trženjskega komuniciranja sestavlja pet poglavitnih 
načinov komuniciranja:  
 

• Oglaševanje: Vse plačane oblike neosebne predstavitve in promocije zamisli, 
izdelkov ali storitev s strani znanega naročnika.  

• Pospeševanje prodaje: Razne kratkoročne spodbude za spodbujanje preskusa ali 
nakupa izdelka ali storitve. 

• Odnosi z javnostmi in publiciteta: Razni programi za promocijo ali ohranjanje 
podobe podjetja ali njegovih izdelkov. 

• Osebna prodaja: Osebni stik z enim ali več morebitnimi kupci z namenom opraviti 
predstavitev, odgovoriti na vprašanja in pridobiti naročila.  

• Neposredno in interaktivno trženje: Uporaba telefona, telefaksa, elektronske pošte 
ali interneta za neposredno komuniciranje ali pridobivanje odziva oziroma 
določenih sedanjih in mogočih kupcev.  

Oglaševanje sodi med najpomembnejše dejavnosti tržnega komuniciranja in je med vsemi 
elementi spleta tržnega komuniciranja najbolj izpostavljeno. Ker ima oglaševanje  pomembno 
vlogo pri oblikovanju in vplivanju na porabnikovo vedenje, je v strokovnih vrstah 
obravnavano iz različnih stališč.  

Oglaševanje je plačana neosebna komunikacija identificiranega naročnika, ki uporablja 
množične medije, da bi prepričal ali vplival na občinstvo (Wells et al., 1998, str. 13). Murphy 
in Laczniak menita, da je oglaševanje komunikacija identificiranega naročnika o njegovih 
izdelkih, storitvah, idejah, ki je namenjena informiranju ali prepričevanju porabnikov, pri 
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čemer uporablja množične medije in je pogosto enosmerna, vsiljiva in zagovorniška. 
Jančičeva definicija nam pove, da je oglaševanje kreativna množična komunikacija. Je 
plačana in neosebna oblika sporočanja in spodbujanja procesov menjave izdelkov, storitev, 
idej organizacij, ki jo izvaja identificiran oglaševalec (Na oglaševanju biznis stoji ali vloga 
oglaševanja v gospodarstvu, 2004).  
 
Oglaševanje se je razvilo z množičnim trgom. Danes je vseprisotno. Najpogostejša orodja 
oglaševanja so tiskani oglasi, oglasi na TV in radiu, zunanja stran embalaže, letaki v 
embalaži, filmi, brošure in knjižice, manjši plakati in letaki, imeniki, ponatisi oglasov, veliki 
plakati, prikazovalniki, audiovizualna gradiva, simboli in logotipi in videotrakovi (Kotler, 
2004, str. 564).  
 
V svojem razvoju je oglaševanje prešlo štiri različne faze, ki so se med seboj razlikovale 
glede na strategijo trženja in oglaševanja, na elemente v oglasih, na kulturni okvir in na 
dominantni medij objavljanja. Danes lahko v medijih še vedno zasledimo vse spodaj naštete 
vrste oglaševanja. Prvi oglasi so bili idiolatrični. Pojavljali so se v tiskanih medijih, predvsem 
zato, ker elektronskih takrat še ni bilo. Osredotočali so se na izdelek sam, na njegovo 
koristnost, kakovost, ceno, uporabnost, pri čemer niso uporabljali čustvenih pozivov, niti niso 
posegali na področje kulturno osnovane interpretacije. Naslednji so se razvili ikonološki 
oglasi, ki so kot primarni medij uporabljali radio. Namesto uporabniških vidikov izdelkov so 
se osredotočali na njihovo simbolno vrednost in poudarjali prevladujoče vrednote v družbi 
(status, družina, zdravje). Apelirali so na posameznikove psihološke potrebe in pojasnjevali, 
kako jih oglaševani izdelek zadovoljuje. Tretja generacija so narcisistični oglasi. Ti se 
pojavljajo predvsem na televiziji in skušajo pri porabnikih vzbuditi nove vedenjske vzorce. 
Osredotočajo se na posameznika in njegove psihološke potrebe. Imajo močno čustveno noto 
in skušajo porabnika spodbuditi k razmišljanju, kaj lahko izdelek naredi za njega osebno in 
sebično (povečanje ugleda v družbi itd.). Zadnje obdobje v razvoju oglaševanja je totemizem. 
Ta združi koristnost, simbolizem in personifikacije prejšnjih treh obdobij in poudarja 
življenjski slog porabnika. Porabniški izdelki se berejo kot emblemi za medosebne odnose. 
Delujejo na principu: povej mi, kaj kupuješ in povem ti, kdo si. Izdelki, ki jih porabnik izbere 
zase, govorijo o njegovi osebnosti, okolici sporočajo, kakšen je porabnik, na primer kaj počne 
v prostem času in kakšno glasbo posluša. Oglaševanje sporoča več o družbenem kontekstu, v 
katerem se izdelek uporablja, kot pa o samem izdelku. Ta je v oglasu sicer predstavljen, 
vendar je njegova vloga sekundarna, je le sredstvo izražanja posameznika (Oglaševanje − 
definicije in vloge, 2004).  
 
 

4.2. TELEVIZIJSKO OGLAŠEVANJE IN STOPNJE OTROKOVEGA RAZVOJA  
 
Otroci razvijajo mnoge kognitivne sposobnosti in zmožnosti, ki v različni starosti vplivajo na 
to, kako razumejo in posvečajo pozornost dogajanju na televizijskih zaslonih. Gunter in 
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McAleer (1990, str. 41) opozarjata, da se otrokovo razumevanje televizije z leti precej 
spreminja. Pri tem pa niso pomembna le leta, temveč tudi otrokov kognitivni razvoj ter oblika 
in vsebina programov, ki jih gledajo.  
 
Razvojni vidiki, utemeljeni na predpostavkah, da se otrokovo razumevanje televizijskih 
programov z leti izboljšuje, sovpadajo z osnovnimi stopnjami otrokovega razvoja. Leta 1975 
v svoji knjigi Otroci pred malimi zasloni Grand Noble utemelji povezavo med otrokovim 
dojemanjem in razumevanjem televizije s Piagetovo teorijo razvoja (glej Prilogo 2). Tega 
vprašanja pa se še bolj podrobno loti Mac Brown (1979), ki v svoji raziskavi (v raziskavo je 
bilo vključenih 64 otrok, starih šest in sedem let) odkrije interakcijo med otrokovim 
dojemanjem televizijske resničnosti in kognitivno stopnjo njegovega razvoja (Chandler, 1997, 
str. 67).  
 
V zadnjih tridesetih letih je bilo veliko napisanega o problematiki vključevanja otrok v 
porabo. V literaturi najdemo vsebine, ki pokrivajo vprašanja o prepoznavanju blagovnih 
znamk in oglaševanju, strategijah odločanja in pogajanj med starši in otroci ter vplivih 
oglaševanja na otroke. Strokovnjaki opozarjajo, da je potrebno za ugotavljanje vplivov 
oglaševanja na otroke analizirati ključna področja. Poudarjajo pomembnost razlikovanja med 
televizijskim programom in oglaševanjem, razumevanja smotrov oglaševanja, prepoznavanja 
pristranskosti oglaševalcev in sposobnosti otrok, da se branijo namer oglaševalcev (Hastings 
et al., 2003, str. 34).  
 
Z leti otroci postanejo bolj dovzetni za oglaševanje, imajo večjo sposobnost opazovanja in 
ločevanja med televizijskimi oglasi in programom. Nekateri raziskovalci domnevajo, da se 
sposobnost razlikovanja med televizijskimi oglasi in programom pojavi pri otrocih, starih tri 
ali štiri leta. Na drugi strani pa imamo študije, ki postavljajo bolj obsežno starostno mejo, od 
štiri do sedem let.  
 
Robertonova in Rossiterjeva (1974) hipoteza govori o vsebini oglaševanja, v kateri otrok 
prepozna namene oglaševalcev. Otrok mora dojeti, da pri oglaševanju obstajata vir in ciljno 
občinstvo, ki ocenjuje simbole ter prepozna razlike med izdelki, ki se oglašujejo, in tistimi, ki 
obstajajo v realnosti. Medtem, ko se sposobnost razlikovanja med televizijskim programom in 
oglaševanjem pojavi med četrtim in sedmim letom starosti, empirični dokazi kažejo, da se 
obseg razumevanja prepričljivih ukan oglaševalcev pri otrocih ne more razviti pred sedmim 
oziroma osmim letom starosti (Hastings et al., 2003, str. 35).  
 
Kakšne navade gledanja in kakšne sposobnosti in izkušnje razvijejo otroci različnih starosti 
ob spremljanju in predvajanju televizijskih programov in oglasov, Doubledayjeva in 
Droegeva (Berry, Asamen, 1993, str. 33) razlagata s pomočjo grupiranja otrok v tri starostne 
skupine:  
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1. Predšolski otroci (2-5 let): V predšolskih letih se zanimanje za televizijo dramatično 
povečuje in je v tem obdobju predvsem vizualno. Otroci v teh letih običajno ne 
razumejo odnosov v televizijskih oddajah in se spominjajo le posameznih prizorov. V 
teh letih se otroci že začnejo učiti, kaj na televiziji ni resnično v vsakdanjem življenju. 
Veliko pozornost posvečajo oglasom, ki so prikazani v naravnem okolju. Stopnja 
zaupanja v oglase je velika, na drugi strani pa imajo nižjo stopnjo priklica in 
razumevanja oglaševalskega sporočila za razliko od starejših otrok. 

 
2. Mladi otroci (6-8 let): Zanimanje za televizijo narašča tudi v tem starostnem obdobju, 

otroci pa so čedalje bolj sposobni razumevanja. Otroci, stari pet do sedem let, 
pozornost že namenjajo zgodbi, neodvisno od slišnih in zvočnih efektov. Bolj ali manj 
se sposobnost razumevanja razlik med televizijskimi programi in oglasi razvije pri 
šestletnih do osemletnih otrocih, pri sedmih letih pa so tudi že sposobni dojemati 
prepričevalne namene oglasov. 

 
3. Starejši otroci (9-12 let): Zanimanje za televizijo ne narašča več tako izrazito v 

primerjavi s prejšnjima obdobjema, namreč, pri približno desetem letu starosti začne 
počasi upadati in se tako nadaljuje tudi v odraslo dobo. Starejši otroci so sposobni bolj 
neodvisno zaznavati zvočne in slušne signale, prav tako so bolj spretni pri 
razlikovanju med programi in oglaševanjem, imajo manjše zaupanje v oglase in večjo 
sposobnost priklica in razumevanja oglaševalskih sporočil kot predšolski in mlajši 
otroci.  

 
 

4.3. IZPOSTAVLJENOST OTROK OGLAŠEVANJU  
 
Sam vzrok za tako visoko vrednost otroškega trga med oglaševalci je prav dejstvo, da so 
otroci precej neizkušeni, lahkoverni, dojemljivi za novosti, so vodljivi, vedo zelo malo o 
namenih in komercialnih interesih oglasa, v njih se zelo hitro zbudi zanimanje za določene 
blagovne znamke, ter nenazadnje nimajo še razvitega pravega odnosa do denarja in nimajo 
predstave o dejanski vrednosti posameznih izdelkov.  
 
Pojav intenzivnega tržnega komuniciranja, usmerjenega na najmlajše, se v večji meri kaže v 
želji po razvijanju in gradnji zavedanja o ali prepoznavanju, nagnjenosti in zvestobi blagovni 
znamki. Tržniki verjamejo, da se preferenca blagovne znamke začne pred nakupnim 
vedenjem. Nagnjenost otrok k določeni blagovni znamki se pojavlja pod vplivom dveh 
dejavnikov. To je otrokova pozitivna izkušnja z blagovno znamko in priljubljenost blagovne 
znamke pri starših (Story, French, 2004, str. 3).  

 
Otroci v ljudeh vzbujajo izredno pozitivna čustva, zato nas njihova uporaba v oglasih ne 
preseneča. Italijanski Mediawatch, ki je za vir vzel nacionalno raziskavo o stanju otrok in 
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adolescentov iz novembra 2004, pravi, da so otroci leta 2003 zavzeli osem do deset odstotkov 
oglasnega prostora, v katerem se je obrnilo več kot šest milijard evrov, v prvih mesecih leta 
2004 pa že kar tri milijarde (Kovačič, 2005, str. 29).  
 
 

4.4. VREDNOST IN POMEN OGLAŠEVANJA HRANE IN PIJAČE 
 
Podjetja, katerih glavna dejavnost je proizvodnja in trženje hrane in pijače, porabijo 
milijonske vsote denarja za management trženja in oglaševanje z namenom, da ostanejo 
prisotni na trgu ter tako ohranjajo svoj tržni položaj, in da delujejo v smeri potencialne rasti 
svojega tržnega deleža (Ashton et al., 2003, str. 7). Do leta 2001 je bil svetovni proračun za 
oglaševanje hrane ocenjen na 40 milijard dolarjev (Dalmeny et al., 2003, str. 5), povprečni 
letni izdatki oglaševalske industrije za neposredno trženje na otroke pa znašajo 12 milijard 
dolarjev (Dittmann, 2002, str. 37). 
 
Vzroke za takšno impulzivnost oglaševanja hrane najdemo v velikosti prehrambenega 
sektorja, v naravi hrane, ki zahteva ponovno porabo (ponovljeni nakupi), hitrih spremembah 
pri porabnikih in visokem vrednotenju te kategorije izdelkov pri porabnikih. Poleg tega pa 
izbira posamezne izdelčne kategorije hrane potencialno vpliva na porabnikove odločitve in 
konkurenčni boj med izdelovalci (Dalmeny et al., 2003, str. 5; Story, French, 2004, str. 2).  
 
Hrana se v Združenih državah Amerike uvršča na drugo mesto najpomembnejših oglaševanih 
kategorij izdelkov, večji delež oglaševanja pripada samo še avtomobilski industriji. Zato nas 
ne preseneča podatek, da je »sektor hrane in pijače« glavni zakupnik ameriškega medijskega 
prostora na televiziji, radiu, oglasnih panojih in v časopisih ter revijah (Story, French, 2004, 
str. 2).  
 
Čeprav je slovenski oglaševalski trg v zadnjem obdobju glede na podatke o bruto vrednosti 
izdatkov za oglaševanje še vedno v močnem porastu, je že osmo leto na lestvici največjih 
oglaševalcev multinacionalka P&G. Med največjimi slovenskimi oglaševalci po višini 
izdatkov se nahajajo izdelovalci kozmetičnih in čistilnih izdelkov, ponudniki mobilne 
telefonije in avtomobilske industrije. Njihovi izdelki se najbolj pogosto pojavljajo na 
televizijskih zaslonih in v ostalih medijih, redkeje vidni pa so oglasi oglaševalcev za 
gospodinjske aparate, audio-video in notranjo opremo, tekstil in oblačila (Znova višja rast 
oglaševanja v Sloveniji, 2005). Ostale zanimivosti oglaševalskega kolača za leto 2004 
opisujem v Prilogi 3.  
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4.5. HRANA IN PIJAČA, KI SE OGLAŠUJE 
 
Otroci po svetu so obkroženi s televizijskimi oglasi, ki jih nagovarjajo, da je »nezdrava 
hrana« odlična in najboljša. Otroci so v času gledanja otroških programov in kanalov 
izpostavljeni televizijskim oglasom, od katerih je več kot polovica namenjena promoviranju 
hrane in pijače (Kotz, Story, 1994, str. 1296-1300; Wilson et al., 1999, str. 647-650; Taras, 
Gage, 1995, str. 649-652). Oglasi za hrano, predvajani ob sobotnem otroškem televizijskem 
programu, so antiteza priporočil za zdravo prehranjevanje otrok (Kotz, Story, 1994, str. 1296-
1300).  
 
Ocene in ugotovitve mednarodne raziskave iz leta 1996, opravljene v trinajstih razvitih 
državah (Avstralija, Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, 
Nizozemska, Norveška, Švedska, Velika Britanija in Združene države Amerike) kažejo, da je 
več kot polovica oglasov, ki se predvajajo tekom otrokovega preživljanja pred televizijskim 
zaslonom, namenjenih oglaševanju hrane in pijače. Množica oglasov izpostavlja hrano in 
pijačo, ki je energijsko in kalorično zelo obogatena s sladkorji in raznimi dodatki. Hastingsov 
povzetek 41 študij literature z vsebino oglaševanja hrane za otroke v celoti dokazuje, da se v 
oglaševalski kategoriji hrane in pijače v večjem obsegu predvajajo oglasi za sladkane žitarice 
(za zajtrk), brezalkoholne gazirane pijače, slaščice, sladke prigrizke ali ponudnike storitev s 
hitro hrano. Tako je pozornost otrok in mladostnikov usmerjena v izdelke in storitve podjetij, 
ki oglašujejo slaščice, bonbone, žitarice za zajtrk, restavracije s hitro prehrano, pikantne in 
začinjene prigrizke, sladke pijače, piškote, deserte, mlečne izdelke z visoko vsebnostjo 
sladkorja itd. Maloštevilni pa so oglasi za sadje in zelenjavo (Ashton et al., 2003; str. 5; 
Dalmeny et al., 2003, str. 7). 
 
Na Sliki 3 (glej str. 17) »piramida zdrave prehrane« prikazuje priporočene skupine živil, 
katerim naj bi sledili in se tako zdravo prehranjevali. Z modro osenčeno področje prikazuje 
hrano, nasičeno z maščobami in sladkorji. Po zdravstvenih priporočilih naj bi to skupino 
hranil zmerno uživali (redko in v manjših količinah).  
 
Leva piramida prikazuje način zdravega prehranjevanja (kaj bi morali otroci jesti), desna 
piramida (osenčena z modro) predstavlja izkrivljeno podobo piramide hrane (kaj oglasi 
prikazujejo). Prikazani vzorec televizijskega oglaševanja hrane za otroke vodi v nezdravo in 
nepravilno prehranjevanje (Ashton et al., 2003, str. 5). 
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Slika 3: Piramida zdravega prehranjevanja in piramida televizijskega oglaševanja hrane                                               
 
      
                                            TV  OGLAŠEVANJE HRANE                                                                                                                                  
         PIRAMIDA  
      ZDRAVE 
      PREHRANE         
                      
                              
                             MLE ČNI IZDELKI, MESO,                                                                               
                           RIBE & DRUGE ALTERNATIVE                                            MASTNA IN                                             
                                                                                                 SLADKA HRANA                               
                                                           SADJE                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                    ZELENJAVA                                                    Sladkarije, sladkane žitarice 
                                                                                  (za zajtrk), na pol pripravljena hrana                           
                                                                                in hrana v restavracijah s hitro prehrano 
                                      

KRUH, KROMPIR, ŽITARICE                                                                                                                             
                                                                                                                                                                         

                                                                        
 
Vir: Ashton et al., 2003, str. 5; Dalmeny et al., 2003, str. 7.                                           
 
 

4.6. NAČINI IN TEHNIKE OGLAŠEVANJA HRANE IN PIJA ČE ZA NAJMLAJŠE IN 
NAJSTNIKE 

 
Zaradi vse močnejše konkurence na trgu so podjetja že vrsto let prisiljena uporabljati 
najrazličnejša trženjska orodja za dosego čimvečjega deleža ciljne skupine in boljših 
poslovnih uspehov. Podjetja oglaševanje hrane in pijače združujejo z elementi trženjskega 
spleta (4 P) (Hawkes, 2002 ;v Dalmeny et al., 2003, str. 9). Primeri vključujejo:  

 
• Tržne poti: Pijača in hrana je dosegljiva na mestih, kjer se nahajajo prodajni 

avtomati. To je v šolah, kinematografih, nakupovalnih centrih, na športnih prireditvah 
in avtobusnih postajah. Oglasi za različne izdelke se tako promovirajo preko prodajnih 
avtomatov, in preko drugih poti, kot so oglasni panoji, ovitki knjig, šolske publikacije 
itd.  

• Ceno: Prodaja pijače in hrane je cenovno prilagojena najstnikom.  

• Izdelek in embalažo: Izdelčni splet podjetja ima določeno širino, dolžino, globino in 
skladnost (Kotler, 2004, str. 412). Pri prodaji brezalkoholnih gaziranih pijač globino 
izdelčnega spleta predstavljajo različni okusi (različice pijače). Embalaža izdelka 
pogosto izraža privlačnost zaradi simbolov risanih junakov ali slavnih osebnosti iz 
sveta športa, zabave in filmske industrije. 

• Odnose z javnostmi: Za pridobitev pozitivne podobe o blagovni znamki podjetja 
uporabljajo različna orodja, na primer sponzoriranje televizijskih oddaj, športnih in 
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glasbenih prireditev, dobrodelništva za različne namene, s katerimi želijo pridobiti 
naklonjenost najmlajših.  

• Pospeševanje prodaje: Podjetja za promocijske strategije uporabljajo like, ki 
privlačijo najmlajše, organizirajo tekmovanja za različne nagrade, pogosto otroke 
privlačijo z zbiranjem kolekcije igrač v zameno za dobrino (blago). V to skupino bi 
hkrati vključila tudi prodajo majic, igrač in iger s prepoznavnimi logotipi določenega 
izdelka. S promocijskimi predstavitvami in načini se otroci in njihovi starši srečujejo v 
nakupovalnih centrih, trgovinah, preko internetnih strani in na krajih, ki so dostopni 
najmlajšim in njihovim staršem.  

 
Televizija še vedno ostaja najbolj učinkovita pot za doseganje mladih porabnikov. Poleg tega 
pa izraža dominantnost časovne razsežnosti gledanja v primerjavi z ostalimi mediji. Oglasi za 
hrano in pijačo, ki nagovarjajo mlajšo populacijo, se številno predvajajo na televizijskih 
zaslonih. V poznih sedemdesetih naj bi otrok v povprečju na leto videl 20.000 TV oglasov, v 
80. letih je bilo število oglasov ocenjeno na več kot 30.000. S pojavom kabelske televizije v 
devetdesetih letih se je oglaševanje še bolj razširilo. Tako naj bi si otrok dandanes v povprečju 
na leto ogledal več kot 40.000 oglasov (The Role of Media in Childhood Obesity, 2004, str. 
4). Otroci v povprečju vidijo 21,3 oglasov na uro, dolžina trajajočega oglasa je ocenjena na 
približno 28,6 sekunde (Taras, Gage, 1995, str. 649-652).  
 
Avstralija predvaja največje število oglasov v času otroškega programa (12/uro), na drugem 
mestu lestvice so Združene države Amerike (11/uro), z 10 oglasi na uro pa sledi Velika 
Britanija (Ashton et al., 2003, str. 4). Povprečno število oglasov na uro v 13 državah članicah 
OECD-ja predstavljam na Sliki 4. 
 
Slika 4: Povprečno število oglasov za hrano in pijačo na uro v 13 državah OECD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Ashton et al., 2003, str. 4.  
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Televizijsko oglaševanje ni edina uporabljena strategija oglaševalcev, s katero ciljajo na 
mlajše občinstvo. Poleg klasičnega doseganja mladih porabnikov oglaševalci uporabljajo tudi 
druga komunikacijska orodja in ostale trženjske tehnike, kot so (Ashton et al., 2003, str. 7; 
Dalmeny et al., 2003, str. 9; Wootan, 2003, str. 12-31): 
 

• Radijsko oglaševanje: Uporablja podobne tehnike kot televizijsko oglaševanje. 

• Zunanje oglaševanje: Oglasne deske in table, veliki plakati.  

• Tisk: Oglasi v otroških revijah in stripih.  

• Novi mediji: Internetni oglasi, internetne strani s povezavami do prehrambenih 
izdelkov, ki vključujejo igre, tekmovanja itd., sms sporočila (na primer 
tekmovanja, na katera se prijaviš s pošiljanjem sporočila).  

• Simboli in slavne osebnosti (risani junaki, pop skupine, športne zvezde): 
Slavne in znane osebe promovirajo izdelke v različnih medijih, vključujejo se v 
sponzoriranje pop koncertov in športnih prireditev. 

• Sponzorstvo moštev in izobraževalnih dejavnosti. 

• Boni in ostali kuponi zvestobe. 
• Povezovanje hrane z igračami in igrami: Embalaža postane igrača ali način 

pakiranja določenega izdelka postane element igre ali novosti. Gre za ponudbo 
brezplačnih daril ob nakupu (igrače pri McDonald'sovem Happy Mealu, Kinder 
jajčka, ki vsebujejo igračke itd.). 

• Promocije v trgovinah: Če kupiš en paket bonbonov, drugega dobiš brezplačno. 

• Promocija embalaže: Hrana in pijača, pakirana na praktični način (idealna za 
šolsko malico, vmesne obroke), igre, tekmovanja, katerih značilnosti so opisane na 
embalaži. 

• Prodajni avtomati:  v šolah, mladinskih klubih itd. 
 
Učinkovito doseganje mlajše populacije in najstnikov z oglaševalskim sporočilom zahteva 
poznavanje, kako se ti odzivajo na različne tipe izdelkov. Sporočila oglasov morajo jasno 
izražati mesto izdelka z upoštevanjem ciljne skupine. Oglaševalsko sporočilo mora biti v 
pravem jeziku. Pomembna je vizualnost in uporabljena glasba. Barva se uporablja kot 
sredstvo za prepoznavanje določenega izdelka ali pa način, s katerim se ustvarja določeno 
razpoloženje oglasa (na primer rdeča je topla barva in spodbuja navdušenje). Uporaba barv je 
še vedno najlažji način za učinkovito dosego starejšega, prav tako pa tudi mlajšega občinstva. 
Večina oglaševalskih sporočil za otroke je zato obogatena z intenzivnimi barvami, na primer 
svetlo rdečo, oranžno, modro in barvo neonske svetlobe, prav tako pa se oglaševalci 
poslužujejo dodatnih elementov, glasbe in animacije (Dunn et al., 1990, str. 333; Nikolić, 
2005, str. 25).  
 
Oglaševanje za otroke pogosto sebi v prid uporablja televizijo in filmske igralce, slavne 
glasbenike in atlete, ki jih otroci poznajo in obožujejo. Popularne zvezde glasbene scene in 
športniki se pojavljajo na naslovnih straneh embalaže in v oglasih, ponavadi za hrustljave 
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izdelke, ocvrti krompirček, slaščice ali sladke šumeče pijače. Mlajši verjetno ne razumejo, da 
so govorniki oziroma predstavniki plačani za oglaševanje izdelkov, prav tako pa mogoče še 
ne razumejo, da risani junaki ne obstajajo. Uporaba oseb iz filmov in televizije tako zabriše 
mejo med oglaševanjem in televizijskim programom (Wootan, 2003, str. 25).  
 
Uporabo različnih trženjskih tehnik za doseganje najmlajšega občinstva svetovno znanih 
podjetij, Coca-Cole in McDonald'sa, prikazujem v Prilogi 4. 
 
 

4.7. ZAKONSKA IN SAMOREGULATIVNA UREDITEV OGLAŠEVANJA OTROKOM 
IN MLADOSTNIKOM 

 

4.7.1. STANJE V SVETU 
 
Še pred kratkim oglaševanje hrane in pijače ni pritegnilo nobene pozornosti. V zadnjem času 
pa je prišlo do porasta pritožb, posebno proti oglaševanju, ki upravičuje »zdravje« izdelkov. 
Tako je na primer v Veliki Britaniji ASA (Advertising Standards Authority), ki upravlja 
samostojne regulacijske kodekse za oglaševalsko panogo, sprejela več pritožb proti 
izdelovalcem hrane in pijače v primerjavi z ostalimi panogami, z rekordno 175-odstotno 
rastjo v letu 2002 glede na predhodno leto (Dalmeny et al., 2003, str. 24). Prav tako je občutiti 
zaskrbljenost s strani različnih mednarodnih organizacij, ki so zagovorniki etičnega in 
primernega oglaševanja. Njihove kritične poglede na neprimerno oglaševanje opisujem v 
Prilogi 5.  
 
Oglaševalska pravila se med državami razlikujejo. V mnogih državah prehrambena panoga 
nadaljuje svojo pot s »svobodnim« dostopom do otrok. Vseeno pa najdemo posamične 
države, ki podpirajo zakonsko določena pravila. Primerjave pravil in uredb glede oglaševanja 
za otroke v izbranih državah navajam v Tabeli 1 (glej str. 21), v kateri predstavljam države, ki 
so uvedle prepoved televizijskega oglaševanja za otroke. 
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Tabela 1: Predpisi televizijskega oglaševanja za otroke v različnih državah 

Država  Prepoved  
Švedska  Oglaševanja med vsemi otroškimi programi 

Belgija (Flamska regija) Oglaševanja za otroke v Flamski regiji  

Danska Oglaševanja za otroke pred in po otroških programih 

Italija Oglaševanja med risankami 

Grčija Oglaševanja igrač (in ne hrane) 

Norveška Oglaševanja pred, med in po otroških programih 

Avstralija Oglaševanja med predšolskimi otroškimi programi 

Irska Oglaševanja med otroškimi programi   

Finska Oglaševanja McDonald'sovih igrač 

Nizozemska Oglaševanja med otroškimi programi glede na njegov obseg 

Kanada Quebec Provinca Oglaševanja vseh izdelkov za otroke, ki so mlajši od 13. let 

Vir: Ashton, et al., 2003, str. 9; Dalmeny et al., 2003, str. 25.  
 
Regulacija oglaševanja za otroke ima v določenih državah Evropske unije postavljene močne 
temelje. Švedska predstavlja ekstrem, saj je celotno oglaševanje, naslovljeno na otroke, 
zakonsko prepovedano (velja za otroke mlajše od dvanajst let). Na podlagi tega se 
oglaševalcem prepoveduje, da uporabljajo otroške glasove, da se otroke vzpodbudi k nakupu, 
da otroci nagovarjajo starše za nakup ali da se uporabljajo kakršnikoli drugi načini 
oglaševanja, čeprav so usmerjeni na odrasle. Po 21. uri so pravila omiljena, čeprav to ne velja 
za posebne dogodke (prireditve, državni prazniki), kjer obstaja možnost, da otrok usmeri 
pozornost k dogajanju na televiziji (Livingstone, 2004, str. 150). 
 
Specifična oglaševalska pravila za področje hrane in pijače so zelo redka. Večji del le-teh  
ima svoje oglaševalske korenine v zobozdravstvu, dandanes pa so osredotočena na sladke 
izdelke. Nizozemska je tipičen primer, ki govori, da oglaševanje ne sme vzpodbuditi ali 
opravičiti prekomernega uživanja slaščic in sladkarij. Prav tako pa oglasi ne smejo sugerirati, 
da imajo slastni izdelki karakteristiko nadomestljivosti obrokov. Prepovedano je prikazovanje 
uporabe sladkih prigrizkov pred spanjem ali po umivanju zob. Slika zobne krtačke mora biti v 
vseh oglasih za sladke jedi in za otroke mlajše od štirinajst let v minimizirani obliki, to je 1,5 
x 1,0 cm (Livingstone, 2004, str. 150).  
 
Podobno kot se zakonodajna določila razlikujejo od države do države, so tudi samoregulativni 
kodeksi sprejeti glede na odnos posamezne države do oglaševanja. Osnova skoraj vsem 
evropskim oglaševalskim kodeksom je ICC-jev Mednarodni kodeks oglaševalskih praks 
(International Code of Advertising Practise, ICAP), sprejet leta 1937. Z izjemo Švedske in 
Turčije, ki sta ga povzeli v celoti in brez dodajanj, so ga države prilagodile glede na družbene 
norme. Kodeks obsega 23 poglavij, ki so obenem glavna in najbolj občutljiva področja 
oglaševanja (večino najdemo tudi v Slovenskem oglaševalskem kodeksu (SOK), čeprav ni bil 
neposredno povzet po ICAP) (Žakelj, 2004, str. 24).  
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Ponavadi samoregulacijski oglaševalski kodeksi nimajo zakonske podlage, čeprav se 
privrženost kodeksu izkaže v primeru, ko se korporacije želijo braniti pred pritožbami. Izviren 
primer je ICC-jev kodeks oglaševalskih praks. Kodeks ne prepoveduje oglaševanja 
specifičnih izdelkov; ne prepoveduje ali ne kontrolira oglaševanja določenim starostnim 
skupinam otrok in mladostnikov; nima kontrole frekvence/obsega oglaševanja ali časa 
oglaševanja v otroških programih. Slabosti kodeksa se kažejo v televizijski egocentričnosti 
(kodeks se ne osredotoča na nove tehnologije oglaševanja, kot je internetno oglaševanje), 
pomanjkljivosti sankcij, retrospektivni kontroli (mnoge pritožbe niso sodno izrečene, dokler 
se oglaševalska kampanja ne konča), nepovezanosti učinkov oglaševanja (ne dotika se 
vprašanj o učinkovitosti ponavljanja oglasov) in v tanki, rahli meji med samoregulacijskimi in 
ustavnimi kodeksi (na Švedskem so kabelske in satelitske televizije oslabile zakonsko 
kontrolo prepovedi oglaševanja za otroke) (Dalmeny et al., 2003, str. 24).  
 
CARU (The Children's Advertising Review Unit), ki je del samoregulacijskega programa 
oglaševalske industrije, vodi kontrolo oglaševanja in tržnega komuniciranja za otroke na vseh 
medijskih področjih. Dvaindvajset članov CARU vključuje izvršilne organe podjetij  
M&M/Mars, General Mills, Kellogg's, Kraft Foods, McDonald's in Nestle USA. CARU ima 
več kot 35 privržencev, med njimi najdemo tudi podjetje Burger King in Pepsi. Glavni idejni 
koncept CARU je zbirka »Samoregulacijski vodiči oglaševanja za otroke«. Vodiči bazirajo na 
sedmih načelih, ki trdijo, poleg drugih stvari, da (Wootan, 2003, str. 43):  

• Omejena sposobnost otrok za vrednotenje informacij narekuje, da imajo 
oglaševalci še posebno odgovornost za zaščito otrok pred lastnimi slabostmi. 

• Oglaševalci morajo biti previdni in pošteni, da ne bi prihajalo do izrabljanja 
otrokove domišljije, ki bi ustvarjala nerealna pričakovanja o njihovih izdelkih. 

• Oglaševalci morajo prepoznati, da se otroci iz oglasov marsikaj naučijo, kar lahko 
vpliva na njihovo zdravje in blaginjo. 

• Oglaševalci morajo s svojimi oglaševalskimi sporočili nuditi primere pozitivnega 
in koristnega socialnega obnašanja itd. 

Za otroke, mlajše od 12. let, pa so v vodiču opisane naslednje zahteve (Wootan, 2003, str. 43-
44):  

• Kopije, zvočne in vizualne uprizoritve ne smejo zavajati otrok glede izdelka ali 
značilnosti predstavitve.  

• Prepovedano je izvajanje pritiska na otroke, da prosijo starše ali kateregakoli 
drugega za nakup izdelka.  

• Študije so pokazale, da določena meja prikaza značilnosti izdelka lahko pomensko 
spremeni otrokovo dojemanje izdelka. Tako obstaja verjetnost, da oglaševanje 
med programi ovira sposobnost najmlajših za razlikovanje med televizijskimi 
programi in oglaševanjem. 
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4.7.2. STANJE V SLOVENIJI 
 
Glavno področje oglaševalske zakonodaje v Sloveniji v prvi vrsti urejata dva zakona, Zakon o 
medijih (v nadaljevanju ZMed, Uradni list RS, št. 35/2001, 54/2002) in Konvencija o 
čezmejni televiziji in protokol, ki spreminja omenjeno konvencijo (Uradni list RS, št. 
18/1999). Trenutno sta v Sloveniji v veljavi oba omenjena zakona, ki se še posebej ukvarjata 
z mediji, obstajajo pa še ostali zakoni (na primer Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot) – 
uradno prečiščeno besedilo – Uradni list RS, št. 98/2004), predpisi in pravila, ki poleg 
medijskega prostora obravnavajo tudi različna gospodarska področja.  
 
ZMed (2001) v 49. členu obravnava oglaševanje za otroke. Vsebina 49. člena poudarja, da 
oglasi, katerih pretežno ciljno občinstvo so otroci, ali v katerih nastopajo otroci, ne smejo 
vsebovati prizorov nasilja, pornografije in drugih vsebin, ki bi lahko škodovale njihovemu 
zdravju ter duševnemu in telesnemu razvoju, ali kako drugače negativno vplivale na 
dovzetnost otrok. Naslednja točka člena opozarja, da oglaševanje ne sme moralno ali psihično 
prizadeti otrok. Zato se z oglasi ne sme: vzpodbujati otrok k nakupu izdelkov ali storitev z 
izkoriščanjem njihove neizkušenosti in lahkovernosti; vzpodbujati otrok, da bi prepričevali 
starše ali koga drugega v nakup izdelkov ali storitev; izkoriščati posebnega zaupanja otrok v 
starše, učitelje ali druge osebe; neupravičeno prikazovati otroke v nevarnih situacijah. 
Določila in omejitve o oglaševanju otrokom in mladostnikom zasledimo tudi v 15. členu 
ZVPot-a. Zapisano je, da oglaševanje ne sme vsebovati sestavin, ki povzročajo ali bi lahko 
povzročile telesno, duševno ali drugačno škodo pri otrocih ali sestavin, ki izkoriščajo ali bi 
lahko izkoriščale njihovo zaupljivost ali pomanjkanje izkušenj (Fijavž, 2003, str. 32; ZVPot, 
2004).  
 
SOK predstavlja dopolnitev obstoječih pravnih aktov, ki regulirajo dejavnost oglaševanja, kot 
tudi pravil, ki izhajajo iz narave in sistema informiranja v Republiki Sloveniji. Bil je sprejet 
leta 1994 z namenom, da se vzpostavi učinkovit samoregulativni sistem oglaševalske stroke. 
Samoregulacijski kodeks vsebuje predpis, ki prepoveduje, da bi bila vsebina oglasov za hrano 
predstavljena na zavajajoči način, ki bi napeljeval na morebitni nakup, očrnil namen ali 
učinkovitost izdelkov. Pravila, ki določajo, kakšna naj bo vsebina sporočil, ki cilja na mlajšo 
populacijo in najstnike, pa so opredeljena v 12. členu Pravil oglaševanja (glej Prilogo 6) 
Slovenske oglaševalske zbornice (SOK, 2004). Pri Zvezi potrošnikov Slovenije verjamejo, da 
oglasi, na primer za Nuttelo in drugo hrano in pijačo, opisani v Prilogi 5, kršijo zgoraj 
omenjeno odločbo (Antal, 1999, str. 34).  
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5. RAZISKAVA O TELEVIZIJSKEM OGLAŠEVANJU HRANE IN 
PIJAČE TER NJEGOVIH VPLIVIH NA OTROKE 

 
Osrednji del diplomskega dela predstavlja raziskava o oglasih za hrano in pijačo in 
priljubljenosti televizije pri otrocih. Raziskava je narejena na podlagi pogovorov z otroki v 
starosti od šest do deset let. Ciljna skupina je zanimiva iz dveh vidikov: 
 

- otroci, ki prestopajo prag iz sveta otroka v svet mlajše odrasle osebe, pod vplivom 
primarne in sekundarne socializacije tvorijo nov odnos do sveta; 

- njihovo razumevanje in dojemanje sveta prehaja v kritično-analitični odnos. 
 
Raziskava proučuje sklope stališč oziroma razumevanj otrok do televizijskega oglaševanja 
hrane in pijače. Cilj je torej ugotoviti: 
 

- splošne poglede otrok do televizije in oglaševanja (koliko jim pomeni televizija, ali 
verjamejo oglaševalskim pozivom in različnim oglaševalskim načinom, ki zavajajo 
najmlajše, ali obstaja odvisnost med nakupnim vedenjem in oglaševanjem ter ali 
tehnike oglaševalcev pripomorejo k prepoznavnosti izdelka oziroma blagovne znamke 
pri najmlajših);  

- specifični odnos do zaznavanja in dojemanja oglaševalskih sporočil na televiziji in v 
tisku (koliko je ciljna populacija izpostavljena oglaševanju, kakšno mnenje ima o 
izbranih oglasih, kako zaznavajo in dojemajo oglase na televiziji in v tisku). 

 
Za izvedbo raziskave je bil pripravljen instrument (vprašalnik in izbrani oglasi), ki je vseboval 
tudi vprašanja za ugotavljanje in ocenjevanje priljubljenosti sladkih in slanih prigrizkov, 
gaziranih pijač in restavracij s hitro prehrano pri ciljni skupini. 
 
Na podlagi literature sem postavila naslednja raziskovalna izhodišča:  
 
Raziskovalno izhodišče 1: Televizijski oglasi s svojo univerzalnostjo simbolov bolj kot 
tiskani oglasi prodirajo v otroke in jih spodbujajo k nakupu določenega izdelka.  
Raziskovalno izhodišče 2: Povečana pogostost prehranjevanja je neposredno povezana z 
gledanjem televizije.  
Raziskovalno izhodišče 3: Oglaševalske tehnike in načini vplivajo na izbiro prehrane in 
priljubljenost izdelka oziroma določene blagovne znamke pri otrocih.     
Raziskovalno izhodišče 4: Otroci niso sposobni dojemati prepričevalnih namenov oglasov.  
Raziskovalno izhodišče 5: Sposobnost ločevanja televizijske resničnosti od dejanske je 
odvisna od stopnje otrokovega razvoja. Čim starejši so otroci, tem bolj razlikujejo fikcijo od 
realnosti, tem manj televizija vpliva nanje.  
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5.1. NAČRT RAZISKAVE 
 

5.1.1. OPREDELITEV PRIDOBLJENIH PODATKOV  
 
Pri pridobivanju primarnih podatkov s skupinskimi pogovori je sodelovalo 22 otrok, starih od 
šest do deset let (trije razredi otrok različnih starosti).  
 
Otroci so morali za sodelovanje pri raziskavi pridobiti pisno soglasje staršev (glej Prilogo 7). 
Z obrazložitvijo namena uporabe podatkov in soglasjem polnoletne osebe sem kot izvajalka 
raziskave spoštovala strog zakon o varovanju osebnih podatkov. V prvem razredu devetletne 
osnovne šole je bilo razdeljenih devetnajst izjav, v drugem razredu in četrtem razredu 
osemletne osnovne šole pa triindvajset oziroma petindvajset izjav. Razlog za manjše število 
vrnjenih izjav (22) je po mojih predvidevanjih otroška pozabljivost (otroci so pozabili 
predložiti izjavo v podpis). Izbor otrok za posamezne skupinske pogovore je bil naključen.  
 

5.1.2. METODA ZBIRANJA PODATKOV 
 
Pri ugotavljanju, kako šolski otroci spremljajo televizijsko oglaševanje hrane in pijače in 
kakšno vlogo imajo oglasi v njihovem življenju, sem uporabljala kvalitativno metodo zbiranja 
podatkov – skupinski pogovor (fokusne skupine).  
 
Fokusna skupina je vrsta skupinskega pogovora, v katerem se manjše število udeležencev, ki 
so si podobni v zahtevanih značilnostih, pogovarja z moderatorjem o neki globoki temi ali 
podobnih temah oziroma interesih obeh strani (Dickson, 2000, str. 45). Pogovor v fokusni 
skupini je dejansko pogovor in ni reševanje problema. Udeleženci poslušajo odgovore drugih 
in lahko dodajo dodatne komentarje k svojim odgovorom po tem, ko slišijo še druge, po drugi 
strani pa se od njih ne pričakuje, da v pogovoru dosežejo konsenz in niti ne, da se ne strinjajo. 
 
Načrtna izbira fokusnih skupin mi je bila v pomoč za pridobivanje informacij o otroških 
pogledih na televizijski in oglaševalski svet. Po drugi strani pa sem želela opazovati 
zanimanje otrok za izbrane televizijske in tiskane oglase.   
 
 

5.1.3. RAZISKOVALNI INSTRUMENTI 
 
Glavni raziskovalni instrument predstavlja vprašalnik (glej Prilogo 8). Vprašalnik je 
sestavljen na podlagi potrebnih informacij in raziskovalnih izhodišč.  
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Pred pogovorom sem pripravila okviren potek srečanja, ki mi je olajšal zastavljeno delo z 
otroki. Srečanje s fokusno skupino je bilo deljeno na tematske sklope: 
 

- prehranjevalne navade otrok; 
- gledanje televizije; 
- analiza izbranih oglasov v tisku in na televiziji. 

 
Pogovor je potekal pričakovano v zaporedju pripravljenih tematskih sklopov. Pogovor sem 
vodila sama, z občasno pomočjo prisotne učiteljice.  
 
Za predvajanje in predstavitev televizijskih oglasov sem v sodelovanju s šolo predhodno 
pripravila tehnično opremo: televizijo z videorekorderjem. Oglase iz tiskanih medijev in 
promocijsko gradivo restavracije s hitro prehrano sem imela predhodno izbrane. Za dosledno 
zapisovanje poteka pogovora sem uporabila diktafon.  
 
 

5.1.4. VZOREC 
 
Teorije o tem, kako otroci razumejo posredovano resničnost, se razlikujejo. Ker je 
razumevanje televizijske resničnosti v veliki meri odvisno od stopnje otrokovega razvoja, sem 
se odločila, da organiziram tri fokusne skupine sodelujočih glede na starost. Otroke sem 
razvrstila v različne skupine, saj sem s tem želela ugotoviti in dokazati, da med njimi 
obstajajo razlike v razumevanju, dojemanju in zaznavanju televizijskega in oglaševalskega 
sveta. Naj jih predstavim: 
 

• Fokusna skupina A: Prvo skupino je sestavljalo devet prvošolčkov devetletne šole, ki 
so z nestrpnostjo čakali na začetek pogovora. Vsi so bili zelo dobro razpoloženi. V 
skupini je bilo prisotnih več deklic, vendar se je kasneje izkazalo, da so bili fantje bolj 
pogovorno vpleteni od ostalih udeležencev. V skupini so bili otroci stari šest let, 
vodenje pa sem izvajala 21. 3. 2005 ob 12.30.  

• Fokusna skupina B: V pogovoru je sodelovalo 7 otrok, starih osem let. Predstavljali 
so drugi razred osemletne šole. Od vseh skupin so bili najbolj radoživi. Pogovor z 
njimi je potekal v sredo, 23. 3. 2005, ob 12.30.  

• Fokusna skupina C: V tretji skupini je sodelovalo samo šest otrok. Značilnost te 
skupine je bilo prevladujoče število fantov (4), ki so s svojimi izjavami malokdaj 
izpodrinili mnenja dveh deklet. Z zbiranjem informacij v tretji starostni skupini sem 
pričela 21.3.2005 po 13.00 uri.  
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5.1.5. OBDELAVA PODATKOV 
 
Odgovore in mnenja otrok sem analizirala s pomočjo posnetih pogovorov, iz katerih sem 
povzela ugotovitve, ki jih predstavljam v nadaljevanju.  
 
 

5.2. PREDSTAVITEV VODENJA IN POTEKA FOKUSNIH SKUPIN 
 
Vzorec udeležencev, organizacija in tudi pravilno vodenje skupine je zelo pomembno za 
veljavnost podatkov, ki jih dobimo iz pogovora. Otroci so občutljivi udeleženci, zato pri njih 
veljajo še posebna pravila. Pri izboru udeležencev in vodenju skupine sem se opirala na nekaj 
pravil, katere bi na tem mestu omenila:  

• Vodenje fokusnih skupin sem opravljala na OŠ Prežihov Voranc v Ljubljani. 
Organizirala sem tri skupine, v katerih so sodelovali tisti otroci, ki so od staršev dobili 
dovoljenja za sodelovanje. V posameznih starostnih skupinah je bil nabor udeležencev 
različen (najmanjša skupina je imela 6 udeležencev, v največji je bilo zajetih 9 oseb), 
kakor tudi razmerje med spoloma. Večje število udeležencev od 10 oseb naprej se mi 
ni zdelo primerno, saj bi se preveč ponavljali, še prej bi jim padla koncentracija, ne bi 
se mogla tako posvetiti vsakemu posamezniku in verjetno bi jih težje obdržala na 
izbrani temi. Za uspešnost skupine se mi je zdelo pomembno, da so se otroci med 
seboj že poznali, zato sem tudi to upoštevala pri organiziranju skupin.  

• Starši niso bili prisotni, zato sem, kakor sem že prej omenila, sestavila pisno soglasje 
za starše, s podpisom katerega so potrdili sodelovanje njihovih otrok v raziskavi. Še 
preden mi je bilo omogočeno opravljanje raziskave in zbiranje dovoljenj, sem se 
dogovorila s profesorico Špelo Kunčič, učiteljico prvega razreda devetletne osnovne 
šole, ki mi je razložila postopek šolskih predpisov in zakonov. Tako so se z 
ravnateljevo odobritvijo začele odvijati prve faze raziskovalnega dela.  

• Fokusne skupine sem vodila sama. Mogoče ni najbolj posrečena kombinacija, da 
raziskovalec sam vodi skupino in mu je s tem odvzeta možnost opazovanja skupine od 
zunaj, vendar se mi je v tem primeru ta rešitev zdela najbolj primerna. Pri vodenju je 
bila prisotna profesorica Špela Kunčič.  

• Pomembna je tudi primernost prostorov, v katerih se odvija pogovor. Pomembno se 
mi je zdelo, da se otroci počutijo domače, zato so fokusne skupine potekale v 
skupinskem prostoru šole (video učilnica), v prostoru, kjer ga otroci dobro poznajo in 
v katerem se nahaja televizijski sprejemnik. Pogovor je potekal v krogu. Ko je bilo na 
vrsti gledanje televizijskih oglasov, smo se presedli in obrnili k sprejemniku.   

• Zunanji dražljaji so dobrodošli, ker spodbudijo sodelujoče, da razmišljajo o določeni 
temi. Na razpolago smo imeli televizijo z videorekorderjem, dvojne izvode tiskanih 
oglasov in promocijsko gradivo (McDonald'sova zastavica in kartonska embalaža 
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Happy Meala). Na koncu skupinskega pogovora sem se otrokom zahvalila in jih za 
sodelovanje nagradila.  

 
Potek fokusnih skupin, ki so trajale približno pol ure, je bil naslednji: Ko smo z učenci 
prispeli v učilnico, sem se predstavila, razložila, zakaj uporabljam diktafon in zakaj 
potrebujem njihovo sodelovanje. Pogovore smo začeli v krogu pred ugasnjeno televizijo. Za 
lažje vodenje sem vnaprej sestavila tematska vprašanja in načrt celotnega poteka dogajanja. 
Najprej sem postavila »ogrevalna« vprašanja, ki so se navezovala na prehrano, njihove 
najljubše sladkarije in gazirane pijače. Potem smo se lotili »zahtevnejšega dela« − pogovora o 
televiziji − o tem, kaj radi gledajo, kdaj gledajo, s kom gledajo, ali se o gledanju s kom 
pogovarjajo, kaj so nazadnje gledali itd. Ko jim je koncentracija začela upadati, smo se 
preusmerili na praktični del − opazovanje tiskanih oglasov in gledanje televizije. Ugotovila 
sem namreč, da se jim ob spremembi teme ali položaja koncentracija ponovno dvigne in 
lahko izvem še veliko koristnih informacij.  
 
 

5.3. PREDSTAVITEV IZBRANIH OGLASOV 
 
Pred interpretacijo zbranih informacij želim predstaviti značilnosti in razloge za izbor 
posameznih televizijskih in tiskanih oglasov za hrano in pijačo. Čeprav je bil cilj diplomskega 
dela predstaviti vplive televizijskega oglaševanja hrane in pijače na otroke, sem v raziskavo 
vključila tudi nekaj tiskanih oglasov z namenom, da primerjam njihove vplive v primerjavi s 
televizijskimi oglasi.  
 
 

5.3.1. TISKANI OGLASI V REVIJAH IN NA ZUNANJIH OGLA SNIH PLAKATIH 
 
Prvi tiskani oglas, ki sem ga pokazala otrokom, je Podravkin oglas za naravno in zdravo 
otroško hrano. Medvedek Lino je zaščitni znak »čokolinota«, kakor ga otroci poimenujejo. 
Oglas me je pritegnil zaradi nagradne igre, ki so jo v podjetju organizirali z namenom, da bi 
pritegnili čim večji krog odjemalcev. Slogan nagradne igre se glasi: »Lino ti pošlje v dar novi 
Lino koledar!« Vendar predno Lino s svojim koledarjem za leto 2005 popelje otroke v 
čudovit svet pravljic, je naloga otrok, da izrežejo osem sličic Lino medvedka s škatlic in jih 
pošljejo na željen naslov izdelovalca.  
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Slika 5: Oglas za nagradno igro otroške hrane Lino 

 

Vir: Lino, 2004, str. 15.  

 
Drugi predstavljeni oglas je nagovarjal vse ljubitelje slanih prigrizkov. Izhajala sem iz 
dejstva, da je grizljanje poleg sladkanja eno izmed najpogostejših vsakodnevnih razvad 
mladih in odraslih, in izbrala prepoznavni oglas za čips Grizli . Zaščitni znak medvedek Grizli 
zastopa blagovno znamko slanih izdelkov izdelovalca Kolinska in je bolj kot s svojo 
pojavnostjo prepoznaven s sloganom »najglasnejši čips na svetu«.  
 
Slika 6: Oglas za čips Grizli 

 

Vir: SOF 2005 – Katalog del, 2005.  

 
Cilj raziskave je bil spoznati in analizirati način prehranjevanja otrok, zato sem poleg 
omenjenih oglasov za hrano v kategoriji tiskanih oglasov izbrala tudi oglas za slovensko 
brezalkoholno gazirano pijačo Cockta. Tiskani oglas »Soulmates« predstavlja dve osebi, ki 
skupaj združujeta svoji polovici obrazov tako, da tvorita nov obraz oziroma eno osebo. Oglas 
je hkrati istoimenska zabavna igra za mlade, kjer jim program, kakor zatrjujejo na Cocktini 
spletni strani (www.cockta.si), najde prave sorodne duše. Ideja za izbrani oglas je bila 
povezana z vprašanji o priljubljenosti »mehurčkastih« sladkanih pijačah pri najmlajših. Kljub 
temu pa sem želela izvedeti čim več informacij o všečnosti in razumevanju predstavitvene 
oblike oglasa. Oglas predstavljam pod Sliko 7.  
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Slika 7: Oglas za Cockto 

 

Vir: Cockta, 2005.  
 
 

5.3.2. TELEVIZIJSKI OGLASI  
 
Prvi korak pri izvedbi snemanja televizijskih oglasov za hrano in pijačo je bila temeljita 
preučitev televizijskih sporedov nacionalne televizije in ostalih komercialnih postaj. 
Hipotetično sem določila termine, ki so namenjeni predvajanju sklopov otroških in 
mladinskih oddaj, risanih filmov in večernih poročil. Pri ogledu programov sem ugotovila, da 
oglaševalci zakupujejo oglasni prostor tudi med družinskimi serijami do vključno 21.00 ure. 
Po stopnji agresivnosti in zasičenosti z oglasi izstopajo komercialne televizije. Oglase, ki so 
se predvajali v času priprave raziskovalnega gradiva, sem posnela na VHS kaseto. 
 
V času priprave raziskovalnega gradiva sem pozorno spremljala oglaševanje na slovenskih 
televizijah. Ugotovila sem, da v oglasne bloke trenutno ne vključujejo oglasov za otroške 
obroke v restavracijah s hitro prehrano, kot je na primer McDonald's (Happy Meal). Na tem 
primeru sem želela s skupinskimi pogovori izvedeti o njihovem poznavanju restavracije s 
hitro prehrano in ponudbi. Otrokom sem v spodbudo za razmišljanje prinesla kartonasto 
embalažo Happy Meala in McDonald'sovo zastavico, popisano z rdečobelimi lisami. TV 
oglasa si iz zgoraj omenjenih razlogov nismo mogli predvajati. 
 
Po pregledu posnetkov sem se odločila za sledeče oglase:  

 
Kinder Surprise – izdelovalec je za oglaševanje uporabil v tem letu aktualni risani film 
Neverjetni, ki so si ga slovenski otroci množično ogledali v kinematografih. Oglas je 
zasnovan na glavnih junakih iz risanke. Glavni liki so upodobljeni tudi kot igračke, ki kupca 
razveseljujejo v vsakem petem jajčku. Slogan čokoladnih jajčkov Kinder Surprise je poznan: 
zdravo – čokolada – igračka/presenečenje. Odlomke oglasa predstavljam pod Sliko 8. 
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Slika 8: Odlomki TV oglasa za Kinder Surprise   

           
Vir: Gradivo raziskave, 2005.  

 
Desert Monte – ker na izbiro prehrane vplivajo starši, kot odločilni akterji (na primer od njih 
pridobivajo določena znanja o zdravem prehranjevanju) in prijatelji, sem želela otrokom 
predvajati oglas, v katerem je prikazano družinsko veselje ali vzdušje med sovrstniki ob 
uživanju hrane in pijače. Zato se mi je zdel primeren Montejev oglas. Pri Zottejevem 
mlečnem desertu sta besedilo in slika med seboj prepletena, saj je rdeča nit oglasa vezana na 
Monte otroški čas − čas, ki ga otroci preživijo s prijatelji in najbližjimi. S čokolado, lešniki, z 
zdravim mlekom, ki so sočasno opevani in barvito predstavljeni, postane Monte zapeljiv 
desert, ki se ga mu otroci težko odrečejo.  
 
Slika 9: Odlomki TV oglasa za mlečni desert Monte 

           
Vir: Gradivo raziskave, 2005.  

 
Nesquick – »S kalcijem za rast,« in »Ali ga Vaši otroci dobijo dovolj?« je oglaševalski poziv 
podjetja Nestle, ki oglašuje žitne kosmiče. Glavni lik oglasa je deček, ki zaradi majhnosti s 
težavo doseže zadeti koš. Ali mu bo to lažje uspelo z žitnimi kosmiči Nesquick, obogatenimi 
s kalcijem, ki pomaga pri rasti? Odgovor na to dobite pri otrocih.  
 
Slika 10: Odlomki TV oglasa za Nestlejeve žitarice za zajtrk 

           
Vir: Gradivo raziskave, 2005.  
 
Milka M-joy – In seveda kdo se bi mogel upreti Milki M-joy in simpatičnemu svizcu, ki s 
svojimi karakteristikami naredi čokolado še boljšo in slastno? Z več lešniki v nas vzbudi željo 
po kratkem predahu in najnežnejšemu užitku. To je Milka. Oglas predstavljam pod Sliko 11. 
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Slika 11: Odlomki iz TV oglasa za čokoladni prigrizek M-joy  

           
Vir: Gradivo raziskave, 2005.  
 
 

5.4. ANALIZA RAZISKAVE IN PREDSTAVITEV UGOTOVLJENIH REZULTATOV 
 
Na začetku tega vsebinskega poglavja želim na kratko razložiti potek analize. Vodilo za 
analiziranje primarnih podatkov predstavlja vnaprej sestavljeni vprašalnik. Posamezne 
starostne skupine sem med seboj ločila zaradi lažjega komentiranja ugotovljenih rezultatov, 
vsak skupinski pogovor sem označila z veliki črkami po starostni lestvici navzgor (črka A − 6 
let, črka B – 8 let, črka C – 10 let).  
 
Prva začetna vprašanja so bila ogrevalnega značaja, z njimi sem hotela pritegniti pozornost 
sodelujočih, a jih hkrati tudi pripraviti na bolj zahtevna vprašanja, pri katerih je bilo 
potrebnega več časa za razmislek.  
 
»Ali radi jeste sladkarije?« je bilo prvo vprašanje v skupini A. Poleg glasnih odgovorov »ja«, 
se je oglasil tudi mali Tim, ki je, kot da bi poznal temo raziskave, odgovoril: »Jaz bolj malo 
jem sladkarij, zato ker bolj malo gledam televizijo.« Pri naštevanju najljubših sladkarij otroci 
niso imeli problemov: »Jaz imam toliko sladkarij rad, da jih sploh ne morem našteti,« pravi 
Nejc. Čokolada se kot sama in v kombinaciji (na primer piškoti s čokolado) pojavlja kot 
najpogostejši in najslajši izdelek v kategoriji sladkih prigrizkov med šestletniki. Sledijo čipsi, 
bobi palčke in pekoči bonboni. Čeprav je bila v skupini B čokolada favorit med najboljšimi 
sladkarijami, so jo otroci poimenovali in jo povezali z blagovno znamko Milka. Presenečena 
sem bila, da je večina otrok za najboljši čokoladni okus opredelila okus Milke Ice, posredno 
pa so prepoznavnost omenjenega okusa čokolade povezali z oglasom, v katerem nastopa Jure 
Košir, ki je pred kratkim promoviral nagradno igro Milke Ice. Pri nakupu Milke Ice, ki so jo 
povezali z nagradno igro Jureta Koširja, so opazili, da ni velike razlike med njo in navadno 
čokolado. Čips z okusom paprike je najboljši, glede bobi palčk se niso mogli odločiti, ali so 
dobre ali ne, enako mnenje so izrazili pri kokicah. V zadnji skupini so sladkarije asocirali z 
dobrimi bonboni, s čipsom brez ali z okusom, majhnimi sladkimi prigrizki, kot so Mars, 
Twix, pri čokoladi pa so se spomnili tudi njenih oglasov. Ker so dovolj odrasli, sami kupujejo 
željene sladkarije. Zgodi pa se tudi, da kupijo žvečilne bonbone, ko se s starši ustavijo na 
bencinski črpalki Petrol. In da 10-letniki razmišljajo bolj odraslo o oglaševalskem realizmu, 
potrjuje naslednja izjava: »V bistvu kakšne reklame so takšne, da te pritegnejo, ampak večina 
pa jih ni.« 
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Televizija in dom skoraj polovici vprašanih v prvi skupini predstavljata prostor, kjer posegajo 
po sladkih in slanih dobrotah. Na primer: »Midva (z bratcem Gašperjem) vsakič, ko gledava 
televizijo ali pa kar tako,« odgovarja Žana. »Jaz pa takrat, ko sem sam doma in gledam 
televizijo,« pripoveduje Tim. Včasih jim starši ne dovolijo, da se preveč sladkajo, po drugi 
strani pa jih za njihovo pridnost nagradijo s sladkarijami. Pri skupini B je bilo že opaziti, da se 
otroci razlikujejo po starosti od skupine A, in kakor pravijo, včasih sladkarije kupujejo sami, 
privoščijo si jih v šoli ali na poti iz šole. Vsekakor pa obvezno posežejo po njih na 
rojstnodnevnih zabavah. O obisku trgovine s starši pravijo: »Ko so dobre volje, nam kaj 
kupijo, ko pa niso, pa ne.« Pri gledanju televizije se skoraj vedno sladkajo, po njihovem 
pripovedovanju sladkarije niso zdrave. Po sladkarijah posegajo, ko to začutijo, nekdo v 
skupini svojo potrebo po sladkarijah opiše takole: »Če mi sladkarije 'pašejo', vzamem Kinder 
jajček in pogledam, če je notri Neverjetni, potem vržem igračko v smeti.« Rojstnodnevne 
zabave in čas po kosilu so idealni deli dneva za sladkanje otrok fokusne skupine C. Polovici 
od šestih otrok starši prepovedujejo uživanje sladkarij, ostalim pa jim ne branijo, vendar jih 
pri tem vseeno opozarjajo, da škodujejo zdravju. Redko se sladki in slani prigrizki pojavljajo 
kot nadomestilo za pohvalo ali predstavljajo nagrado. 2-krat do 5-krat na teden zaužijejo 
sladkarije neodvisno od določenega dneva v tednu, pripovedujejo v  skupini C.  
 
Coca-Cola je pijača številka ena − zaradi velikosti, okusa, črnorjave barve, ker jo lahko pijejo 
ob pici, takrat kadar pridejo obiski, ker jo lahko naročijo v restavraciji, odlična pa je tudi na 
rojstnodnevnih zabavah. Izstopali sta tudi Fanta Red (rdeča) in Orangina. Coca-Cola ni vedno 
prisotna v družinah, saj jo mamica ali oči malokdaj kupita in kot pravi Tim, je dostikrat ne 
kupi, ker gre bolj malo v »leklerkija«. Prva asociacija, ki so jo dobili 8-letniki v fokusni 
skupini B v zvezi z mehurčkastimi pijačami, je bila Coca-Cola. Poleg njenega sladkega okusa 
so našteli še pijačo Pepsi, Radensko in Fanto Orange (pomaranča), ki je bila nekemu dečku 
všeč predvsem zaradi okusa pomaranče in ker ta predstavlja njegov najboljši sadež. Pri 
naštevanju mehurčkastih pijač je bila fokusna skupina C bolj razgledana, saj so poleg Coca-
Cola in Cockte našteli tudi Jupi, Sprite in Schweppes, ki je »carski«. Da se Coca-Cola 
pogosto znajde na njihovem jedilniku, so odločno zanikali. Eden izmed otrok pravi, da je 
strupena in vsebuje kofein. Predvsem raje posegajo po negaziranih pijačah, kot je voda ali 
domači sadni sok.  
 
Laura še nikoli ni bila v McDonald'su, ostalih osem otrok fokusne skupine A pa dobro pozna 
njihovo ponudbo. Obisk restavracije pogojujejo z obiskom mesta, prav tako tam znajdejo ob 
praznikih in posebnih priložnostih, kdaj pa kdaj pa so ocvrti krompirček, majhni piščančki, 
hamburgerji in odličen šejk nadomestilo večerje ali kosila (če se mamici ne da kuhati). 
McDonald'sovo restavracijo poznajo tudi člani fokusne skupine B, večina otrok je poudarila, 
da je v letošnjem letu še ni obiskala. Dečki so bili navdušeni nad embalažo Happy Meala, saj 
so bili na škatli naslikani Power Rangers junaki, deklic pa naslikana tematika ni pritegnila, 
zato je bil to tudi razlog, zakaj niso poznale embalaže. In Tim, ki je pogosto drugače 
razmišljal od ostalih, je povedal, čemu služi kartonasta embalaža: »Tuki notr' dajo hrano, da 
se ti ne razsuje po poti.« Razlogi, zakaj člani skupine B obiskujejo restavracijo s hitro 
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prehrano, so podobni razlogom fokusne skupine A: »Mi, ko nimamo oziroma ko mami nič ne 
naredi, gremo v McDonald's.« Pravijo, da Happy Meal ni preveč dober, eni ga ponavadi 
vzamejo, da dobijo igračko. Ko smo razpravljali o McDonald'su, so omenili tudi kitajsko 
restavracijo in opisali njihovo najljubšo jed v tej restavraciji. V skupini C so manjši 
zagovorniki hitre prehrane: »Jaz skoraj nikoli ne grem, samo takrat, kadar ima kdo rojstni 
dan. Tam imajo tako slabo hrano, vse je popraženo,« je bilo prvo mnenje o McDonald'sovi 
restavraciji. Slednjo obiskujejo priložnostno. Nad McDonald'sovo zastavico so bolj navdušeni 
njihovi mlajši bratci in sestrice, s ponudbo Happy Meala niso zadovoljni, saj so meniji 
premajhni.  
 
Več kot polovica otrok gleda televizijo zaradi risank, na drugem mestu se približno v enakih 
odstotkih (po številu odgovorov) uvrščajo oglasi in igranje video igric na televiziji. Časovno 
obdobje gledanja televizije obsega pozni popoldanski čas, večerne ure in čas ob prihodu iz 
šole. Gledanje televizije je oblika preživljanja skupnega družinskega časa, saj jo otroci najraje 
in najpogosteje gledajo s starši, s sestricami in bratci, prav tako pa jih ne moti, če je televizija 
njihova edina družba. »Vsak četrtek zvečer, ko so Umori na podeželju, gledamo televizijo,« 
pravijo člani skupine B. Risanke jim niso tako zanimive kot otrokom iz skupine A, bolj jih 
privlačijo odrasli filmi in oddaje, med katerimi vidijo tudi oglase. Ula pravi, da se pred 
televizijo najpogosteje usede med tednom zvečer, ob vikendih pa zjutraj. Količina časa, ki ga 
otroci preživijo ob gledanju televizije, je odvisna od dolžine trajanja filmov, oddaj in ostalih 
programov. Večina članov skupine C gleda televizijo v popoldanskem času, preferira tuje 
televizijske postaje, včasih pa niso vedno oni tisti (zaradi tedenskih obveznosti in 
zaposlenosti), ki prvi posežejo po daljinskem upravljalniku in jo vklopijo. Priporočajo 
gledanje dokumentarnih oddaj, ki veliko novega povejo in naučijo, in ne risank. »Ful velik, jst 
jih poznam, jaaaa,« so z besedami odgovarjali na vprašanja o oglasih. Ugotovila sem, da jim 
je beseda reklama bližja od besede oglas. Pri poznavanju oglasov je imel Tim marsikaj za 
povedati: »Zame je Trim najboljša, ker sem jaz gor in ker sem snemal tri reklame. Eno za 
Trim, eno za steklo, eno pa za Life.« Približno polovica otrok se ni mogla spomniti, kateri je 
njihov najljubši oglas, vendarle pa sta se na koncu opogumili Ana in Žana, ki sta opisali 
značilnosti oglasa za žvečilni bonbon Wrigley in čokoladni jajček Kinder Surprise. »Oglasov 
ne maramo,« pravijo člani drugega skupinskega pogovora, saj jim pripisujejo negativne 
značilnosti, kot so: mi gredo na živce, so brezvezni in zaradi njih filma ne moreš do konca 
pogledati. Predvsem predstavnice ženskega spola pravijo, da je preveč oglasov za gube. 
Najboljši oglas je za sladki prigrizek Snickers, za najbolj neumnega imenujejo Twixov oglas. 
Obratno situacijo najdemo pri zadnji intervjujani skupini, ki kritizira Snickersov oglas. 
Skupino C oglasi motijo pri gledanju filmov in oglaševalskih pozivov določenih izdelovalcev 
ne jemljejo resno: »Pri kalciju za rast točno veš, da ne boš zrastel v eni uri.«  
 
Ko smo pogovor zaključili z vprašanji o oglasih, smo se lotili prepoznavanja in opisovanja 
tiskanih in televizijskih oglasov.  
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5.4.1. ANALIZA TISKANIH OGLASOV V REVIJAH IN NA ZUN ANJIH OGLASNIH 
PLAKATIH 

 
Medsebojno govorjenje o medvedku Linotu mi je dalo vedeti, da sem izbrala dober in 
primeren oglas, hkrati pa mi je vzbudilo željo po novih informacijah o Linotu in nagradni igri, 
za katero so otroci v skupini A že slišali. In zakaj jim je Lino všeč? »Meni je všeč Lino, pa 
tiste zvezde, ki zgledajo nekaj čarobnega,« ali pa »Meni je všeč, ker gresta onadva v trgovino 
in potem Lino kar leti.« Medvedkova prijaznost in nasmeh vzbujata pozitivno naravnanost po 
pripovedovanju otrok. Nad Linotom je bila navdušena tudi druga intervjujana skupina. Z 
negativno izkušnjo Linotove nagradne igre se je soočil deček iz skupine B, ki je sodeloval v 
nagradni igri, ki je potekala do 15.12.2004 (vsaj tako piše na oglasu) ter poudarja, da še danes 
ni prijel Lino koledarja za leto 2005. Otroci skupine C se spominjajo Linotovega čokolešnika, 
ko so ga jedli, danes pa ga jedo predvsem njihovi bratci in sestrice.  
 
»Jaz, kadar grem na judo, dostikrat vidim takšno sliko,« je bil prvi komentar oglasa za 
Cockto. Trije od devetih šestletnikov so prvič slišali za Cockto. 100-odstotni so bili pri 
vprašanju o všečnosti oglasa. Opisovanje razlogov za nevšečnost oglasa je bilo besedno 
različno: »Ker ni cela taka, kot na tisti strani,« ali »Tukaj ima črne oči, tam modre.« Iz 
njihovih izvirnih stavkov sem na koncu razbrala, da jih motijo barve oziroma barvna 
neskladnost. 8-letniki so že vedeli več o tem, kaj predstavlja slika na oglasu. Pri opisovanju 
oglasa so se otroci spomnili, da je Cockta tudi gazirana pijača in jo primerjali s Coca-Colo, 
Ula pa je še posebej poudarila, da je Cockta boljša, čeprav je Coca-Cola dražja. »Na letakih 
na bus postajah,« so odgovarjali otroci četrtega razreda na vprašanje o poznavanju Cocktinega 
oglasa. Zaradi nenavadnosti so oglas uvrstili na lestvico najbolj všečnih tiskanih oglasov. 
 
»Medvedek Grizli predstavlja čips in smoki,« pravita Nejc in Tim. Šest otrok, med katerimi 
so bili sami dečki, je prepoznalo oglas. Pri opisovanju oglasa se je prebudila otroška 
domišljija. Občutki o všečnosti oglasa so bili mešani, vsakemu posamezniku je bil všeč drug 
delček oglasa (na primer vrečka čipsa, na kateri je narisan medvedek). Polovica otrok v 
skupini B je prepoznala Grizlijev oglas, nekateri so me opozorili, da so imenovani oglas 
ukinili. Menijo, da jih oglas privlači zaradi medvedka. V zadnji vprašani skupini je en član od 
šestih dejal, da pozna oglas. Več govora je bilo o všečnosti oglasa, pri katerem je prišlo do 
razlik v mnenjih med udeleženci skupine C.  
 
 

5.4.2. ANALIZA TELEVIZIJSKIH OGLASOV 
 
Otroci fokusne skupine A so oglas za Kinder Surprise in risanko Neverjetni opazili na 
televiziji. Že na samem začetku posnetka so jo prepoznali. »Zato, ker so samo še njega čakali, 
pa je na koncu tisti gumbek pritisnil, pa je zletel kot raketa,« je Timov prisrčen komentar, ki 
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pa ni bil edini, s katerim so otroci izražali mnenja in razloge, zakaj jim je oglas všeč. Izdelek 
Kinder Surprise prepoznajo po igrački, ki je vsako leto različna. Pogosto jih z izdelkom 
obdarijo starši, tete, eden izmed dečkov pa je tudi povedal, da jih večkrat dobi, ker so tako 
poceni. Ob predvajanju oglasa v skupini B sem takoj ugotovila, da ga z veseljem spremljajo 
tudi v tej skupini, saj so skupaj s televizijskim glasom ponavljali oglaševano besedilo. Za 
razliko od otrok v skupini A je otroke v skupini B privlačila melodija posnetega oglasa. 
Kriti čni so bili pri igrački Kinder Surprise, ker menijo, da je besedilo (v vsakem petem jajčku 
najdete junake risanke Neverjetni) zavajajoče (zmeraj, ko želijo imeti svojega junaka, dobijo 
nekoga drugega). V skupini C otroke privlači igračka, Kinder Surprise so uvrstili na drugo 
mesto najbolj všečnih predvajanih oglasov.  
 
Sledil je še en oglas, ki je bil otrokom všeč, hkrati pa so sam izdelek poznali, saj so ga 
nekateri od otrok imeli že doma. Na vprašanje, kdo nastopa v oglasu, so odgovarjali, da je to 
Monte, ostali akterji pa so mamica, palčki in otroci. Oglasna Montejeva melodija ni prijetna 
za ušesa učencev drugega razreda. Desert Monte je okusen, oglas pa ni zanimiv in 
producentsko dodelan. Skupine C oglas za mlečni desert ni navdušil. Še preden sem 
predvajala oglas, so natančno opisali zaporedje dogajanj v oglasu.  
 
Žitarice so redni jutranji ali večerni obrok. Člani skupine A so poznavalci žitaric Nesquick. 
Na splošno niso kaj dosti povedali oziroma pokomentirali predvajanega oglasa. V fokusni 
skupini B ena oseba od sedmih sodelujočih verjame oglaševalskemu pozivu podjetja, in kakor 
sam pravi, verjame, da bo z rednimi obroki kosmičev zrasel in lažje dosegel željen zadetek. 
Oglas so na splošno pozitivno ocenili, moti jih le, da deček v skledici pusti tri zrna kosmičev. 
Prerekanje četrtošolčkov, ali verjamejo oglaševalskemu pozivu, se je razširilo po vsem 
prostoru. Mnenja so bila različna.  
 
Milka je pri šestletnikih vsekakor prepoznavna po vijoli časti kravi in po njenem imenu, ki je 
vžigosan na vijoličasti kravi. »Še, še, še…..stop, v redu,« so ponavljali osemletniki in skupaj s 
svizci odmerili primerno količino lešnikov in čokolade. Predlagali so, da je poleg oglasa za 
Kinder Surprise najboljši tudi Milkin oglas zaradi svizca in vijoličaste krave. Da je zadnji 
televizijski oglas očaral tudi skupino C, ni bilo dvoma: »Dobro so si izmislili temo,« so 
strokovno odgovarjali.  
 
 

5.4.3. PRIMERJAVA MED TELEVIZIJSKIMI IN TISKANIMI O GLASI 
 
Na splošno so glede na rezultate raziskave oglasi na televiziji boljši od tiskanih, ker se 
premikajo in govorijo, bolje pa so tudi barvno opremljeni. Na tiskanih oglasih junaki ne 
morejo pobegniti, ker so na miru. »In ker so tiskani oglasi tiho in v primeru, če bi nam želeli 
kaj povedati, narišemo oblaček in spregovorijo,« komentira član skupine A. V drugi skupini 
otroci preferirajo televizijske oglase zaradi boljšega dogajanja, premikanja in glasbe, ki 
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spremlja oglase. Občutke in misli skupine C o razlikah med televizijskimi in tiskanimi oglasi 
povzemajo predhodni pogovori otrok iz skupine A in B.  
 
 

5.5. POVZETEK UGOTOVITEV RAZISKAVE  
 
S kvalitativno raziskavo na zelo majhnem vzorcu sem prišla do pomembnih ugotovitev. 
Teoretične in empirične ugotovitve televizijo označujejo za pozitivni medij, ki z gibljivo 
sliko, besedilom, zvočnimi efekti in glasbo gledalcu daje vtis, da je v središču dogajanja, kar 
sem ugotovila v raziskavi in s tem privzamem prvi del raziskovalnega izhodišča številka 1. 
Vprašance oglasi na televiziji bolj privlačijo od tiskanih zaradi intenzivnejšega dogajanja, 
spremljajoče glasbe, zvokovne opremljenosti in izrazite barvne dovršenosti.  
 
Glede na rezultate raziskave sem s pomočjo percepcijskega zemljevida in otrok, ki so si 
oblikovali lastne slike o predstavljenih oglasih, zasnovala splošno sliko všečnosti posameznih 
oglasov. Natančnejši razdelek najbolj in najmanj všečnih oglasov prikazujem na Sliki 12 (glej 
str. 38).  
 
Kriterije, ki sem jih uporabila za določanje priljubljenosti televizijskih in tiskanih oglasov, 
sem razdelila na dve ključni skupini. V prvo skupino sem uvrstila animacijske junake, like, 
simbole in promocijska sredstva, s katerimi oglaševalci privabljajo najmlajše, na levo stran x 
osi pa sem v analiziranje vključila popolnoma nasprotujoče si kriterije, saj sem z njimi hotela 
prikazati razlike, zaradi katerih so se otroci pri naštevanju vzrokov odločili za najboljši oglas.  
 
Očitno je, da mlajši otroci (šestletniki) pripisujejo večji pomen animizmu in simbolizmu, ki 
sta del njihovih spontanih prepričanj o okolju in predstavljata značilnosti otrokovega 
mišljenja v tem starostnem obdobju. To je bilo razvidno iz pogovora v skupini A, kjer so 
prvošolčke pri opisovanju oglasov impresionirali medvedek Lino in Grizli, svizci in njihove 
prikazane karakteristike ter gospod Neverjetni.  
 
Otroke, ki so sodelovali v raziskavi, oglasi ne spodbujajo k nakupovanju določenega 
oglaševanega izdelka, s čimer zavračam drugi del prvega raziskovalnega izhodišča. Poraja se 
torej vprašanje, kaj je vzrok, da televizijsko oglaševanje hrane in pijače ne spodbuja k 
nakupovanju, kakor trdijo teorije in študije. Ugotovila sem, da je razlog otrokovo okolje, 
družina in starši. Vemo, da imajo starši na otroke močan vpliv in da so pogosto odvisni 
predvsem od družine. In ker so mlajši otroci izredno čustveno navezani na svoje družinsko 
okolje, je zanj družina vedenjski model, zato otrok posnema vedenje posameznih članov. In 
dokaz tega je izjava intervjujanca skupine B, ki pravi, da je Milka Ice najboljša, saj jo oče 
zmeraj kupuje. Po tem sklepam, da je otrokova nagnjenost k določeni blagovni znamki (v 
našem primeru je to Milka) večja zaradi priljubljenosti le-te pri starših. Torej obstaja 
verjetnost, da bo otrok v prihodnosti kupoval izdelke in blagovne znamke, ki so jih kupovali 
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njihovi starši. Ne smem pa pozabiti omeniti, da je ta presenetljiva ugotovitev nastala zaradi 
specifičnega vzorca otrok. Morda bi, če bi bil vzorec večji, prišla do drugačnih ugotovitev.  
 
Slika 12: Percepijski zemljevid všečnosti izbranih oglasov fokusnih skupin 
 

                                                                     Najbolj všečni 
      

                            
                                                
                                         
                                              

                                                                                
             Besedilo (poziv), melodija, barve                                Animirani junaki, liki, simboli, igra čke 

                                  
                                                            
 

            
                                                                                                                   
                                                                                                                                                      
   

                                                                     Najmanj všečni 
                                                  

Vir: Raziskava, 2005.                      
 
Ali obstaja povezava med »nezdravo prehrano« in gledanjem televizije, ne morem trditi. 
Seveda je uživanje energijsko bogate hrane in pijače povezano z gledanjem televizije, so 
vneto pripovedovali prvošolčki, po drugi strani pa so se odgovori ostalih (starejših) fokusnih 
skupin nagibali v drugačno smer. Izbira in odločitev za kratko uživanje »zdravju škodljive« 
hrane in pijače je več ali manj sodeč po odgovorih pogojena s popoldanskim časom, z 
zabavami ob rojstnodnevnih praznovanjih, malokdaj, vendar večinoma priložnostno (na 
primer ob obisku mesta, ponudba McDonald'sa nadomešča kosilo) pa se poslužujejo 
McDonald'sovih storitev. Drugega raziskovalnega izhodišča za vse skupine ne morem 
privzeti. 
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Kakor sem domnevala in pričakovala, so igračke (malo manjše je bilo navdušenje nad 
igračkami ob nakupu Happy Meala) in nagradne igre vzbudile in pritegnile pozornost otrok. 
Omembe vredna je pripomba osemletnega dečka, ki toži nad nagradno igro Linotovega 
koledarja. Mogoče je slednja ugotovitev dober primer oglaševalskega zavajanja mlajšega 
občinstva. Ne vem, kakšni so razlogi, da deček ni prijel koledarja, vendar menim, da ob 
nadaljevanju dečkovih negativnih izkušenj z blagovno znamko obstaja verjetnost, da se bo v 
prihodnje sam ali skupaj s starši odločil in šel na drugo blagovno znamko otroške hrane, kar 
pa seveda ni v interesu oglaševalca. S takšnim ravnanjem podjetja ne bodo dosegla željenega 
namena, temveč bodo sama sebi škodovala. Učinkovito prepoznavanje izdelka in 
vključevanje medijskih osebnosti (smučarja Jureta Koširja) so dosegli v multinacionalki Kraft 
Foods. Glede na moje ugotovitve je bila akcija uspešna. Z ugotovitvami o načinih privabljanja 
pozornosti in vpliva na izbiro izdelka oziroma blagovne znamke privzamem raziskovalno 
izhodišče številka 3.  
 
Pri 8-letnikih in 10-letnikih sem opazila, da že znajo konkretno klasificirati, razvrščati, 
sklepati, prav tako pa so miselne sposobnosti bolj razvite v primerjavi z najmlajšo skupino. 
Da so starejši otroci sposobni zaznavati zvočne in slušne signale in so bolj spretni pri 
razumevanju oglaševalskega poziva, sem ugotovila pri predvajanju oglasa za žitarice 
Nesquick. Otroci v skupini B in C ne verjamejo besedilu (»S kalcijem za rast.«), s čimer 
privzamem peto raziskovalno izhodišče in hkrati zavračam izhodišče o nesposobnosti 
dojemanja prepričevalnih namenov oglasov (raziskovalno izhodišče 4).  
 
Na razlikovanje dejanske televizijske resničnosti od izmišljene (fiktivne) vpliva starost 
(raziskovalno izhodišče 5). Ugotovila sem, da lahko določena raziskovalna izhodišča 
privzamem le za določene starostne skupine. Opazila sem, da so bila izrazitejša nasprotujoča 
si mnenja pri skupinah A in C, kakor med skupinama B in C, kar je bilo za pričakovati, saj je 
bil štiriletni starostni razmik ključnega pomena za pridobitev različnih informacij, s katerimi 
sem želela dokazati in upravičiti namen in cilj svoje raziskave.  
 
 

5.6. OMEJITVE IN MOŽNOSTI ZA PRIHODNJE RAZISKOVANJE 
 
Če bi se sedaj lotila ponovnega kvalitativnega zbiranja podatkov, bi vsekakor v raziskavo 
vključila tudi starejše skupine otrok, točneje 12-letnike in 16-letnike. Če bi bilo možno, bi z 
njimi preživela še več časa, kot sem ga, z namenom, da bi jih bolje spoznala in jim bolje 
prisluhnila. Pogovora tudi ne bi snemala z diktafonom, ampak bi namesto zvočnega zapisa 
uporabila video kamero, s katero bi posnela njihovo govorico telesa in mimiko obraza, ki 
včasih povesta več kot besede.  
 
V raziskavi sem ugotovila, da jim televizija služi tudi kot sredstvo in tehnologija za gledanje 
video kaset in igranje računalniških igric. Zato predlagam, da bi pri naslednji raziskavi 
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namesto televizijskega vpliva oglaševanja hrane in pijače vključila medijsko okolje oziroma 
analizirala vse medije, ki preko oglaševanja vplivajo na izbiro, nakup, porabo in prehrano 
otrok.  
 
 

6. SKLEP 
 
Posledice nezdrave prehrane in pomanjkanja gibanja se kažejo v negativnih spremembah 
telesne teže pri otrocih in mladini. Uživanje energijsko goste hrane in sladkanih pijač je 
družbeno sprejeto početje, čeprav škodljivo uživanje tovrstnega prehranjevanja postaja 
čedalje večji problem današnje dobe. Preobilnih je okrog 14 odstotkov nemških otrok in 
mladostnikov, 19 odstotkov francoskih, kar petina njihovih angleških vrstnikov, 27 odstotkov 
španskih in vrtoglavih 36 odstotkov v Italiji. Da je bil tudi pri nas že čas za alarm, govorijo 
podatki, po katerih ima povečano telesno težo okrog 30 odstotkov slovenskih otrok in 
mladostnikov (Podkrižnik, 2005, str. 14). Najmlajši in mlajši otroci, živeči v družbi in 
dovzetni za njen vpliv, lahko začnejo že ob prvem stiku z mediji vplivati na odločitve o izbiri 
in nakupu hrane in pijače.  
 
K temu početju lahko pripomorejo tudi oglasi za hrano in pijačo, ki so (kot drugi oglasi) 
naravnani tako, da služijo v dobro naročnika, pri tem pa jih ne zanima porabnikovo zdravje in 
splošno blagostanje. Zato mora država (ki naj bi skrbela za svoje državljane) z ustreznimi 
določili in ukrepi nadzirati oglaševalce (izdelovalce hrane in pijače). Oglaševanje pa ne more 
biti izvršeno brez posrednikov sporočil − medijev. V diplomskem delu sem posvetila več 
pozornosti televizijskemu oglaševanju, točneje oglaševanju hrane in pijače, ki cilja na 
najmlajše in mlajše. Pri tem sem predstavila kulturo modernega prehranjevanja in njene 
posledice ter v ospredje izpostavila vlogo otrokovega spremljanja televizije, ki je le eden od 
dejavnikov, ki vpliva na izbiro, nakup in porabo hrane in pijače.  
 
V empiričnem delu naloge sem s pomočjo skupinskih pogovorov ugotovila, kako oglasi 
vplivajo na prehrano otrok. V raziskavo sem prav zaradi ugotovitev v teoretičnem delu 
diplome vključila otroke različnih starosti. Ugotovila sem, da starostna razlika med otroki 
vpliva na razumevanje televizijske resničnosti in preference pri razlikovanju med 
televizijskimi in tiskanimi oglasi. Še enkrat se je pokazalo, da oglasi z živobarvnimi, 
zvočnimi in gibalnimi efekti ter z animacijskimi simboli, liki in promocijskimi oznanili 
(nagradne igre, darilo, igrače ob nakupu izdelka) bolj pritegnejo pozornost otrok. Na podlagi 
skupinskih pogovorov z otroci sem tudi ugotovila, da šestletniki, osemletniki in desetletniki 
različno dojemajo oglaševalske tehnike, ki služijo za privabljanje pozornosti in vzbujanje 
hrepenenja po določenem izdelku. Prav tako sem s pomočjo izjav otrok prišla do ugotovitve, 
da oglasi za hrano in pijačo nimajo tako zelo pomembnega vpliva na nakupne odločitve, kot 
sem sprva mislila.  
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PRILOGA 1: PIRAMIDA ZDRAVE PREHRANE 

 
Med hrano uvrščamo vse snovi, ki jih organizem potrebuje za delovanje in rast. Sestavljena je 
iz enega ali več od petih osnovnih hranil: beljakovin, ogljikovih hidratov, maščob, mineralov 
in vitaminov. Čeprav je ne uvrščamo med hrano, je tudi voda življenjsko potrebna. 
Beljakovine zagotavljajo rast in obnovo telesnih tkiv. Nobeno živilo ne vsebuje vseh hranilnih 
snovi, zato moramo jesti različna živila. Zdrava prehrana temelji na petih glavnih skupinah 
živil (Hrana in živila, 2004):  

1. skupina: kruh, žito, žitni izdelki, kaše, krompir,  
2. skupina: sadje in zelenjava,  
3. skupina: mleko in mlečni izdelki,  
4. skupina: meso, ribe in zamenjave,  
5. skupina: živila, ki vsebujejo veliko maščob in sladkorjev.  

Slika 1: Skupine živil zdravega prehranjevanja 
 

 
 
Vir: Piramida zdrave prehrane, 2004.  
 

Na vrhu piramide so živila, ki vsebujejo veliko maščob ali sladkorjev, na primer bonboni, 
maslo, čokolada in se v zdravi prehrani najmanj priporočajo. Tik pod vrhom sta skupini 
beljakovinskih živil, to je mlečnih izdelkov, mesa, rib in jajc ter stročnic. Jedi iz te skupine 
moramo uživati v zmernih količinah, in če je mogoče, manj mastne ali puste. Sledita skupini 
sadja in zelenjave, ki sta v zdravi prehrani zelo pomembni (Hrana in živila, 2004).   
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PRILOGA 2: STOPNJE KOGNITIVNEGA RAZVOJA PO PIAGETU 

 
Teorijo celotnega razvoja inteligentnosti je Piaget razdelil in opisal v štirih glavnih stadijih:  
 

1. Senzomotorna ali zaznavnogibalna raven miselnih procesov (obdobje od rojstva do 
konca 2. leta). V prvih dveh letih življenja si otrok z lastno aktivnostjo in s svojim prirojenim 
potencialom v stiku z zunanjim svetom izoblikuje mehanizme za dojemanje temeljnih 
področij intelektualnega delovanja. Izoblikujejo se kategorija objekta (objekt obstaja tudi 
potem, ko ga ne vidim), prostora (prostor je zunaj mene in sam sem del njega), časa (v 
katerem ni povrnljivosti; ta kategorija je možna le na miselnem področju) in vzročnosti 
(predmeti in pojavi so ali pa niso v vzročnih zvezah) (Horvat, Magajna, 1989, str. 79). 
Samega sebe prepozna kot agenta dejanj in se intuitivno obnaša: na primer strese ropotuljico, 
da povzroči hrup.  
 
2. Preoperacijska stopnja (obdobje od 2. leta do konca 7. leta). V tem obdobju se začne 
navajati na rabo jezika, slike, podobe in besede pa mu pomagajo pri predstavljanju 
predmetov. Razumevanje je še vedno egocentrično: težko dojema vidike in mnenja drugih.  

 
3. Konkretne operacije. Skozi stopnjo konkretnih operacij (med 7. in 11. letom) začnejo 
otroci spontano dojemati kompleksnost vidikov določenega objekta in situacij. Sposobni so 
klasificirati objekte po nekaterih značilnostih, znajo jih razvrstiti po obsegu in kriterijih, na 
primer kot je velikost.  

4. Formalno-logično mišljenje. To je tisti stadij, ki opisuje prehod k odraslosti. Imenujemo 
ga obdobje adolescence, ki se prične v dobi od približno 11. do 15. leta starosti. 
Razmišljanje mladoletnika je na stopnji odrasle normalno razvite osebe. Njegova 
najbistvenejša značilnost je sposobnost logičnega sklepanja, ki izhaja iz domneve in izpeljuje 
sklepe, ki nujno sledijo. Pri tem ni pomembno, ali so domneve resnične ali ne (Horvat, 
Magajna, 1989, str. 242).  
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PRILOGA 3: PREDSTAVITEV SLOVENSKEGA OGLAŠEVALSKEGA  
KOLA ČA ZA LETO 2004  

 
Kot pravijo v tržnoraziskovalnem podjetju Mediana, je televizija že od samega začetka 
merjenja investicij v oglaševanje dominanten medij. V lanskem letu je njen delež znašal 59 
odstotkov (glej Sliko 2). Sledijo revije z 11 odstotki, desetino oglaševalskega kolača 
predstavljajo dnevniki, 6 odstotkov radio, po 5 odstotni delež imajo plakati in priloge 
dnevnikov, odstotek manj časopisi, en odstotek predstavlja internet in približno pol odstotka 
kinematografi.  
 
Slika 2: Bruto oglaševalski kolač v Sloveniji za leto 2004 
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Vir: Znova višja rast oglaševanja v Sloveniji, 2005.  
 
V letu 2003 je bruto vrednost oglaševanja, ki se računa iz evidence vseh objavljenih oglasnih 
sporočil v tisku, na televiziji, medijih na prostem in v kinematografih, znašala 65,5 milijarde 
tolarjev, v lanskem letu pa je bila ocenjena na 77 milijard tolarjev, kar je za približno 18 
odstotkov več kot leto poprej (Znova višja rast oglaševanja v Sloveniji, 2005).  
 
Petnajst največjih oglaševalcev po bruto vrednosti oglaševanja v letu 2004 predstavlja dobro 
tretjino celotnega oglaševalskega kolača. Vodilni oglaševalec v Sloveniji je že od leta 1997 
multinacionalka P&G, sledi pa ji konkurent s področja čistil in kozmetike Reckitt & 
Benckiser. Na tretjem mestu je Pejo Trading, ki je potrojil bruto vrednost oglaševanja v 
primerjavi z letom prej. V prvi petnajsterici so le še tri slovenska podjetja: Mobitel, Delo in 
Mercator. Preostala mesta zavzemajo multinacionalke in podjetja v večinski lasti tujcev. 
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Poleg Pejo Tradinga so med največjimi oglaševalci bruto vrednost oglaševanja povečali še 
Delo, Dnevnik, Zavarovalnica Triglav, Telekom Slovenije, Danone, Johnson & Johnson. Med 
podjetja, ki so v primerjavi z letom 2003 zmanjšala bruto vrednost oglaševanja, pa sodijo 
Batagel & Co., Pro Plus, Krka, Lek, Avto Triglav in Si.mobil (Znova višja rast oglaševanja v 
Sloveniji, 2005). 
  
Podobno kot v preteklih letih največji kos slovenskega oglaševalskega kolača pripada 
televiziji. Na televiziji se je na primer v lanskem letu predvajalo preko 7 milijonov oglasnih 
sekund, kar pomeni, da bi vse oglase skupaj lahko gledali kar 2.032 ur. Leto 2004 si bodo 
televizijski gledalci zapomnili tudi po množičnem oglaševanju tuninih konzerv. Gledalci 
komercialnih programov Pop TV in Kanal A so od maja do konca leta lahko videli povprečno 
28 oglasov na dan za tunino Safcol, gledalci nacionalke in Prve TV pa v novembru in 
decembru povprečno kar 41 oglasov na dan za blagovno znamko Calvo (Znova višja rast 
oglaševanja v Sloveniji, 2005).  
 
Na seznamu 50 največjih oglaševalcev v mesecu januarju najdemo le nekatere oglaševalce v 
izdelčni kategoriji hrane in pijače. To so Pejo Trading, Bolton Trading, Danone, Wrigley, 
Master Foods, McDonald's, Unilever in Droga Portorož. S 99,8 odstotnim deležem 
televizijskega oglaševanja se na prvem mestu nahaja podjetje Pejo Trading, ki zastopa 
blagovno znamko tun Calvo. Z nekoliko manjšimi deleži investiranja v televizijsko 
oglaševanje (približno 95 odstotki, izstopa le Droga s 55,6 odstotki) pa se po lestvici navzdol 
razvrščajo ostali omenjeni oglaševalci (Mediana, 2005, str. 57). 
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PRILOGA 4: PRIMERI UPORABE TRŽENJSKIH TEHNIK PRI 
PODJETJIH MCDONALD'S IN COCA-COLA 

 
Glavna trženjska tarča za restavracije s hitro prehrano in brezalkoholne pijače so otroci in 
najstniki. Podjetja s hitro prehrano ciljajo na mlajše, medtem ko so najstniki tarča 
izdelovalcev brezalkoholnih pijač.  
 

� MCDONALD'S 

 
Podjetje McDonald's je vodilni mednarodni ponudnik hitre prehrane in največji oglaševalec 
restavracij s hitro prehrano na svetu. Vsakodnevno v več kot 30.000 restavracijah s hitro 
prehrano in v več kot 100 državah po svetu postrežejo približno 47 milijonom ljudem. 
Svetovni velikan hitrega prehranjevanja ima v Sloveniji odprtih 17 restavracij. 
McDonald'sove restavracije obišče 20.000 gostov na dan, na leto pa naštejejo 6,5 milijona 
obiskovalcev. Najbolj obiskana restavracija je v Čopovi ulici v Ljubljani, kjer postrežejo do 
3000 gostov na dan, ki povprečju zapravijo do 500 tolarjev (Lorenčič, 2003, str. 2). Približno 
70 odstotkov McDonald'sovih restavracij je v lasti samostojnih lokalnih poslovnežev. 
Najpogostejše McDonald'sove tehnike za doseganje otrok in mladostnikov so (Dalmeny et al., 
2003, str. 12):   
 

1. Oglaševanje med televizijskimi programi za otroke.    
2. Oglaševanje v kinematografih. 
3. Sponzoriranje otroških televizijskih oddaj. 
4. Povezovanje risanih junakov s popularnimi otroškimi filmi (Disney). 
5. Ponujanje brezplačnih filmskih vstopnic. 
6. Povezovanje s slavnimi in znanimi osebnostmi. 
7. Organiziranje rojstnodnevnih zabav. 
8. Vključevanje iger in ponudb na internetnih straneh. 
9. Vodenje promocij preko internetne pošte. 
10. Ponujanje hitre prehrane v obliki nagrade za uspešnost v šoli. 
11. Sponzoriranje športnih, glasbenih dogodkov, otroških nogometnih klubov. 
12. Dosegljivost McDonald'sove ponudbe, kjer koli je možno. 
13. Ugodne cene hrane in pijače. 
14. Prilagajanje ponudbe različnim kulturam itd.  

 
V letu 2001 je McDonald's namenil 635 milijonov dolarjev za oglaševanje svoje blagovne 
znamke na ameriškem ozemlju, od tega 95 odstotkov oglaševalskega denarja investira v 
televizijsko oglaševanje (Ashton et al., 2003, str. 7).  
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Otroci pri McDonald'su najraje posežejo po blagovni znamki Happy Meal™. »Happy Meal 
skrbi za dober izbor zabave in okusne hrane in pijače, ki jo bodo Vaši otroci imeli radi,« 
pravijo pri McDonald'su. Začetki plasiranja blagovne znamke na tržišče segajo v leto 1977, 
ko so z oglaševalsko kampanjo želeli doseči najmlajše obiskovalce njihovih restavracij, pri 
tem pa niso slutili, da so ustvarili kulturno ikono. Koncept Happy Meala je v obroku, ki je 
sestavljen iz burgerja, ocvrtega krompirčka in brezalkoholne pijače, pakiran v kartonasto 
škatlo, v kateri se skriva presenečenje, igrača. Ideje za igrače črpajo iz otroških filmov ali 
televizijskih oddaj ali popularnih igral. Tako v škatlah Happy Meala najdemo Aladina, 
Tarzana, Nemota, Levjega kralja, Herkula, Telebajske, Disneyjeve junake, dandanes pa bi se 
našla tudi kakšna elektronska igrica (Kauffman, 2004). 
 
Različice igrač se periodično spreminjajo. V letu 2001 je McDonald's imel serijo štirinajstih 
igrač in šestnajstih različnih v letu 2000. Za dodatno vzbujanje otrokovega prihoda v 
restavracijo so iznašli koncept, da je potrebno za serijo zbrati šest do osem igrač, ki so na 
razpolago samo v določenem obdobju (tri do štiri tedne), kar zahteva, da morajo starši dvakrat 
tedensko pripeljati otroke v restavracijo (Wootan, 2003, str. 26).  
 
Čeprav bi mislili, da največji McDonald'sov konkurent prihaja iz njegove stroke, največji 
podjetniški izziv predstavljajo porabniki. Zaradi različnih navad in trendov prehranjevanja in 
čedalje večje zaskrbljenosti staršev in različnih organizacij glede povečanje telesne teže pri 
otrocih, so v podjetju začeli predstavljati bolj zdravi Happy Meal obrok. Avstralija uvaja toast 
sir in paradižnikove sendviče, medtem ko v Veliki Britaniji ponujajo mleko. Italijanski otroci 
izbirajo med sadnimi kupami, v vrečkah ameriškega Happy Meala pa so otroci lahko deležni 
mleka in koščkov jabolka, oblitega s karamelo (Kauffman, 2004).  
 
Da je McDonald'sov uspeh še večji vpričo vseh težav v preteklih letih zaradi hudih kritik in 
bojevanja legalne bitke zaradi svetovne epidemije debelosti, ga je vodilna ameriška strokovna 
oglaševalska revija Advertising Age izbrala za tržnika leta 2004 (M.J., 2004, str. 19).  

 

� COCA-COLA 

 
Pri podjetju Coca-Cola ocenjujejo svoj trženjski pristop z besedami (Dalmeny et al., 2003, str. 
9): »Definicijo trženja razlagamo z vsem kar naredimo, da izzovemo porabnikovo 
povpraševanje po naših znamkah.«  
 
Coca-Cola, glavni sponzor filmov Harryja Potterja, je porabila 287 milijonov dolarjev (v letu 
2001 je bil oglaševalski proračun Coca-Cole ocenjen na 235 milijonov) za oglaševalsko 
kampanjo omenjenega filma, z upanjem, da bo z nekaj »magije« povečala prodajo. Kot sami 
menijo, so v kampanjo vnesli veliko »magične« literature in branja. Prav tako se udejstvuje 
pri sponzoriranju Olimpijskih iger (Wootan, 2003, str. 25, 32; Story, French, 2004, str. 2).  
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Oglasi v kampanji »Coca-Cola. Enjoy« iz leta 2000 izražajo vsebino, s katero poskušajo 
ustvariti podobe, kako so Coca-Cola oglasi nekaj posebnega v primerjavi z vsakodnevnim 
življenjem. Prikupen pa je tudi oglasni spot, »First Experience,« ki opisuje otrokovo 
pričakovanje ob prvem požirku Coca-Cole, ki ga skuša primerjati z enakimi pričakovanji ali 
občutki ob prvem poljubljanju (Coca-Cola Television Advertising Home Page, 2004).  
 
Da podjetje učinkovito dosega mlade porabnike tudi na slovenskem trgu, je odličen primer 
humanitarna akcija za socialno ogrožene otroke, v kateri je sodelovalo podjetje Coca-Cola 
HBC Slovenija. V akciji »Otroci povabljeni v Kraljestvo morskega psa« je podarila 
brezplačne vstopnice za ogled premiere animiranega filma Kraljestvo morskega psa. 
Predstava je bila za vse zbrane otroke še popolnejša, kajti Coca-Cola je pred pričetkom 
poskrbela za prijetno osvežitev otrok. Osvežujoče pa je bilo tudi lansko poletje s skupino 
Tabu, ki se je odločila za sodelovanje s podjetjem. V nagradni igri, ki je potekala skozi 
poletje, smo lahko pri odvijanju zamaškov pijače Coca-Cola zbrali začetnice skupine Tabu in 
tako prejeli brezplačne vstopnice za njihov koncert, 4. septembra 2004, v Hali Tivoli v 
Ljubljani (Coca-Cola HBC Slovenija, 2004).   
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PRILOGA 5: ZAVAJANJE IN NEPRIMERNO OGLAŠEVANJE 

 
V zadnjem obdobju je občutiti porast zaskrbljenosti organizacij Mednarodnega združenja 
potrošnikov glede načinov in tehnik oglaševanja določene hrane in pijače ter igrač. Le-te 
menijo, da je potrebno nekaj narediti glede zavajanja ali uporabe nepoštenih ali neprimernih 
trženjskih praks, z upoštevanjem, da se otroci vsakodnevno srečujejo z oglasi za neprimerne 
izdelke ali storitve. Naslednji primeri ilustrirajo le nekaj teh težav, v ospredje pa sem 
izpostavila nekatere kršitve slovenskega televizijskega oglaševanja (Antal, 1999, str. 21-22):  
 

� ZAVAJANJE UPORABE ZDRAVEGA NAČINA PREHRANJEVANJA 
 
Številni oglasi za čokolade in sladkarije opisujejo le-te za »zdrave«, kar vodi do zavajanja, po 
mnenju organizacij porabnikov. Na primer: 
 
V Sloveniji je čokoladni namaz Nutella oglaševan za primerni jutranji obrok s sloganom 
»daje nam zdravje« in »energijo za ves dan«. Oglas prikazuje, kako so otroci deležni 
dosežkov v šoli in na športnih področjih, kar namiguje na pozitivne lastnosti izdelka, ki 
pomaga otroku doseči uspešne rezultate.  
 
Oglasa Kinder Surprise in Kinder čokolada dajeta poudarek mleku, ki se uporablja za 
pripravo čokolade. Na Slovaškem je prikazan kot »izjemna porcija mleka«. Pri nas pa je 
Kinder čokolada, oglaševana s trditvijo »tvojemu telesu daje veliko mleka«. Organizacije 
menijo, da celotni poudarek na mleku vzbuja sum zavajanja zdrave uporabe mleka. 
 
Monte Zott, čokoladni desert, oglaševan na Poljskem, v Sloveniji in na Slovaškem, podobno 
poudarja uporabo mleka s trditvami »poln mleka« in »mlečni prigrizek«.  
 

� NEPRIMERNO OGLAŠEVALSKO SPOROČILO 

V tem delu navajam primere uporabe neprimerne ali nepoštene trženjske tehnike izbranih 
oglasov na televiziji:  

Čokolada Gorenjka se nahaja v omarici za prvo pomoč s sloganom »za vsakega otroka v 
težavah«. V naslednjem oglasu slišimo otroka jokati, njegov jok se konča, ko starši iz omarice 
za prvo pomoč vzamejo nekaj čokolade. 

Oglas za Wrigleyjev Orbit opisuje skupino otrok na igrišču. Glavni lik v oglasu je deklica, 
obkrožena  s tremi fanti, ki se sladka s sladoledom. Četrti fant pristopi k njej in jo vpraša: »Ali 
še nisi slišala za škodljivo kislino? Dobro je, da imam pri sebi Orbit.« Deklica se nasmehne in 
odide s  fantom. Ostali trije fantje gledajo žalostno in nesrečno, ko »par« z roko v roki odhaja 
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proč. Zveza potrošnikov Slovenije meni, da oglas nasprotuje oglaševalskemu kodeksu, ki 
pravi, da oglasi ne smejo ustvarjati občutka osramočenosti, če otroci ne kupijo izdelka ali pa 
bodo na drugačen način na slabšem. Oglas jasno kaže občutke razočaranja ali osramočenja teh 
treh fantov, ki pri sebi niso imeli žvečilnega bonbona Orbit.  
 

� NEPRIMERNE OGLAŠEVALSKE TEHNIKE 

Neprimerne tehnike oglaševalce se kažejo preko uporabe animiranih oziroma risanih junakov, 
brezplačnih daril, tekmovanj in otroških klubov.  

Brezplačna darilca, igrače lahko otroci dobijo ob nakupu čokoladnega jajčka Kinder Surprise 
ali McDonald'sovega Happy Meala. Pogoj za sestavo celotne serije igrač pa je ponovni obisk 
trgovine ali restavracije.  

V Sloveniji oglasi za Lego izdelke vabijo otroke, naj sodelujejo v nagradnih igrah, katerih 
pogoj je, da kupijo izdelek, ki je tema nagradne igre. Podobno je z oglaševanjem »Lego 
kluba«, ki predstavlja naslednje orodje trženja za otroke.  
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PRILOGA 6:  Člen 12 OTROCI IN MLADOSTNIKI  

 
Posebno pozornost je treba posvetiti oblikovanju in širjenju sporočil, ki so namenjena 
mladoletnikom, ali tistim, v katerih nastopajo mladoletniki kot igralci ali manekeni. Oglasna 
sporočila ne smejo zlorabljati naravne lahkovernosti otrok ali pomanjkanja njihovih 
življenjskih izkušenj.  
 
V sporočilih otrokom ni dovoljeno uporabljati neposrednih pozivov k nakupu, razen če gre za 
izdelke, ki jih zanimajo, in če je možno pričakovati, da si jih bodo lahko tudi privoščili. 
Sporočila ne smejo neposredno vplivati na otroke, da ti silijo svoje starše ali skrbnike k 
nakupu izdelka. Sporočila ne smejo ustvarjati podobe, da bodo otroci inferiorni drugim 
otrokom, če ne bodo kupili določenega izdelka oziroma jim ga ne bodo kupili njihovi starši ali 
skrbniki.  
 
V sporočilih se ne smejo prikazovati otroci, ki so sami, brez varstva na prometni cesti, če niso 
očitno dovolj stari, da znajo skrbeti za lastno varnost; ne smejo se prikazovati, da se igrajo na 
cesti, razen če ni očitno, da gre za zaprto cesto ali v ta namen določeno površino; ne smejo se 
prikazovati, da prečkajo cesto, ne da bi pazili na promet; pri prečkanju ceste morajo hoditi po 
zebri; vse to z namenom, da pri njih ne spodbujamo napačnega odnosa do prometne varnosti.  
 
Otroci se ne smejo prikazovati, da se nevarno nagibajo čez okna ali ograje mostov ali da sami 
plezajo po nevarnih strminah. Prav tako se majhni otroci ne smejo prikazovati, da plezajo npr. 
na kuhinjske elemente z namenom, da bi dosegli kako stvar, ki je višje od njihovega dosega.  
 
V sporočilih otroci ne smejo uporabljati vžigalic, vžigalnikov ali električnih naprav, ki bi 
lahko povzročili nevarne opekline, električne šoke ali druge poškodbe.  
 
V sporočilih otroci ne smejo voziti vozil (traktorjev, motociklov itd.), če ni očitno, da so že 
dovolj stari oz. je možno pričakovati, da so sposobni tega ali da že imajo vozniško dovoljenje.  
 
Prikazovanje situacij iz 3., 4., 5. in 6. odstavka tega člena lahko služi edino kot prikazovanje 
vedenja, ki se ga morajo otroci in mladostniki izogibati, in je lahko prikazano edino v takem 
vzgojnem kontekstu (SOK, 2004).  
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PRILOGA 7 : IZJAVA  

     
 
   Kardeljeva ploščad 17 

                                               1000 Ljubljana 
                                                                       Telefon (01) 5892-400 

        Fax        (01) 5892-696 
                          www.ef.uni-lj.si 

UNIVERZA V LJUBLJANI 
EKONOMSKA FAKULTETA 
 
 
 
Spoštovani ! 
 
Sem absolventka Ekonomske fakultete v Ljubljani, na smeri za trženje in pripravljam 
diplomsko delo z naslovom Vplivi televizijskega oglaševanja hrane in pijače na otroke. Za 
uspešno dokončanje diplomskega dela moram opraviti raziskovalno nalogo, s katero bom 
preverila trditve o vplivih televizijskega oglaševanja hrane in pijače na otroke. S 
pridobljenimi podatki želim ugotoviti koliko časa otroci preživijo pred TV ekranom, kdaj 
gledajo TV, katere oglase poznajo, kateri so jim všeč, itd. Poleg tega pa bom otrokom 
predvajala televizijske oglase za hrano in jim o tem tudi postavila nekaj vprašanj. Pri uporabi 
podatkov bo zagotovljena popolna anonimnost otrok. Podatki bodo obdelani in predstavljeni 
le v mojem diplomskem delu, kjer identiteta otrok ne bo razkrita.   
 
Z Vašim dovoljenjem in s pomočjo Vaših otrok bom prišla do ugotovitev in odgovorov, s 
katerimi se srečujem skozi vsebino diplomskega dela.  
 
Za Vašo odobritev se vnaprej zahvaljujem. 
 
 
Lep pozdrav,  
 
 
 
Absolventka:    Mentorica:  
 
Urška Podbevšek                         mag. Barbara Žužel, asistentka 
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PRILOGA 8: VPRAŠALNIK 

 
o HRANA IN PIJA ČA 
 
1. Katera je vaša najljubša pijača in hrana? 
2. Katere sladkarije poznate? Katere sladkarije vam kupijo starši? 
3. Kje ponavadi jeste sladkarije (ko greste v šolo/iz šole, med malico, zjutraj, med odmori)? 
4. Katera je vaša najljubša sladkarija (ali jo znate našteti po imenu)? 
5. Kaj pa starši pravijo glede sladkarij?   
6. Ali radi jeste sadje in zelenjavo, bolj od sladkarij in bonbonov, čokolad? 
7. Kako pogosto grizljate čips, piškote, se sladkate z bonboni, pijete »mehurčkaste« 

obarvane pijače? 
8. Ali greste s starši kdaj v restavracijo McDonald's ali na pico v katerokoli restavracijo 

namesto obedovanja kosila doma? 

 
o TELEVIZIJA  
 
1. Ali radi gledate tv? 
2. Kaj gledate na tv? 
3. Kako pogosto gledate tv? Koliko ur na dan gledate tv?  
4. Kdaj gledate tv (ko se zbudite, med kosilom, zvečer, pred spanjem)? 
5. S kom gledate tv? Ali jo gledate skupaj s starši? 
6. Gledate risanke ali še kaj drugega? 
7. Katero besedo bolje poznate: reklamo ali oglas? 
8. Ali med gledanjem tv mogoče opazite oglase/reklame? Ali se spomnite kakšnih?   
9. Ali Vam starši ali kdo drug kupi kaj, ko vidite nekaj za jesti in piti na tv? 

 

o OGLED TISKANIH OGLASOV IN PROMOCIJSKEGA GRADIVA TER  
ANALIZIRANJE 
(Analiza tiskanih oglasov glede na všečnost/nevšečnost barv, animiranih junakov, 
simbolov, likov, oseb, ki nastopajo, oglaševalskega poziva itd.) 

 
o OGLED TELEVIZIJSKIH OGLASOV IN ANALIZIRANJE 

(Analiza televizijskih oglasov glede na všečnost/nevšečnost barv, zvočnih in gibalnih 
elementov, animiranih junakov, simbolov, likov, oseb, ki nastopajo, oglaševalskega 
poziva itd.) 
 

o PRIMERJAVA MED TISKANIMI IN TELEVIZIJSKIMI OGLASI T ER 
ANALIZIRANJE 


